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Motto:
„Je moc vûcí, které pomáhají udûlat z muÏe

a Ïeny nûco víc neÏ tupého Ïivoãicha! Tfii
z nich jsou nejdÛleÏitûj‰í: místa, kam nás Ïivot
postaví, lidé, se kter˘mi se cestou setkáme,
a vûci, které nedostaneme.“ 

E. Goudgeová: „U Zeleného delfína“

NejdraÏ‰í mamince, 
která dokázala nevzdat se. 

Svému nejbliÏ‰ímu Jirkovi 
a synu Ondfiejovi, 
ktefií to vydrÏeli se mnou. 

S pozdravem sestfie Miriam 
do San Franciska 
a bratru StaÀovi do Brna.

ProtoÏe – i kdyÏ je pr˘ zemû veliká,
nás v‰echny spojuje pevn˘ kruh.



Moji blízcí, diváci, posluchaãi i ãtenáfii,
kdyÏ mi nakladatelství Carpe diem v zastoupení pana Michala Huvara
nabídlo reedici mé kníÏky Magnetick˘ vítr, trochu jsem zaváhala. Proã?
Není to staré? Ale pak jsem si fiekla: Copak myslím jinak neÏ pfied ‰esti
lety? Ano, jsou jiné skuteãnosti, jiná doba, jin˘ „duch doby“, ale co jsem
psala tehdy, bylo ze srdce.
Jezdím po celé na‰í zemi – mluvím s lidmi – a kdyÏ mi posluchaãi v Jaromû-
fiicích, v severoãesk˘ch ·emánovicích nebo v Seifertov˘ch Kralupech donesou
k podpisu mou kníÏku a pfiidají pûkná slova, jsem ‰Èastná.
Bála jsem se, Ïe moje fejetony jsou moc laskavé, moc „hodné“! Ale dnes vím,
Ïe v této dobû, ve svûtû, kdy mnohdy vítûzí krutost, násilí, dravost, je tfieba pro-
ti tomu „bojovat“ právû laskavostí.
AlespoÀ já bych bez ní nemohla Ïít. 
Díky Vám!
A pro Vás – moje PF 2001.

Va‰e Gabriela Vránová
PF 2001

To vûãné ãekání,
ta nadûje, která se kaÏd˘m rokem obrozuje
jak zelené lístky na ãerném dfiínku ‰vestky
z japonského dfievorytu
nebo jak drzé nûÏné ‰tûtiãky, vyráÏející
na vûtvi starého pichlavého smrku.
Jsou tak zranitelné!

JakÏe to bylo?!
„V‰echno je pfiede mnou a v‰echno tak bolí!
Chtûla bych cel˘ svût
a on je tak daleko!“
V‰echno se opakuje. Jen nezapomínat!
Nezavfiít oãi, abych nevidûla, 
Ïe ostatní také Ïijí a trpí!

Bylo mi dopfiáno proÏít
více neÏ polovinu tohoto století. 
Pfies horká léta a boufilivé podzimy
byly mnohdy i zimy
teplé a laskavé
díky lásce a pfiátelství.

Dûkuji za to a pfieji
sobû i Vám 
do let pfií‰tího tisíciletí: Lásku a Pfiátelství



Kdybych neznal 
Gabrielu Vránovou,

tak bych si hezky ãesky zazávidûl. Anebo víte co? Já si zazá-
vidím, i kdyÏ ji znám – proã si mám dûlat násilí! KdyÏ si listu-
ji touto kníÏkou, nemohu nedojít k závûru, Ïe na tu závist mám
nejen právo, ale i nûkolik dÛvodÛ.

Pfiednû tedy: hereãkám se to pí‰e! KdyÏ jste jenom spisova-
tel, musíte se pofiád nûkam trmácet, abyjste nûkoho poznali,
nebo musíte vysedávat v archivech, ãítárnách a studovnách,
a tam nepoznáte vÛbec nikoho. Tam se krãíte u stolu, je vám
zima a máte tro‰ku hlad, a kdyÏ tam nûkdo vstoupí, je to tak
divn˘, Ïe byste byli rad‰i, kdyby zÛstal doma. 

Jako hereãka v‰ak vstoupíte do ‰atny a hle – pfievléká se tam
Jaroslav Satoransk˘! Nebo si tam pfiidûlává nos na Cyrana
z Bergeracu Zdenûk ·tûpánek ãi Karel Höger. Dana Medfiická
tam pije kávu s Vlastou Fabiánovou a Otou Sklenãkou – není to
nespravedlivé? Víte, co musíte jako neherec napsat knih, aby
vás nûkdo z takov˘chhle lidí zaãal brát vÛbec na vûdomí, natoÏ
si pfiidûlával nos a rozpovídal se?

Nebo jiná vûc, na kterou pfiijdete, aÏ se zaãtete do
Gabrielina vyprávûní: to její ko‰até pfiíbuzenstvo. Já také pí‰u
o pfiíbuzenstvu s chutí. JenÏe to moje se skládalo ze dvou
babiãek, jednoho dûdeãka, z nûkolika málo tet a str˘ãkÛ,
a samozfiejmû z maminky, tatínka, bráchy, psa a koãky. Její
pfiíbuzenstvo je tak nepfiehlednû rozsáhlé, Ïe se na její rodnou
Moravu ani nevejde. Jestli jsem to dobfie spoãítal, tak jejími
pfiíbuzn˘mi není – kromû pana Kryãera a Sládka – snad jen
‰est MoravanÛ. A v‰ichni jsou postavami pro novelu ãi pro
román, zatímco ona je vyfiizuje fejetonem pouze z nedostatku
ãasu.
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Za dal‰í: je pravda, Ïe Gabriela Vránová nemá dost ãasu.
VÏdyÈ hraje, zkou‰í, natáãí, pfiedná‰í, jezdí, nakupuje, pere,
Ïehlí, vychovává syna (a dobfie! Kde na to vzala ãas?), vycho-
vává manÏela (a tak dobfie, Ïe napsal i nûkolik uãebnic mate-
matiky!) a tak dále. Ale kde toho ãasu bere tolik, Ïe je s to
napsat tolik stránek?

Nebo jiná vûc: kaÏd˘ sice nûkde byl, kaÏd˘ to nûkde zná, ale
co toho zná ona, to je aÏ nespravedlivé: od Vlkovic pfies
Ostrovaãice a Amsterdam po Mexiko. A co je na tom krásné, Ïe
to Mexiko a Amsterdam nenadná‰í na úkor Ostrovaãic a jin˘ch
moravsk˘ch vísek. A co je úplnû nejkrásnûj‰í – Ïe z jejích strá-
nek na ãlovûka nepr‰í deprese. Îe jsou propleteny radostí, dob-
rotou a vûdomím, Ïe lidé, místa i vûci stojí za to, aby se s nimi
ãlovûk setkal. Na v˘ãet nahofikl˘ch setkání jí staãí vlastnû sou-
pis na necelé dvoustránce! Proto je dobré a potfiebné ãíst její
kníÏku. A proto je hezké znát se s Gabrielou Vránovou i osob-
nû. NeboÈ ona je taková, jako stránky, které pí‰e. Radostná,
sdílná a léãivá. To mi vûfite, protoÏe ji znám dost dlouho.

Znali jsme se uÏ v dobû, kdy jsem nemûl ‰ediv˘ ani vlas, ani
vous, ani chlup, ale nejvíc od roku 1978.

To byl pro mne krásn˘ rok! Vysílali mi Polní Ïínku Evelínku!
A namluvila ji Gábi Vránová! Na jedniãku. Na tom moc záleÏí,
kdo vám namluví v rozhlase pohádku! KdyÏ ji namluví nûkdo
nesprávn˘, je to jako by ji hodil do plotny. A brzy nato mi vy‰la
Evelínka jako kníÏka! Je‰tû vãas! Je‰tû mi ne‰edivûly vlasy. Na
tom moc záleÏí, aby vám kníÏka vy‰la vãas. KdyÏ vyjde vãas,
svût se vám rozsvítí. MÛÏete se radostí pominout. Ale kdyÏ vám
vãas nevyjde, kdyÏ se jí jen doãkáte, nezaplaví vás ani tak
radost, jako spí‰ lítost. Anebo taková tûÏká radost, smutná. 

Nu a mnû vy‰la nejen vãas, ale ke v‰emu mi ji vysílali v roz-
hlase s Gábi Vránovou! Byl jsem py‰n˘ jako pes se dvûma
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oháÀkami. A kdyÏ se pfiiblíÏil konec roku a já pfiem˘‰lel, jakou
novoroãenku si ten rok vymyslet, dostal jsem nápad na evelín-
kovskou novoroãenku: Ïe budu jako P. F. posílat „prav˘ vlásek
opravdické polní Ïínky Evelínky“. Îe ho prostû do kaÏdé novo-
roãenky úhlednû nalepím.

Kde ty vlásky vezmu, to mi bylo jasné: fieknu o nû Gabriele
Vránové – ta mi ãetla Polní Ïínku do rádia, a ke v‰emu má tako-
vé zlaté vílí vlasy, jaké opûvuji na opravdické Evelínce. 

Dal jsem si tedy natisknout novoroãenku, vypravil se za paní
Gabrielou, a po krátk˘ch bûÏn˘ch vûtách, jeÏ se fiíkávají pfii set-
kání, jsem to na ni vysypal. Ponûkud ukvapenû. Pfiímoãafie. Bez
úvodu. A hlavnû bez vysvûtlení. A ke v‰emu s ãiteln˘mi rozpaky.
„Mám na vás prosbu, paní Gabrielo. Nebyla byste tak hodná
a neschovávala byste mi – aÏ se budete ãesat – své vlasy, co se
vám zachytí na hfiebenu?“

Gábi Vránová je zvyklá na pfiání v‰eho druhu. Kdo pfiijde,
urãitû nûco potfiebuje: ten aby recitovala nûkde na veãeru, onen
aby pfii‰la tam ãi jinam a dodávala lesku té ãi oné spoleãenské
události, a jin˘ jestli nemá v ‰uplíku fejeton na takové dvû tfii
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stránky. JenÏe chtít na ní její vlastní vlasy, to se ponûkud vymy-
kalo z proseb, na které byla zvyklá. 

Hledûl jsem na ni omluvnû a v rozpacích a ona na mne táza-
vû a uÏasle, a celá drnãela od toho, jak naplno jí pracoval
v hlavû de‰ifrovací pfiístroj. Mnû taky. SnaÏil jsem se pfiijít na
to, proã na mne hledí tak uÏasle. Nepfii‰el jsem hned na to, Ïe
jsem to na ni vysypal moc pfiímoãafie. Îe jsem ji mûl vysvûtlit,
jak˘ nápad mû to osvítil s tûmi novoroãenkami. A najednou jsem
pochopil. 

Ano, kdyÏ nepadlo ani slÛvko vysvûtlení o novoroãenkách
s vláskem opravdické polní Ïínky Evelínky, zbylo vysvûtlení dru-
hé. A to jsem uÏ ãetl v jejích shovívav˘ch oãích. UÏ jsem pocho-
pil, jak do‰la k tomu, Ïe pfied ní stojí obtloustl˘ pán, jenÏ pro-
padl jejímu pÛvabu a kouzlu (coÏ je snadné a omluvitelné),
a ten, vida své beznadûjné postavení vedle krásného a u‰lechti-
lého pana manÏela-profesora, chce alespoÀ den co den usínat
s jejími vlasy na pol‰táfii.

Paní Gabrielu zaãala polévat ãerveÀ a nadechla se, Ïe mi
nûco fiekne. Asi by mi fiekla, Ïe si mého vyznání nesmírnû váÏí,
ale aÈ se snaÏím pochopit, Ïe je ‰Èastnû vdaná, Ïe svému muÏi
pfiivedla na svût i malého Ondfieje a Ïe nemá to srdce, aby své-
mu manÏelovi zasadila tak tûÏkou ránu, byÈ jen tím, Ïe by mi
dala jakousi platonickou nadûji. Jistû by k tomu dodala „bude-
me jen pfiáteli“, ale mnû na‰tûstí do‰lo, jakou komunikaãní chy-
bu jsem udûlal, a vychrlil jsem na ni to vysvûtlení s vlásky pol-
ní Ïínky.

Od té doby dodnes jsem je‰tû nevidûl nikoho, komu by s tako-
v˘m ulehãením spadl kámen ze srdce jako Gabriele Vránové.
A dodnes z toho kulhám, protoÏe padl na nohy mnû, neboÈ jsem
stál nejblíÏ. Ale tûch jejích vílích vlasÛ jsem dostal tolik, Ïe bych
je mohl rozesílat je‰tû letos.

Franti‰ek Nepil, 1994
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MOJI MILÍ



Z tûch nûkolika fejetonÛ, které vy, laskaví ãtenáfii, teì bude-
te ãíst, jsem pouze jedin˘ vûnovala Ïijícímu ãlovûku – tomu
nejbliÏ‰ímu – tatínkovi. Napsala jsem jej v Mariánsk˘ch
Lázních, kde jsem se doléãovala po tûÏké nemoci. BlíÏily se
tatínkovy osmdesáté narozeniny, nebyl v‰eobecnû slavn˘ ani
znám˘ – i kdyÏ by za jin˘ch podmínek mohl b˘t a mûl b˘t! Pan
Franti‰ek KoÏík tenkrát tatínkovi onen fejeton „závidûl“ – a já
jsem ráda. Ïe jsem jej napsala.

Za ãtyfii roky potom tatínek ode‰el za sluncem, 21. ãervna
1988, aniÏ se doãkal na‰í nové skuteãnosti. Právû on! Jak rád by
ãetl – a jistû i pfiispíval – do katolické revue BOX, vedené básní-
kem Jifiím Kubûnou. UÏ se nedoví, Ïe v Ostravû existuje „fan-
klub profesora Vrány“, nebude uÏ na veãeru své poezie, kter˘
pfiipravuje vedení gymnázia M. R. ·tefánika v Novom Meste nad
Váhom k 70. v˘roãí svého vzniku, nezaÏije ani tuto skromnou
kníÏku své dcery. Proto jsem ráda, Ïe aspoÀ ten fejetonek ãetl.

Ty ostatní vznikly z vnitfiní potfieby bez jakéhokoliv úmyslu
skloubit je ve vzpomínky na své kolegy, pfiátele, na své idoly,
vzory. To kdysi dávno v rozhlasovém studiu mnû drah˘ pan
Ladislav Pe‰ek fiekl: „Gábinko, vy napí‰ete jednou vzpomínky,
dûlejte si poznámky!“ Kdepak tenkrát vzpomínat! Pfiíli‰ jsem
Ïila a pracovala v tuto chvíli a v tento den. A mezitím moji milí
odcházeli. Je jich dlouhá fiada...

PÛvabná, lidská, tak Ïivá Karolinka Slunéãková – naposled
jsme spolu hrály v nové inscenaci DalskabátÛ – já Plajznerku
a ona mlynáfiku – ve spoleãném spacím kupé cestou na diva-
delní festival v Ko‰icích jsme toho tolik probraly – naposledy.
Byla tak velkorysá! Pfiály jsme si – a to opravdu není tak bûÏné
mezi kolegynûmi v divadle. Jedno z posledních jejích pfiání na
kartiãce, které jsme si dávaly k premiérám s drobn˘mi dáreãky,
znûlo: „Gábi, moje milá, je‰tû dlouhá léta lámej vaz! A pofiád-
nû!“ SnaÏím se, Karolinko – i za tebe.
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