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Hurá na prázdniny
Znám mnoho vesnic, které mají prapodivná jména: 
Mrchojedy, Kotojedy i  Kozojedy, Měcholupy, 
Žabovřesky, dokonce i Kozodírky – ty jsou nedaleko 
Jičína a Libáně. I naše hlavní město má nedaleko svoji 
Řitku, konáme pochody z  Prahy do Prčic a  známe 
také Píčov nebo Pičín. 

Vesnice, do které jedeme, se jmenuje Píč. Je to 
podstatné jméno rodu mužského, skloňuje se podle 
vzoru „stroj“ a je tak malá a schovaná mezi okolními 
kopci a horami, že najít ji, je veliký kumšt. Jeden vás 
pošle tam a druhý onam, třetí kroutí hlavou, zasměje 
se a zaťuká si na čelo, že o takové vesnici ještě nikdy 
neslyšel. Po několika hodinách jízdy zastavujeme 
u jakési hospody.

 „Jak se jede do Píče?“ ptáme se. Hostinský se na 
nás dívá, jako by nerozuměl. – Vypadá to, že nás má 
za blázny, pomysleli jsme si.

 „Kam? Do Píče? A nekam inam byste nechtěli?“ 
rozesmál se.

 „Nechtěli. Jedeme tam na prázdniny,“ 
vysvětlujeme.



 „Tož jeďte pořád rovno za nosem a  potom 
doprava, až dojedete do Hodonína. Tam sa optajte.“

 Jsme v Hodoníně. „Kam že to jedete?“ smějí se 
místní. „Ale to može byt úplně všady,“ rozhazují 
rukama. „Tož víte co? Na první křižovatce jeďte 
doleva až do Hradišťa, tam už budú vědět. Oni tam 
víja všecko.“

 Hradiště je krásné město s  mnoha starobylými 
památkami. Na náměstí mají bronzového mnicha. 
Podávají mu tam ruku pro štěstí. Je div, že jim ho 
ještě nikdo neukradl a neodvezl do sběru. 

 Ale nad Píčem i  tady kroutí hlavami. Konečně 
máme štěstí. Potkáváme jednoho a ten tvrdí, že už to 
není daleko.

 „Do Píče? Tož to mosíte jet tam přes ty hrby 
do Nedajchlebú, tam sa optajte,“ mávl rukou mezi 
kopce a  škodolibě se usmál. Šklebu v  jeho obličeji 
jsme si v první chvíli nevšimli. 

 Hrby jsou na Moravě kopce. Jsme na Moravě, 
kopců je tu nepočítaných a  mluví se tu moravsky. 
Odevšad zní samá moravština, Moravané na ni 
nedají dopustit. Nikdy by se jí nevzdali a nenechali si 



ji vzít. Dědí se z otce na syna spolu s pestrými kroji 
plnými krajek a pentlí, moravskou muzikou, písněmi 
a vínem. 

 Vinohradů míjíme cestou několik. Jsou celé 
zality sluncem, počasí nám přeje. A  konečně jsme 
i v Nedajchlebích na rozcestí, opět u nějaké hospody. 
Stojí tam drožkař s párem statných koní. V takovém 
povoze se na Moravě vozí svatebčané. Známe to 
z obrázků. Na zadním čele bryčky se vyjímá zašedlý 
nápis: „Píč pod Opičíma horama“. 

 Zaradovali jsme se. Zdá se, že už to není daleko. 
Jenom ty „Opičí hory“ nám nejdou z hlavy. Ptáme 
se drožkaře. Je to zavalitý chlapík v  kožené vestě 
a  s  knírem pod nosem. Vestu kvůli svému břichu 
dávno nedopne.

 „Opičí hory? – Tož proto opičí, že kdo tam jednúc 
vejde, bez nejaké té opice sa už nevrátí. Slivovica sa 
tam pálí všady – kromě kostela a hřbitova,“ dodal se 
smíchem. 

 Po nějaké chvíli jsme vyjeli na kopec a shlížíme 
do mělkého údolí. Má nepravidelný tvar, jehož 
středem protéká od severu k  jihu potůček. To je 
Pičůrek obrostlý vrbami a olšemi.



Hledá se stárek
Jsme v Píči. Právě se blíží hody a to je velký svátek. 
Koláčky, frgále a  štrůdly jsou už napečené, zabité 
prase je nacpané do klobásek, jelit, jitrnic, tlačenek 
a mrazáků, nebo visí vyuzené v komoře. Všude voní 
slivovice a  vesnická mládež se převléká do krojů 
tak pěkných, že i děvčica, za kterou by se ve všední 
den nikdo ani neohlédl, rozkvete jak u příkopu vlčí 
mák. Však se podle toho kroje snadno pozná, odkud 
která je, jestli je svobodná nebo vdaná, ba i jakou řečí 
mluví, protože každá z  těch vesnic má svůj vlastní 
kroj, řeč i mrav.

 „Převlečeš sa do kroja a hned je svět pěknější! Tak 
pěkný, že ani žádnú z  tych Kalúskových reforem už 
nepotřebuješ,“ povídá starosta Drábek, a má pravdu. 

 Letos má velké problémy – vesnice ještě nemá 
svého stárka a každý ví, že stárek je při hodech tou 
nejdůležitější osobou. Snad nebude on, starosta, 
organizovat v  dědině kromě obecního vodovodu 
a očkování psů ještě i zábavu pro mladé? 



 A jak tak sedí s hlavou v dlaních ve své kanceláři, 
hned vedle demižónku se slivovicí a  kukaně 
s obecním rozhlasem, dostane nápad:

 „Fu, fu, fu… Ehm, ehm,“ ozve se z  obecních 
tlampačů starostův hlas. „Hlášení obecního rozhlasu. 
Rok je za nama a  sú tu zas hody. Fšeci už majú 
napečené, klobáse vyuzené a  nachystané k  zežrání. 
Ale hody asi nebudú. Nemáme stárka. Tož to chcete, 
aby to bylo tajak lóni? Abyzme namísto hodú čuměli 
štamprli na dno a spomínali, jaké to bylo, když zme 
chodili my, staří? Mladí na to kašlú, asi aj na ně 
uhodila ekonomická kríza, ale spíš je jeden zdechlejší 
než druhý. Vy staří im běžte příkladem a pěkně im 
domluvte. Třeba im aj přes tu hubu flágnite, aby si 
začali vážit starých zvyků. Zitra chcu mět na obci ze 
pár kandidátů, nebo si ich půjdu hledat sám. Ale to 
si rači nepřejte! Konec hlášení…

 Do hospody „Pod ořechem“ jako když střelí. 
Okna tam mají otevřená na větrání, uvnitř chlapů 
jak naseto a  debata v  plném proudu, ale starostův 
hlas nikdo nepřeslechl.

 „Slyšeli ste? Zas nemáme stárka!“

 „Ba, nemáme a starosta to myslí vážně.“



 „Baže myslí! Zvolili zme si ho, přisahali zme 
mu věrnosť, tož ho mosíme aj poslúchat! A  je to 
dobrovolný hasič, aj když nehasí, a nimrod, aj když 
nestřílá, nezapomeňte!“

 „Tož faň, ale koho za stárka?“ mudrují chlapi od 
piva a karet, až přišli na Tondu Cholastu, který bydlí 
s matkou v chalupě hned pod kostelem.

 „Faň, tož Toncek… Ale dlúho tu nebýl! Už bůhví 
kerým rokem študuje kdesi mimo, a  ani kroj už 
určitě nemá. A když má, tož z něho už dávno vyrostl 
a už ho ani neobleče,“ namítl kdosi.

 „Ale študovaný je a  za stárka sa hodí. A  esli je 
dobrý za stárka, aj pořádný kroj si zežene…“

 Domluveno. Už se stmívalo, když parta 
opivněných chlápků dorazila k Cholastově chalupě.

 „Co chcete?“ zostra je přivítala Tondova matka. 
Když uviděla na dvorku partu chlapů skelných 
pohledů, nepomyslela si nic dobrého, a nebylo divu. 
Než stačili otevřít huby, sáhla po pepřovém spreji, 
který jí Tonda koupil na preventivní ochranu. Ten 
měla na polici za dveřmi, a tak nemeškala a namířila 
jej proti čtyřem vrávorajícím opilcům.



 „Ale Anešo, tož neblbni, to si myslíš, že zme nejací 
raubíři nebo co? Ideme k  tobě v  míru a  v  míru aj 
odejdeme, enom když nám řekneš, esli máš svojého 
Toncka doma,“ chlácholí ji Lojza Páleník, který se už 
v hospodě pasoval za mluvčího.

 „Mám, ale nevydám!“ štěkla Anežka a výhružně 
zamávala bombičkou se sprejem. „Eště jeden krok 
a ste fšeci syni smrti! Jeden vedla druhého!“ křikla 
na ně a oči jí blýskají jak divoké kočce.

 „Stojte chlapi!“ obrátil se Lojza k ostatním. „Znám 
ju! Přeci vidíte, že tá baba nebude znat bratra! Né 
nadarmo je už deset roků bez chlapa!“

 „Jaká já su u tebe baba?“ zavřeštěla Anežka. „Eště 
jednúc a uvidíš!“

 Lojzek couvl o další dva kroky zpět. „Abys věděla,“ 
povídá jí opatrně a  rukama si chrání obličej, „my 
ideme ve jménu naší najvyšší vrchnosti, obecního 
starosty Drábka!“

 „No to je mi pěkná vrchnosť!“ ušklíbla se 
Cholastka. „Další chlastometr do partyje, navíc 
v  mysliveckém aj hasičském kabátě zároveň, každý 
navlečený na jednom rameni. Ale to je jedno – 



ožralci ste fšeci, jeden vedla druhého! – A  co chce 
jeho milosť kníže Drábek mojému synovi tak 
důležitého?“ probudila se v ní zvědavost.

 „Tož budú hody a hledá sa stárek!“ přešel Lojza 
do útoku. 

 „A co s tým má můj Toncek společného? Když sa 
hledá, tož ať sa aj najde!“ podepřela si levou rukou 
bok.

 „No právě! Šak už sa aj našél! Je u tebe v chalupě!“

 „U  mne v  chalupě?“ vytřeštila nevěřícně oči. 
„Kristepane! A co by u mňa hledál?“

 „Co by hledál? Tvůj Toncek přeci! Ten je na takovú 
prácu jak dělaný! Kdo iný než on by měl byt naším 
stárkem? Chlapisko je to urostlé a chytré, dokonca je 
aj študovaný, a právě takového hledáme!“

 „Tož stárek, pravíte?“ poklesla Anežce pravá ruka 
se sprejem a oči jí pohasly. Taková chvála vlastního 
syna jí zavoněla. Věděla, že když je někdo zvolený za 
stárka, je to pro celou dědinu ta největší pocta, která 
se mu může udělit, a nadmula se jako páv. 



 „Toncku!“ houkla do tmy. „Poď sem, máš tu 
verbíře! A  né, aby sas vymlúvál, že to nebo ono! 
Zvolili si ťa za stárka, tož budeš stárkem a nic iného 
nechcu slyšet. Rozumjéls?“

 Tak stál Tonda hned následujícího dne ráno před 
starostou Drábkem.

 „Věru, dobře ste vybrali, chlapci moji,“ zaradoval 
se starosta, když Tondu uviděl. – „A kroj, máš?“ ptá 
se ho.

 „Věru, nemám,“ zrozpačitěl Tonda.

 „Hm… Nevadí,“ mávl rukou Drábek, „vezneš 
si ten můj starý. Moja céra Blažena ti ho trochu 
připasuje a bude to.

 Nepomyslel starosta v  té chvíli, že jeho dcera 
Blažena, o které tu právě mluví, je po čertech pěkné 
a živé stvoření, a že to „připasovávání“ může nakonec 
dopadnout úplně jinak, než si sám představuje. 

 Uběhlo několik dalších dní, na návsi už stojí 
kolotoče a  všechno je v  jednom kole, když se 
z amplionu znovu ozve Drábkův hlas:



 „Fu, fu… Ehm ehm… Hlášení obecního rozhlasu... 
Tož hody sú a  také budú. A  to aj díky mojéj dcéři 
Blaženě, kerá pomohla s krojem našemu letošnímu 
stárkovi Tonckovi Cholastovému, šak ju všeci dobře 
znáte a ho také. Tak dlúho mu ho připasovávala, až 
mu ho připasovala, blbaňa. A najhorší na tom je, že 
ten kroj býl můj, aby to šlak trefíl, a já hňup sem im 
to fšecko eště aj umožníl. Tož teď bude chodit po 
celéj Píči bez věnca. Ale dobře í tak. Mějte sa faň a né 
abyste sa mi tam fšeci ožrali. Konec hlášení.



Devět křížů
Je po hodech. Žaludek přecpaný samými dobrotami 
ne a  ne přivyknout normálnímu režimu, a  když si 
Lojza pomyslel, že hned ráno musí zase odjet na 
dalekou stavbu, kde je stavbyvedoucím, že ho tam 
čeká týden ve společnosti sýrů, salámů a  v  lepším 
případě zeleninového leča s  moravskou klobásou, 
sevřel se mu samou lítostí. Ale ve skutečnosti ho 
honila mlsná. „Bílá nemoc“, jak Lojzova manželka 
vtipně pojmenovala jeho neustálé šmejdění kolem 
ledničky, ho zasáhla naplno.

 „Tož co si dám?“ přejel zrakem její obsah, až se 
mu oči zastavily na natvrdo uvařených vajíčkách. 
Prohlížel si je s velikým zalíbením. „Tož co s vama?“ 
nahlas je oslovil a pak jedno po druhém vytahoval 
na světlo a kladl je na stůl.

 „Jedno, druhé, třetí, čtvrté, páté“ – počítal je 
přivřeným okem, zatím co to druhé, doširoka 
otevřené, zkoumalo v ledničce další možnosti, jak ta 
vejce vylepšit a s něčím vhodným je zkombinovat.

 „Á, majonéza!“ zaradoval se, když spatřil 
načatou skleničku mazlavé hmoty, spočívající v nitru 



ledničky ještě od Velikonoc, důvěrné to přítelkyně 
bramborových salátů. „Ty mi přece nemožeš 
uškodit,“ ubezpečoval se nad tím hrůzným nálezem. 
A aby se ujistil, že je to rozhodnutí správné a hodné 
skutečného chlapa, zavolal pootevřenými dveřmi 
do tmy obývacího pokoje: „Lásko, mám chuť na 
vajíčkový salát! Veznu si tu majonézu, možu?“

 „Nejez to! Posereš sa!“ ozvalo se ponuře ze tmy. 
To bylo první vážné varování.

 „Neměj strach, lásko, takových sem už snědl, 
nedám sa odradit!“ zvolal Lojza podruhé. Určitě mi 
závidí, pomyslel si a pokračoval v přípravách.

 „Načala sem to už před Velikonocama,“ 
pokračovala ta, kterou oslovoval lásko, „nejez to!“

 To víš, pomyslel si Alois, to si akorát tak nechám 
ujít, a s vervou se pustil do loupání a krájení, až se 
od něho kouřilo. Na stole se vršily skořápky. Lojzu 
popadla sebevraždná, přímo masochistická touha 
připomínající zběsilost: Oloupat, nakrájet, potom to 
promíchat a co nejrychleji sníst!



 „No nic, aspoň sa podívám, esli tam néň nejaké 
zkažené,“ rozhodla se žena a podrobila všechna vejce 
přísné kontrole. 

 „Fuj!“ a dvě z nich letí do koše.

 „Co to děláš?“ změřil si ji manžel krhavým 
pohledem a  rychle přikryl zbytek již oloupaných 
vajec dlaněmi, aby mu z  nich náhodou žena další 
nevyhodila. 

 „Neměla bys už jít, lásko?“ zeptal se jedovatě 
a  oddělil vlastními zády zbylá vejce od manželky, 
která se užuž chystala k dalšímu nájezdu.

 „Tož dobře, ale ty sa stejně posereš, varuju ťa!“ 
odpověděla suše a odkráčela zpátky do tmy.

 „To víš, to by sa ti tak lúbilo,“ blesklo Lojzovi 
hlavou, „svojéj krmě sa enom tak nevzdám. Zase si 
nejaká chytrá…“ 

 A  láska sem, láska tam, promíchával zbytek 
majonézy s  vajíčky a  loňskou cibulkou přinesenou 
ze sklepa jako o  závod. Konečně! Ňamity, ňamity, 
mňam – cpe se, až mu lezou oči z důlků.



 „Není to zkažené? Je to dobré?“ znovu se ozve ze 
tmy.

 „Neee,“ kroutí hlavou manžel. – Doufám, že 
nebude chtět také, myslí si chamtivě a rychle dojídá. 
Ale chytrou ženu ani nenapadlo, aby pocítila byť jen 
špetku závisti!

 Ráno Lojzek vstal a začal se chystat na odjezd do 
dalekých Poděbrad.

 „Tak co? Není ti špatně?“ vyprovází ho starostlivá 
žena ze dveří.

 „Mně? Šak vidíš, né?“ nadmul se pýchou jako 
páv. „Je ráno a já su v pohodě,“ kasal se s vypnutými 
prsy. „Co mňa nezabije, to mňa posílí,“ pokračoval 
v nadýmání.

 „No, doufám, že sa opravdu neposereš, ale moc 
růžově to nevidím,“ loučí se s  ním láska a  Lojza 
vyjíždí na cestu. 

 Ubíhá jako po másle. Už projel několika městy 
a vesnicemi a fičí si to po dálnici D1 s větrem o závod. 
– „Přijedu k  Devíti křížom a  dám si tam oddech,“ 
říká si.



 Známý motorest byl tu, ani se nenadál.   Lojza 
zajíždí na parkoviště a  vypíná motor. Reflektory 
zhasly, chystá se vystoupit z auta, ale co to? Najednou 
cítí z ničeho nic divný tlak v břiše.

 „Hm, to je enom takový úplně normální 
tlak,“ utěšuje se. „Nic zvláštního. Vylezu ven, 
zavolám chlapom a  mezitým to zatlačím zpátky,“ 
pokračuje v  monologu. Pak vystrčil levou nohu 
z auta a předklonil se, jak to obvykle dělával, aby se 
naučeným pohybem vysoukal ven.

 „A  do prdele!“ zaječely v  něm poplašné sirény. 
„Vole, ty sas posrál!“ ječely posměvačně a  Lojza si 
současně uvědomil, jak se v  jeho kalhotách rozlévá 
nenadálé teplo. 

 „Ale né, to je enom obyčajný mokrý prd,“ utěšuje 
se. To se v něm ozvalo jeho pochybovačné druhé já. 
Ale poplašné sirény ječet nepřestávaly a byly čím dál 
tím naléhavější.

 „Ty sas posrál, posrál, posrál!“ ječely zběsile.

   Lojza dokončil vystupování a  štítivě oddálil 
kalhoty dvěma prsty od  sedací části těla. – Ouha! 
Teplo začalo téct po stehnech. Co teď?



 Rifle bokovky! Napadlo ho. Udělaj si z  tych 
posraných gatí po vzoru svojého pubertálního syna 
rifle bokovky!

 „No, dokonalé to moc néň,“ procedil po chvíli 
skrz zuby, když si svou práci zběžně prohlédl. Na 
dokonalejší obhlížení nebyl čas. „Enom aby sa mi to 
neprocedilo skrz textil,“ zahučel neklidně a zoufale 
uvažoval, co s tím nadělením počít. Pak si uvědomil, 
že má v  kufru čisté slipy. Zastrčil je tedy do kapsy 
a očima změřil vzdálenost k záchodům v motorestu. 
„Dobrých sto metrů,“ uklouzlo mu nahlas. „To je 
teda dosť,“ zaúpěl a skoro se pod tíhou toho zjištění 
zhroutil. A  ještě ke všemu mu jdou v  cestě dvě 
šikovné ženské! – „Ale mosím ít,“ přesvědčuje sám 
sebe. „To, co by sa mi nikde lepit nemělo, už sa lepí aj 
ke stehnom…“    

 A tak Lojza opatrně cupitá s riflemi „na půl žerdi“ 
k motorestu. Konečně je u dveří.

 „Pět korun!“ řve na něho zamčená klika záchodku. 
Peněženka je v autě…

 „Zatracení kapitalisti!“ vyje Lojza a  maně 
vzpomíná na dobu, kdy byl hajzlík zadarmo.



 „Aj na tych posraných by vydělávali!“ kleje a potí 
se při pomyšlení, ve které části kalhot se to hnědé 
právě nachází.

 Cesta zpátky k  autu… V  peněžence je jediná 
pětikačka… 

 „Mám ju!“ raduje se Lojza a  cupitá zpět 
k  záchodkům. Rifle už nejsou na bocích, ale drží 
jen na jeho přirození. A opět stojí před zlořečenou 
klikou a háže do její lačné tlamy pětikorunu. Padá do 
krabičky nekonečně dlouho.

 Nic… Mačká kliku, nic… Lomcuje jí, otáčí, 
a nic…

 „Do prdele, tady nikomu nevadí, že su posraný?“ 
řve zoufale.

 „Tady je obsazeno, vole, nevidíš červený kolečko?“ 
ozve se dutý hlas za dveřmi, které se pokouší vylomit.

 „Promiňte,“ povídá Lojza zdrceně a  zbrocen 
potem otevírá peněženku v  marné naději, že uvidí 
další pětikorunu.



 Musím rozměnit, napadá ho a  krok sun krok 
se plíží od záchodu k frontě v bufetu. – Je jich šest, 
počítá očima lidi před sebou. Ohlédl se na rychle se 
tvořící frontu za svými zády. 

 Hm, ruský zájezd…

  Rusové se podezřívavě dívají jeden na druhého, 
chřípí roztažené, pátrají očima. – Enom nebyt 
nápadný, myslí si Lojza a chová se úplně stejně jako 
oni… 

 „Bagetu,“ ozývá se před ním hlasitě, „dvě koblihy 
a kafe…“ 

 Lojzek je konečně na řadě, důvěrně se naklání do 
okénka k  prodavačce a  tiše šeptá: „Paní, já nechcu 
bagetu, já bych akorát chtěl za deset korun dvě 
pětikoruny.“

 „Dvě pětikoruny?“ řve prodavačka na celé kolo 
a  Lojza cítí, jak se do něj zabodávají oči všech lidí 
stojících ve frontě.

 „No,“ snaží se zachránit, co se dá, „na košík.“



 „Ha,“ ušklíbl se týpek vedle něho, „kdo kdy viděl 
U Devíti křížů košíky?“

 „Staraj sa o sebe,“ zle procedil Alois skrz zuby.

 „To bude asi na hajzl,“ otáčí se týpek k frontě a oči 
všech sjíždí k Lojzovým bokovkám.

 Lojza už na nic nečeká a rychle mizí na záchodku. 
Konečně! V  poslední chvíli! Na riflích se začíná 
objevovat čárkový kód. A teď – gatě rychle dolů, slipy 
velmi, velmi opatrně, a pak...

 Každý použitý papír Alois pečlivě prohlíží, jestli 
už je konečně čistý. Už čtyřikrát spláchl. Už dávno 
není pan Alois, ale obyčejný posranec Lojzek z Píče 
kdesi na Moravě…

 Vtom se na druhé straně záchodu, té čurací, 
ozývá: „Hele, vole, slyšíš to a vidíš to?“

 Lojza se podíval na zem a vidí svoje boty a kalhoty, 
jak vykukují pode dveřmi ven.

 „Hele, tam se, vole, asi někdo sprchuje nebo co,“ 
pokračuje dál ten s tím pražským přízvukem.



 „No jo, vole,“ odpovídá druhý hlas, „ten musí 
bejt posranej až za ušima!“

 Zhrzený stavbyvedoucí Alois skřípe zuby a v tu 
chvíli nenávidí všechny Pražáky, co jich na světě 
je. „Kdybyste sa chtěli fšeci posrat jeden vedla 
druhého, a najlepší fčíl a na místě samém,“ mumlá 
si nenávistně, dokončuje očistu, pokaděné slipy balí 
opatrně do papíru jako mumii a nenápadně je odnáší 
do kontejneru.

 „Alespoň dúfám, že to tu najde nejaký 
bezdomovec,“ odplivl si cestou vztekle. Pak bere do 
ruky telefon, vytáčí známé číslo a  smutně své ženě 
sděluje, co se mu právě přihodilo…

 „Vidíš?“ ozvalo se jízlivě na druhé straně a vzápětí 
přerývavý smích…

    „Já sem ti říkala, že sa posereš! Nechtěls mi to 
věřit! Ale že sa ti to stane právě U devíti křížů, to sem 
opravdu nečekala! Ach Bože, takový hřích!“
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