
Nekonečnou vzdálenost  

mezi ženou a mužem  

nezkrátí ani intimní okamžiky,  

při nichž se obě strany mylně domnívají, 

 že si jsou nejblíž.
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Nic nebereme vážně

Ze svého srubového azylu uprostřed lesa, kde 
pobývám tak často, že už sleduji, zda neobrůstám 
mechem a lišejníkem, jsem se rozjela do Prahy. 
K volbám. Výběr hlavy státu ale tentokrát připo-
mínal fotbalovou ligu, do níž se dostaly i manšafty 
z Horní Dolní a konečné derby dvou es mělo koneč-
ně stejnou atmosféru, jakou dokázali ve vřícím kot-
li vyvolat snad jen fanoušci Baníku a Sparty.

Následky ale byly mnohem horší. Voliči obou kan-
didátů se vzájemně napadali vulgarismy a vlivní 
dokonce využívali svého postavení ke krokům po-
škozujícím existenci jinak smýšlejících jedinců. Na 
rozdíl od agresivních fotbalových fanatiků nižší 
společenské úrovně, kteří se posilněni pivy a rumy 
občas porvali na ulici nebo v hospodách, se v tomto 
případě ale jednalo o inteligentní známé celebrity, 
kterým význam slova demokracie a svoboda jaksi 
unikl. O to více se zviditelnil stav společnosti, kte-
rá téměř třicet let od zvonění klíčů v duchu všude 
zaznívajícího – Pravda a láska zvítězí – dospěla 
k vrcholu intrik, závisti a nenávisti.
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Naše mini republika uprostřed starého konti-
nentu má při své poloze určité plusy, ale i mínusy. 
Ty se v její kotlině projevují mixem kapitalistické-
ho mamonářství se vším, co k němu patří, české 
zášti a mafiánských praktik. Pouze řadový pěšák 
zůstává tím, čím byl vždycky. Figurkou, která zají-
má jen statistický úřad při sčítání obyvatel.

Rozbouřený národ zklidnil, jako vždy, taktický 
mediální manipulační tah, jímž bylo nasměrová-
ní k jinému, tentokrát tragikomickému tématu. 
Sexuálnímu harašení mužů. Do skomírajícího 
ohýnku, který kdysi založily neukojené americké 
feministky, zadul možná z nedostatku jiných ohro-
mujících senzací čerstvý vítr a oživený požár začal 
likvidovat jednu převážně kumštýřskou osobnost 
za druhou i za hříchy staré několik desetiletí. Při-
tom hlavně pro tuto skupinu ženy vždy byly, jsou 
a určitě budou největší múzou i inspirací a bez 
nich by mnohá slavná díla nespatřila světlo světa. 
Na druhou stranu právě bohémové bývají pro údaj-
ně něžné pohlaví tak silným magnetem, že často 
nacházejí obsazené lože, aniž by se o to snažili. Po-
kud ovšem nabídnuté nevyužijí, a to se týká všech 
známých a tím pádem viditelných mužů, netuší, co 
je čeká. Neexistuje větší pomstychtivost, než v od-
mítnuté ženské duši, což se pak projevuje právě 
v osočení ze sexuálního harašení až obtěžování, 
které však v mnoha případech zůstává jen jejím 
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toužebným a vroucím přáním. Jsem přesvědčena, 
že i ony americké herečky se pouze mstí za nena-
plněné představy velké role, případně nezájem vy-
typované osoby, se kterou z vlastní iniciativy pro-
žily jednu epizodu. A tak se údajně chlípní chlapi 
za chtivé pohledy, zavadění o kolegyni nebo dvoj-
smyslný výrok sesazují z funkcí, ženou před soud 
a všichni jsou díky dychtivým médiím celosvětově 
pranýřováni.

Připadá mi to zcestné, protože harašení ani ob-
těžování není trestné znásilnění. I to ale může být 
často sporné. Pokud bych byla chlap, lepá dívka 
mých tužeb přijala pozvání na večeři, při níž by 
mě žhavila výstřihem na břicho, rozparkem k roz-
kroku, doteky nohou pod stolem s mnohoslibnými 
pohledy i úsměvy, s čímž by pokračovala i na hote-
lovém pokoji popřípadě v bytě a pak mě udala za 
znásilnění, mohla by si být jistá, že jí v lepším pří-
padě z rozkošné svůdné zadnice udělám bifteky.

Je zajímavé, že právě USA, kde se koná hon na 
čarodějnice, tedy vlastně čaroděje, zahltily jako 
první většinu světa těmi nejerotičtějšími časopisy, 
filmy, MISS kdečeho s polonahými slečnami a na-
konec i trendem stavět úsporně oděné dívky k pre-
zentovaným novým typům vozů a dalšího artiklu. 
Při takové nabídce by se rozharašil i eunuch.

Probíhat za sexuální prohřešky podobná štva-
nice u nás, připravili bychom se o většinu umělců 
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tohoto národa. Právě u nich jsou vztahy provázá-
ny tak, že některé partnery lze nazvat putovními 
a puritánství tu nemá místo. Stejná situace je ale 
i v kancelářích mnohých úřadů pro malou atrak-
tivnost reportéry TV a žurnalisty časopisových 
drben opomíjená.

Myslím si, že v naší zemi, kde má ono harašení 
hluboce zakořeněnou tradici, žádné nebezpečí to-
hoto typu nehrozí. A pokud by k němu došlo, vy-
plulo by na povrch, že se opět od světa lišíme, ne-
boť v našich končinách nastupuje čím dál ve větší 
míře harašení žen.

Za použití všech stupňů koketérie a svůdnosti 
si na mužích testují míru své přitažlivosti, která 
je pro jejich život hnacím motorem. Jakmile se 
začne snižovat, vybírají rodinné úspory, s nimiž 
pádí do různých fitek, salonů krásy a k plastickým 
chirurgům nechat si vylepšit tělesnou schránku. 
Pak pochopitelně vyžadují, aby investované peníze 
a konečný efekt, docílený často i bolestivým strá-
dáním, někdo patřičně ohodnotil. Kdo? Muž.

Současný pán tvorstva je vlastně chudák. Odbor-
né výzkumy uvádějí, že už mu přírodou bylo jako 
rozsévači dáno, aby ani na okamžik na své poslání 
nezapomněl, což odpovědně činí. Když ale použije 
„kyprou úrodnou půdu“, má být trestán? Ke všem 
tlakům a stresům současnosti by to byla další rána 
zkracující jeho funkční období. Při takovém trendu 
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by se mohlo stát, že nevymřeme jen díky spermo-
bankám a ženy u erotických filmů pro pamětníky 
probrečí večery.

Muži jsou ve skutečnosti nesmírně citliví, což 
by nepřiznali ani pod gilotinou. Mluví za ně jejich 
tvorba. Coby malíři, básníci, komponisté, filmaři, 
sochaři, hudebníci, architekti a další jsou ženami 
nedostižní. V rozporu s jejich poetikou je jim ale 
též přírodou přisouzené válečnictví, při němž na 
bitevním poli zasaženi emocionální epidemií mají 
nepochopitelnou potřebu i za cenu vlastního života 
uplatnit své ego. Od vlastních postižených dětí ale 
utíkají, protože oproti ženám jim nebyla odolnost 
psychické zátěže shůry dána.

Při všech plusech a mínusech se muž a žena 
perfektně doplňují a jeden bez druhého za přítom-
nosti harašení by nemohli existovat. Erotika a sex 
patří k životu jako vzduch, který dýcháme, a vzá-
jemné provokace jsou hrou vedoucí ke stále stejné-
mu a jedinému cíli. Při jeho absenci nikdy nezíská-
me vnitřní rovnováhu a spokojenost, což je základ 
obranyschopnosti proti všemu negativnímu.

Obklopena davem znepříjemňujícím si život jak 
naprostými pitomostmi, tak uměle vytvářenou du-
sící atmosférou, jsem se znovu přesvědčila, že když 
jsem se před deseti lety rozhodla pro odchod do pří-
rodní oázy, která mi nabízí, co společnost ne, bylo 
to mé nejrozumnější rozhodnutí. Přesto nejsem 
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izolovaná. Setkávám se ale jen s lidmi podobné 
krevní skupiny, kteří si stejně jako já vypěstova-
li proti sebelikvidačnímu moru dostatečně silnou 
autovakcínu.

Ukončila jsem dlouhosáhlé privátní úvahy, ob-
lékla se a s klíči od auta v ruce zabouchla dveře 
bytu. Byl pátek, v sobotu ráno jsem chtěla odjet na 
chalupu a potřebovala v prádelně vyzvednout taš-
ku s ložním povlečením. Po jejím naložení do kuf-
ru Karkulky pronikla příjemná vůně aviváže do 
celého interiéru a já s představou, jak převléknuté 
peřiny a polštáře zaromatizují podkrovní ložnici, 
sedla spokojeně za volant. Neujela jsem ani kilome-
tr, když se kdesi v levých předních útrobách vozu 
ozvalo klepání a po něm mě ovanul zápach pálené 
gumy. Dojela jsem krokem a zaparkovala už s kou-
řící pneumatikou a tak rozpáleným diskem, že se 
na něj nedalo sáhnout. Popadla jsem mobil a stejně 
horkou linkou se snažila dovolat svému, lépe řeče-
no, Karkulčinu ranhojiči. Asi ležel pod autem, pro-
tože vzal telefon, až když jsem nabyla přesvědčení, 
že v tuto páteční hodinu odjel se synem na jeden 
z dalších motocyklových závodů.

„To víte, musím to vidět…,“ pronesl, když jsem 
na něj vysypala formou laika druh potíží. Domlu-
vili jsme se na pondělním ránu a tak jsem se mu-
sela smířit s dvoudenním odjezdovým skluzem. 
Nesmířila a po pěti minutách volala znovu.
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„Pane Hájku, kdybych se k vám teď doploužila, tu 
chvilku byste si na mě neudělal?“ Zažadonila jsem 
jak malá holka o lízátko. Pár vteřin bylo ticho.

„No, právě dodělávám chladič. Musela byste 
přijet hned.“ Když jsem uslyšela, co jsem chtěla, 
vběhla jsem do bytu, do cestovní kabely nahá-
zela obsah lednice s krabicí dcerou věnovaného 
hubnoucího rozpustného vitamínového zázraku 
údajně nahrazujícího jídlo, vrátila se ke Karkulce 
a nastartovala.

Jela jsem pomalu a během cesty napříč Prahou 
si preventivně vytipovávala místa, kde bych v pří-
padě dalšího žhavení dopřála Karkulce chladnoucí 
oddych. Provoz byl kupodivu minimální, zeleň na 
semaforech vstřícná a tak jsem vyšplhala i trojský 
kopec nad zoologickou zahradou na jeden zátah.

Majitel servisu mě přivítal širokým úsměvem 
a pak se s obvyklým fortelem ujal auta. Karkulka 
se vznesla na hydraulickém zvedáku do manipu-
lovatelné výšky, po sundání předních kol prošla 
téměř lázeňskou kůrou s promazáním všech zrád-
ných zákoutí a kloubů svých seniorských nohou 
včetně výměny spálených brzdových destiček, poté 
byla znovu obuta a posazena na zem. Podáním 
ruky jsem se s panem Hájkem s ještě zářivějším 
úsměvem svědčícím o jeho úlevě, že už má ode mne 
pokoj a začíná mu víkend, rozloučila a vydala se 
na sever.
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Celoplošný, leč skromný nános čerstvého praša-
nu byl spíš dekorativní, zato mrzlo, jen praštělo. 
Mělo to obrovskou výhodu, protože jsem tentokrát 
po cestě tvrdé jak beton vyjela až k chalupě. Za 
dobu mé nepřítomnosti prochladla tak, že ji kach-
láky ani při všech snahách nestačily během veče-
ra dostatečně prohřát, což mě přinutilo, abych po 
dlouhé pauze své noční teplákové oblečení vydo-
plňkovala prošívanou péřovou bundou, kulichem 
a rukavicemi.

I když jsem znovu zatápěla v půl páté ráno a do-
poledne trávila tím, že jsem pravidelně vyskakova-
la z tepla duchny a po přiložení pod ní opět mizela, 
získal pokoj příjemnou útulnost až v odpoledních 
hodinách. Během roztávání mi došlo, že jsem si 
díky zběsilému odjezdu nevzala toaletní taštičku 
s kosmetikou a zapomněla i na dobíječku mobilu. 
Ta mě tížila nejmíň. Horší byla nepřítomnost lí-
čidel, která jako přírodní blondýna potřebuji už 
proto, aby se za jejich pomoci dalo zjistit, kde mám 
obličej. Všechno je ale řešitelné. Na obočí a oči 
jsem použila vypálené sirky, na rty nad svíčkou 
rozehřátou pastelku a po umytí si natírala pleť oli-
vovým olejem. Ani po nejdražších krémech jsem ji 
neměla sametovější.

Příliv arktického počasí srazil teplotu k mínus 
patnácti stupňům, ale zato oblohu pročistil na 
azurovou modř bez jediného mráčku. V noci jsem 
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měla dojem, že si na měsíc a obrovské zářící hvěz-
dy můžu sáhnout, sluncem oslňující dny dodávaly 
okolí takový půvab, že byl hřích zůstat pod stře-
chou. I když sníh hvízdal pod nohama a ve stínu 
mrzly uši i nechráněný nos, síla paprsků na mě 
působila jako akumulátor. Nabitá neskutečnou 
energií jsem se vracela, až když sluníčko po zkrá-
cené dráze zajelo za smrkový horizont a přírodu 
sevřely třeskuté mrazivé kleště. V teple kachlá-
ků a s grogem v ruce jsem nemohla pochopit, jak 
dokáže takovým extrémům odolávat lesní zvěř, 
zvlášť nesmírně étericky působící srnky. Bylo mi 
jich líto. Naštěstí měli lesáci pohotovost a několi-
krát týdně zaváželi a zanášeli krmelce energetic-
ky bohatou stravou.

Arktické klima sice poskytovalo jeho drsnosti 
nepřizpůsobené přírodě krátkodobé pauzy, ale pak 
znovu udeřilo ještě v horší podobě. A tak se stalo, 
že za provozu zamrzla ve zdi voda v přívodní rou-
ře k WC i mé už týden zarýmované dutiny. Léčit 
je trvalejším teplem bylo problematické, protože 
jsem v ledovém větru musela chtě nechtě jak do 
dřevníku pro krmivo do stále hladových kachláků, 
tak na nákup s pravidelným dobíjením mobilu, což 
byla krkolomná osmikilometrová štrapáce zostře-
ná sněhovou pokrývkou. Karkulka byla už delší 
dobu zakonzervovaná v bílé homoli a já se rozhod-
la její zimní spánek ničím nerušit. Stejně bych s ní 
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někde zapadla a tím jí i sobě způsobila víc malérů 
než užitku.

Pro posílení imunity jsem na radu odborníků 
přinesla ze zeleninových regálů TESCA vše zelené. 
V chalupě jsem rozkrájené zelí, ledový salát, okur-
ku, brokolici, šnytlik a petržel hodila do obří mísy, 
přidala cibuli a česnek, osolila, zalila kysanou sme-
tanou s olivovým olejem a pak vitamínovou bombu 
postupně konzumovala. Když mi oblíbená potrava 
turů už málem lezla ušima, napadlo mě, zda do 
sebe nehrnu víc jedů než zdraví prospěšných látek. 
Bez chemických hnojiv a postřiků už zřejmě nevy-
rostla ani pampeliška a ty se logicky přenášely do 
všech produktů naší stravy. Díky pšeničné mou-
ce byl dokonce závadný i obyčejný chleba. Tu, dle 
jednoho seriózního měsíčníku, nakřížil a vyšlech-
til s cílem zvýšit její výnosy, aby nevymřela Čína 
a země třetího světa už v polovině minulého století 
jistý Dr. Norman Borlaug, zvaný též Otec zelené re-
voluce. Za novou odrůdu získal mnohá vyznamená-
ní i Nobelovu cenu. Při svém velkolepém úspěchu 
ale opomenul nechat prověřit její vliv na člověka, 
a tak teprve v současné době vyplouvá na povrch, 
že v pšenici obsažená droga stojí za mnoha civili-
začními chorobami. Pokud je ale náš organismus, 
při všem, co na něj útočí, schopen svou životní pouť 
stále prodlužovat, hluboko před jeho odolností sme-
kám. Přesto, když příště uvidím, že někdo někoho 
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vítá chlebem a solí, což je symbolický rituál vstříc-
nosti a pohostinnosti, ve mně tento akt zmobilizuje 
varovný signál. Číše s vínem nebo štamprlička sli-
vovice by byla rozhodně bezpečnější.

Nekonečná krutá zima si začala s blížícím se 
jarem dopřávat stále delší oddychový čas, aby kon-
centrovala zbytek ubývajících sil. V těchto několi-
kadenních výlukách, kdy teplota vyletěla nad nulu, 
se příroda neobyčejně rychle zbavovala ledového 
krunýře a na malých obnažených místech omamně 
vonících zeminou ukázaly své něžné bílé hlavičky 
první sněženky. Byly to dny, kdy jsem, zasažena 
předjarní euforií, vytahovala lehátko se starým ko-
žichem a pak uvelebena v hřejivém lůžku nasávala 
póry celého těla první paprsky. Zpěv ptáků a vinný 
elixír z láhve zapíchnuté ve sněhu dotahovaly tyto 
chvíle k naprosté dokonalosti. I když byly střídány 
dalšími mrazy s vánicemi a vichřicemi, zůstávala 
jsem v klidu, protože jsem při ubíhajících dnech za 
okny i v kalendáři příliš dobře věděla, že se opa-
lovací siesta opět brzy dostaví. V mezičase jsem 
vygruntovala chalupu a o to víc si pak všechny le-
hátkové slasti vychutnávala.

Můj odjezd ale připadl na den, kdy vlastní sla-
bostí zamindrákovaná zima pomstychtivě před-
vedla před definitivním zkolabováním co umí, 
a já se musela k uzavírací vodní šachtě prokopat 
krumpáčem.
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Karkulku jsem koštětem, škrabkou a vodou z kon-
ve zbavila ledového kabátu, převlékla se, upravila, 
zamkla chalupu a konečně sedla za volant. Ulevi-
lo s mi, až když jsem po lesácké stezce proklouzla 
k okresce s ošetřeným povrchem a po ní sjela do 
údolí, kde už nebylo po zimě ani památky.

Teplo v autě, suchá silnice a minimální provoz 
ve mně navodily úžasný pocit klidu a tak jsem se 
mohla upnout k důvodu mého odjezdu. Tím byl dal-
ší přírůstek v rodině. Syn s partnerkou se rozhodli 
pořídit už tříleté dcerce Marjánce sourozence, ter-
mín se blížil a já mladé rodině nabídla své služby. 
Příchod na svět tohoto vnoučete byl o to napínavěj-
ší, že nikdo (záměrně) neznal jeho pohlaví.

Signál přenosu myšlenek byl nejspíš tak silný, že 
přibližně v polovině cesty narušil ticho v autě vy-
zvánějící mobil se synem na displeji. Po konverzaci 
týkající se mého pobytu na chalupě jsem se zepta-
la, jaká pro svého šprtajzlíka vybrali jména. 

„No…, holčička by byla Anička a kluk Pepík,“ 
ozvalo se ze sluchátka a já zjihla.

„To je od vás hezký, že chcete dát synovi jméno 
po mém tátovi, tedy po pradědečkovi.“

„Co po pradědečkovi…, přece jako Pepi Bican…,“ 
zahřmělo sluchátko vzrušeným hlasem mého po-
tomka, zarytého slávistického fandy. Zaskočení 
jsem se snažila nedat najevo.
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„Pokud to opravdu bude kluk, nedělej si ale na-
děje, že s tebou brzy skončí na hřišti. Zatím si bude 
kopat jen do vlastního pytlíku. Když ses narodil, 
měls ho až ke kolenům.“

„To mám pořád…,“ vybuchl pobaveně syn, kte-
rému jsem nahrála na smeč a já v záchvatu smí-
chu při reálné představě málem sjela do příkopu. 
Svým smyslem pro humor nikdy nezklamal. Byl 
jedním z mála, kdo si dokázal utahovat víc ze sebe 
než z ostatních.

Po pár dnech bohudík nepřišel na svět nositel 
křestního jména slavného fotbalisty s dočasnou 
novorozeneckou anomálií zapříčiněnou nadbyt-
kem hormonů, ale holčička Andulka. Štěstí, které 
sálalo prostřednictvím mobilu z dojatého hlasu 
syna, mě ujistilo, že je následovník dávno zapo-
menut. Nedivila jsem se. Když jsem v porodnici 
malou princeznu uviděla, působila vypnutou po-
kožkou, růžovými tvářemi a faldíky na všech kon-
četinách mezi svraštělými novorozenci jako umělá 
panenka.

Nadšení, které ovládlo Marjánku po vtrhnutí do 
pokoje, odpovídalo jejímu temperamentu. Při své 
spontánnosti nevěděla, zda má dřív přivítat sest-
řičku, nebo vběhnout do náruče mámy. Obě mož-
nosti jsme se synem v pozici záložníků jistili, aby 
malé při projevech lásky neublížila a mámě po cí-
sařském řezu nezpůsobila další bolest.
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Před odchodem jsem si celou, teď už čtyřčlen-
nou rodinu vyfotila a propocená skrz naskrz vyšla 
po rozloučení na chodbu. Porodnice byla krásná, 
čistá, špičkově vybavená, jen teplota na pokojích 
odpovídala saunovým normám.

I když jsem přijela s dobrým úmyslem alespoň 
částečně nahradit několik dní chybějící paní domu, 
velice brzy mi došlo, že jsem tu jen do počtu. V mo-
derním vybavení byť retro kuchyně jsem nebyla 
schopna si udělat ani čaj, natož uvařit na skloke-
ramické desce, jejíž symboly utopené v tmavém 
odstínu jsem nenašla, ani když jsem k ní natáhla 
lampu pro ostřejší nasvícení zbavenou širmu.

„Co to babičko děláš?“ ozvala se po celou dobu 
mě s obrovským zájmem pozorující Marjánka. Tuto 
otázku jsem při různých svých aktivitách slyšela 
tak často, že jsem se přestala o cokoliv snažit a vše 
raději nechala synovi, který zřejmě něco tušíc si 
vzal dovolenou. Obdivovala jsem jeho trpělivost, 
s jakou na žadonění Marjánky donekonečna opako-
val s ní nacvičenou scénku Červená Karkulka dle 
písničkového textu pana Svěráka, v níž hrál vlka. 
Při prvním poslechu roztomilá skladba, ale na mě 
po každodenních mnoha reprízách měla takový do-
pad, že potkat pana Svěráka na ulici, klečíc bych 
ho prosila, aby už pro děti nic netvořil.

Abych nebyla v očích své vnučky za úplného pi-
tomce, rozhodla jsem se s ní navštívit místní tra-
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diční pouť. S nadšením souhlasila a tak jsme se 
vydaly do centra stánkařů, dech beroucích atrak-
cí, domů hrůzy a především decibelového nářezu 
přeřvávajících se posledních šlágrů a k atrakcím 
lákajících vyvolávačů už v dopoledních hodinách 
v podnapilém stavu. Když jsme se prodraly davem 
a já ušmudlanému kolotočáři platila požadovanou 
částku, natáhl přede mne tak špinavou ruku, až 
se mi zvedl žaludek. Protože se situace opakovala, 
došla jsem k závěru, že tito lidé podstupují hygi-
enu jen v případě deště. O to víc jsem Marjánku 
po návratu domů s pískacím nafukovacím zajícem 
a perníkovým srdcem pro maminku Míšu drhla, 
což nechápala. Už ale neprotestovala, protože si 
zvykla. Různým věcem jsem přivykla i já. Při prv-
ním čištění zubů, netušíc, že existují polykací dět-
ské pasty, jsem tak vyplachovala Marjánce pusu, 
až se málem utopila. Její pohled obrovských šedo-
modrých kukadel se smetákem černých řas, který 
do mě zasekla, říkal vše. Raději se otočila a šla si 
s tátou střihnout Karkulku.

Její velkou oblibou bylo převlékání. Úbor s ne-
zbytnými sukýnkami měnila několikrát denně 
a pak tančila a pózovala před velkým zrcadlem. 
Svůj odraz v něm ale sledovala, i když seděla 
na nočníku. Netušila, jaký v tu chvíli poskytuje 
mému foťáku kouzelný snímek. Byla to zkrátka 
ženská se vším, co ženská má mít od parádivosti 
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přes sebezdůrazňování až po koketérii. Při jejím 
pozorování jsem si říkala, že se někteří teď ško-
lou povinní kluci mají jednou na co těšit. A pokud 
nebudou zavčas harašit oni, jsem přesvědčená, že 
iniciativu převezme Marjánka.

Když byla rodina kompletní a já odjížděla, dou-
fala jsem, že vnučka do dalšího setkání tentokrát 
v mém teritoriu na všechny úlety, které jsem spá-
chala, zapomene. Ne však na mne, přestože jsem 
u ní spadla do mínusu už první večer při zapíje-
ní Andulky po tvrdém utnutí její snahy prokládat 
způsob zábavy ryze pánské společnosti pěveckými 
a tanečními výstupy.

ZAUJMOUT MŮŽEME NEJEN POZITIVY.
NAPROSTO STEJNOU, NE-LI VĚTŠÍ SLUŽBU  

NÁM PROKÁŽÍ I NEGATIVA.



KDO NEHARAŠÍ, NENÍ CHLAP

Benátky

Jaro se odmítlo chovat jarně a jeho suché měsíce 
s téměř třicetistupňovými teplotami rovnou nabra-
ly parametry léta. Příjezdová cesta na chalupu, jin-
dy rozmáčená okolními prameny slatinného svahu, 
byla vyprahlá, až na ní zemina praskala a mě na-
padlo, že je to pravá chvíle pro dovoz dřeva. Jako ob-
vykle jsem objednala v Chřibské plný náklaďák, ale 
volný termín dodání připadl až na den mého odjez-
du. Nebyl důvod to považovat za problém a tak jsem 
před určenou hodinou už měla zamknutou chalupu 
a věci v autě s tím, že po složení nákladu zaplatím, 
sednu do Karkulky a namířím do Prahy.

Když jsem uslyšela typické hekání dieselového 
motoru, vyběhla jsem šoférovi Avie vstříc, abych 
ho upozornila, že se musí držet cesty. Nejspíš si 
řekl, že mu žádná přiblblá blondýna nebude radit, 
jak má jezdit, dupnul na pedál, vzal to obloukem 
a pravými koly se zahrabal ve slati. Než jsem k ně-
mu došla, se už okolím rozléhalo jeho sakrování. 
Rozčileně běhal sem a tam podél levé strany ná-
klaďáku a stále řval, což situaci neřešilo.
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„Zůstaňte u auta, jedu pro pomoc,“ křikla jsem 
na něj bez náznaku výčitky, byť s nelichotivými 
myšlenkami, skočila do Karkulky a odjela. Byla 
jsem rozhodnuta, že pokud potkám traktor, zata-
rasím silnici a jeho řidiče svou bezmocností, kte-
rá na muže vždycky zabírá, neboť se cítí pochla-
peně, přiměji změnit kurz. Žádný jsem nepotkala 
a skončila ve šluknovských technických službách. 
V kanceláři mi ochotně vyhověli, kamsi zatelefo-
novali a dvacet minut poté, co jsem se vrátila ke 
stále běhajícímu a nadávajícímu zoufalci, se ozvalo 
dýchavičné pofrkávání mohutného traktoru.

Všechny pokusy vytáhnout plně naložený ná-
klaďák z bahna byly marné a tak se polovina dře-
va musela vyklopit. To pomohlo. Odlehčený vůz se 
konečně za pomoci lana dostal na pozemek, kde 
složil zbytek, já zaplatila a řidič odjel. Totéž chtěl 
udělat i traktorista, ale když mě viděl upocenou 
a zaprasenou bahnem stát bezradně nad hromadou 
dřeva u slatiny, slíbil, že se po práci, ke které byl 
odvolán, za dvě hodiny vrátí. Slovo dodržel a tak 
jsme společnými silami polena ležící rovným dílem 
na trávě a v močále ručně nakládali do traktorové 
vany, z které je pak vysypával na zahradě. Před 
odjezdem ještě srovnal radlicí rozježděný terén na 
úhlednou cestu, já i ve stavu, v jakém jsem byla, 
sedla po zamknutí závory za volant a utahaná jako 
kůň po celodenní orbě se vydala k domovu. Po pří-
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jezdu do Prahy jsem byla ráda, že je večer vylid-
něno a nikdo mě nevidí. Až koupelnové zrcadlo mi 
zvěstovalo, že mám zacákaný i obličej.

Po pár relaxačních dnech mě dcera poprosila 
o účast ve škole, kde mělo proběhnout pranýřování 
mého nejmladšího vnuka, což jsem nechápala, pro-
tože byl ze všech prapotomků nejhodnější. A tak, 
sedíc za stolem jakési kanceláře, jsem poslouchala, 
že používá vulgární slova, odkud kam o přestáv-
ce přeběhl, což se nesmí, co udělal a neměl, nebo 
neudělal a měl. Při stereotypním průběhu jsem si 
uvědomila, že jsem byla stejná, ale že ve škole i do-
ma měli se mnou větší trpělivost. Výstřelky mého 
chování mi začaly naskakovat jeden za druhým.

Už jako čtyřletá holčička jsem neznámo jakým 
způsobem vytáhla z kočárku na vysokou kamen-
nou zeď obklopující dům a zahradu novorozeného 
bratrance v domnění, že se jedná o hračku, a celé 
rodině přesvědčené o nevyhnutelnosti tragédie 
připravila nezapomenutelný zážitek. O pár let 
později jsem v králíkárně babičky strkala samice 
k jedinému, odporně vypadajícímu obrovskému 
samci s dlouhými drápy a se zájmem pozorovala 
jejich erotické hrátky, po nichž chudák babička na-
cházela postupně ve všech kotcích hnízda chlupů 
s početnými mláďaty. Určitě byla přesvědčená, že 
chová hermafrodity. Ještě o něco později jsem stří-
lela tatínkovou kulovnicí z okna ostrými náboji, 
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kdosi z procházejících kolem Vltavy zavolal policii 
a tatínek měl co dělat, aby incident urovnal. Ne-
zajištěné zbraně s municí ho tenkrát přišly dost 
draho. Mamince jsem zase jako puberťačka roz-
stříhala kožený kabát, abych své džíny vyzdobila 
v té době hypermoderním sedlem. Nenosila ho, 
visel v odkladové skříni, a tak jsem se domníva-
la, že je určený k likvidaci. Byl nový a maminka si 
ho tam jen schovala. V sedmnácti letech jsem při 
tajné jízdě s kamarádem zrušila nárazem do slou-
pu maminčin vůz. Ač měli mí drazí rodiče mnoho 
důvodů mě zabít, neučinili tak.

Problémy jsem měla i ve škole. Ne s prospěchem, 
ale s rebelstvím a ostrým slovníkem. Protože žá-
kovská knížka na poznámky nestačila, suploval 
její nedostatečný prostor zvláštní notýsek. Na dru-
hou stranu jsem ale byla trvalým bojovníkem za 
spravedlnost. Už v první třídě jsem měla spolužá-
ka jménem Hroník, slabého, tichého, téměř inkubá-
torového chlapečka, který se stal pro partu kluků 
terčem šikany. Pro ránu jsem nikdy nešla daleko 
a kluky velice rychle srovnala. O stejnou šikanu 
se ve vyšších ročnících pokoušeli zase jiní neřádi 
u dvou učitelů. Jedním byl profesor kreslení Ku-
dělka, hodný až zakřiknutý tichošlápek, druhým 
objektem jejich zájmu se stala češtinářka Švecová, 
taktéž nesmírně hodná kantorka postižená hrbem. 
A tak jsem znovu rozdávala rány, až zjistili, že je 
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lépe se mi vyhnout, nebo být se mnou za dobře. 
Ráno opouštěla domov s nezbytným maminčiným 
políbením na cestu dívka ze slušné rodiny, odpo-
ledne se vracel orvanec.

Výčet prohřešků ze strany učitelek už trval pří-
liš dlouho a tak jsem se ozvala.

„Mám pocit, že při stálém opakování Štěpáno-
vých přešlapů tu budeme do zítřka. Nejsem ani 
zdaleka rozmazlující babička, vnuci mi naopak 
říkají Herodes. Ráda bych, ale uvedla, že jadrný 
slovník mají dnes všechny děti, protože ho kolem 
dokola slyší, a nutit žáky o přestávce sedět v lavi-
cích také nepovažuji za šťastný nápad.“ Kancelář 
se rozhlučela diskuzí a já se zpětnou platností zjis-
tila, že se ve školství vůbec nic nezměnilo. Stále se 
bazíruje na nepodstatných věcech, stále nesmyslně 
obšírné předměty zahrnují informace, které nikdy 
nikdo v životě nebude potřebovat. Za tím ale neby-
ly kantorky se svými osnovami, ale ti, kteří je při-
pravovali. Nedalo mi to a pokračovala. „Učitel by 
měl svým přístupem zaujmout tak, aby i neoblíbe-
ný předmět získal na zajímavosti. A hlavně – mít 
schopnost proniknout ke každému svěřenci a zjis-
tit, jaké má ambice. Každý z nás na něco nezabírá, 
něco je mu jedno a něco přijímá s nadšením. A prá-
vě to je nutné podchytit. Výčitky, napomínání a ne-
gativní postoj kantora v dítěti vyvolává nejistotu. 
Slabší jedinci se stáhnou trvale do ulity, silnější 
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zlobí, protože tím projevují nesouhlas. Kdyby se 
k mému vnukovi někdo z vás aspoň trochu sna-
žil přiblížit, pak by jako já zjistil, že má při svých 
až nedětských zájmech v některých oblastech víc 
znalostí než mnozí dospělí. Učitel má být psycho-
log a navíc každá škola dnes odborníka psychologa 
zaměstnává. Na to poznat děti důkladněji než jen 
povrchně s věčným umíš – neumíš, zlobíš – nezlo-
bíš, by se určitě čas našel. Přístup pedagogů, který 
už ale trvá desetiletí, ubíjí všechny osobnosti.“

Po skončení, jsem bez ohledu na své výstřelky 
v dětství a dospívání, nasadila výraz, jako bych 
obdařena vrozenou důstojností vypadla z mateř-
ského lůna.

K žádnému uspokojivému závěru se nedospělo 
a sněm byl rozpuštěn.

„Však on si svou cestu najde,“ uklidňovala jsem 
po odchodu ze školy rozhozenou dceru. „Také jsem 
si ji našla“, prohodila jsem v duchu sama k sobě, 
když jsme se rozloučily. V té chvíli jsem litovala víc 
ji než vnuka.

Pro mne nepříjemné okamžiky definitivně sma-
zal poznávací zájezd do Benátek. Sice jsme se 
v nich kdysi dávno se starší dcerou zastavily, ale 
po najetých pěti tisících kilometrech, nachozených 
hodinách městy západní Evropy a nocování na se-
dadlech auta už neměly dostatek sil, jim věnovat 
odpovídající čas. Ten konečně přišel a já se rozhod-
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la je navštívit dřív, než se při globálním oteplová-
ní potopí. Navíc jsem si v souvislosti s konaným 
školním potlachem uvědomila, že se v nich v první 
polovině 18. století narodil úžasný a jedinečný Ca-
sanova, údajně do osmi let považovaný za choro-
myslného, a že se, jak vidno, kvalita hodnotitelů od 
té doby nikam neposunula.

Odjezd autobusu byl CK určen na 04:40 od Hlav-
ního nádraží. Vstávala jsem ve tři a ve tři čtvrtě 
na čtyři společnost, u které mi dcera objednala 
taxi na čtvrtou hodinu, volala, že jim spadl sys-
tém a mám si objednat odvoz někým jiným. Stála 
jsem s kufrem a pocitem beznaděje pod lucernou 
na chodníku a pomalu se začala vyrovnávat s tím, 
že nikam nepojedu. Najednou konec ulice ozářila 
světla vozu s taxi majákem, což jsem považovala 
za zásah shůry. Mávla jsem, můj kočí-spasitel za-
stavil, po informaci, že spěchám, naházel zavaza-
dla do kufru a já zažila úžasnou a opojnou jízdu 
formule jedna. Odměnila jsem ho patřičným spro-
pitným, rozloučila se a pádila k čekajícímu autobu-
su. Jeho šofér naložil mou bagáž do zavazadlového 
prostoru a já konečně nastoupila.

Přidělené dvousedadlo bez souseda mělo tu výho-
du, že jsem si na něj mohla položit příruční tašku, 
popřípadě pro větší pohodlí i nohy. Uvelebila jsem 
se v koutě u okna a za hranicí Prahy pozorovala 
pozvolné poetické svítání rušené velmi nepoetic-



Marcela Mlynářová

kým chrápáním za mnou sedících spoluputovníků. 
Vepřovému koncertu vévodila paní, která v nepra-
videlných intervalech vždy zachrčela tak, že jsem 
se při prvním projevu lekla a logicky autobusu při-
soudila nějaký defekt. Následné mlaskání mě ale 
ujistilo, že se o technický kolaps našeho dopravní-
ho prostředku nejedná, a na anomálii oné paní si 
zvykla.

Čím jsme byli jižněji, tím víc krajinu pohlcovala 
hustá mlha. Nebýt zelených listnáčů, odpovídalo  
by počasí pokročilému listopadu. Ke zlepšení do-
šlo až v Budějovicích, kde jsme naložili průvodce 
zájezdu.

Přibližně čtyřicátník, s vlasy staženými do cu-
líku, se představil a pak upozornil na pár zákoni-
tostí souvisejících s autobusem. Poté se odmlčel. 
„S tebou jsme to teda chytli,“ projelo mi hlavou 
a přesvědčena, že se od něj víc nedovím, otráveně 
sáhla po mapě. Opak byl pravdou. Když se z mi-
krofonu znovu ozval jeho velmi příjemný kultivo-
vaný hlas, seznamující nás s dějinnými událostmi 
projížděných oblastí, mezi něž zakomponoval i his-
torii koněspřežky do Lince, kterou stavěl otec fran-
couzského romanopisce Zoly, má soukromá mozkof-
leška nestíhala záznam.

Minuli jsme kámen, upozorňující na rozvodí 
Vltavy a Dunaje, napojili se na dálnici a sousta-
vou tunelů se dostali do linecké roviny. Přejetím 
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do Solné komory se krajina diametrálně změnila 
a obklopily nás Alpy s vrcholky vpíchnutými do 
bachratých, občas sluníčkem ozářených mraků. 
Jejich půvab podpořený loukami se svěží jarní ze-
lení i jezery připomínal sousední Švýcarsko.

Dálnice se z míst mnoha solných dolů, z nichž 
se největší uzavíral až koncem tisíciletí a dnes je 
prohlídkovým lákadlem pro turisty, odklonila k ji-
hu mezi ještě vyšší skalní velikány, kdysi dávno 
pokřtěné Kelty. Slovo ALP v jejich řeči znamenalo 
horská pastvina.

Asi po hodině jsme zastavili u motorestu, v němž 
jsem vypitý obsah české minerálky, po ledvinové 
lustraci, předala rakouským toaletám a jako ostat-
ní měla možnost si protáhnout tělo. Po vypršení 
pauzy jsme nasedli a autobus s námi zamířil k nej-
delšímu tunelu na trase. Za ním ve výšce 1300 me-
trů přejel pomyslnou hranici ze Solné komory do 
Korutan. Od tohoto bodu mohl řidič, kdyby mu to 
předpisy nezakazovaly, vyhodit kvalt. Silnice dlou-
hé kilometry padala do hlubokého údolí zaříznu-
tého mezi zalesněnými horami, za nimiž samolibě 
vystavovaly své ledem pokryté štíty Alpy vyšší  
kategorie.

Údolí se začalo rozestupovat, Alpy snižovat a nás 
za posledním rakouským městečkem Villach při-
vítala Itálie téměř jihomoravskou krajinou. Kdyby 
náš průvodce nepustil do mikrofonu – Ital nezná 
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ten zázrak – a další hity šedesátých a sedmdesá-
tých let, nikomu by nepřipadlo, že je u Taliánů.

Po dvanácti hodinách jízdy s otlačenými zadky 
a už i brnícíma nohama jsme se konečně dostali do 
Terstského zálivu a první lahůdce. Byl jí na pobřež-
ní skále vybudovaný novogotický zámek MIRAMA-
RE s přilehlým parkem. Říká se mu sice prokletý, 
protože všichni, kdo v něm pobývali, Maximiliána 
Habsburského nevyjímaje, zahynuli tragickou smr-
tí, ale nám to za dané situace nevadilo. O to víc na-
těšeni jsme vtrhli na jeho prostranství se spoustou 
květin a palem dokonale omytých deštěm už nad 
Terstem se vzdalující bouřky a zběsile fotili a natá-
čeli na kamery ze všech stran se nabízející motivy.

V samotném zámku, který při větší fantazii 
připomínal Hlubokou, bylo možné shlédnout sou-
kromé komnaty včetně knihovny Maximiliána, 
upravené jako lodní kajuta, v parku s řadou soch 
pak jak květinové plochy, tak vzácné dřeviny obo-
hacující prostor s mnoha vyhlídkami na nikdy ze-
všedňující moře.

K autobusu jsme přiběhli s další bouřkou v zá-
dech a o chvíli později litovali řidiče, který v lijá-
ku, krupobití a mizerném značení několikrát blou-
dil. Když už jsem se smiřovala s přenocováním na 
sedadle, přestalo pršet, autobus vjel do malebného 
letoviska LAGO DI JESOLO a zastavil před jedním 
z místních půvabných hotelů.
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Do jeho bílé fasády a sloupů loubí s bílými stolky 
a křesílky se stejně jako do ostatních hotelů dlou-
hé ulice se spoustou obchůdků, tratorií a restaurací 
znovu opřelo zapadající, leč stále žhavé slunce a o to 
víc vynikla až překvapivá čistota. Po zkušenostech 
z hrůzného ubytování pod Mont Blancem a dalších 
na jihu Itálie při minulých zájezdech jsem nabyla 
přesvědčení, že mentalita lidí této krásné, památ-
kami přeplněné země, která zplodila neskutečné 
množství uměleckých talentů, je natolik bohémská, 
že se úklidem pro ni nepodstatného nepořádku pří-
liš nezatěžuje. A najednou bylo všechno jinak.

Popadla jsem kufr a vešla spolu s ostatními do 
klimatizovaného a provoněného vestibulu. Tam nás 
přivítal úsměvem i melodickou italštinou personál 
v nažehlených stejnokrojích a stejně vlídná recepč-
ní nám dle seznamu přidělila klíče od pokojů.

Ten svůj ve druhém patře jsem sdílela s velice 
příjemnou osmdesátiletou paní, bývalou učitelkou 
z Kroměříže. Její vitalitu by jí mohli závidět i pa-
desátníci.

Obě jsme vypustily večeři, po osprchování si leh-
ly na vysoké měkké matrace široké manželské po-
stele vzdušného pokoje a já se zájmem naslouchala 
vyprávění o jednom lidském osudu. Usnuly jsme, 
když za hustým závěsem ztichla rušná ulice oži-
vovaná do pozdních nočních hodin jako ve všech 
jižních státech nejen dospělými, ale i dětmi.
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Brzy ráno jsem po lehké sebeúdržbě opustila po-
koj i spolubydlící, seběhla do přízemního vestibu-
lu, kde mi zaskočený recepční ukázal kudy k moři, 
a ze spícího hotelu vyšla na ulici. Po pár minutách 
chůze kolem květy posetých keřů okolních pozem-
ků, v nichž seděly architektonické soudobé výkři-
ky rekreačních sídel, jsem se ocitla u vlevo i vpra-
vo nekonečné pláže s jemným pískem, na níž byly 
s puntičkářskou přesností rozmístěny slunečníky 
s lehátky a mini stolečky. Všechno bylo bílo-modré. 
Jak hotely podél korza, tak mořská hladina s pě-
nou vytrvalých vln, ke které vedly v pravidelných 
vzdálenostech na písku položené opět bílo-modré 
plastové chodníčky.

Neodolala jsem, po jednom se vydala, a proto-
že další ranní šílenec byl v nedohlednu, zula se, 
svlékla do kalhotek a dopřála si slanou lázeň. Po-
cit neskutečné slasti umocnily první paprsky vy-
cházejícího slunce. V ten okamžik mi bylo líto, že 
tu jsem sama, protože vždycky všechny romantic-
ké momenty ve mně vyvolávají hříšné myšlenky.

Z pocitu eroticky založené vodní víly jsem se po 
koupeli velice rychle dostala do reálu. Vyždímaný-
mi kalhotami jsem si otřela věkem vadnoucí pokož-
ku, natáhla přes hlavu triko, oblékla džíny, v tom-
to případě naostro, a s botami v ruce přešla po 
plastu k chodníku s lavičkou. Sedla jsem si, oprá-
šené nohy od písku v natažené poloze nechala na 
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sluníčku, z něhož už byla žhavá koule, doschnout, 
obula se a vrátila do hotelu. V pokoji jsem si do-
plnila chybějící prádlo, slané kalhotky vymáchala 
a pověsila na ramínko, lehce se pročísla, navoněla 
a pádila na snídani. Byl nejvyšší čas. Z postranní-
ho bufetového salonku jsem s naloženým talířkem 
a sklenicí džusu prošla do restaurace a sedla si ke 
stolku, kde právě snídala moje spolubydlící. Měla 
už o mě, chudinka, strach. Teď i během pobytu 
jsem v jejím pohledu zkušené pedagožky zachyti-
la výraz, jakoby uvažovala, zda se super aktivita, 
popřípadě ADHD nemůže vyskytovat i v pokroči-
lejším věku. Rozhodně jsem se tím víc bavila, než 
nad sebou hlubokomyslně přemýšlela.

Po snídani nás autobus s nepostradatelným prů-
vodcem odvezl do přístavu Punta Sabbioni, kde 
jsme nasedli na loď a vydali se na výlet po ostro-
vech Benátské laguny.

Prvním byl ostrov BURANO, známý tradiční 
ruční výrobou krajek. Už z dálky zářící pestro-
barevné domky dodávaly uličkám nikde jinde se 
nevyskytující úžasnou atmosféru. Měla jsem po-
cit, že se tu zastavil čas. Taverny, obchůdky, dve-
ře u domečků s pruhovanými předzávěsy, sušené 
prádlo visící z oken lemovaných stejně barevnými 
okenicemi a celkový způsob života nezaznamenal 
po desetiletí žádnou změnu. Snad proto z tváří lidí 
vyzařovala spokojenost, což je dnes vzácný jev.
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Naprosto odlišný byl ostrov TORCELO, nazýva-
ný Ďábelský, přestože se v jeho vegetací obrostlém 
středu nachází v Itálii nejstarší svatostánek. Zřej-
mě i tady kdysi vládla oáza klidu, protože v malém 
hotýlku Locanda Cipriani u jednoho z kanálů vy-
užívala, kromě jiných známých osobností, neruše-
né soukromí i anglická královská rodina. Dnes tu 
proudí davy, které jako na všech podobných mís-
tech veškerou poetiku potlačily. Ze zádi lodě jsem 
přes sněhobílé vlny motory rozvířeného moře sle-
dovala vzdalující se obrys ostrova a litovala, že mi 
nebylo umožněno poznat jeho původní kouzlo.

Bohužel o ně přišel i ostrov MURANO. Jeho vi-
nice a okrasné zahrady musely ustoupit sklárnám, 
které sem byly z bezpečnostních důvodů přesunuty 
z Benátek, a tak jediné, co jsme z lodi na nábřeží 
viděli, byly řady typických cihlových objektů pro-
dukujících v celém světě známé benátské sklářské 
výrobky.

Naše návštěva byla krátkou exkurzí do jedné 
z nich, kde nám sklářský mistr předvedl techniku 
vyfukování i tažení rozžhavené hmoty. Při ní bě-
hem tří minut vytvořil sošku vzpínajícího se koní-
ka schopného stát na zadních nohách. Zaujala nás 
i vzorová prodejna. To, co bylo cenově dostupné, se 
mi nelíbilo, na to, o co bych měla zájem, mi chyběla 
eura. A tak jsem si alespoň v místním občerstvení 
koupila za pomoci ukazováčku, jakési tenké pečivo 
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plněné horkým roztékajícím se sýrem. Byl to gáb-
lík cenově nezatížitelný a přesto chutný.

Jediné, co mi v abnormálně horkém dni chybělo, 
byly tekutiny. Proto jsem po vylodění předběhla náš 
malý hlouček, abych co nejdříve byla u autobusu.

„Jste pro mne oáza v místní poušti. Plzeň asi ne-
máte, že?“ vyhrkla jsem na oba čekající řidiče.

„Máme,“ překvapili mě téměř současnou odpo-
vědí. Po letech cestování byli první, kteří ji měli 
v nabídce, a tím okamžikem u mne nesmírně 
stoupli v ceně.

„Dejte mi dvě,“ uslyšeli a já, po zaplacení nižší 
částky než v pražské Bille, nedočkavě sáhla po 
orosených plechovkách. Když ostatní dorazili, jed-
na z nich už byla prázdná v koši. Druhou jsem do-
pila, než jsme dojeli k hotelu. Po osprchování mě 
zážitky, horký den a blahodárný mok uspaly dřív 
než předcházející večer. Stejně dopadla i paní uči-
telka bez pivního uspávadla.

Ráno jsme podstatně dřív vstávali, snídali i od-
jížděli. Důvodem byl každoroční benátský závod 
lodí se startem v devět. Po této hodině nebyly 
čluny se zájemci o prohlídku města do přístaviště 
vpuštěny.

Seděla jsem v přední kryté části malého par-
níčku, kapacitou odpovídajícího naší skupině, při-
otevřeným oknem se nechala sprchovat jemnou 
vodní tříští, dnes pro změnu tyrkysového moře, 



Marcela Mlynářová

a se zvláštním napětím sledovala, kdy uvidím 
cíl svého výletu. Asi po třiceti minutách plavby 
se začal ranní opar zvedat a v dálce se objevilo 
sluncem ozářené nábřeží Venezie (Benátek), pů-
vodně močálovitého ostrova sedícího na naplave-
ninách do delty ústících řek, na kterém se ve 4. až 
7. století našeho letopočtu skrývali uprchlíci před 
vpády barbarských kmenů. Ostrova, který se stal 
obyvatelným až po odvodnění četnými kanály vy-
ztuženými kmeny, které bez přítomnosti kyslíku 
získaly vlastnosti kamene, a navezení zhutňující-
ho materiálu. Ostrova, jenž byl od 6. do 11. století 
protektorátem Byzance a vládl mu císařem jmeno-
vaný dóže (správce), zažil obsazení francouzskými 
vojsky, přičlenění k Rakousku a s výjimkou krátké 
pauzy, kdy byl majetkem italského království pod 
kontrolou Napoleona, znovu připojen k Rakous-
ku. Až po revoluci a následném Vídeňském míru 
byl uznán jako součást Itálie a stal se Benátskou 
republikou. Svou ideální strategickou polohou při 
válčení i obchodování zažil mnohé a mě o to víc lá-
kalo, co tento historicko-kulturní skvost pod zášti-
tou UNESCA nabídne současníkovi.

Před vystoupením z lodi nám bylo také sděleno, 
že ač městem projde ročně patnáct milionů turis-
tů, nabízí jen čtyři veřejné záchody. Tím se zvyšuje 
tržba restaurací a barů s WC po konzumaci, která 
je finančně výhodnější u pultu než u stolku s ob-
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sluhou. Navíc je zakázáno cokoli jíst a pít u všech 
kostelů a památek, tedy při jejich množství téměř 
všude, a proto tu nejsou ani odpadkové koše. A ony 
známé houfy holubů lze krmit jen ve městě koupe-
nými granulemi se sterilizujícími účinky.

V okamžiku, kdy jsem stanula na benátské půdě, 
mě uchvátil dav a já měla možnost pozorovat jen 
to, co mi umožnilo jeho sevření. Mezi nádhernými 
nábřežními domy jednoznačně triumfoval gotickou 
architekturou bílý Dóžecí palác s krajkově působí-
cími ažurami a Most nářků. Na Náměstí svatého 
Marka, kam mě i ostatní průvod odnesl, jsem opět 
stála před rozhodnutím, zda sledovat orientační 
trikoloru na tyčce našeho průvodce, který se snažil 
ze všech sil, předat nám aspoň část svých boha-
tých znalostí, či památky. Nenapadlo by mě, že vy-
fotit po Dóžecím paláci i baziliku svatého Marka 
se zvonicí, nebo dostat se k Santa Maria Gloriosa 
die Frai s Tizianovými díly či bazilice San Giovani 
s náhrobky dóžat může být tak vyčerpávající a fy-
zicky náročné. Nejhorší situace nastala u prosla-
veného a všemi cestovními kancelářemi zobrazo-
vaného mostu Rialto přes kanál Grande, na němž 
se konal onen závod lodí. Letošního ročníku se jich 
účastnilo osmnáct set a přijelo je podpořit víc než 
sedm tisíc fanoušků. Jednalo se výhradně o lodě 
veslové a pádlové, protože smyslem těchto klání 
byl protest proti motorovým člunům, které znečiš-
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ťovaly vodu v kanálech i ovzduší a jejich agresivní 
vlny narušovaly už tak dost odlivem a přílivem tr-
pící podloží břehů.

Při závodech pochopitelně nesměli chybět gondo-
liéři. Sice jich už nebylo deset tisíc jako v dobách 
největšího boomu, ale i zbývající pětistovka o sobě 
dávala vědět. Z nazdobených lodí se rozléhalo bub-
nování a zpěv po celém kanále a z obležených bře-
hů je provázel nadšený řev odpovídající italskému 
temperamentu.

Nechala jsem se strhnout atmosférou, ale zapla-
tila vysokou daň. Chtěla jsem vidět Hemingwayův 
oblíbený Harry ś bar ve western stylu, kde první 
patro připomíná kajutu, i hotel Gritti kousek od 
baru, v němž pravidelně bydlel. Už v 15. století byl 
rezidencí dóžete a později patřil k nejpřepychověj-
ším hotelům, v němž pobývali nejen američtí pre-
zidenti, ale i hvězdy filmového nebe. I Deneuveová 
tu prožila románek s Mastroiannim, který nezů-
stal bez následků. Chtěla jsem nahlédnout do do-
sud přístupné návštěvní knihy, do níž Hemingway 
vepsal „Nejlepší hotel ve městě dobrých hotelů, náš 
domov v Benátkách. Velikonoce 1949.“ Chtěla jsem 
si dát na jeho adrese s výhledem na kanál a kostel 
Santa Maria della Salute grapu, ale nemohla. Zne-
možnil mi to dav a čas odjezdu.

Půlhodinku zbývající do srazu na malém náměs-
tíčku s nejstaršími hodinami, kde kdysi probíha-
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ly trhy, jsem využila k návštěvě Trattorie Rialto 
Novo orientované na ryby a dala si na tabuli aví-
zované MENU. K tomu jsem nemusela umět ital-
sky. Útulný, čistý interiér s profesionálními číš-
níky a hlavně klimatizací na mě zapůsobil v tom 
odporně tropickém dni jako ráj. Smířena s tím, co 
bohužel neuvidím, jsem chladila své útroby ledo-
vou minerálkou a s každým jejím douškem ve mně 
stoupala spokojenost. Zmizela, když přede mne 
efektním pohybem ruky číšník položil vrchovatě 
naložený talíř mořských plodů a o něco menší ta-
lířek s grilovanou zeleninou. Doufala jsem, že mě 
nikdo nepozoruje. Ač hladová, jsem za pomoci vid-
ličky a s důkladností puntičkářského preparátora, 
ze vzdálenosti pěti centimetrů, prohlížela jednot-
livé tvory hromady před sebou, kteří měli skončit 
v mém žaludku. Nikdy jsem nic podobného nejedla 
a k tomu, o čem jiní básní, měla značnou nedůvě-
ru. Rozpoznala jsem jen malé smažené chobotnič-
ky, pak jakési mini rybky s černýma basetovčíma 
očima a langusty. Odpor ve mně vzbuzovalo cosi ve 
tvaru velké housenky s jakýmisi cáry. Běžící mi-
nuty mě ale přinutily jednat a já při lechtání v úst-
ní dutině i škrábání v krku všechno snědla. Zůstal 
jen vymačkaný citron, cáry housenky a hlavičky 
rybek s uhrančivým zrakem.

Po zaplacení jsem věděla, že gurmánem mořské 
havěti nikdy nebudu. Použila jsem místní exklu-
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zivní WC a s nasazením života se znovu vydala do 
davu. Na místo srazu jsem se prodrala na minutu 
přesně.

Cestou zpět s námi průvodce, ze kterého přímo 
sálala láska k tomuto městu, v němž už znal snad 
každý kámen, prokličkoval uzounkými uličkami 
připomínajícími myší díry, díky čemuž jsme nej-
většímu náporu lidské laviny aspoň na chvíli unik-
li. Minuli jsme kostel, který jako další dva podobné 
slouží zcela jiným než církevním účelům (vystavují 
v něm hudební nástroje a při vynikající akustice 
pořádají pravidelné koncerty), přešli náměstí s ne-
přehlédnutelnou sochou Nikola Tomasera, jedno-
ho z vůdců povstání v roce 1848, byli upozorněni 
na další svatostánek, v němž si vzal herec Woody  
Allen svou adoptivní dceru, a pak chvíli nabírali 
sílu ve stínu sedmkrát vysvěceného kostela sv. Ště-
pána (vždy poté, co se v něm smilnilo nebo vraž-
dilo). Tato informace nás přiměla nahlédnout do 
jeho hříšných prostor, ale byli jsme vykázání pro 
nevhodné oblečení, což nás skutečně pobavilo.

U četných historických objektů jsme byli upozor-
něni na některé jejich části pocházející z doveze-
ných trofejí mnohých bitev a loupežných přepadení. 
Někdo zajímá vojáky nepřátelské strany, Benát-
čané s uměleckým cítěním nakládali na své lodě 
kořist pro ně mnohem cennější. Především sochy, 
sloupy a vzácné části válkou pobořených staveb, 
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aby je pak použili při budování a krášlení vlast-
ního města. Z těchto kořistí pocházejí mimo jiné 
i oba sloupy na nábřeží v blízkosti Dóžecího paláce 
i koně nad průčelím sv. Marka, ale též pro Benát-
ky tak typické gondoly, kdysi dovezené z Konstan-
tinopolu.

Cestou do přístaviště jsem si uvědomila, jak mě 
toto město vzalo, a najednou zatoužila znovu si ho 
projít s mapou v ruce v klidu, bez lidí. Bez rušivých 
elementů nasávat jeho atmosféru a obdivovat geni-
alitu všech, kteří se podíleli na jeho jedinečnosti.

Když jsem už ze zádi lodě sledovala mizející 
Benátky, které se pomalu potápějí, což je nejvíce 
patrné na vychýlení všech věží včetně Campanelly 
sv. Štěpána, znovu propadlé už čtvrtý den po opra-
vě, přála jsem jim, aby stejnou genialitu původních 
stavitelů projevili i současní odborníci při jejich zá-
chraně.

Z lodě jsme přesedli do autobusu a vydali se k do-
movu. Cesta mi tentokrát ubíhala mnohem rychle-
ji, protože jsem si, opřená o sedadlo, se zavřený-
ma očima zpětně promítala všechno, co mi tento 
krátký zájezd nabídl. Kromě Benátek mě pozitivně 
zasáhlo i čisté a vlídně prostředí vstřícných milých 
lidí s obrovskou schopností umět si užívat života.

V noční Praze jsem vystoupila v proluce Hlav-
ního nádraží nasátá dobrou náladou, rozloučila se 
s ostatními, popadla kufr a seběhla po schodech 
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s úmyslem podejít magistrálu a dostat se ke sta-
novišti taxi.

„Kam dete?“ zahartusila na mě jakási ženská 
mající noční dohled. 

„Potřebuji se dostat k druhému východu. Je dou-
fám průchozí.“

„Jo…, je,“ odsekla, já znovu chytla držadlo kuf-
ru a vykročila k východu. „Je to tam ale zamčený,“ 
ozvala se znovu baba jedůvka, když už jsem byla 
v půli cesty.

„Můžete mi tedy říct, jak se dostanu k taxíkům,“ 
zeptala jsem se kultivovaným tónem, i když jsem 
měla chuť ji praštit.

„Žádný tu nejsou,“ zareagovala se škodolibým 
úsměvem.

Mlčky jsem kufr vytáhla po schodech opět 
k magistrále s další prolukou tentokrát v opač-
ném směru. Když mě míjel jeden prázdný taxi-
kář za druhým, aniž by snížil rychlost, strčila 
jsem kufr do vozovky a před světly dalšího vozu 
s majákem zamávala rukou. Přirazil k chodníku, 
až zapískaly brzdy, vyskočil z něj vyděšený kluk, 
s výkřikem „honem si sedněte“ hodil má zavaza-
dla na zadní sedadlo a stejně prudce, jak přijel, 
se i rozjel. 

„Tady se totiž nesmí zastavovat. Kdyby nás chy-
tili policajti, dostaneme pokutu, na kterou si nevy-
děláme ani za tejden,“ podal vysvětlení.
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„Vždyť je tu nádraží a příjezd autobusů ze za-
hraničí. Kde tedy mají lidi hledat taxikáře?“ vy-
padlo ze mne s doprovodem nechápajícího a určitě 
debilního výrazu.

„Tady ne. Musí se do Opletalky,“ sdělil mi zkrou-
šeně kluk, který se narodil v nevhodnou dobu na 
nevhodném místě.

„To ale musí i s bagáží přes celej park,“ prohodi-
la jsem už spíš pro sebe.

„Takový je nařízení,“ ozvalo se vedle mě a já si 
uvědomila, že už jsem doma.

ČLOVĚKU BYLA NADĚLENA FANTAZIE PROTO,  
ABY MOHL PÁCHAT NÁSILNÉ ČINY,  

ANIŽ BY BYL ZA NĚ TRESTÁN.


