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Všem, kteří se nedočkali,
a přitom by tolik chtěli

ČAS OD PÁNABOHA (MÍSTO PŘEDMLUVY)
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Ta zpráva šla mezi námi kluky od úst k ústům. Bydleli
jsme s rodiči v pátém patře dlouhého paneláku, kamarád
Honza o čtyři vchody vedle a naštěstí také v pátém. Desítky metrů dvojlinky jsme za mimořádného úsilí protáhli
pod parapety přes celou vzdálenost, která nás dělila, abychom na oba konce drátu instalovali báječné béžové dětské telefonky z východního Německa. Soudruzi z NDR
nám dodali i skvělé vláčkové transformátory PIKO, které
naši úžasnou telefonní soustavu napájely. O to úžasnější,
že jsme měli telefon dřív než většina ostatního osazenstva celého paneláku. I téměř deset let po nastěhování si
převážná část nájemníků stále chodila vyřizovat hovory
do budek u pošty vzdálené půl kilometru.
Psal se pátý leden 1979, když žárovička pod červeným
průsvitným krytem vedle telefonního číselníku začala blikat. Honza volal. Zvedl jsem sluchátko takřka vzápětí.
„Už TO víš?“ Řekl jsem, že ne, ale břichem se mi prohnalo
radostnou předtuchou hnané rozechvění. „Teď TO říkali
v rádiu,“ na to Honza, „jsou v hajzlu, nemaj čim topit.
Nemusíme do školy. Celej tejden!“ Pokud si vzpomínám
dobře na svou reakci, myslím, že jsem hodně, ale opravdu
HODNĚ nahlas zařval. A vzhledem k mizernému odhlučnění panelákových bytů to muselo být zařvání doslova
na celý dům. Později jsem si o tom okamžiku vyprávěl
s jedním kolegou v práci, který mi líčil, jak zrovna hráli
na zamrzlém dvoře pavlačáku s kluky hokej, když jejich
kamarád, který ležel doma se zlomenou rukou a nuceně
tak poslouchal rádio zrovna jako Honza, vyskočil od tranzistoráku, aby novinu zvěstoval kamarádům na dvorku
o dvě patra níž. „Hokejky tenkrát letěly do vzduchu jako
po vyhranym Stanley Cupu,“ vzpomínal pamětník.
Ještě na Silvestra 1978 bylo přitom v Praze deset stupňů
nad nulou, ale na Nový rok spadla teplota prudce k minus dvacítce. Republiku, která se tehdy ještě jmenovala
Československo, sevřel MRÁZ. Někde uhodil dřív – tu
pražskou plusovou desítku z posledního dne končícího

roku v téže chvíli kopírovali v Liberci už se záporným
znaménkem. Devětasedmdesátý vrazil do dveří nemilosrdně. Když k nebi stoupalo o silvestrovské noci to málo
na černo sehnaných světlic (legálně se tehdy zábavní
pyrotechnika sehnat nedala), začala obloha vracet úder
sněhovou záplavou. Valila se k zemi až do rána. Odpor
silničářů, příslovečně zaskočených, byl spíš symbolický.
Třicet náklaďáků se škvárou sotva mohlo zabránit kalamitě. Sněžné pluhy si tupily zuby o sníh měnící se v led,
apetýt si musely nechat zajít. Praha se v novoroční kocovině probouzela do kolapsu. A mládež školou povinná mu
držela palce.

Byla to doba, kdy i ona vzala na vědomí jinak tak obludně nudné zprávy rozhlasu a televize. To, co jsme v rádiu jindy
vnímali jako zlo, které zbytečně překáží
mezi písničkami, se najednou zdálo
zajímavé. Zatímco Rudé právo přinášelo na titulních stranách články o lidech
čelících nepřízni počasí, která zamávala
se stavem palivových zásob v elektrárnách a o UHLÍ zamrzlém ve vagonech,
začala se rozbíhat ŠUŠKANDA. V těch
dobách představovala zvláštní informační kanál, který se občas mýlil, ale
obvykle měl pravdu. Vznikala zpravidla
za mimořádných okolností a patnáctý,
nejvyšší stupeň regulace energetiky jednou z takových bezesporu byl. Ze všech
těch nepotvrzených zpráv, které tehdy
kolovaly, nás školáky zajímala ta, která
předpovídala vyhlášení uhelných prázdnin. A pátého ledna konečně přestaly
být pověsti pověstmi a neplánované volno se stalo realitou. Byl to pátek, první
pátek v tom Mezinárodním roce dětí,
které dostaly nečekaný dárek.
Nejsou prázdniny jako prázdniny,
tyhle jsme trávili bez dozoru dospělých. Stali jsme se pány v bytech svých
rodičů, kteří dál absolvovali martýrium
pracovních povinností, protože – jak
psalo Rudé právo – kruté nástrahy přírody
mohou a musejí překonat pouze lidé. A mělo
koneckonců pravdu. Můj táta tehdy pracoval na stavbě; jako strojník obsluhoval
nakladač Belarus pětku nebo padesátku,
už nevím jistě. Vpředu to mělo radlici,
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vzadu lžíci a skvěle si to umělo poradit s hlínou nebo
kamením (se sněhem už hůř). Byl to držák, táta si svého
Bělorusa nemohl vynachválit. Radlice schopná shrabávat
leccos zařadila mého otce, převeleného ze stavby ještě
neexistující silnice na silnice už existující, leč neviditelné, mezi bojovníky s živlem utrženým ze řetězu. Vracíval
se domů promrzlý a sedřený, vždycky se mlčky schoulil
k radiátoru, ruce sevřené kolem hrnku s turkem a trpělivě
čekal, až si teplo konečně probije cestu i do těch nejhlub-

ších zákoutí jeho těla. Bělorus byl sice držák, ale do kabiny
táhlo ze všech stran. Stejně jako o spoustě jiných, o mém
tátovi tenkrát noviny nenapsaly (to až teď já). Nebyl těžící
horník ani vulkanizér opravující pásy dopravníků v povrchových dolech, neřídil kamion vezoucí do Chvaletic
náklad uhlí, nerozbíjel krumpáčem hroudy zamrzlého
lignitu ve vagonech ani nic podobného. Neprobouzel
zkrátka přímo ochabující tep ochromeného energetického
srdce republiky. Byl jen lidskou součástí „stovek mecha-



nismů v akci“, o nichž psaly noviny. Na předpověď počasí
koukali naši tátové určitě jinýma očima než my. Slibovala
status quo – další mrazy, další sněžení. Takže jedněm další mimořádné směny naplněné „obětavou disciplínou“
a druhým pokračování prázdnin – tedy cokoli, jen tu disciplínu ne.
V sobotu šestého ledna vyšlo Rudé právo na titulní straně s palcovým titulkem. To se opravdu nestávalo běžně.
Vyzýval k mobilizaci všech sil, stejné apely vysílal i rozhlas.

Deníky a rádio byly hlavním zdrojem informací. Televize
sice zrovna slavnostně otvírala nový objekt zpravodajství,
ale kvůli energetické krizi měla své vysílání brzy podstatně
omezit. První program v průběhu několika dní redukoval
vysílací čas na několik hodin denně, druhý se odmlčel úplně. Zatím ale začal první prázdninový víkend; v sobotu
i v neděli běžely závěrečné díly dětského cyklu Tajemství
proutěného košíku, v nedělním hlavním vysílacím čase
navíc seriál celnických kriminálek Ve znamení Merkura.

11

ASPOŇ PŘED BARÁK
SPUTNIK BYL RAKETA
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Člověk si to ani neuvědomí, ale první rekreaci si odbývá už jako dítě. To je – nebo aspoň býval – všechen ten
čas, který zbyl, když se po návratu ze školy hodila taška
do kouta v předsíni, dveře bytu se ani nezavíraly (protože
to nestálo za to); stačilo jen jejich rychlé otevření a zase
zabouchnutí, aniž bylo vůbec potřeba zouvat boty. Kamarádi čekali před domem – část z nich už měla za sebou
úplně tentýž (rutinní) letmý kontakt s domovem, ostatní
teprve čekal. A pak ven, užít si to volno.
Děti mají tu nevýhodu, že musejí volný čas trávit
ve světě, který pro ně vytvořili dospělí. Ale já měl to štěstí,
že jsem jako kluk vyrůstal na pražské Letné. To znamenalo
jen na skok od planetária, kde hned vedle stávalo hřiště,
které bylo zkrátka jiné než ta ostatní. Vévodila mu zvláštní skulptura – dutá betonová koule na třech nohách,
z nichž jedna sloužila jako žebřík a po ní se do koule lezlo.
Když se člověk dostal dovnitř, neocitl se ve tmě – o přísun světla se staraly kruhové otvory v betonovém plášti.
Jedním z nich se vystupovalo na skluzavku – další trasu,
která kouli propojovala se zemí. Možná se po ní někdy
klouzat i dalo – vlastně určitě ano, ale já druhdy hladký nátěr pamatuju už jen sedřený – spíš dětskými botami než zadečky. A klouzačka určitě nebyla tím hlavním
důvodem, proč nás, prcky, tahle prolézačka fascinovala.
Při troše úsilí se dalo totiž ještě vylézt na úplný vršek koule, ze kterého trčely tři ostny, takže to celé vypadalo tak
trochu jako stínadelský ježek vyndaný z klece a posazený
do písku.
Po letech jsem se dozvěděl, že pod touhle geniální věcí
byl podepsaný sochař Zdeněk Němeček a že v době, kdy
jsem se narodil, bylo prolézačce už pět let. A tak žádný
div, že skluzavka už neklouzala. Říkávali jsme tomu Raketa, i když se dnes dočítám, že to byl Sputnik. Pravda je, že
první umělá družice Země jednoznačně posloužila jako

inspirace svým tvarem a že raketě se to nepodobalo ani trochu.
Ale tyhle věci děti zkrátka neřeší.
Němečkův Sputnik je dnes v soukromých rukách na zahradě jedné
pražské vily, díky jejímuž majiteli
přežil svou
smrt. Dnes se stavějí dětská hřiště podle norem, do kterých se zase tolik umělecké fantazie nevejde. Jednoho
dne roku 2006 se objevila na hřišti ve Stromovce cedule
oznamující, že „plastika Sputnik (družice) není herním
prvkem“, protože nevyhovuje metodickým pokynům
ministerstva školství, a byl konec. Prolézačka ve Stromovce chátrala a úředníci neměli jakýkoli důvod s tím něco
dělat, jen ji nechali zamřížovat. Ježka tak změnili v samotnou klec, příběh několika dětských generací se uzavřel.
Na privátním pozemku ho ale dál píšou děti zachránce
a snad i jejich kamarádi. Na rozdíl od ouřadů ji nechtějí
zničit, ale přirozeně ji opotřebovávají způsobem, ke kterému byla vytvořena.
Sputnik byl typický „Brusel“. Tehdy to slovo znamenalo něco úplně jiného než dnes. V oněch časech to bývalo synonymum pro fantazii, pro výtvarný rozlet akcelerovaný světovou výstavou Expo v osmapadesátém; dnes
ten výraz spíš vyvolává představu regulace do posledního šroubku; normy, od níž je zločin se odchýlit. Plášť
betonové koule ve Stromovce zdobily pestrobarevné
asymetrické tvary po bruselském vzoru a spojit několik
Němečkových prolézaček dohromady, měli bychom pod
Letnou své malé Atomium. Inspirace nejen družicí, ale
i dominantou Expa byla zřejmá. Stylem hodně připomínala klouzačku skrytou ve skulptuře slona, která je dodnes
součástí školky v ulici U Železničního mostu na pražském
Smíchově. Tu jsem ale objevil až jako dospělý, přesto jsem
ovšem neodolal pokušení se tu aspoň nechat vyfotografovat a kamarád Karel Šanda, třebaže mrmlal, že polední
světlo nestojí vůbec za nic, mému vrtochu vyhověl. A tak



jsem získal další snímek do této knížky. Dnes už vím, že
podobné atrakce vyrůstaly na hřištích dokonce i za oceánem, ale to bylo příliš daleko za hranicemi našeho tehdejšího světa.
Když jsme se z babiččina bytu na Letné přestěhovali
na prosecké sídliště, okolní svět se totálně změnil, hřiště nevyjímaje. Možná je tohle dobrá příležitost zmínit se
o symbolech, které nás obklopovaly. Vedle pěticípých
hvězd, srpů, kladiv nebo pětiletkových pětek obklíčených klasy a ozubenými koly to byly určitě zeměkoule.
„Světu mír“, hlásaly transparenty a velmi často vedle těchto hesel ﬁguroval ten symbol (válkou ohrožené) planety.
Jestliže dnes vládnou dětským hřištím standardizované
europrvky, tenkrát to byly poledníky a rovnoběžky ze
svařených a nabarvených trubek a určitě na to taky nějaká Československá státní norma byla. Někdy se železné

souřadnice dokonce otáčely kolem své svislé zemské osy.
Nikdo to nemazal, a tak se skřípot tloukl o stěny paneláků, které hřiště svíraly jako středověká hradba. Těžko říct,
zda tvar téhle prolézačce dala touha i na dětském hřišti
ukázat, že tvůrcům není osud Země lhostejný, anebo to
prostě jen byl optimální tvar z hlediska rozvíjení dětské
motoriky. Víbůh, že tenkrát jsme o tom nepřemýšleli.
Jen jsme po těch barevných trubkách lezli jako opičáci
a někdy dokonce vedle opičáků skutečných, jak to zachytilo soudobé vydání časopisu Domov. Vplétali jsme se
do rovnoběžek; těm krásně ohebným dětským tělíčkům
nic nepůsobilo obtíže, každá pozice byla snadná; jedna
jogínská asána střídala druhou, aniž jsme si samozřejmě
vůbec uvědomovali, jak vzácné nám to jednou bude.
Nahoře jsme se ve stoje snažili držet balanc (a že to byla
výška!), v úchopu zespodu jsme čelili gravitaci, někdy
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i neúspěšně. Na ty tlustší z nás pamatovali konstruktéři tím, že občas vynechali příčel a dírou zvětšenou o sto
procent pak prolezli seshora dolů i cvalíci. S gravitací jim
ovšem žádný konstruktér pomoct nedokázal.

ULÍTNEME NA MIGU
Vedle záležitostí, po kterých se dalo lézt, byly na tehdy
moderních hřištích i laminátové klouzačky. Sice se nedaly
prošoupat jako ta Němečkova z betonu, ale zase se lámaly
anebo daly dokonce odnést, a tak občas na hřištích trčela
podivná žebříková torza tyčící se k nebi jako nedorostlá výzva vesmíru, nenaplněná kosmická ambice. Raketa
(Sputnik) to zkrátka nebyla. A hřišti ve Stromovce se nic
nevyrovnalo dokonce ani tehdy, když nebyly rozbité houpačky. Ani tehdy ne, když na dorazech pod sedátky byly
poloviny pneumatik jako tlumidlo, což platilo za úplný
vrchol a pomáhalo to, když na druhé straně vahadla seděl
někdo lehčí.
Sídlištní hřiště ale jednoznačně sbíralo body za tropických veder – aspoň to, které bylo nejblíž našemu domu,
protože mělo bazén. Ačkoliv – bazén, ono šlo spíš o tako-

vé brodítko, ale byla tam zkrátka voda, ve které se člověk
mohl zchladit. Nevím, kdo měl úředně povoleno vodu
pouštět, ale jednoho dne zkrátka téct začala a jiného dne
zase přestala. Takový zázrak. Za horka obzvlášť vynikl
zvláštní rys socialistických hřišť – budovala se na hlíně,
v lepším případě na písku. Vůbec zeleně kolem ještě bylo
pomálu, sídliště byla mladá a sotva jsme si uměli představit, že z těch proutečků trčících tu a tam z trávníku jednou
budou stromy dosahující výšky několika pater. Dnes jsou.
Zato když člověk ještě někde vidí rezidua starých prolézaček, nechápe, jak mu mohly připadat tolik, tolik vysoké!
Vždycky platilo, že si děti hrají radši u atrakcí, které
vypadají jako něco skutečného, anebo dokonce skutečné jsou – jako například strom, který už žije dostatečně
dlouho na to, aby jeho větve snesly lidskou váhu. Ale
existovala i jiná lákadla. Třeba když jsme u nás vsedli
za šedesátník na autobus a svezli se pár stanic na hranici Nového Žižkova, kde stával v zahradě mateřské školy
úžasný vyřazený MiG patnáctka. Stačilo počkat do večera, až se školka vyprázdní, přelézt plot a rázem jsme se
stali piloty. Nebyla to jediná školka, na jejímž pozemku se
blýskala křídla vyřazené stíhačky. Jak se lze dočíst, stejnou
měli třeba i v mateřince ve Chvalkovicích u Náchoda.

KDYŽ TMA BYLA NEDALEKO

JEDE SE NA TÁBOR
Překročení prahu mezi dětstvím a dospělostí znamená
vždycky, že něco skončí, a pro velkou část z nás bylo tím
něčím například ježdění na tábor čili pionýrák. Je to trochu
nepřesné označení hned z několika důvodů. Předně na tom
nadějíplném konci šedesátých let na chvilku
ožily i skautské tábory,
ale s tím byl brzy konec.
Ale i pak se během těch
letních měsíců pod stany a u táboráků nescházeli zdaleka jen pionýři.
Ačkoliv tady je potřeba
hned říct, že v Česku
bylo na začátku osmdesátých let v Pionýru skoro 84 procent dětí vhodného věku, na domněle
„křesťanštějším“
Slovensku dokonce skoro
98 procent. Ale přes to
všechno – zažil jsem
tábory celkem na třech
místech republiky a ani

na jediném z nich jsme se nikdy nemuseli oblékat do pionýrských stejnokrojů, seznam povinné výbavy obsahoval
úplně jiné věci. Tenhle soupis nezbytností byl prvním signálem, že se tábor blíží. A byl vítanou záminkou k tomu,
aby člověk na rodičích zkusil vydyndat předměty, po kterých dávno toužil. Především nový nůž.
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Moje první kudla byl jednoželízkový zavírák Mikov. Pod
průhlednou fólií na střence měl obrázek kovboje – nejspíš
z lícové strany, zatímco na rubu byl papírek s potiskem imitujícím něco jako mramor. Ostří nebylo z nerezu, ale to mu
škodilo nejspíš míň než mé pokusy nabrousit je o kámen.
Kudla byla brzo rozviklaná, protože žádný kluk svůj nůž

nešetří, a tak, když organizátoři pionýráku rozdistribuovali
táborový nákupní seznam, neopomněl jsem rodičům zdůrazňovat naléhavou potřebu nového nástroje. A že jsem
věděl, jaký nůž bych mohl mít! Firma Mikov neboli Mikulášovický kovoprůmysl měla na výrobu zavíráků u nás
prakticky monopol. V jejím portfoliu člověk našel všechno,
co by si v kapse nebo za pasem přál nosit. Nožířská tradice
stará přes sto let, která zahrnovala i primát největšího závodu svého druhu v monarchii, v Mikulášovicích nezahynula a trvá dodnes. O jejím dobrém kořínku svědčí i to, že
potomci původního zakladatele, Němce Ignaze Röslera,
stáli také u úspěchu světové nožířské legendy, švýcarského
Victorinoxu. Exkluzivním dovozcem švýcaráků do Česka
je ostatně dnes ﬁrma Rösler Praha. Zatím v Mikulášovicích
po nastolení nových poválečných pořádků naštěstí nezaháleli. Firma se chlubí mimo jiné československým patentem
pro nový způsob zpracování oceli hlubokým zamražením
hned po kalení, označovaným jako Martfrost. Ocel tenkrát
pocházela ještě z kladenské Poldovky, o mráz se postaraly
páry tekutého dusíku. Z takhle kvalitního materiálu se třeba dělaly útočné nože pro (lidovou) armádu, ale jako kluci
jsme o nich mohli jen snít.

Prvním nožem bývala velmi často rybička; laciná kudla s natolik zvláštním půvabem, že časem dokázala povýšit do šlechtického stavu. Plechová střenka a obyčejné
želízko už dávno nejsou jediná možnost – když na to
člověk má, může je vyměnit za zlato a damascénskou
ocel. Ale něco takového bylo za časů pionýráků jen netušenou hudbou budoucnosti, a tak se klukovské touhy
spíš upínaly k zálesáckým nožům z obyčejného nerezu
a umělého paroží. Na svůj druhý tábor jsem si už takový
vezl i s koženou pochvou – byl to za daných okolností
velmi vzácný úlovek z obchodu s loveckými potřebami
U Huberta, který tehdy ještě fungoval v Pařížské třídě
v Praze (dnes je tu pobočka módního butiku Brioni).
Samozřejmě tam měli i mnohem lákavější kousky, než
byla moje dýka – třeba nože s pilkou, ale pro začátek
to šlo. Rozhodně to už bylo něco, s čím se člověk mohl
pustit nejen do ořezávání prutů a souvisejícího nakrajování buřtů, ale třeba i do vytváření totemu. Takové dílo
už potřebuje kvalitní nástroj.
Dalším bodem na mandatorní táborové soupisce,
kterému stálo za to věnovat pozornost, byla baterka.
Bylo potřeba mít takovou, která dokáže spolehlivě svítit do textu knížky ukryté pod spacákem anebo na cestu
během noční stezky odvahy. A zejména klukovské představy o dobré svítilně zahrnovaly i zvláštní tlačítko umožňující vydávat rychlé záblesky podle Morseovy abecedy.

I produkce kapesních svítilen u nás má německé kořeny –
založil ji berlínský elektrotechnik a vynálezce baterek Paul
Schmidt, který – aby se vyhnul dovozním clům – otevřel továrnu Daimon v Děčíně, respektive v nedalekých
Podmoklech. Výroba (pod mírně upravenou značkou
Daymoon) dnes pokračuje. Během období socialismu
fungovala továrna produkující svítilny značky My Day
jako pobočka Baterie Slaný (bývalé ﬁrmy Palaba), což byl
podnik, který nás tehdy velmi často zaháněl do úzkých.
Seznamy nezbytností se totiž stejně jako u nás doma četly
ještě v tisících dalších rodin a bateriová nákupní horečka
zas a znovu dokázala plánovače ve Slaném zaskočit. Baterie patřily po celé období socialismu k tomu artiklu, u kterého člověk neměl jistotu, že ho dostane, a se žárovičkami
to bylo podobné.
Dál už byl seznam poměrně nudný, obsahoval položky
jako pláštěnka, sportovní obuv ( jako bychom chtěli nosit
nějakou jinou), holínky, tepláky, vyčísloval kusy triček,
trenýrek, kapesníků a počet párů ponožek, ale také zahrnoval věci, které by dnes působily zřejmě poněkud exoticky – zejména dopisní papír a poštovní známky. Někteří
vzorní rodiče na obálky dokonce už z domova předepisovali svým dětem vlastní adresy. Dnes, s mobily schopnými ve vteřině odeslat nejen text, ale i fotoalba, a dokonce
vlastně i ﬁlm, by možná ani některé děti nevěděly, co si
s takovým dopisákem počít.
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