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O Janu Zadákovi a Hostivici
Jan Zadák je spojen s Hostivicí především dvěma vazbami: v roce 1940 zde koupil
a dále rozvíjel továrnu na stavební a izolační hmoty a aktivně se zapojil do činnosti
Sportovního klubu Hostivice.

Zadákova továrna
Za hostivickým nádražím, v nynější Nádražní ulici postavil kolem roku 1925 Josef
Kropáček svoji hřebíkárnu. Za hospodářské krize v první polovině 30. let byla výroba
zastavena a areál potom sloužil jako zahradnictví.
V roce 1940 bývalou hřebíkárnu koupil Jan Zadák, který sem přestěhoval výrobu
podlahových krytin. Přes válečná omezení a poškození továrny v samém závěru války se
mu podařilo udržet a rozšiřovat výrobu.
Po roce 1948 areál připadl národnímu podniku Stavební izolace, který v něm zřídil
sklady materiálů a dopravní středisko. Objekt dále rozšířil přemístěním skladů z Prahy.
V současné době je areál ve vlastnictví rodiny Ing. Antonína Zadáka. Má zde sídlo
firma A. Zadák – stav, s. r. o., i jiné firmy, které užívají zrekonstruovaných i nově
vybudovaných průmyslových hal ke své činnosti.

Stav jedné z hal v Zadákově továrně v roce 1993, před opravou. Snímek ze sbírky MÚ Hostivice
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Sportovní klub Hostivice
První atletický fotbalový klub, A. F. K. Hostivice, vznikl v roce 1922 a měl klubovou
místnost v hostinci u Hamouzů (K Nádraží čp. 115). Hřiště se nacházelo u školy a později
bylo pro neshody s majitelem pozemku přesunuto do prostoru nynějšího hostivického
hřbitova. V roce 1928 klub kvůli finančním potížím zanikl.
Již o dva roky později, 23. března 1930 byl ustaven Sportovní klub Hostivice. Koncem
roku si klub zřídil svou místnost opět v restauraci u Hamouzů. V roce 1931 poskytl klubu
pozemek na fotbalové hřiště břevský rolník Václav Zikl. Toto hřiště se nacházelo u ulice
Komenského proti Bažantnici, nyní je na jeho místě bývalý areál Plynostavu. V roce 1938
se valné hromady zabývaly sloučením SK Hostivice s SK Meteor Litovice (původně SK Rudá
hvězda), ale sloučení bylo schváleno až 10. července 1939.
V SK Hostivice působili nejen fotbalisté, ale klub měl i svůj hokejový odbor. Řada
členů se věnovala oběma sportům. K tréninkům hokejisté využívali většinou louku pod
Zichovou továrnou (nyní továrna na radiátory Jaga), ale jeden čas museli trénovat až na
Břevském rybníku.
Když v roce 1940 koupil Jan Zadák v Hostivici továrnu, hned se zapojil do činnosti
SK Hostivice a v roce 1941 byl zvolen předsedou. V dalších letech až do osvobození
Československa nebyly povoleny valné hromady, takže výbor působil ve stálém složení.
V roce 1942 začala přestavba hřiště u Bažantnice, která skončila až na jaře 1943.
V době válečného zákazu staveb byl tento počin velmi náročný. Náklady na úpravu hřiště
nesl předseda klubu Jan Zadák. Klub hodnotil přestavěné hřiště jako jedno z nejlepších
v kladenském okrese.
V dubnu 1945 klub odehrál několik zápasů o podbělohorský Zadákův pohár, ale
soutěž byla přerušena revolucí.
Po skončení války v roce 1945 se opět osamostatnil litovický Meteor, předsedou
SK Hostivice byl znovu zvolen Jan Zadák.
Změna politických poměrů po únoru 1948 vedla nejen ke sloučení obou sportovních
klubů, ale i k jejich začlenění pod Sokol Hostivice, který sám prošel v 50. letech vícero
organizačními proměnami.
Až do roku 1952 se hrálo na obou hřištích, hostivickém u Bažantnice a litovickém pod
hrází Litovického rybníka. V roce 1952 však bylo hostivické hřiště zrušeno a byla na něm
postavena drůbežárna. Současný stadion byl vybudován v letech 1957–1963.

Použité prameny:
Hostivice – 700 let života a práce
Patnáct let Sportovního klubu Hostivice 1930–1945
Padesát let sportovního klubu Hostivice – TJ Sokol Hostivice 1930–1980
TJ Sokol Hostivice – 75 let kopané 1930–2005
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60 LET JANA ZADÁKA
1887–1947

Komerční rada JAN ZADÁK, továrník, * 25. XII. 1887
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Úvodem
Náš vzorný šéf, sportovec, Sokol a člověk nad jiné vzácný,
komerční rada J A N Z A D Á K , továrník,
dožívá se dne 25. prosince 1947 š e d e s á t i l e t .
Používáme této příležitosti, abychom z vděku k jeho zásluhám o nás a o naše podniky a se
zřetelem k jeho humanismu spolu se smyslem pro vše dobré a ušlechtilé, se zájmem o vše
krásné, zejména pak se zřetelem k jeho největší lásce – sportu, v němž jako výkonný
borec, čelný činovník a posléze i jako mecenáš našeho sportu tolik vynikal, vydali tiskem
tento obsáhlý rozhovor Jana Zadáka s jeho dávným přítelem redaktorem Jos. Lauferem.
Obsahuje vylíčení Zadákovy celoživotní pestré a činorodé práce.
Nejde o knižní dílo, nýbrž o improvisovanou jubilejní brožurku, která se snaží, aby formou
veselého interviewu zhodnotila aspoň část toho, co Jenda Zadák vykonal.
Od svého šéfa – jubilanta očekáváme, že přijme tyto listy jako nedokonalou vzpomínku na
své šedesátiny jako pozornost svého oddaného zaměstnanectva, jež mu touto cestou
děkuje za vše dobré. Přeje mu současně do další šedesátky a do lepší budoucnosti mnoho
zdaru, štěstí a hlavně zdraví.
Za firmu TERRAZZOLIT,
kom. spol. v Praze VIII., Šutka:

Za firmu JAN ZADÁK, PRAHA VII.
a továrnu hostivickou:

ing. Frant. DOUCEK,
společník a ředitel firmy

Vlad. MUŽÍK, prokurista firmy
Jar. JERML, ředitel hostivické továrny

za závodní radu firmy:
Jos. MIMRA, předseda
V Praze, v prosinci 1947.

za závodní radu firmy:
Václ. WERNER, předseda
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Interview s jubilantem
Jos. Laufer: „Tak, milý Jendo, dnes přicházím úředně! Mým oficielním posláním je, abych
s Tebou spáchal celoživotní interview, blahopřát Ti budu později a Ty mně, až budu mít
tuhle práci s krku. Tož mohl by jsi krátce a stručně nastínit svůj životopis, počínaje zrodem
a konče dobou dnešní?“

Jan Zadák: „Hochu, to bude těžké, diktovat Ti do péra můj celý, pestrý životopis. Aby sis
k tomu vzal aspoň měsíc dovolené a kupu lejster. Ostatně posaď se tady k těm
sedmdesáti albům, tam to máš skoro všechno od A až do Z v obrazech i s povídáním, ba
i výstřižky ze starých novin, které jsem od svého dětství sbíral a v těchto albech lepil.“
Jos. Laufer: „Ovšem i té fotoliteratury použiji, ale k tomu musíš mi dát potřebný
doprovod.“

Jan Zadák: „Inu, když to musí být, tedy prosím:
Narodil jsem se, protože jinak bych tu nebyl a nemohl bych spáchat tento interview o tom,
jak jsem vznikl, jak jsem žil, podnikal, sportoval a i jinak skotačil, zkrátka jak jsem vyplnil
tu svoji zatím první šedesátku, maje za to, že i pro mne spášou vědci nějaký ten
životobudič, který mi dovolí, abych naplnil svůj život do vrchovata.“

Jos. Laufer: „Člověče, jak dlouho bys tu chtěl ještě být?“
Jan Zadák: „Mám pořád dojem, že něco přijde – co to bude nevím – ale visí to v „luftě“,
takový nějaký „ cilín“, který nám natáhne věk, dodá síly a nervy, abychom tu jen tak
nezacláněli a z toho nastaveného života taky něco měli.“
Jos. Laufer: „No, iluse by jsi měl, ale to nemá s Tvým životopisem nic společného.“
Jan Zadák: „Dříve, než kousnu do toho červivého jablka, ptám se Tě, musím li Ti říci
o sobě svatosvatou pravdu, či mohu li i zalhat, jak káže dnešní mrav, aniž bych na sebe
prozradil všechno.“

Jos. Laufer: „Já vím, co chceš říci, ale tomu se šikovně vyhneme, abys nenarazil na své
nejbližší anebo dokonce na zákon. Člověk nikdy neví –“

Jan Zadák: „No, no tak zlé to přece není. Musím předeslat, že jsem nikdy život nebral
vážně, že život byl, jest a i dále bude pro mne episodou, a to episodou humornou.“

Jos. Laufer: „Tak, prosím Tě, k věci. Narodil jsi se – – –“
Jan Zadák: „Narodil! Když naplnily se dnové moji, spatřil jsem světlo světa dne
25. prosince v ranních hodinách léta Páně 1887 ve Zruči nad Sázavou v domě svých rodičů
Jana a Albíny Zadákových čp. 86, tehdy domkářů a podle otce majitelů krejčoviny.
Jak a kde jsem vznikl, nemohu říci, vždyť ani můj, vlastní otec se mně s tím nesvěřil, jen
to vím, že jsem byl dítě „rychlené“, vím také, že propočet doby „čekací“ nějak nesouhlasil
s termínem „normalisovaným“. Babička říkala, že jsem přišel na svět po rybách, bylo to
bezprostředně po „půlnoční“, když otec jako kostelní zpěvák nemohl už ani dozpívat na
zručském kůru chorál „Narodil se Kristus Pán, veselme se!“ Dva dny na to 27. XII., v den
mých jmenin, mne pokřtili jménem Jan Evangelista, miláček Páně, Emanuel.
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Na Zruč a na své tam prožité bezstarostné mládí mám krásné vzpomínky. A jak by také
ne; vždyť je to moje rodiště, místo, kde jsem se natropil tolik uličnických kousků, že můj
nebožtík otec už na ně kupoval rákosky ve velkém. No a tak jsem rostl, piplán babičkou,
krmen mamičkou a „řezán“ tatíčkem, takže jsem si někdy připadal jako v té písničce
o „Otloukané píšťaličce.“
A ve škole, s kterou rostlo mé vědění, rostlo učitelovo zlobení. Z předmětů nejlépe mi šel
tělocvik, zpěv a to byly také snad jediné dvě jedničky, které kazily moje na vyšší známky
zaměřené vysvědčení.“

Jos. Laufer: „No, moc velkou radost z toho tatínek asi neměl?“
Jan Zadák: „Jednou také, když jsem přinesl otci vysvědčení, užasl jsem nad jeho náhlou
radostí, když spatřil o další, totiž již třetí jedničku víc a rozradostněn povídá: „No tak vidíš,
kluku uličnická, přece jsem z Tebe něco vytloukl!“ Ale hned se na to zasmušil a vyskočil
rozezlen: „Jo, jo, pěkná jednička! Vono je to dole: jedna zameškaná hodina a ještě
neomluvená!“ A to už si otec na mně zase zopakoval malou „násobilku“ – rákoskou –
doprovázenou slovy: „Já Ti dám neomluvenou hodinu!“ Říká se: Škola základ života a já si
na ten základ nemohu naříkat. Panu řídícímu jsem dělal služku, nosil jsem mu uhlí, paní
řídící zeleninu ze zámku, panu katechetovi jsem chodil uklízet, panu faráři jsem pomáhal
na zahrádce a do vsi jsem chodil pro proviant, za kostelníka jsem zvonil umíráčkem,
třídnímu jsem uklízel kvartýr a krmil kanára.
A pak mi měl zbývat čas na učení, když už, kromě jiného, kluci na mne za školou čekali,
abych je vedl ke hrám špačkem, peškem, k bitvám se šípy, praky a pod.?
Jako měšťanský synek jsem také ministroval. Z konfiteoru jsem nejlépe odříkával: mea
culpa, mea culpa, mea maxima culpa a jednou při zjištění, že upíjím faráři mešní víno a při
odříkávání konfiteoru, obrátí se farář k staršímu ministrantovi a povídá: „Slyšíš toho ťulpa,
já mu dám culpa!“ Ani hluchému kostelníkovi B. jsme nedali pokoj, tím spíše, když nás
připravil o obolus při svatbách, křtu a pod. Podstrčili jsme mu jednou pod kobereček
napínáčky a když klekl, aby podkouřil pana faráře, vyhrkl: „Já vám to kadidlo otluču
o hlavy!“ Nejednou jsme mu srdce zvonu obtočili hadry, takže ani nepozoroval, že zvon
nezvoní, nebo jsme mu nařízli provaz od umíráčku, takže mu při prvním zatáhnutí zůstal
v ruce. Jindy zase jsme mu do kadidla přidali sírový prášek a když pak při mešním
podkuřování u oltáře plakali kněží, kostelníci, ministranti a kuckalo nejbližší okolí, byla to
opravdu podívaná pro bohy. To také, myslím, bylo moje poslední ministrování ve Zruči.
Moje vrozená neposednost slavila triumfy i ve škole, kde jsem byl hrdinou v očích kluků
a notorickým provinilcem ve všech případech v očích učitelů. Nechť se cokoliv stalo, když
někdo rozbil okno anebo hlavu, svedlo se to na mne. Kdo to jiný mohl udělat, než Jenda
Zadáků?“

Jos. Laufer: „A co sport jste tehdy u vás nepěstovali?“
Jan Zadák: „Ne. To bylo koncem minulého století. To se ještě na venkově nehrála kopaná.
Hráli jsme v kuličky a špačkem a nebylo zvláštností, když se můj špaček podíval okenní
tabulkou do cizího kvartýru. Ovšem lukostřelba už tehdy bujela k nemalé „radosti“ koček
a psů, a když byla školou zakázána, přišly do módy praky a odnesly to zase gumové
podvazky našich maminek, aby po menší rukodělné montáži představovaly novou zbraň,
které padl za oběť kdejaký telegrafní hrníček nebo skleněné koule v zahrádkách.
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Pomlouvačné babky o mně říkaly, že není ve mně jedna žilka dobrá. Zabrán četbou
indiánek, zavedl jsem vrhání lasem, jemuž by málem padla za oběť jedna nesportovně
založená koza, již se mi podařilo „navrhnout“ lasem, které by ji málem uškrtilo. Leč ani
tento sport syna lovce medvědů a Oldšetrhandů nenašel přízně našich tatíků, a když se
začaly zručským sedlákům ztrácet opratě, jež zaměnily své úlohy za lasa, dali obecní starší
vybubnovat, že pobuřující hra lasem se z bezpečnostních důvodů zakazuje a tresce. A bylo
po „lasařině“!
A tu myslím, že zakořenily ve mně první prvky sportovní, když různé hry s horolezeckými
turami ve skalách chabeřských nalezly konečně i ohlas v pokrokovém učiteli K., který
pořádal dětské hry, závody v běhu i skoku, v běhu na chůdách, v pytlích, ve šplhání,
v nichž jsem rovněž obhájil svůj primát. A když zamrzla Sázava a místní louže, zkusil jsem
krasobruslařský kumšt na třicetikrejcarových šroubovkách, ovšem – že s počátku na jedné
brusli, když na druhé brusli jezdil můj mladší bratr Frantík. I sáňkařský sport našel tu
vděčné vyznavače; ze tří prkének zrobili jsme své sáňky a od kostela dolů jezdili, nezřídka
i na školních taškách. To ovšem nemělo dlouhého trvání.
Ale i po stránce „umělecké“ začal jsem záhy se zpěvem jako zpěvák kostelní. Zpíval jsem
na kruchtě v kostele, na pohřbech, svatbách, křtinách, při mších, procesích, o vzkříšeních
a pašijích i jinde. A i divadelničit jsem začal na školních představeních, kdy jako kašpárek
jsem v očích kluků představoval primadonu první třídy.
A když jsem si svoji neposednost potřeboval u otce „vyžehlit“, vetřel jsem se do přízně
jeho tím, že jsem mu jako kluk desítiletý pomáhal v krejčovině. Dokonce i knoflíky jsem
přišíval k cajkovým kalhotám. A v krámě jsem rodičům vypomáhal při nedělních návalech
jako hlídač. Tehdy se kradlo ještě v malém a po tajmu. Dokonce jsem prodával drobnou
galanterii jako svaté obrázky, sošky a pod. Jednou se mi také stalo, že jedna ženská chtěla
sošku sv. Václava. My ji ale neměli, tak jsem jí přinesl ze zadu sošku sv. Floriána. Ona na
to, že chce sv. Václava a ten přece sedí na koni, načež já jsem se jí snažil odporovat slovy:
„Svatej Václav to je, on totiž tenhle jde s tou putnou tomu koňovi pro vodu.“ Jednou
o pouti hlídal jsem na štaflích v krámě, kde v návalu si jedna žena strčila do tašky
punčochy. Když pak platila, slezl jsem se štaflí, mrknu významně na otce a ukážu na její
tašku. Otec „pochopil“, píše, počítá dál a povídá: „A vida, málem bych byl zapomněl na tu
tašku – to je padesát krejcarů.“ A tak přišly známé zlodějce, která se od té doby u nás
neukázala, ty desetikrejcarové punčochy hodně draho.
A tu mám za to, že tento můj první „detektivní“ případ přispěl vedle řady jiných mých
obchodnických vloh k tomu, že se otec rozhodl pro moji pozdější obchodnickou dráhu proti
vůli babiček a tetiček, které chtěly mít ze mne pátera, když přece jsem tak krásně
ministroval a tak mi to slušelo.“

Jos. Laufer: „No, z Tebe by byl ale podařený páter!“
Jan Zadák: „No a tak jsem třebaže tehdy nejmenší žák ve třídě rostl jako z vody, ovšem
spíše v uličnických kouscích, jež zatěžovaly mé konto hříchů natolik, že sám přísný otec si
už se mnou nevěděl rady.
A když ve čtvrté obecné vyvrcholila trpělivost otcova v rozhodnutí, že mne dá na polepšení
do blízkého Kácova k mému kmotru Pařízkovi, abych tam dochodil pátou obecnou, octl
jsem se na „indexu“ a putoval po prázdninách do blízkého Kácova pěšky s otcem. Tam
jsem se opravdu natolik polepšil, že jsem hlavně dík znamenitému prostředí skutečně lépe
prospíval než ve Zruči, což se také hned projevilo v samých jedničkách. Neslevil jsem ze
své neposednosti, jež mne i v Kácově u tamní mládeže předurčila za iniciátora dětských
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bojových her a závodů, v kterých jsem dokonce i u pokrokového učitelstva, zejména
u skvělého mladého pedagoga a třídního Václava Němce našel vděčné podporovatele.
Do smrti nezapomenu na den, kdy s ranečkem prádla a buchet v ruce, požehnáním matky,
jejíž jsem byl jako prvorozený syn miláčkem, šel jsem jako desetiletý do světa, pěšky dvě
hodiny se svým otcem do Kácova, svého nového působiště.
Ve vážném diškursu, který se mnou vedl můj otec, slíbil jsem mu, že se polepším a že
nejenom z mravu, ale i z ostatních předmětů přinesu jedničky. A opravdu se mi to
podařilo. Ovšem, musím přiznat, že k tomu nemálo přispělo jedinečné prostředí, v kterém
jsem v Kácově tento rok žil, v rodině svého strýce a kmotra Pařízka, sice jen kováře, ale
člověka nad jiné vzdělaného a ušlechtilého, který, sotva že odložil perlík, popadl knihu, aby
mně a svým dětem předčítal z českých dějin o českých vlastencích, hrdinech a podobně.
Poslouchali jsme, nedutajíce, celé večery tohoto velkého vlastence s krásnou, typicky
českou hlavou, s plnovousem, připomínajícím lešetínského kováře. Zde jsem také dík
svému třídnímu Němcovi, kreslíři a zpěváku, přilnul k malířství, maluje dokonce sám
barvičkami dle předloh svaté obrázky, jež budily na školní výstavě velkou pozornost. Sám
v pozdějších letech válečných, spíše z dlouhé chvíle, zplodil jsem asi osmdesát olejů, jež
některé snad dodnes hyzdí zdi známých ve Zruči a jinde, ačkoliv sám nenechal jsem si ani
jediný, dávaje přednost skutečnému kumštu, jehož jsem dodnes vyznavačem a i podpo
rovatelem.
Vzpomínám na tento rok, strávený v krásné posázavské kácovské kotlině, kde jsem začal
se sportem plaveckým, odvážnými skoky s 10 m vysoké skály nad kácovským jezem do
stříbropěné Sázavěnky, i když jen „psím stylem“ vyhrabával jsem se začasté i s obtížemi
na břeh.“

Jos. Laufer: „Tak to byl ve skutečnosti první sport, s kterým jsi začal svoji sportovní
kariéru.“

Jan Zadák: „Ovšem, ale bez znalostí crawlů, motýlků a jiných technických plaveckých
novodobostí. Za to jsem se připravoval na zkoušku do druhé měšťanky vlašimské, kterou
jsem také udělal a do Vlašimi jsem na dva roky přesídlil, abych zde pokračoval ve svém
vzdělávání se.
Vlašim, třetí působiště mého dětství v romantické krajině podblanické, mně učarovala,
zejména svojí pokrokovostí. Zde jsem také zakotvil poprvé v Sokole, sveden výkony borců
jako Ády Němečka, pozdějšího to čelného člena předsednictva ČOS.“

Jos. Laufer: „S tím jsme se přece stýkali na lyžích na Sokolské boudě! Chudák, ten zaplatil
životem své sokolství.“

Jan Zadák: „To byl také můj první cvičitel v Sokole. Zde jsem poznal první prvky atletické,
neboť už tehdy v roce 1899 se tu běhalo o závod, dokonce i přes překážky, skákalo se do
výše i do dálky, házelo se kamenem a tu jsem býval téměř vždy vítězem a rád vzpomínám
na pochvalné Němečkovo uznání, kterým mne vyznamenal před šikem káňat slovy:
„Zadáku, ty jsi se měl jmenovat předák!“
Ve Vlašimi byl mi třídním učitelem znamenitý pedagog Smutný, otec nynějšího kancléře
pana presidenta Jaromíra Smutného, který byl tehdy mým spolužákem. U Smutných byl
jsem jako doma a Jaromír byl mi vzorem nadaného a klidného kamaráda.
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Byla li prvá éra klukovských let v mém rodišti ve Zruči nad Sázavou érou neukázněného
klukovského výboje a druhá éra kácovského usměrnění příslibem k lepšímu, byla třetí,
vlašimská, dík ovšem sokolské výchově a dík jinému, lepšímu prostředí, jakýmsi přelomem,
klukovských let a zájmu a to přelomem k lepšímu a příslibem pro můj potomní na sportu
a tělovýchově založený postoj.
Zde také na doporučení třídního a po projevených sklonech muzikálních začal jsem se
školením v hudbě na housle; ale můj houslový učitel tak dlouho mi otloukal smyčcem
špatně makající prsty, až jej o ně přerazil a já na housle zanevřel.
Ve Vlašimi poskytl mi byt tovární švec N., jemuž jsem i pomáhal lepit „branzole“ a u něhož
jsem vydržel po dva roky dýchat ševcovský „pop“. Ve Vlašimi jsem byl také biřmován
jménem Antonín, Lev. Po absolvování druhé a třetí třídy vlašimské měšťanky rozhodl otec
využít nabídky svého dodavatele cajků, štruxů a jiných švonapajů, pozdějšího mého šéfa
Šalomouna Brucka z Kolína, abych šel na kolínskou dvouletou obchodní školu, kde také
jsem strávil další dva roky, abych hned na to přišel do služeb tohoto mazaného
Šalomouna, u něhož jsem pak dalších šest let, nejprve jako volontér, později jako cestující
textilu, kterémuž hausírování po vlastech českých zůstal jsem věren až do první světové
války.
První mé kroky v Kolíně vedly do sokolovny, plné všelijakého roztodivného nářadí, háků,
věšáků, s kruhy, kolovadly a šplhadly, s hemžícím se davem Sokolů, udivujících mne,
venkovského zelenáče, smělými salty a jinými akrobatickými výkony. Hlava mi šla kolem!
Překonav toto svoje první pohnutí, dal jsem se zapsat do Sokola, kde jsem tužil tělo své
tak dlouho, až kdosi za kolínským cukrovarem objevil smečku studentů roztodivně
oblékaných, hrajících ještě divnější hru míčem kopaným. Nebyl bych to ani já, abych se
nešel podívat a zakusit čaromoc kopu do věcičky tak hezky kulaté, z krásných žlutých
kůžiček sešité a čímsi nafouknuté. A ježto jsem byl vždy pro každou špatnost, připojil jsem
se k těmto kazisvětům, kopajícím bez ladu a skladu do tak krásně udělané koule.
A ježto se mi první kop povedl, byl jsem přibrán do společnosti těchto kopáčů s poučením,
že se nesmí hrát rukama a že strefa mezi dvě kupy šatů počítá se za gól. Uspokojen, ba
nasycen prvními zážitky hry míčem kopaným, šoural jsem si to řádně znaven, s hlavou
smutně svěšenou pro povážlivý defekt na perku, jež se spíše podobalo otevřené hlavě
krokodila než botě, doma ke kvartýrské, kterou jsem se marně snažil přesvědčit, že jsem
zakopl o kámen, když ona sama svým bystrým zrakem zahlédla další defekt na kalhotách.
Na tento první den svého vstupu do řad „kopáčů“, později honosným jménem footballistů
překřtěných, budu vzpomínat, neboť tímto dnem jsem se trvale zapsal do řad vyznavačů
našeho lidového sportu, i když začátky kopané v prvních letech tohoto století byly
hotovými persekucemi ze řad rodičů, profesorů a Sokolů značně ztíženy. Klatba uvalená
profesory na kopanou, doprovázená řadou karcerů a jinými „pozornostmi“, nutila nás,
skrývat se se svým novým sportem v ústraní mnohdy daleko za městem, na lukách, kde
jsme střídali hřiště podle potřeby, zejména bylo li vypátráno slídivými zraky našich
pronásledovatelů. To ovšem nebylo spojeno s obtížemi, protože tehdy jsme ještě ohrady
ani tribuny neměli, lajny představovaly meze polí nebo tovární zeď, brankami byly dvě
kupy šatů.
Zatím co dnes football jest téměř povinným předmětem na školách, my měli kopanou
zakázanou. My neměli ani maséry ani trenéry. Ty první nám často nahradil některý
z neuznalých rodičů spíše však rákoskou než rukou.
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Stojí opravdu za zmínku, jak jsme tehdy před téměř padesáti lety vnikali do tajů kopané,
co perek jsme spotřebovali, než jsme se dověděli o ošpuntovaných kopačkách, jichž jediný
pár objevivší se v Kolíně, používali dva hráči a sice jeden pravák, druhy levák, co
podvlékaček jsme obětovali, abychom ustřižením dolení poloviny nohavic získali trenýrky.
Jak jsme později pěšky podnikali první footballové „zájezdy“ do Kutné Hory, Č. Brodu
a pod., jak jsme si přilepovali vousky, aby nás kantoři nepoznali, jak při zájezdu do
Poděbrad, když jsme na nádraží spatřili našeho třídního zajeli jsme raděj o jednu stanici
dále. Podobných příhod bylo na stovky.
Ale jinak se mně v Kolíně líbilo, jednak v zaměstnání, kde jsem se záhy dopracoval
dobrých výsledků, jednak v Sokole, ale hlavně ve sportu. Zejména v kopané, v níž jsem už
ve svých sedmnácti letech platil, aspoň podle novin, za nejlepšího mimopražského
brankáře; také jsem v tomto mladém věku ponejprv získal mezinárodní čapku, byv vybrán
do representačního mužstva Čech. V Kolíně jsem měl dobrou společnost, zde jsem také
ponejprv „ztratil“ své srdce; zde jsem se odnaučil hrát karty, když jsem jednou za večer
prohrál šestnáct zlatých, což byla moje celá měsíční otcova apanáž včetně bytného
a stravného. Zde jsem se také odnaučil resp. nenaučil kouřit, když jako čtrnáctiletý kluk
s několika jinými svůdci jsem vybafal kus cigára, jež jiný chlapec ukradl doma tátovi, čímž
jsem připravil svůj rozbouřený žaludek o dobrou večeři. Později jsem se karet ani nedotkl,
cigaretu nevzal nikdy do úst.
To všechno by bylo hezké, jen kdyby největší překážka mého sportovního zanícení –
vlastnoruční otec, nebyl tak tvrdý, ba neúprosný ke sportu, zejména kopané. V jeho
tvrdosti ho podporoval sám ředitel školy D., s kterým si otec dopisoval. Po každém dopise
D. otec pravidelně přijíždíval do Kolína se svými nepostradatelnými důtkami, uloženými
v šose utíkáčku, aby splnil konečně snad jednou řediteli školy daný slib, že mi kopanou
z těla vyžene. Ale nevyhnal! Pravidelně si mne dával otec ze třídy zavolat rovnou do
ředitelny, kde mu ředitel žaloval, pro kopanou zameškávám učení, že „plavu“ v algebře, že
jsem v češtině v ofsajdu, takže jsem jen čekal na vhodný okamžik, abych zmařil
nepřátelský útok rozkatěného otecka, který takto záměrně porušoval pravidla o fair play,
při čemž mně nepomohly ani brilantní úniky, končící dokonalou robinsonádou pod stůl
ředitelův. Ústním doprovodem: „Já ti dám A. B. C. Kolín“ (tehdy se můj klub jmenoval
A. F. K. Kolín) končil pravidelně tento otcovský zásah v můj neprospěch. Ale přece jen se
karta obrátila a z otce, sportovního zarputilce, stal se footballový fanoušek.
Otec se opět jednou dověděl, že kopu dál, jako by se nechumelilo, že dokonce příští neděli
jsem stavěn proti pražskému mužstvu a tak se vypravil do Kolína, naplněn rozhodnutím, že
udělá konec mé kopálistické mánii, že mne sesměšní tím, že mne požene s „placu“ přes
celý Kolín na nádraží a rovnou domů do Zruče, kde mne dá k volům. Tak nějak se
vyjadřoval k neznámému fandovi kolínských, který byl každonedělně určen k hlídání
nádraží, kdyby snad otec přijel za mnou. „Hlídací orgány“ v osobách klubových fandů ujaly
se svých úloh. Vše šlo jako na drátku. Otec, hlídán od vstupu na hřiště, octl se v rukou
funkcionářů, kteří za otce postavili „klaku“, jež měla za úkol při každém mém zásahu
aplaudovat, vyvolávat moje jméno. Na štěstí jeden otcův známý se k němu přitočil,
překypuje obdivem nad mým uměním, a když v zápalu boje se mi podařilo zneškodnit
útoky soupeře a dokonce chytit desítimetrovku, já stal se opravdu hrdinou zápasu
a dokonce po zápase byl jsem fanoušky na ramenou odnášen do kabiny. Tu změkl otecko
na tolik, že se nestyděl za slzy, které se mu řinuly po tvářích dojetím, jež u něho vyvolalo
nadšení diváků, opakujících v obdivu jméno Zadák, jméno moje, jméno jeho, jakožto otce,
přijímajícího se všech stran gratulace známých i neznámých.
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A když po vyhraném zápase stanul dojatý otec u hráčské kabiny, aby mne objal
třesoucíma se rukama, těžce skandoval slova: „Jendo, už Ti bránit nebudu, kopej si dál!“
A když pak se vrátil otec domů a vypravoval matce o tom, co se stalo, povídá matka: „Já
ti, Johan, dávno říkala, abys Jendovi nebránil, že jednou budeš sám chodit na kopanou
a už to tu máme!“ Tak zvítězila kopaná nad otcem, největší to překážkou mé sportovní
činnosti.
Ze sokolského života kolínského nejvíce vzpomínám velkého sokolského zájezdu na
Balkán, do Bělehradu, Sofie, Varny a Cařihradu v roce 1910, dále pak slavného pohřbu
sokolského kapelníka a komponisty Františka Kmocha, kdy jsem šel jako čestná sokolská
stráž a jako první rapírista podle rakve mrtvého.
Z Kolína jsem narukoval na vojnu jako záložník na osm neděl k 21. pěš. pluku, nejprve do
Kutné Hory, potom do Čáslavi, kde mne stihla v roce 1909 částečná mobilisace za účelem
jakési okupace v Bosně. Zde si mne ponechali skoro půl roku v Brčku. Tu zatím vypukla
cholera a my po celou dobu nesměli z „lágru“ ven. Zážitky z Brčka daly by se shrnouti do
jedné věty: Fešácký kriminál v rajském prostředí. Já sám jako antimilitarista prodělával
jsem vojnu bez kveru u sanity, kde jsem měl na marodce s hochy, trpícími následky
různých těch špatně krocených vášní, mnoho práce.
V té době, a sice v srpnu 1910 začal jsem s propagací našeho sportu po českém venkově,
a to nejprve ve svém rodišti ve Zruči nad Sázavou, čehož dokladem byla velká, mnou
aranžovaná sportovní slavnost, jež měla za následek založení Sázavana Zruč a tělocvičné
jednoty Sokol. Pamětníci této slavnosti potvrzují, že od té doby podobná slavnost ve Zruči
se dodnes nekonala.“

Jos. Laufer: „Myslím, že jsi zapomněl s Tvým Kolínem na lyžaření, neboť, jak aspoň já vím,
byl jsi jedním z prvních našich lyžařů a to bylo, tuším, počátkem tohoto století.“

Jan Zadák: „Ano, vidíš, to bych byl přešel, ale stejně bych se k tomu vrátil později. To bylo
v roce 1902, kdy jsem se s Vincou Macháčkem a Vaškem Loudou vypravil do Špindlu,
abychom zde společně zkusili první kroky na lyžích, a šlo to! Později, tuším v roce 1904,
vylákala mně noticka Rösslera–Ořovského v tehdejší „Političce“, že jilemničtí Sokolové
pořádají první závody na ski, a to v běhu na 100 y, v běhu překážkovém, v krasojízdě a ve
skoku. Závod v běhu na 100 y byl opravdu jen během. Běh překážkový snůškou
tragikomických výjevů na téměř tři metry dlouhých lyží a jednou dlouhou holí. Běželo se
přes plot, na kterém jeden ze závodníků nechal své spodky, přes potok a pod. Krasojízda
se jela pomocí jediné dlouhé hole s výkruty do leva i do prava, se zastavením se ležmo na
holi. Nejvíce ovšem upoutal skok s nejdelším výkonem 8 m, který nám byl odměnou za
dvoudenní výlet sem, s celkovým vydáním 8 K, ovšem rakouských.
Bylo tehdy jen málo lyžařů a bylo velkou zvláštností potkat i v neděli, kdy se jedině na
hory jezdilo, lyžaře na hřebenech Krkonoš. Takové setkání se obyčejně slavilo na nejbližší
boudě přípitkem. Jinak chodili lidé na sněžnicích. Teprve od roku 1909, kdy nás přišli učit
jízdě na lyžích Norové, užívaly se dvě krátké hole.
Dokud nebyl výtah na Černou Horu z Jánských Lázní, žily západní Krkonoše, a nám
lyžařským fandům, zbývala jediná neděle v týdnu, kterou jsme jak náleží vychutnávali.
Pravidelně jsme jezdívali v sobotu nočním osobákem z Prahy do německého Jakobsthalu,
kamž jsme přijíždívali ráno po páté, abychom se ještě za tmy vydali na lyžích na pravidelný
celonedělní špacír po hřebenech Krkonoš přes Oseckou boudu, Vysoké Kolo, Petrovku,
Špindlerovou, Luční, Liščí, Bobí louky a po cestě T (tévég) do Jánských Lázní a Svobody,
kde jsme stihli vlak o 18. hod. ku Praze, kam jsme přijíždívali pozdě v noci. Tuto tůru,
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měřící přes 30 km namáhavého stoupání, za to však jedinečných sjezdů, absolvovali jsme
nesčíslněkráte a jezdili bychom po ní dnes, kdyby moderní výtahové vymoženosti
nezavinily zpohodlnění lyžařského národa, který se přeorientoval na východní Krkonoše.
Já mám na Benecko zvláštní památku, neboť zde jsem před vánocemi v roce 1923
v pravém slova smyslu „zakopl“ o svou budoucí manželku, když jsem ji vyprošťoval ze
zajetí keřů, kam ji zanesly neposlušné lyže. Kromě této významné události vzpomínám
ze světa lyžařského na celé stovky zájezdů do Krkonoš, Rudohoří, na Šumavu, Ještěd, do
Beskyd a Tater, do rakouských Alp, do Švýcar, na Mont Blanc, do německých hor, zejména
do Garmisch Partenkirchenu, jednoho z nejvšestrannějších středisek sportu vůbec, kam
jsem vodíval početné skupiny víceméně sportovní.“

Jos. Laufer: „Říká se přeci o Tobě, že chce li si kdo zadovádět, jede na hory se Zadákem.“
Jan Zadák: „A nyní se musím vrátit zase do „civilu“ a zpět až do roku 1910. Tehdy hnán
touhou za lepší existencí, ocitl jsem se v Liberci, kde strávil jsem jako obchodní zástupce
soukenické firmy další dva roky. Na Liberec nevzpomínám v nejlepším, neboť zde jako
protigermánský rebelant měl jsem často co dělat s rakouskou policií, která velmi často
„vybílila“ české hostince „u Rutkovských“ nebo v Růžodole u „Votočků“, kde jsem býval
mezi postiženými. Zde jsem se také zúčastňoval života sokolského a sportu, založiv tu
první sportovní český klub, jehož jsem se stal také prvním čestným členem.
Žíti v Liberci v zimě bylo požitkem. Z Ještědu sjezd na lyžích přes Pláně až do Hodkoviček
skýtal jedinečný požitek; také sáňkářství, zejména jízda na bobech byla zde doma a nebyl
bych to ani já, abych v celém tehdejším Rakousku známou a nebezpečnou bobovou dráhu
nevyzkoušel. Ba sveden prvními treningovými pokusy, závodil jsem na „dvojáku“, vyhrav
dokonce tehdy vypsané mistrovství, aniž bych se dal zastrašit několika smrtelnými výmazy
týden před samými závody.
Ale v Liberci jsem si osvojil ještě jiný sport kromě bruslařství a hockeye, které se tam
pěstovaly – tak zvaný „Eisschiessen“. Nemá to se střílením nic společného, ale na ledě se
to odehrává a je to sport téměř totožný s curlingem, v kterém jsem devět let na to získal
v rakouských Alpách mistrovství Rakouska.
Praha, cíl mých snů, mně učarovala na tolik, že jsem ji v roce 1912 zaměnil za Liberec,
ačkoliv jsem si hmotně pohoršil. I když jsem dál zůstal věren textilu, přeorientoval jsem se
ze sukna na prádlo, přijav místo u Becka v Celetné ulici, za něhož jsem cestoval. Z počátku
bydlel jsem v Soukenické ulici. Když se však footballoví lanaři dověděli, že jsem se
odstěhoval do Prahy, rozprostřeli své sítě, aby mne polapili, neboť tehdy zejména oba
nejpřednější české kluby Sparta a Slavia potřebovaly brankáře. Dosud jsem hrál za Kolín.
Tehdy jsem chodil do kavárny Orient v Hybernské ulici, kde se scházívali sportovci, hlavně
Sparťané, zejména význační činovníci Malý a Ledvina a ti mne získali pro Spartu. Leč Kolín
mne hned neuvolnil a tak jsem více méně na černo hostoval mezitím za Polaban Nymburk,
zde nikoliv jako brankář, ale co by útočník.
Těžce loučil jsem se s Kolínem, kde jsem prožíval nejkrásnější své mládí, s Kolínem, který
položil základy mé popularity ve sportu, jemuž za vše z hloubi srdce děkuji. Kolín! Kdykoliv
to kouzelné slovo slyším, vždy svátečně naladím své vzpomínky, zavzpomínám si na těch
božsky pro žitých deset let v tom Kolíně, na který nikdy nezapomenu. A až mne budou
naposled strkat do „pece“, tak jedině za zvuků mojí nejmilovanější písně: „Kolíne, Kolíne…“
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První léta svého pražského pobytu žil jsem jen a jedině sportu, a to Spartě, zaživ v jejích
barvách jako brankář tehdy nejlepšího footballového českého teamu A. C. Sparta
v sestavě: Zadák – Pospíšil, Hojer – Hušek, Fivebr, Káďa – Váňa, Karlík, Pilát, Vaník,
Špindler nebo Plaček, mnoho krásných událostí, včetně bohatých zájezdů a řady
mezinárodních utkání. Zájezdy do ciziny, zejména do tehdy ruského Polska a do Jugoslavie
patřily k nejlepším.
Vzpomínám na svůj poslední mezinárodní zápas v barvách A. C. Sparta, hraný ve Splitu,
zápas nedohraný jen proto, že v poločase vjela policie na koních do hřiště a zakázavši
pokračování, ohlásila vyhlášení války. Smutně vraceli jsme se tehdy parníkem do Terstu
a pak do Prahy, cestou plnou nářků a lamentování vojínů, loučivších se s rodinami.
V Praze na nádraží už mne očekával uplakaný otec se svolávacím lístkem. Dal jsem mu
kufr se svým movitým, povětšině košilatým příslušenstvím a odjel rovnou do Čáslavi ke
svému 21. pěš. pluku, kde mne z trestu pro pozdní narukování přidělili k první
marškumpačce, třebaže jako saniťáka. A tak jsem se octl chtě nechtě na ruské frontě,
když nás za noci vyvagonýrovali někde před Lvovem, abychom zalepili díru po vzdavším se
28. pěším pluku pražských dětí.
Pohříchu se musím přiznat, že jsem se vůči svému panovníkovi zachoval křivopřísežně,
nesplniv slib, že budu věrně na souši, na moři i ve vzduchu sloužiti říši Rakouskouherské
a jeho majestátu císaři a králi Františku Josefu I., jehož jsem se pokoušel zradit už
v Terstu na své cestě z Jugoslavie, kdy jsem se chtěl ulejt do Italie. Ale na to vzdání se
nepříteli měl jsem i zde smůlu. Dvakrát v několika dnech jsem nabídl své služby nepříteli,
dvakrát jsem sběhl, ale dvakrát jsem se dostal chtě, více však nechtě, zpět k našim.
A když nepřátelské kulky začaly zle řádit v našich řadách a já ztrácel jednoho kamaráda po
druhém, rozhodl jsem se k nejstatečnějšímu činu ve svém životě: vpálil jsem si kulku
z pušky umírajícího kamaráda do nohy a řádně až po koleno se obvázav, hasil jsem si to
k nejbližšímu nádraží, jež jsem poznal podle pohybujících se vagonů a podle nápisu na
něm: Rawa Ruska. A zde, opíraje se o berle, jež mně podstrčila jakási hezká Polka, vkradl
jsem se do právě odjíždějícího a nepřítelem ostřelovaného sanitního vlaku a nic mi
nevadilo, že je to vlak s infekčními chorobami.
Na tuto cestu, v pravdě triumfální, s bojiště do zázemí nezapomenu. Byl to jeden z prvních
vlaků s bojiště. Na každém nádraží hory jídla, vína, dárků a cigaret, hudby nám vyhrávaly,
děvy nás líbaly, starostové řečnili. Vlak původně měl namířeno do Vídně. Ale v Přerově,
když se zjistilo, že jsou ve vlaku „úplavičáci“, byli jsme předirigováni do Znojma, kde
v zámku jsme prožívali opravdový ráj na zemi. Já jako „těžce raněný“ dostal jsem svoji
cimru s nějakým význačným předkem na velkém barokním obrazu, z jehož „visáže“ jsem
vyčetl nedůvěru vůči mně. Leč halucinace se brzy změnily k dobrému, když za
ošetřovatelku byla mně přidělena jakási hraběnka, jež se mně natolik věnovala, že jsem
jako chlapec jinak urostlý, dle zdání jiných prý docela pěkný, ale hlavně mladý, budil závist
u jiných, kteří v „samllágru“ se tak dobře neměli jako já v té hraběnčině „separaci“.
Ale moje radovánky ve Znojmě neměly dlouhého trvání a tak jednoho krásného rána byl
jsem předisponován do místního lazaretu v mém rodišti, ve Zruči nad Sázavou, kde se mi
konečně vedlo, až na tu hraběnku, také dobře, dík ovšem vedoucímu lazaretu, místnímu
kostelníkovi, zlatému p. Č. Vildtovi, který jediný znal tajemství mého „těžkého zranění.“
Pomáhal mi je udržet a také udržel až do zavolání ke „konstantýrunku“ do Kutné Hory, kde
se mi podařilo, dík spíše mojí popularitě ve sportu, alespoň na čas vyhrát „svoji věc“ a tak
zůstat uchráněn vřavy válečné.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada C – svazek č. 3
Laufer Josef: 60 let Jana Zadáka

21

Zatím žil jsem doma u rodičů, jimž jsem vedl střižní obchod, nevycházeje z prvopočátku
z domu a když, tedy o berlích, ač neděli co neděli jezdil jsem – ovšem s těmi berlami – do
Prahy kopat za Spartu. Berle jsem přirozeně nechával v šatně na nádraží.
Ale moje neposednost mi nedala; rozdováděl jsem se při různých muzikách a tanco
vačkách a ocitl se na indexu lidí závistných a snad i trochu habsbursky založených. Po
různých udáních byl jsem povolán k přezkoušení do Pardubic, o kterých bylo známo, že zle
přezkušují hlavně „magory“. A proto jsem jel na radu k svému příteli pro choroby nervové,
abych si natrénoval magorství, protože s nohou se nedalo věčně laborovat. A jelikož
Slovan všude bratry má, našel jsem i v těchto obávaných Pardubicích člověka, který ze
mne před zákonem uhnětl magora, jakému podle „konstantýrunku“ nebylo rovného.
Ale teď, i když s vysvědčením totální invalidity, musel jsem si dát v malém místě, jako je
Zruč, dobrý pozor na každý krok, abych to zase neprohrál. Leč závistivci dávali také pozor,
ale na mne, a neušlo jim, že mé chování nenasvědčuje totální invaliditě, že naopak
nevynechám jednu tancovačku, při čemž si více než třeba, ba i nad své síly všímám žen,
dokonce i vdaných, jak stálo v dalším udání, na které byl svolán do místa okresu jakýsi
„koncil“ z místních čtyř obecních předáků, kteří se mne zastali, takže jsem vyvázl se
zdravou kůží. Když po válce bylo mně dovoleno nahlédnouti do protokolu o tom
sepsaného, četl jsem tam: „Udání snesená na Jana Zadáka, vál. invalidu ze Zruče nad
Sázavou, nezakládají se na pravdě až na některé výstřelky, jež je dlužno přičísti jeho
válkou porušenému zdraví…“
A ještě jednou, to už když se blížil konec války, byl jsem po čtvrté zavolán
k „überprüfungu“ do Čáslavi, kde v úloze magora sehrál jsem humorný skeč s inspekcions
oficírem tak, že mne ve svěrací kazajce uvrhl do „ajnclíku“, odkud po „uklidnění“ mne
poslal na rodičovský revers s vojenskou eskortou domů.
Tak jsem skončil první světovou válku, ve které vedl jsem otci ve Zruči obchod, který se mi
podařilo i přes válku přivést na výši nebývalou.
Během války pořádal jsem divadelní představení a kabarety, měl jsem svůj zpěvácký
spolek, s kterým jsem ve prospěch Českého srdce pořádal v celém podblanickém a
posázavském kraji řadu představení. jedním představení jsem se přece nezavděčil svým
posluchačům, a nebýt mé běžecké zdatnosti, byl bych neušel „pádné pozornosti“
vonšoveckých sedláků, kteří vztahovali na sobe moji břitkou kritiku válečných keťasů.
Zde jsem se také zapsal myslivosti, dík našemu spisovateli Janu Vrbovi, s kterým jsem
strávil s puškou v ruce mnoho veselých lesáckých chvil.
Vzpomínám na krásně strávená válečná léta v kruhu milých přátel a kamarádů zručských,
všech těch Fialků, Vildtů, Smitků, Vendlů, Klatovských, Bechyňů i jiných, na všechny ty
taškařice, jež nám byly kořením v nestravném válečném prostředí a jimiž jsme si
zpříjemňovali poslední chvilky zkomírajícího Rakouska.
A když válka skončila, byl jsem první, který zprávu o tom do Zruče přinesl a během
několika minut rozhlásil, abych hned na to oslavil pád rakouské říše slavností, na kterou
ještě dnes Zruč vzpomíná.
A nadešla chvíle, abych začal pomýšlet na založení existence. Zruč mi byla malá pro můj
podnikatelský plán. Ostatně v obchodě nastala deprese a otec, značně zásoben mnou
válečným zbožím, dělal mi výčitky. Proto jsem mu slíbil, že mu od válečného zboží pomohu
a také jsem slib sto procentně splnil. V sousedním Kácově naskytla se příležitost najmout
krám, a ježto tam v té době nebylo konkurence, přesídlil jsem tam s otcovým zbožím,
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které bylo vbrzku rozekráno, ba musel jsem svůj sklad stále doplňovati, takže během dvou
let svého pobytu v Kácově vybudoval jsem závod na velkoobchod, kam se sjížděli kupci
z Kutnohorska, Vlašimska, Benešovska a i z Táborska. Skoro se mi z Kácova, na který
mám rovněž krásné vzpomínky, ani nechtělo. Ale už mezitím založil jsem v Praze XII.
v domě svého otce, který jsem mu ve válce koupil v Hálkově třídě, spolu s bratrem
Františkem, velkovýrobu prádla, vedenou pod firmou Bří. Zadákové, které však nebylo
dopřáno dlouhého trvání pro krisi v oboru textilním.
Přesídlil jsem pak do Prahy a ubytoval se proti Kampě na Malé Straně. Snažil jsem se
o únik z textilní branže, což se mi konečně podařilo.
Dříve však, než jsem se rozkoukal, považoval jsem za potřebné poznat svět a tak jsem se
pustil do cestování po Evropě, zejména po Německu, využívaje inflace, jež mně umožnila
levný pobyt a cestování. Zimní měsíce platily pak nejkrásnější zemi světa, Švýcarsku, kde
jsem prolyžařil všechny kopečky „Pannou“ počínaje a Parsennem konče. A zde za
nejkrásnější, nejslunnější, i když nejdražší koutek zimních Švýcar považuji Arosu, přesto,
že nejnavštěvovanějším byly pro mne vedle Bernských Alp Davos, Pontresina a Sv. Mořic.
K dalším atrakcím mých cestovatelských choutek patřila Francie s rajsky hříšnou Paříží,
s Rivierou, s divuplnou Marseillí, romantickou Normandií a turisticky nejzajímavějším
koutkem Evropy – Chamomix – s kombinovaným výtahovým a pěším výstupem na Mont
Blanc, který jsem absolvoval dvakrát.
Sousední Španělsko jsem poznal povrchně a jen lituji, že jsem svůj dvoudenní pobyt
v Madridě nevyužil k návštěvě jedinečné obrazárny. Avšak cestovatelskými zážitky
nejbohatší považuji Itálii, kde jsem se doslova zapatlal do praehistorie a jejího umění, že
jsem v takové Neapoli dovedl stát před božskou Venuší plnou hodinu. A což ty obrazárny,
musea, kolosea, Pompeje, Capri, rajská Sicilie, filigránské Benátky s koupalištěm Lido,
museální Florencie, svatoantonínská Padua, janovský hřbitov, milánský dóm, Scala
a konečně Řím, nejbohatší přírodní museum světa s papežským Vatikánem, kde jsem byl
také u líbání. Ale mně ze všeho nejvíce učarovala italská jezera di Garda, di Como,
di Maggiore. V zimě jsem si zajel do Cortiny d´Ampezzo.
Rakousku jsem se věnovat nejvíce v zimě jednak proto, že bylo mi nejblíže a že jeho
lyžařské straně s řadou výtahu byly mi se zřetelem na ušetření dlouhých výstupů
nejsympatičtější, konečně Rakousko pro cestování i pobyt bylo zemí ze všech nejlevnější
vyjma Semmeringu, kde jsem zaplatil za dvoudenní pobyt více než za 14denní v Kitzbühlu.
Není snad jediného významnějšího lyžařského místečka, Raxalpou počínaje a St. Antonem
konče, jež bych v Rakousku nepoznal a jich stráně nesjezdil. Za zajímavé místo považuji
Schmittenhöhe nad Zell am See a za nejkrásnější kout Rakouska Gosauská jezírka
s velkolepým Dachsteinem v pozadí, na němž jsem i v červnu lyžařil.
A z letní turistiky i nejnáročnějšího turistu uspokojí 20 jezer v Solné Komoře. Říká se:
„Neapol vidět a umřít!“ Já tvrdím: „Solnou Komoru vidět a pak tam až do smrti žít!“
Dvě existenčně zahálčivá léta dala mi poznat i Norsko se zajímavými fjordy, Švédsko
s interesantním Stockholmem, Polsko s krásným Krakovem a moderní Varšavou, Dánsko,
kde jsem viděl více krav než lidí, s překrásnou Kodaní, fádní Holandsko; krásné v květnu
při květu karafiátů a tulipánů, jež leží jako pestré stuhy na bohatě rozložené, kanály
rozbrázděné, nekonečné rovině, s jedinečnými obrazárnami v Amsterodamu, Haagu,
průmyslovou Belgii s historickým Bruselem, s výstavným přístavem antverpským, věčně
zamlženou a sportovně nejvyspělejší zemi Evropy – Anglii, kukuřičné Maďarsko
s jedinečným sviňským salámem a szegedi gulášem, petrolejové Rumunsko, kde ne
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Bukurešť, ale Galata s dunajskou deltou mne nejvíce nadchly, Bulharsko, kde jsem strávil
řadu týdnů s nejzajímavějším koutem – Rillským monastýrem, přímořskou Varnou, s růžo
vými políčky pod Plovdivem, včetně modernisující se Sofie, s nejvyšší horou Vitošou, na niž
jsem se nejpříkřejší cestou, plnou zajímavých vodopádů, nejednou vyšplhal, tajemné
Turecko, s velkolepým Cařihradem a ještě lepším kafíčkem, se řvoucími a tančícími derviši,
Malou Asií s podzemním Alepem, odkud jsem se vezl, střídavě koňmo, střídavě
prakomickou lokálkou a i autokarem do Damašku, odtud dále do Svaté země k hrobu
Kristovu – do Jerusalema, kde snad všechno žebrá od nejubožejšího žebráka do
nejvznešenějšího hodnostáře. Egypt, kam jsem jel řeckým parníkem, na kterém jsem
upaloval vši nad petrolejovou lampou, se zajímavou Kahýrou, s tolika lákadly na peníze, že
jsem si raději peníze zašil v kapse, vyňav si určenou část v drobných pro ten který den,
aby mi zbylo na zpáteční cestu, „vařící“ Alexandrie, kde se pro vedro ve dne spí a večer
všechno možné prodává, kde snad nikdo nepracuje a přece se tu dobře žije, Cheopsovy
pyramidy, kde při jízdě na hrbatém velbloudu ponejprv v životě jsem dostal mořskou
nemoc a kde jsem získal první cenu za nejrychlejší slezení pyramidy, vyhrav osla, na
kterém jsem se vezl zpět a kterého jsem prodal za 2 turecké libry, Řecko s posvátnou
Akropolis, kde mne k smrti vylekala zlatozelená ještěrka, když jsem se vrátil k baťohu a při
jeho otevření spatřil malého „krokodila“, kterak klidně baští zbytek banánu.
Řecko při první mé návštěvě mně učarovalo, méně však hora Olymp, na ní kromě kapličky
s řadou žebrajících mnichů jsem zažil největší zklamání. Na Albanii rovněž vzpomínám,
i když jsem chodil těch několik dní, co jsem v Drači a v Tiraně pobyl, pod závojem a spal
pod organtinem proti moskytům, roznášejícím malarii. Nikde jinde ve světě jsem neviděl
v oběhu zlaté mince, veliké zlaté kusy, jako zde a také nikde jinde jsem neslyšel při řeči
tolik mlaskání, jako v Albanii. Snad to měli od požívání tureckého medu?
Sousední Černá Hora po stránce automobilistické byla pro mne určitým „požitkem“ svými
asi šedesáti serpentinami z boky Kotorské přes Něguš na Lovčen, kam jsem cestoval
rozhašenou Fordkou. Horší to bylo dolů, když špatně brzdící Fordka nebyla k udržení
a v zatáčkách se jen od patníků odrážela, aby neskončila v propasti, kam ji lákaly trosky
desítek spadlých tam vojenských aut z první světové války. Považuji za největší životní
uspokojení, když jsem po skončení krkolomné jízdy v Kotoru u přístavu si oddechl. Sjel
jsem autem mnoho a mnohem vyšších, zejména alpských sedel, ale na Lovčen, lépe
řečeno s Lovčenu do Kotoru autem bych už asi nejel.
Jugoslavii jsem navštívil nesčetněkrát, ale ne Bělehrad, ne Záhřeb, jako jugoslávské
přímoří mně učarovalo. Po mnohé měsíce a mnoho let zajížděl jsem v létě do Jugoslavie
k moři s jedinou snad zimní výjimkou Plánice, kde mají pověstný mamutí lyžařský můstek,
na kterém se skákalo už přes 100 m a kde se mnohému nesportovně založenému diváku
udělá zle jen při pohledu na propasti, do kterých skokani střemhlav na divokých prknech
skáčí. Uchvátil li mne Bled, překvapila mne na nepopsatelné přírodní krásy bohatá Plitvická
jezera s řadou kaskádovitých vodopádů, jež za tiché noci ukolébají unaveného turistu svojí
nikde jinde tak velebně neznící božskou symfonií.
I když všechny z přímořských lázní Jugoslávie mají svůj osobitý půvab, mně po řadě
prožitých dovolených v Církvenici, na Raabu, s půvabným Jablanackým fjordem, v Novi,
v Kuparech, Splitu s bohatým okolím pro turisty – Salonikou, ve výstavném Dubrovníku,
Zelenice a v Kotorské boce vůbec, nejvíce imponovalo rozkošné místečko Lopud. Byly to
tehdy zlaté časy, prožité levně a užitečně v útulných jugoslávských přímořských hotelích za
Kčs 25,– denně, kdy jsme litr vína platili 3 dináry. A když pak mezi tím na řadu let zakotvil
jsem znovu v kopané, tentokrát ve funkci rozhodčího, býval jsem v této úloze častým
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hostem ve Vídni, Budapešti a jinde, takže mé cestovatelské choutky byly dostatečně
ukájeny.
V Praze jsem se stýkal každodenně v Obecním domě až do roku 1924 ve veselé společ
nosti sportovců s řadou dobrých kamarádů Slavíčků, Jedličků, Herzigů, Fantů a jiných, jež
se překřtila jménem „Houpačka“, a kde v družném humoru ubíjeli jsme v prostředí
„heftýřském“ volný čas. Později se přestěhovala tato milá společnost do sousedního hotelu
Paříž, kde má sídlo podnes. Zde v roce 1922 poznal jsem přítele Klokočníka, který ve mně
vzbudil zájem o obor střevařský, v kterémž tehdy byla velká konjunktura, a skončilo to tak,
že jsme se spolu vydali na několikaměsíční cesty na Balkán, na honbu za střívky a střevy
a jiné vnitřnostní obaly pro naše pověstné uzeniny.
Tak unikl jsem těžce laborujícímu oboru textilnímu, abych přesedlal na branži střevařskou,
v které jsem, zejména na Balkáně, mezi divokými Arnauty zažil desítky dobrodružství, z níž
mnohá mne řádně „vyjukala“. Už samotné pusté skalní strže, kterými se proplétalo naše
ozbrojeným četnickým doprovodem vybavené auto, mezi Arnauty, obloženými všemi
možnými kudlami a bouchačkami, naháněly nám strach, takže bylo pro nás vykoupením,
objevila li se v blízkosti kůča anebo dojeli li jsme ve zdraví, třebaže za stísněné nálady do
místa určení. Zde jsme byli často svědky tisícových mordů mečících ovcí, kterým tam
prostě uřezávali hlavy, aby jejich vyčištěná střívka, jimž se říkalo strunky, naplnila dřevěné
soudky, představující naši obchodní „kořist“, kterou jsme cestou necestou dopravovali do
vlasti, kde na ni už čekaly uzenářské firmy, jež je zpracovávaly na známé české uzenky.
Kdyby konsumenti těchto chvalně známých uzenek věděli, jaké těžkosti pří obstarávání
„povlaků“ těchto uzenek musí absolvovati obstaravatelé, resp. sháněči těchto strunek, za
jakých obtíží je musí shromažďovat po troškách do třídíren, kde často zjistí, jak je
prodávající „napálili“, jak velmi často v těchto skladištích jest dobré zboží zaměněno za
špatné, často i shnilé, jak z těchto skladišť, ba i už z naložených vagonů, je dobré zboží
dokonce i samým prodejcem ukradeno, jistě by příznivěji kritisovali někdy tvrdší
zakousnutí do uzenek s trochu tvrdším střívkem.
Z dobrodružství, jež bylo mně při shánění strunek po Balkáně zažíti, nemohu
nevzpomenouti onoho, prožitého na cestě ze Skoplje do Bitolje, kam jsem jel autem
přejímat a proplácet zakoupená střívka a kde jsem byl za bílého dne přepaden „Arnauty –
gentlemeny“, kteří mi nechali hodinky i snubní prsten na ruce, ale vzali si jen vyplněný šek
na 100 000 dinárů, který jsem musel před nimi podepsat. Podepsal jsem se, ale zcela
jinak, takže, než jsem se vrátil zpět do Skoplje, abych v bance ohlásil svůj případ, sděloval
mi už úředník, že v Bitolji zadrželi Arnauta v jejich filiálce, kde předložil mnou špatně
podepsaný šek. Zajímavé na věci bylo to, že Arnaut byl jedním z prodejců střívek, jemuž
jsem jel proplácet střívka, jež zatím prodal už podruhé jinému zájemci.
Tak žil jsem nově zvolenému oboru, konal řadu cest na divoký Balkán, ale přes zdánlivý
úspěch a zisk přišel jsem k názoru, že k nečisté a krajně riskantní branži střevařské jest
zapotřebí koňské nátury. Kdyby, jak jsem poznal tehdy, byli všade tak solidní obchodníci
jako Turci a Řekové, dalo by se i zde dobře pracovat. A tak poučen nesolidností většiny
balkánských střevařských producentů, byl jsem rád, i když jsem ve své důvěřivosti odvedl
novému oboru podnikání řádný „sobotáles“, že jsem aspoň vyvázl se zdravou kůží.
Světová válka, jež byla příčinou mého odloučení se od sportu, zejména kopané, kde
i Sparta za mne našla náhradu do branky, zařadila mne do řad footballových veteránů. Já
však, jako horlivý vyznavač a oddaný služebník sportu, hledal jsem jiné pole jeho
působnosti. Vedle lyžařství a jiných zimních sportů, jež jsem nepřestal pěstovat, věnoval
jsem se tennisu, ve kterém za první úspěchy vděčím své choti jakožto první své učitelce
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tennisové, takže už za necelé ti roky octl jsem se na tehdejším československém žebříčku
dr. Zálabského na 40.–50. místě, pro které mluvily četné moje úspěšné starty v tomto
sportu. Tak moje výsledky s Menzelem 4:6, 2:6, s Jendou Koželuhem 3:6, 3:6 a jiné,
nebyly nejhorší. A ještě dnes při své šedesátce neprodám svou kůži lacino a jsem
nesmírně potěšen, mohu li na turnaji leckterého mladíka, který zřejmě podceňuje
obtloustlého dědu, náležitě vystrašit anebo dokonce porazit. I v plavectví jsem začal pozdě
a byla to opět moje choť, jež mne v roce 1924 ponejprv „spustila“ do moře, a to
v tehdejším italském Parenzu, kde ještě jako její nápadník podstoupil jsem pod jejím
dohledem hned několikakilometrovou maturitu.
Tehdy hlavním mým poválečným „zaměstnáním“ bylo soudcování footballových zápasů,
v němž jsem se záhy dopracoval úspěchů, řídiv i řadu mezinárodních zápasů doma
a v cizině. Nelituji těch stovek neděl, jež jsem strávil ve službách naší kopané, plísněn
davem nevděčných fandů, kritisován v novinách a i jinak hlídán funkcionáři pořádajících
klubů, ba jednot v doprovodu policie veden jako lupič na místní nádraží. Při té příležitosti
vzpomínám ochrany tehdejšího vedoucího Sparty Kladno, nynějšího poslance Ant.
Zápotockého, který po prohraném derby s S. K. Kladno na Kladně mne hlídal v kabině tak
dlouho, až rozvášněný sparťanský dav se rozešel. Z novinářských referátů, jež –
pochopitelně, že ty příznivé – jsem si vystřihoval, uvádím namátkou článek budapešťských
novin ze zápasu F. T. C. – Vienna v Budapešti: „Tento žoviální obtloustlý pražský soudce
mohl býti pohyblivostí vzorem všem hráčům na hřišti. Byl všude tam, kde byl míč, viděl
vše, trestal vše, přitom nebyl pedantem dle receptu jiných soudců na úkor spádu hry;
jedním slovem: byl bezvadný. Zadák dal našim soudcům lekci, jak se soudcovat má
a musí.“ A ještě jednu lichotivou domácí perličku jsem si uchoval ze zápasu východo
českého derby Pardubice – Hradec Králové: „Soudce Zadák byl výborný, byl prostě
bezvadný, byl takovým soudcem, že jemu podobného výkonu jsme u nás ještě neviděli.
Srdečné ovace, které byly jemu po zápase uspořádány, jsou důkazem, že vždy jej rádi
u nás uvidíme. Soudcovati tak vynikajícím způsobem „horký“ zápas je vskutku velkým
úspěchem bývalého brankáře A. C. Sparta.“ (Č. Slovo 1924.)
Přesto, že kopaná mi zabrala mnoho času, kdy jako rozhodčí býval jsem delegován k zápa
sům (stalo se, že jsem za sobotu a neděli soudcoval i tři zápasy), našel jsem dosti chvil,
abych se věnoval jako výkonný sportovec jiným sportům jako plování, lawntennisu,
stolnímu tennisu, automobillismu, veslařině, odbíjené a j. letním sportům, v zimě pak
nejmilovanější lyžařině, bruslení a zejména kanadskému hockeyi, závodnímu sáňkování na
bobech, curlingu a pod.
Nebylo snad u nás jediného sportu, který bych nevychutnal, abych si nakonec nechal ty
druhy sportu, jež mně povahově i časově nejlépe „seděly“ a jež jsem potom s oblibou
„dělal“. Více jak třicet druhů sportu jsem provozoval a z těchto pak devět závodně a dnes
ve svých šedesáti letech na svém sportovním „jídelním lístku“ mám lyžaření, lawntennis,
plování, bruslení, lukostřelbu, odbíjenou, automobilismus, bob, curling a snad ještě jiné
sporty, při čemž často úřaduji jako rozhodčí téměř ve všech druzích sportu.
Někdy si říkám: „Honzo, nestraš už v tom nech to těm mladým,“ ale ono mně to nedá
a právě jsou to ti mladí, jež mne znovu a znovu přemluví, abych se ujal vedení toho
kterého odvětví sportu nebo klubu a já potom nevím, kam dříve do schůzí nebo na závody
a tak si sám myslím, že se přece jen „upředseduju“.
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Musím se vrátit do roku 1924 a do „civilu“, jak říkám svému existenčnímu zaměstnání.
A ježto mi sňatkem s mojí chotí nastala nová a jak sám věřím, poslední éra existenční,
nesmím přejíti bez povšimnutí tento vážný krok k společnému manželskému soužití, v kte
rém šťastně proplouvám 23 let snad bez nejmenšího ztroskotání. Naplnily se „mládenečtí“
dnové moji a já konečně přišel – sice dost pozdě – k poznání, že není radno býti člověku
samotnému a začal jsem se ohlížet po družce života, jež by se mně, člověku sportem
posedlému, chtěla po celý život obětovat. A tak mne náhoda svedla se ženou ušlechtilou,
inteligentní, zkrátka jedním slovem vzdělanou –“

Jos. Laufer: „Tak se mi zdá, že si to nějak žehlíš – –“
Jan Zadák: „– o kterou jsem „zakopl“ na Benecku pod Žalým před vánoci roku 1923, když
jeda „maturitou“ ze Žalého, našel jsem do stromu lyžemi zapatlanou vyvinutou dívku
jménem Boženu Wildmannovou z Prahy, jak se mi večer na Zlaté Vyhlídce u Rába
představila. I navázal jsem s ní známost, jež skončila 14. X. 1924 sňatkem na Staro
městské radnici. Ježto se říká, že láska vede žaludkem, i moje nastávající snažila se na
mne vyzkoušet své vlohy kuchařské, při čemž se jí podařilo zjistit mé sklony, jež začínaly
švestkovými knedlíky, kterých jsem ještě jako svobodný v rodině nevěsty na posezení
odpravil 85.
Svatební veselí se odehrálo v Obecním domě v Praze a ještě nevytráveni, po přebohatém
hodokvasu odjeli jsme vlakem na šestinedělní svatební cestu na Balkán, když před tím
tchán mi nenápadně strčil do kapsy něco na přilepšenou. Budapešť, Bělehrad, Sofia,
Cařihrad, Malá Asie a zpět, byly hlavními stanicemi naší jedinečné cesty, kterou jsme
využili do poslední koruny, vracejíce se po všech stránkách vyčerpáni do svého prvního
bytu v Bubenči vedle Špejcharu. Zde jsme strávili necelý rok, abychom definitivně přesídlili
do Holešovic, na náměstí Strossmayerovo, proti kostelu sv. Antonína, kde jsme strávili
téměř 10 let a kde se nám také 16. IX. 1926 narodil syn Jan, jehož jsme po deseti letech
krutou ranou osudu ztratili.
Popisovat svatební cestu se všemi zážitky na divokém Balkánu zabralo by celou knihu;
v krátkosti budiž konstatováno, že jsme nevynechali jedinou příležitost, abychom vše viděli
vše poznali a vše užili. Po návratu domů nastala mně perná doba, doba budování podniku,
který jsem převzal po dlouhých rodinných poradách od tchána – zavedený obchod
stavebními hmotami, když nevlídná situace na trhu střevařském ukazovala na blížící se
krisi.
Tak prvního července roku 1925 převzal jsem tento obchod, který jsem nějaký čas vedl
pod firmou Bratří Wildmannové nást. v Praze VIl., v Bubenské tř. 242, kde mám kanceláře
svého závodu podnes. Tak jako v jiných oborech zapracoval jsem se v několika měsících
do své nové, a jak doufám, už poslední branže, takže již v prvním roce zvýšil jsem svůj
obrat na čtvernásobek obratu tchánova. S prvopočátku jsem se zabýval pouze prodejem
stavebních hmot, zejména lepenkou, asfaltovými a isolačními výrobky, abych rok na to
rozšířil svoji působnost na provádění prací asfaltérských. Po několika málo měsících, jež
jsem strávil za účelem poznání branže v Německu a v Belgii, kde jsem poznal provádění
nejobtížnějších prací v tomto mém novém oboru, řekl jsem si, že se specialisuji na prová
dění prací asfaltérských ve velkém měřítku. Do jaké míry se mi to povedlo, nechť posoudí
ti, kteří za těch více jak 20 let měli se mnou v tomto oboru co dělat, nechť to byli moji
chlebodárci – zákazníci, dodavatelé, projektanti, stavebníci nebo i moji spolupracovníci,
jichž jsem až dosud zaměstnával a zaměstnávám hezkých pár stovek.
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Časem jsem poznal, že k uskutečnění mých plánů chybí zde něco, co mi znesnadňuje
konkurenční schopnost. I když nákup jsem obstarával u nejvýznačnějších výrobců, přece
nabyl jsem dojem, že si hlavní isolační hmoty musím vyrábět sám, a tak jsem se začal
starat o vlastní výrobnu. U mého dodavatele specielní lepenky v Doudlebách byl vedoucím
bratr majitele pan Karel Charvát, který, když jsem se mu zmínil o svém úmyslu, mne
upozornil, že jeho bratr by lepenkárnu prodal nebo pronajal a on že by rád výrobu vedl.
K rozhodnutí jsem neměl nikdy daleko, tedy také i zde nabídl jsem mu společenství s tím,
že já dám do výroby peníze a on rozum, a tak jsme se v několika týdnech rozjeli pod
firmou Charvát a Zadák, aby o dva roky později jsme si zřídili vlastní lepenkárnu ve Lhotě
pod Libčany u Hradce Králové, kde je podnes. Dnes ovšem je v majetku p. Karla Charváta,
jemuž jsem v roce 1941 svůj podíl na továrně prodal, když několik let před tím pořídil jsem
si v najatých místnostech fy Pánek ve Vysočanech výrobnu, kde jsem kromě lepenky
a isolačních hmot vyráběl od roku 1936 podlahové krytiny značky „Standard“ a heraklitové
desky.
Mezitím v roce 1929 dostavil se do mé holešovické kanceláře mladý muž, nabízeje mi své
služby pro výrobu cementového zboží, teraca a xylolitu, jménem Ing. Doucek. Řekl jsem
mu: „Pane inženýre, já jsem asfaltér a tomu Vašemu artiklu ani za mák nerozumím,
a konečně se to ani do té mojí asfaltérské branže nehodí. Chcete li, založme spolu novou
samostatnou společnost pro práce xylolitářské, teracářské a cementářské, já dám prachy
a vy rozum a jede se!“ A tak jsem dal vzniknout nové firmě, kterou jsme pokřtili jménem
Terraxyl, již pak v roce 1942 na nátlak německé firmy Teerag jsme „přebiřmovali“ na
jméno Terrazzolit. Společnost trvá nepřetržitě dál se sídlem v Praze Kobylisích, na Šutce
č. 119, a její výrobky, hlavně však xylolitové a teracově dlažby zdobí nejvýznačnější
paláce, kostely, biografy, tělocvičny a j. státní, městské a soukromé budovy a továrny
v celé naší republice. Papíroasbestové dlaždice, specialita této firmy, šly a jdou až za
hranice našeho státu a byly by značným přínosem pro náš export, kdyby se na příslušném
ministerstvu našel někdo, kdo by se dovedl postarat o dovoz potřebných surovin.
Z mojí vysočanské továrny, kde jsem byl dlouhodobě zajištěn nájemní smlouvou s Pán
kem, byl jsem nečekaně pod nátlakem Němců vypovězen v roce 1940, a to s okamžitou
platností, takže jsem se octl v nesnázích tím spíše, že ve lhůtě stanovené nebyl jsem s to
se se zařízením vystěhovat. Tak jsem musel část zařízení v továrně zanechat a dodnes
čekám na úhradu škod mně přislíbenou. Naštěstí našel se člověk – kamarád, kolega Jos.
Kropáček, který mi výhodně nabídl svůj tovární objekt v Hostivicích u Prahy. Ten jsem bez
rozmýšlení koupil, abych zde v dalších několika letech vybudoval (konstatuji na „černo“
i přes Němci hlídaný zákaz staveb) svůj nový podnik, kde jsem podnes a kam jsem tehdy
přestěhoval celé zařízení i se zásobami z vypovězené vysočanské továrny.
Mezitím v době válečné německá zloba zle dolehla i na mne v Hostivicích, když jsem odmítl
úzkou spolupráci s Němci, jež mi byla nabídnuta. Němci byla mně po čas války zastavena
výroba krycí lepenky, hlavní zdroj mé obživy, byla mně zastavena výroba asfaltokorkových
desek, korek v počtu mnoha vagonů byl zabaven, byla mně dále zastavena výroba
křemelinových isolací, dřevité vlny, jejíž stroje mi Němci odvlekli. Tovární komín, který prý
v blízkosti ruzyňského letiště překážel letadlům, mně odbourali, načež k dovršení všeho
v revolučních dnech 7. května 1945 byla moje hostivická továrna vybombardována
a vypálena.
Přesto přečkal jsem v poměrném zdraví všechny svízele doby. A nyní, když jsme již třetí
rok po té hrozné době, chtěl bych poděkovat všem těm jedincům, svazům, spolkům
a korporacím, jež mně pomohly vším příjemným, abych se dožil ve zdraví své šedesátky,
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na místě prvním ale své manželce, které děkuji za porozumění, jež v tak přehojné míře
měla pro můj zamilovaný sport i jiné mé, zejména sběratelské libůstky. Jí děkuji za své
dva další sporty – tennis a plování, do nichž první mne zasvětila, dále za trpělivost, kterou
bylo jí po více jak dvacet let prožívat večery v odloučení ode mne, jež jsem je ve službách
sportu trávil ve schůzích, v neděli pak ve funkci rozhodčího kopané, na turnajích
tennisových, zájezdech lyžařských a jiných sportovních podnicích. Dále děkuji svým
podnikovým spolupracovníkům, zejména těm nejstarším, kteří vydatně přispěli k mému
spokojenému dosažení šedesátky a podpořili mne v podnikatelských snahách a ve
vybudování jednoho z nejvýznačnějších podniků toho druhu u nás, všem svým bývalým
i nynějším spolupracovníkům na poli sportu, kteří účinnou spoluprací mi pomohli, dále
všem úřadům a stavovským institucím, jež mně pomáhaly řešit, i když ne vždy se zdarem,
otázky existenční a podnikové, konečně i všem přátelům a známým ba i neznámým, kteří
jakýmkoliv způsobem snažili se zpříjemnit mi šedesátiletý pobyt na tomto krásném světě
s méně už krásnějšími lidmi na něm.“

Jos. Laufer: „No a teď, když jsem Tě nechal nerušeně tak dlouho vypravovat, dovolíš mi,
abych Tě požádal o odpověď na řadu otázek: Čemu děkuješ za své zdraví a neobvyklou
svěžest?“

Jan Zadák: „Sportu!“
Jos. Laufer: „Ovšem, to jsem čekal, ale zde Ti jistě pomáhaly určitě předpoklady a také
snad sparťanský Tvůj život, když je o Tobě známo, že nekouříš, nepiješ alkohol a i, jak já
vím, žiješ veskrze střídmě. Snad bys mne mohl něco říci o své životosprávě.“

Jan Zadák: „Jako malý chlapec byl jsem živ doma jen o polévce, měl jsem polévku i ráno
k snídani, neboť kávu, dalo li se tak říkat žitné kávě s cikorkou, tu jsme mívali jen v neděli.
Zrovna tak tomu bylo i s masem.
Jinak brambory nebo knedlíky s koprovou, rajskou či zapraženou omáčkou, představovaly,
s páteční výjimkou buchtovou nebo lívancovou, týdenní jídelníček. Něco ovoce v létě, které
jsme si někde v aleji kradmo natrhali, doplňovalo naši tabuli, ovšem kromě mléka, o něž
nebylo tehdy nouze. Vejce, máslo a kuřata raději matka prodávala, aby snáze kryla režii
mnohočlenné rodiny, neboť u stolu nás s krejčovskými pomocníky bylo až dvanáct.
Celý rok, často i v zimních měsících, jsem chodíval bos, jen za mrazu a ve sněhu v dřevě
ných bagančatech. Tomu také děkuji za svoji otužilost. Naši mne oblékali do cajkových
hadříků, jež po mne dědíval ještě mladší bratr. Když jsme byli hodní; což u nás bylo řídkým
zjevem, namazala nám maminka tu a tam chleba povidly.

Jos. Laufer: „No, to bylo, když jste byli malí, ale později.“
Jan Zadák: „To bylo spíše horší. Nejhůře jsem se měl z prvopočátku v Kolíně, kde teprve,
když jsem se dostal do místa k Bruckovi, u něhož jsem byl také na stravu, nastal u mne
obrat k lepšímu. A také od té doby, kdy jsem před tím doma i později ve školách býval
nejdrobnějším a nejmenším žákem, jsem rostl jako z vody.“
Jos. Laufer: „A co pití?“
Jan Zadák: „Pil jsem až do první světové války jen vodu. Teprve ve válce, tedy ve svých
27 letech, jsem se naučil pít pivo. Ale ani tomu moc nedám, i když někdy vypiju jednu
malou a při oslavných hostinách tu a tam nějaké to štamprlátko.“
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Jos. Laufer: „Chtěl bych od Tebe slyšet, co ještě přispívalo Tvému zdraví?“
Jan Zadák: „Říká se: čistota půl a veselost půl, dohromady dávají celé zdraví! No a tak se
ráno pěkně umyji s nějakou tou koupelí a lázněmi mezi týdnem a jsem půl zdravý. Tu
druhou půlku obstará u mne humor, který jest nejlepším kořením života, alespoň toho
mého. Jinak jím pouze třikrát denně s pětihodinovým vytrávením, jež mi dělá dobře.
A každoročně pročistím svoji tělesnou schránku v Mariánských Lázních, kde shazuji tako
vých 8 až 11 kg živé váhy za tři neděle, jako ku příkl. letos.“

Jos. Laufer: „Prosím, Tě, jak to děláš?“
Jan Zadák: „Sice bych Ti to neměl prozrazovat, abych tím nepřímo nepoškozoval
potravinářské živnosti, ale buďsi. Ráno nesnídám a prolejvám se „křížovkou“, načež
udělám takové dvoje „Běchovice“ v jednom zápřehu, což se rovná 20 km, ovšem pěší
chůze; pak si někde lehnu v poledne do stínu, abych předržel oběd a odpoledne na místo
svačiny hraju pilně tennis, čímž zapomenu na jídlo a večer zapiju celou tu ghandiovskou
štrapác dvojitou porcí „křížovky“, jež jinak člověka nutí k běhání – a to je vlastně účelem
léčby, které se jinak říká odtučňovací kůra. A vydržíš li to, hlavně prvních pět dní, máš
vyhráno a pak Ti ani nepřipadne chuť na jídlo.“

Jos. Laufer: „A sport?“
Jan Zadák: „Sport rozproudí krev a omladí srdíčko, jež dělá zatím dobrotu, a jakmile
vynechám, už pocítím, že mi něco schází. Všechno pobolívá, špatně se mi dýchá a hlavně
přibývám na objemu. Nejhůř jsem na to v podzimu, kdy v přestávce 2–3 měsíců nemohu
sportovat.
Jos. Laufer: „Které sporty ještě pěstuješ?“
Jan Zadák: „V létě plování, tennis, odbíjenou a automobil, v zimě pak lyžaření a bruslařinu,
jež jsou mi nepostradatelnými pomocníky pro udržení tělesné svěžesti.“

Jos. Laufer: „Není toho snad moc při Tvé šedesátce?“
Jan Zadák: „Málo, hochu! To se chci ještě pustit do golfu a už i to letos zkoušel v Marián
ských Lázních.“
Jos. Laufer: „Kolik druhů sportu jsi už ve svém životě provozoval?“
Jan Zadák: „Jistě na 30 a z toho asi 9 závodně. Ovšem do některých sportů jsem se
zakousl více, k některým jsem tak říkajíc přičichl, podle toho, jak který hověl mojí povaze.“
Jos. Laufer: „A který ze svých sportovních úspěchů považuješ za nejvýznačnější?“
Jan Zadák: „Rozhodně ve footballu můj nejúspěšnější zápas v brance Kolína proti pražské
Slavii v Praze v roce 1911. Bylo to finále českého Poháru, do kterého se Kolín probojoval
po vítězstvích nad tehdy nejlepšími českými kluby jako Spartou, Smíchovem, Kladnem,
Pardubicemi a j. V tomto zápase jsem schytal desítky těžkých míčů a Ty sám jsi napsal
tehdy, že jsem se ukázal nejlepším českým brankářem.“

Jos. Laufer: „Který ze sportů Tebou provozovaných považuješ za nejkrásnější?“
Jan Zadák: „Rozhodně lyžařství.“
Jos. Laufer: „A který za technicky nejobtížnější?“
Jan Zadák: „Tennis.“
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Jos. Laufer: „A které Tobě nejvíce vyhovovaly?“
Jan Zadák: „Lyžařství na prvním místě, které považuji za nejkrásnější, nejzdravější a také
nejlehčí sport vůbec. Lawntennis, i když sport technicky nejtěžší a vyžadující stoprocentní
soustředění, mne cele zaujal, až když jsem zanechal závodní kopané. Oba pak sporty po
boku nepostradatelného plavectví mají tu přednost, že se dají dokonce i závodně pěstovat
do vysokého stáří a vzájemně se dobře doplňují již také proto, že zaměstnávají sportovce
po celý rok.“
Jos. Laufer: „A co Tvé známé mecenášství ve sportu?“
Jan Zadák: „Ani se tím nechci chlubit. Co kdyby mne berňák přišel zpovídat, kde že na to
beru. Dnes už jsem spíše almužníčkem než mecenášem.“

Jos. Laufer: „Ani bych neřekl, když stavíš klubům hřiště a o Tvé ceny se soutěží téměř ve
všech sportech.“

Jan Zadák: „Sloužím sportu, a protože sportu děkuji za své zdraví a konečně za své „já“,
odvádím mu pouze povinnou daň vděčného sportovce, a až na to mít nebudu, tak to dělat
přestanu a to už tady taky nebudu.
Člověka jen mrzí, že tam, kde by se mecenášství ve sportu mělo projevovat nejmakavěji,
tam se jen zavírají kapsy, ale dokonce zvyšují dávky z tělovýchovy a sportu, přestože se
na nejvyšších místech uznává jednak potřeba sportu a tělovýchovy pro brannost národa,
jednak se ale také uznává, že naši sportovci i tělocvikáři po stránce propagační účinně
a levně slouží naší republice.“

Jos. Laufer: „No, ale sportovci jsou Ti vděčni, jak vidět z řady diplomů čestného členství
a i z bohaté děkovné korespondence. Z Tvých záznamů, jež mám k disposici, seznávám,
že jsi čestným a zakládajícím členem více jak 50 sportovních ústředí a klubů, nepočítaje
v to odvětví obchodní resp. průmyslové. A jak vidím, vedeš hotovou sportovní kartotéku.“
Jan Zadák: „To zde jsou děkovné dopisy za různé ty ceny, dary a pomoci, je jich několik
tisíc, ovšem za dobu od první světové války, kdy tyto záznamy vedu.“
Jos. Laufer: „Vedeš také záznamy věnovaných cen a darů?“
Jan Zadák: „Vedu. Je to za tutéž dobu na 1 050 čestných cen, ponejvíce pohárů, o peněž
ních darech nemluvě.“
Jos. Laufer: „Jak vím, byl jsi také čelným funkcionářem celé řady sportovních ústředí
a klubů; jaké funkce jsi kde zastával?“
Jan Zadák: „Pokud se pamatuji, byl jsem prvním předsedou S. K. Slavoj, Kolín,
zakladatelem a kapitánem Č. S. K. Liberec, zakladatelem a předsedou S. K. Sázavan, Zruč,
zakladatelem a předsedou S. K. Kácov, náčelníkem L. T. C. Řevnice, prvním předsedou
S. K. Rapid, Král. Vinohrady, členem předsednictva S. Č. S. F. v Praze, náčelníkem L. T. C.
Praha, předsedou Českosl. Svazu ledního hockeye, předsedou Sboru soudců Č. S. L. H.,
archivářem Čs. Všesportovního Výboru, členem výb. O. T. V. v Podmoklech, starostou těl.
jedn. Sokol v Podmoklech. A v A. C. Sparta v Praze, kde jsem členem od r. 1912 a kam
jsem se na trvalo vrátil k drobné klubové práci, zastával jsem postupně snad ve všech
odvětvích sportu řadu funkcí. Tak jsem byl zakladatelem a předsedou lyžařského a table
teninisového odboru, náčelníkem tennisového, předsedou footballového odboru, jehož
jsem byl rok amatér trenérem v době největší slávy sparťanské, byl jsem též předsedou
hockeyového odboru atd. A nyní jsem ještě ve Spartě předsedou lehkoatletického odboru
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a místopředsedou klubu. Kromě toho jsem předsedou S. K. Hostivice, předsedou
T. O. H. K. nad Šárkou v Praze.“

Jos. Laufer: „A co mimo sport, pane komerční rado?“
Jan Zadák: „No, nemusel bys mi hned „nadávat“. Jsem i jinak, hlavně komerčně, ve
funkcích předimensován, že to zrovna tak nemohu z paměti vyjmenovat jako zastat.“
Jos. Laufer: „A jak existenčně vypadáš?“
Jan Zadák: „Skoro 25 let ve stavebním oboru vyrábím stavební hmoty, krycí lepenky,
asfaltové a isolační hmoty, lehkostavební a asfaltokorkové desky, podlahové krytiny,
papírové a asfaltové dlaždice, cementové zboží jako tvárnice a jiné. Avšak mým
nejhlavnějším oborem je asfaltéřina s prováděním isolací stavbách proti vodě, zvuku
a teplu, asfalt. dlažeb, silnic a j., při čemž mojí drobnou specialitou jest provádění
asfaltových kuželníků.“

Jos. Laufer: „A Tvoje plány do budoucna?“
Jan Zadák: „Jsou velké a i splnitelné, najde li ovšem kulhající stavební obor svého
mesiáše. Zatím ve stavebnictví stůněme na nedostatek pracovních sil a špatné řešení
hospodářských, zejména stavebních problémů.“

Jos. Laufer: „Čemu děkuješ za svůj podnikatelský vzmach?“
Jan Zadák: „Mám židovskou školu v nejlepším slova smyslu a za těch 15 roků ve službách
židovských podnikatelů jsem se také něčemu naučil.
Nikdy jsem neměřil práci na hodiny. A tak jako tito moji bývalí a v každém směru uznalí
zaměstnavatelé viděli ve mně spolupracovníka, tak i já ve svých zaměstnancích vidím jen
a jedině spolupracovníky, kteří spolubudují a vytvářejí společné dílo, z kterého žijí oni
právě tak jako já. Není zvláštností, vydělá li si dnes u mně kvalifikovaný a ovšem přičinlivý
dělník při 40hodinové týdenní práci – ročně přes 100 000 Kčs.“

Jos. Laufer: „Jak vidím a vím, jsi i vyznavačem uměni, o čemž svědčí Tvé pozoruhodné
umělecké sbírky. Jak jsi se k umění dostal?“
Jan Zadák: „Od malinka jsem rád maloval a kreslil a proto už od mlada mám sklony
k malířství, jež jsem sám na sobě, ovšem s nezdarem, vyzkoušel. Později, když jsem
podporoval řadu našich umělců, mnohé na studiích, vnikal jsem hlouběji do tajů umění, až
– jak říká moje choť, bych se v něm málem utopil. Za první své kroky k umění vděčím
svému kácovskému učiteli Němcovi a za seznámeni s našimi umělci vděčím známému
vrchnímu z pražské kavárny Unionky, nebožtíku Paterovi, který mne do toho tak říkajíc
uvrtal.“

Jos. Laufer: „Ale nelituješ toho.“
Jan Zadák: „To ne, ovšem dobou vytříbil jsem více svůj vkus se zaměřením na „starý“
kumšt, tak říkajíc realistický. Proto ten můj zatímní odklon od malířství moderního, jemuž
jsem ani za těch 30 let své sběratelské manie nepřišel na chuť. A umělecké výstavy
posledních let mne jen stále utvrzují v přesvědčení, že náš kumšt, a to jak malířský, tak
i divadelnický, o filmovém, básnickém resp. spisovatelském ani nemluvě, hodně slevil ze
své tradiční dobré pověsti.“
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Jos. Laufer: „Zdá se, že kritisuješ obory, kterým bys nemusel rozumět.“
Jan Zadák: „I rozumím. Sám jsem také trochu divadelničil a i napsal jsem několik
jednoaktovek a skečů, jež se dávaly třebaže jen na venkově a jedna předělaná na pražské
scéně, tak si myslím, že tomu hovím alespoň na tolik jako ten náš prostý lid, který svůj
zájem dává najevo o to, co je mu bližší a srozumitelnější. „Hlas lidu, hlas boží,“ říká se
a něco na tom ve spojení s naším novodobým čili moderním kumštem bude.“
Jos. Laufer: „A jak se těšíš na další šedesátku?“
Jan Zadák: „Když mi pámbíček zdravíčko dá, rozhodně si tu další šedesátku po zkušeností
s první zařídím a rozdělím jinak.“

Jos. Laufer: „ k tomu i já Tobě, milý Honzo, přeji mnoho zdaru a hlavně zdraví a se mnou
jistě všichni ti, kteří Tě znají, zejména všichni naši sportovci, kterým jsi býval vzorem
výkonného sportovce, později všestranným funkcionářem skoro ve všech odvětvích sportu,
posléze pak nejvýznačnějším mecenášem, jakého náš sport kdy měl!«
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60 LET JANA ZADÁKA
N a p s a l : red. Josef Laufer – N a k l a d a t e l : Závodní rada fy. Jan Zadák, Praha VII
O b á l k a a g r a f . ú p r a v a : Jaroslav Korbel – V y t i s k l a : Knihtiskárna L. Ballenberger,
Praha XVI Švandova ul. č. 10 – N á k l a d : 1 000 výtisků – V Praze v prosinci 1947

