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Pavel pocházel z židovské rodiny, která kdysi žila na venkově, kde 
to měli Židé mnohdy dost těžké. Sousedé se jich trochu báli, trochu 
se jim vyhýbali. 

Snad to bylo proto, že Ledererovi, jak se Pavlovi prarodiče i rodi-
če jmenovali, slavili své svátky jindy než ostatní ve vsi, že se v sobo-
tu vždy vypravili do nejbližšího městečka, kde byla synagoga. Ještě 
Pavlův dědeček chodil v židovském oblečení a měl plnovous a pejzy, 
zakroucené prstence vlasů před ušima, a nosil černý klobouk, který 
nikdy nesejmul, i když potkával ostatní vesničany.

Ale židovské děti, zvláště malé, do party venkovských kluků  
a holek většinou snadno zapadly. Snad pouze nechápaly, že kamará-
di mají doma o Vánocích stromeček a pod ním dárky, zatímco ony 
dostávají o Svátku světel, na Chanuku, pouze drobné dárky či jen 
drobné penízky, i když i ty se hodily, daly se za ně koupit lecjaké 
dobroty.

Pavlův dědeček měl co dělat, aby uživil deset dětí, aby jim posky-
tl základní vzdělání, které je u Židů nejdůležitějším úkolem rodičů. 
Chodily pochopitelně do židovské školy, takže daleko dřív než křes-
ťanské děti uměly číst a psát.

Hodně se to hodilo Pavlovu tatínkovi, který už navštěvoval i obec-
nou školu s křesťanskými dětmi, ale jen dva roky, potom musel jít 
pracovat. Ale vzdělával se dál sám, přečetl každou knihu, kterou měl 
na dosah, sledoval noviny, zajímal se o vše, co se dělo okolo něj. 
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Dál byl praktikujícím židem, slavil všechny svátky a každou sobotu 
dodržoval „šabat“; o tomto svátku nepracoval, a protože už bydlel ve 
městě, měl to do synagogy kousek, měl tam svoji lavici, na které byl 
štítek se jménem Abraham Lederer.

Jeho syn Pavel byl podle židovské tradice obřezán, i když se to 
jeho mamince zpočátku nelíbilo. Domnívala se, že malý drobný 
klouček bude cítit velkou bolest, o jeho „bolístku“ potom velice pe-
čovala a sledovala, jestli se dobře hojí. 

Byla to shoda náhod, že se Pavlův tatínek jednou dostal do kože-
lužny. Tehdy byla o práci nouze, a proto vzal i tu, která příliš nevo-
něla. Do dílny se dostávaly kůže v nejrůznějším stádiu zpracování, 
někdy byly čerstvé, a tehdy byla práce daleko snazší, jindy přišla 
zásilka, ve které byly kůže naházené ledabyle jedna na druhou, ty 
spodní se už začaly kazit, jejich záchrana byla složitá. 

Tahle práce byla pro tatínka nakonec rozhodující. Z koželužny od-
cházely usně, které měly báječný odbyt, čekali na ně ševci, výrobci 
kabelek a všeho koženého zboží. Tatínek se dostal po určitém čase  
i do místa, kde se vyčiněné kůže nabízely, kde je zákazníci přebírali, 
kde byla přetřásána jejich kvalita, smlouvalo se o ceně a nakonec si 
výrobce i zákazník „plácli“ a zboží se naložilo a odváželo. A to se mu 
tak zalíbilo, že se nakonec dohodl s jedním stálým zákazníkem z Pra-
hy a odešel do jeho obchodu, kde přebíral zboží. Jeho zkušenosti se 
hodily a obchod jen vzkvétal, až se nakonec tatínek stal společníkem 
firmy, která teď nesla i jeho jméno. Ani to mu nestačilo. 

Ve městě na východě Čech zkrachovala jistá firma. A poloha její 
výroby, dokonce i stávající budovy se zdály tatínkovi vhodné pro 
vlastní koželužnu. Pochopitelně úplně moderní, a hlavně výnosnou.

Začal úplně od začátku. Dohodl se s radními, aby předešel poz-
dějším neshodám. Věděl, že staré koželužny obtěžovaly blízké do-
mácnosti zápachem. Ale tady byly nejbližší obytné domy dostatečně 
daleko. Zato čistička odpadních vod, zařízení, které se teprve začína-
lo ve městech objevovat, byla nedaleko, měla kapacitu i pro budoucí 
koželužnu. A slib, že tatínek bude přispívat k její modernizaci, byl 

rozhodující. Páni radní kývli a práce na budoucí koželužně mohly 
začít.

Bylo to hodně složité. Než se výroba rozeběhla, musel tatínek 
najít finančně hodně silného společníka. Najít člověka, který by ho 
nepodvedl, který by byl schopen a ochoten riskovat, nebylo jed-
noduché. Pomohla židovská soudržnost. Odjakživa si Židé museli 
pomáhat, museli držet pohromadě, protože lidé jim buď záviděli, 
nebo je nesnášeli. Ale nikdo nechtěl jít s nimi „do holportu“, jak 
se říkávalo.

Stačilo se zmínit na určitých místech a tatínek byl brzy pozván do 
Prahy, kde se s ním v hotelu Šroubek sešla skupina pánů velmi so-
lidního vzezření a hlavně s velkým přehledem. Nechali si od tatínka 
hodně podrobně vysvětlit, co chystá, a hlavně, co by potřeboval.

Tatínek na to byl připravený. Měl v aktovce plány budoucí kože-
lužny i finanční rozvahu a také všechna povolení. A navíc přehled  
o tom, co bude jeho podnik produkovat a které firmy už o jeho výrob-
ky projevily zájem. Enormní zájem, jak se říkalo!

Pán naproti tatínkovi si zapálil tlustý doutník a pokýval hlavou:
„Já bych do toho šel, kdybyste měl zájem.“
Tatínek zájem měl.
„Takže se sejdeme za týden zase tady,“ řekl pán a vyfoukl krásný 

kroužek kouře, který mávnutím ruky s doutníkem rozptýlil, aby na 
tatínka dobře viděl. 

„Mimochodem, už jste jedl zdejší svíčkovou?“ 
Tatínek že ne a pán podotkl:
„Nemusíte se obávat, všechno je košer. Zvu vás přesně na dva-

náctou.“
Pánové pokývali hlavami, že jídlo znají a že souhlasí, jeden z nich 

ještě řekl: „Pan Aschermann rozumí nejen dobrému jídlu, ale i tomu, co 
nás všechny spojuje, kšeftům. Můžou se spolehnout, pane Lederer!“

A bylo to. Bez podpisu, všichni si jen podali ruce, pan Lederer si ji 
pevně stiskl s panem Aschermannem, a už se těšil na tu svíčkovou.

Byla opravdu vynikající. 
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Pan Aschermann se skutečně vyznal, a jak by taky ne, vždyť jak-
mile usedli ke stolu, přišel sám majitel hotelu na pár slov, jak řekl. 
Tatínek jen koukal, když si oba pánové notovali až do chvíle, kdy 
se objevil vrchní a pan majitel hotelu pochválil dobrou volbu jídla. 
Sám navrhl, co by bylo nejlepší k němu pít, odmítl si ale k nim při-
sednout.

„Určitě máte nějaké jednání a já vám při něm nechci překážet.“
A zmizel.
Sotva pozorní číšníci sklidili prázdné talíře, pan Aschermann se 

opřel do opěradla židle a šel rovnou k věci: „Podíval jsem se na 
všechno, nějaké informace přinesli mí lidé. A musím říci, že se mi 
vaše záměry líbí. A ještě víc verva, s jakou jste se pustil do práce. Jdu 
do toho s vámi!“

Natáhl přes stůl ruku a pevně ji tatínkovi stiskl.
„Kdy mohu přijet přímo na místo činu?“
I prohlídka továrny pana Aschermanna uspokojila. A nedlouho 

poté z jeho konta, které se zdálo být těžko vyčerpatelné, plynuly pe-
níze na konto pana Lederera. Byly zapotřebí, vždyť postavit nové 
provozy stálo hodně námahy a hodně výdajů.

Za pár měsíců poté už přijel do hotové nové koželužny další z Le-
dererů. Byl to malý Pavel, pro jehož maminku měl tatínek připravené 
patro v budově vedení závodu, kde v přízemí sídlili úředníci. V patře 
měl pan majitel ředitelnu a soukromý byt. 

Byt měl Pavel prohlédnutý za pár hodin a za několik dnů už proš-
mejdil i všechny kanceláře a přilehlou malou zahradu. 

Tehdy se poprvé setkal s tatínkovými „cestovními zavazadly“.
Tatínek hodně cestoval a jednou v Berlíně uviděl reklamu na „nej-

lepší cestovní zavazadla pro pány a dámy“. A protože jako výrobce 
byl na reklamě označen BLUMENFELD BERLIN, vydal se tatínek 
na udanou adresu.

Pan Blumenfeld byl Žid jak vystřižený. Padli si s panem Lede-
rerem „do noty“, za hodinku byla nejen uzavřena objednávka na tři 
kufry různých velikostí – od nejmenšího po velikánský, ale také na 

apartní kufřík pro milostivou paní. Ale co bylo ještě důležitější, byla 
objednávka na opačnou stranu. Pan Blumenfeld potřeboval kvalitní 
kůže, a když mu pan Lederer předvedl své vzorky, zamluvil si hned 
celou dodávku!

Když se pan Lederer vrátil domů a předvedl, co koupil v Berlíně, 
měla velkou radost nejen maminka. Pavlík obdivoval hlavně velké 
cestovní zavazadlo. Byl to pro malého kluka obrovský kufr, do kte-
rého se celý vešel, dokonce se tam zavřel a maminka v žertu klepala 
na kůži víka a ptala se: „Kdo tam?“ a Pavlík nadšeně vykoukl a křičel 
„Já!“ Maminka vymyslela i říkanku: „Pifri pafra pufru, máme Pavla 
v kufru! Máme kufr jako hrom a Pavlíka pěkně v ňom!“

Ale tatínek nerad viděl, když si s kufrem hrávali, nakonec se kufr 
přestěhoval do komory a Pavlík marně žadonil, aby si ho aspoň ně-
kdy mohl půjčit.

Do provozů koželužny Pavlík sám nesměl, to mu tatínek přísně 
zakázal.

„Vezmu vás tam s maminkou, ale budeš se jí držet za ruku a nepo-
lezeš nikam jinam. Všude je to dost nebezpečné.“

Měl pravdu, hodně provozů nebylo určeno pro dámu a pro malého 
kluka. Dělníci v gumových či kožených zástěrách, kteří byli stěží vidět 
v oblacích páry, sledovali nezvyklý malý průvod, v jehož středu šel 
osobně pan majitel koželužny – kterého ale dobře znali, vždyť tudy 
chodil denně – s krásnou ženou a zvědavým klukem s očima navrch 
hlavy. Smekali čepice a nahlas zdravili a kluk jim zdvořile odpovídal. 

Když došli do balírny a expedice, směla si Pavlíkova maminka 
sáhnout na balíky jemných hotových usní a Pavlíka tatínek vysadil 
na jednu hromadu, aby se prošel po velkých plátech, které se měly 
proměnit na podrážky nových bot.

Pavlík rostl a za chvíli už z něj byl školák. Dostal první tašku na 
záda a do ní knihy a penál, který se mu velice líbil. Maminka s ním 
šla do školy, ale řekla mu, že zpátky už bude muset sám. On ji však 
umluvil, že by mu mohla přijít naproti, a on zítra už určitě trefí. Ma-
minka skutečně stála před školou a Pavlík jí vyprávěl, že odedneška 
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má spoustu nových kamarádů a hodnou paní učitelku, a než to všech-
no dopovídal, stáli před domem a maminka se ptala:

„Tak co, zítra ráno půjdeš sám?“
Odpověď zněla trochu nejistě: „A to musím hned zítra zase jít 

do školy? A budu mít někdy volno na procházku a na hraní na za-
hradě?“

Ale škola se mu nakonec zalíbila. Natolik, že měl samé jedničky. 
„Budeš to jednou moc potřebovat, všimni si, že už teď začínáme 

obchodovat se světem,“ říkával tatínek.
Byla to pravda, díky stále širší kontaktům tatínkova firma rostla

a brzy začala mít nedostatek surovin. A tehdy se podařilo navázat 
spojení se státy v Jižní Americe a využít tamní obrovská stáda skotu. 
Když přišla první zásilka do Hamburku, kde ji měli přeložit do spe-
ciálních vagonů a poslat do Československa, jel jí tatínek do přístavu 
naproti s dvěma dělníky, aby dohlíželi na převzetí i rychlost přepravy 
k nám. 

„Bylo to úžasné,“ vyprávěl večer po návratu, „tak obrovský pří-
stav! Tolik lodí! A jak se k nám chovali, přímo jsme žasli!“

„Tati, tati, cos mi přivezl?“ ptal se Pavlík.
„Vidíš, málem bych zapomněl. Kam jsem to jenom dal?“
Chvíle hrabání v kufru. Chvíle napětí. A potom tatínek vytáhl kra-

bici a podal ji Pavlíkovi.
Nedočkavé dětské ruce roztrhaly papír, až se maminka zamrači-

la, ale Pavlův výkřik obdivu byl tak dojemný, že se vše změnilo na 
úsměv.

„Mami, opravdové éro!“
Obrázek na krabici sice ukazoval aeroplán na obloze, ale ten uvnitř 

nebyl létací. Byl z plechu a měl všechno, co měl mít – vrtuli, která se 
točila, když se klíčkem natočilo pero uvnitř ukryté, podvozek, který 
hračce umožnil pohyb po podlaze, uvnitř kabiny dokonce seděla fi-
gurka pilota!

„Co máš říct tatínkovi?“
Rozzářené Pavlíkovy oči se obrátily na otce.

„Děkuju, tati!“
Tatínek se usmál a řekl: „Vidíš, a já věřím, že jednou budeš řídit 

aeroplán na obloze…“
„Můžeš za mnou přijít do pracovny?“ zeptal se tatínek jednou 

v zimě. Pavel tam chodil rád, pracovna byla plná knih a směl si kte-
roukoliv půjčit, tatínek pouze chtěl vědět, že ji Pavel má a že ji po 
přečtení vrátí na místo.

V pracovně byl cítit tabák. Tatínek v bytě nekouřil, ale tady si 
vydobyl, že při práci si občas smí zapálit dýmku. Maminka potom 
větrala a rozstřikovala ze stříbrného „flakónu“ nějakou vůni, která 
tatínka dráždila a kterou nesnášel.

Tatínek seděl za pracovním stolem, který měl vzorně uklizený,  
a dýmky ležely vyrovnané na okraji stolu.

„Sedni si,“ řekl a Pavel se uvelebil v mohutném koženém křesle.
Tatínek se usmál.
„Bude ti dvanáct a já mám pro tebe překvapení. Co bys řekl, kdy-

bys chodil do školy v Anglii?“
Pavel na chvilku zadržel dech. Ale tatínek pokračoval: „Jsi můj 

jediný syn a já bych rád, kdybys jednou převzal moji práci. Zkoušel 
jsem najít školu, která by ti poskytla patřičné vzdělání, ale jsou pouze 
dvě a ta lepší je v Londýně.“

Pavel věděl, kde je Anglie a že Londýn je její hlavní město, ale to 
bylo vše, co se mu vybavovalo.

„Já vím, že tady máš kamarády a že zatím neumíš angličtinu. Ale 
máme dost času, abys zvládl alespoň základy. A přes prázdniny bys byd-
lel přímo v Anglii u rodiny známých mého přítele. Co tomu říkáš?“

Pavel věděl, že tatínek vyžaduje upřímnost a že se může svěřit se 
vším.

„To bych nejel na prázdniny k babičce a dědovi?“
„Ne, bylo by lepší, abys ty dva měsíce už byl v Anglii, i když 

možná s tou rodinou pojedeš na prázdniny někam na venkov. Děda 
s tím souhlasí, dokonce to uvítal. A babička mi napsala, že se jí bude 
stýskat, ale že ti to přeje…“
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„A to tam budu úplně sám?“
„Úplně sám. Ale jen chvilku. Uvidíš, že si hned najdeš kamarády. 

A že budeš objevovat věci, o jakých se ti ani nezdá. A na další prázd-
niny už budeš jezdit domů a ohromovat kamarády a holky, jak umíš 
anglicky…“

To se ti to říká, myslel si Pavel. Ale nahlas neřekl nic, protože tatí-
nek pokračoval: „Začni o tom přemýšlet. V neděli se dostaví učitelka 
angličtiny a pustíte se do první lekce.“

Neděle přišla rychle. Pavel si musel přiznat, že je docela zvědavý, 
jaká ta učitelka bude. Představoval si starou nepříjemnou ženskou, 
které nebude rozumět. Ale když se převlékl k obědu a vešel do jídel-
ny, čekalo ho překvapení. Tatínek přiváděl mladou dámu ve střízli-
vých elegantních šatech, ukázal na ni a řekl:

„Tak tohle je Alice Newtonová, její tatínek je Angličan a maminka 
Češka, takže je, jak se říká, bilingvní, angličtina i čeština jsou pro ni 
rodné jazyky, protože u nich doma se mluví jak česky, tak „ingliš“. 
Moje paní, váš nový žák. Pavle, pojď podat slečně Alici ruku.“

Pavel se nejprve – jak ho maminka při návštěvách přátel a zná-
mých i neznámých lidí pečlivě učila – mírně uklonil a pak podal uči-
telce ruku. Podíval se jí přímo do očí (to taky věděl od maminky).

„Jsem rád, že vás poznávám.“
A slečna pravila: „I am glad to see you, Paul. Už se těším, až za-

sedneme nad první lekcí.“
Tatínek ukázal Alici, kde má sedět, Pavel jí přidržel židli, mamin-

ka kývla hlavou směrem ke kuchyni, že služka může přinést na stůl 
první chod, a vzápětí se jídelnou linula vůně skvělé polévky…

První hodina angličtiny byla pro Pavla utrpením. Nebyl schopen 
sledovat řeč, kterou Alice spustila, jakmile osaměli v pokoji. Snažil 
se jí sdělit, že vůbec nerozumí, ale ona na to nedbala. 

Když odešla, do pokoje vklouzla maminka.
„Tak co, Pavlíčku?“
A Pavel jen pokrčil rameny.
„Já se to nikdy nenaučím!“

„A jak to?“
„Když my mluvíme každý jinak. Já česky a ona anglicky.“
Maminka se pousmála: „Jen napoprvé. Určitě jsi něčemu porozu-

měl. A něco sis zapamatoval. A příště to budou další a další slova, 
další a další věty. Uvidíš.“

Ale Pavel zůstal smutný. Zapamatoval si jen větu, jak říci, že se 
jmenuje Pavel. 

Jenže maminka měla – jako vždycky – pravdu. Když Alice přišla 
znovu a vybídla Pavla, aby ji pozdravil, nějak samo od sebe se mu 
vybavilo, jak to má říct. A když Alice vytáhla učebnici a začala mu 
ukazovat slova a mnohokrát mu opakovala, jak je Angličané kupo-
divu jinak vyslovují, začalo se mu to líbit. Zabral se do hodiny tak, 
že pro ně musela maminka přijít, protože zapomněli, že je čas na 
odpolední čaj.

Jednou na jaře se Pavel opět ocitl v koženém křesle v tatínkově 
pracovně. 

„Tak co, jak ses rozhodl?“ zeptal se tatínek.
„Pojedu,“ řekl Pavel odhodlaně.
„Tak se mi to líbí!“
A bylo hotovo. Pavel odnesl do školy dopis pro pana ředitele, ve 

kterém stálo, že přestoupí na kožedělnou školu v Anglii. Pan ředitel 
dopis pečlivě pročetl a potom přes cvikr zvedl oči.

„Přiznám se, že vám trochu závidím, studente. Hned bych se s chu-
tí ocitl na tvém místě. Tedy ne přímo v té škole, kterou jste s panem 
otcem vybrali a kterou hodláš vystudovat, ale láká mě představa ži-
vota v Londýně! Věřím, že uspěješ. Ostatně slyším na tebe jen a jen 
chválu.“

Pan ředitel vstal, přistoupil k Pavlovi, napřáhl velkou ruku s pe-
četním prstenem, Pavel do ní vložil svou, vzpomněl si, jak mu tatí-
nek kladl na srdce, aby podanou ruku co nejvíce stiskl, ale pomyslel 
si, že i když se hodně snaží, pan ředitel to stěží pocítí.

„Good luck!“ řekl pan ředitel. „A zastav se, abys mi poreferoval, 
jak se ti za Lamanšským průlivem daří!“
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Pavel rád slíbil, uklonil se a vycouval z ředitelny.
Čas do prázdnin utekl jako voda. Pavel měl nahnáno už čtrnáct dní 

před odjezdem, ale poslední den byl snadný.
Maminka od tatínka získala pro Pavlíka na cestu jeden kufr značky 

BLUMENFELD BERLIN. Vešlo se do něj vše, co bude potřebovat, 
ale ona poté ještě desetkrát překontrolovala všechno, co Pavel vezl 
do Londýna, takže tatínek ji musel uklidňovat:

„Co nebude mít, to mu pošleme, přinejhorším si to tam koupí!“
Jeli s ním k vlaku oba, maminka naléhala, že s ním pojede až do Pra-

hy, kde Pavel přesedal na mezinárodní rychlík, ale tatínek to zarazil.
„Už je to velký kluk a musí si umět poradit sám!“
A Pavel si poradil, na pražském Hlavním nádraží to bylo daleko 

snadnější, než si myslel, ostatně nové hodinky, které dostal na cestu, 
mu umožnily nerozhlížet se po velkých hodinách a díky tátovým ra-
dám věděl, na které nástupiště má jít. 

Za dvacet minut seděl v pohodlném kupé a vlak se rozjel směrem 
k Londýnu. 

„Welcome to London!“ oslovil starší pán Pavla, jen co vystoupil 
z vlaku. Pavel ho poznal podle cedule v ruce, na které bylo napsané 
jeho jméno.

Teď se ukáže, co mě slečna Alice naučila, řekl si Pavel, ale zmohl 
se jen na: „Thanks… Mr?“

„My name is Bain. Do you speak English?“
„Učil jsem se.“
„To je dobře,“ řekl pan Bain. „Mohu vám říkat Paul?“
„Ano, samozřejmě.“
„Máte pro mne, co mi slíbil poslat váš otec?“
Pavel věděl, co se ho pan Bain ptá, takže přikývl. Tatínek mu při-

dal do kufříku balíček, důkladně vysvětlil, že jej nesmí otevřít, ale 
že je zapotřebí předat panu Bainovi, u kterého bude Pavel v Anglii 
první čas bydlet.

Chvilku si vyměňovali zdvořilé fráze, které Pavel znal a nebylo 
těžké na ně odpovídat, potom zamířili k východu z nádraží. Tam pan 

Bain mávl na jeden z taxíků, ten okamžitě zastavil a jeho šofér je 
naložil. 

Pan Bain řekl: „Reading.“
A už jeli Londýnem.
I když se pan Bain snažil Pavlovi ukazovat, kudy jedou, a ob-

čas ukázal na nějakou významnou budovu, Pavel byl plný dojmů už 
z jízdy vlakem, který projížděl naprosto odlišnou krajinou, než na 
jakou byl zvyklý z domova. 

Německo, Francie, přístav Calais, kde přestoupil na loď přes ka-
nál La Manche; neklidná plavba, která mu přinesla poprvé v životě 
lehkou nevolnost, ale slečna Alice mu dobře poradila, aby někde na 
lodi našel možnost se natáhnout a úplně vypnout mozek. A přístav 
v Doveru, další vlak, Londýn a teď cesta anglickou krajinou…

Navíc byl unavený, takže uvítal, když zastavili ve městě Reading 
v malé uličce, kde vpravo byl park a vlevo řada menších domků. 
V jednom vyhlížela z okna žena, která zamávala a vyběhla ven. Pan 
Bain dostal letmou pusu a žena došla k Pavlovi, který stál u svých 
kufrů.

„Ty musíš být Paul! Vítej u nás doma!“
A objala Pavla okolo krku. 
Tak tohle jsou ti studení Angličané? Pavel si vzpomněl na vyprá-

vění Alice, podle které se měl připravit na chladné přivítání a odstup 
hostitelů. 

„Určitě jsi unavený. Pojď, mám připravené jídlo, hned potom si 
můžeš jít odpočinout.“

Všemu nerozuměl, ale když si přeložil slova, která znal, pochopil 
i význam vět. 

Uvnitř bylo všechno miniaturní. Do předsíně se taktak vešel s kuf-
rem, schody nahoru byly strmé. Nahoře ho čekal pěkný pokojík, kte-
rý se mu hned zalíbil, pan Bain mu ukázal malou koupelnu a řekl, 
aby se jen umyl a sešel dolů.

Dole stáli oba manželé Bainovi a pan Bain držel v ruce balíček od 
Pavlova tatínka. 
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„Velká čest pro Reading, že u nás máme vzácného hosta! A proto 
je nutné, aby o tom věděli všichni lidé v Readingu!“

Venku stálo několik desítek lidí. Jakmile se objevil Pavel, všichni 
začali tleskat.

Pavel nevěřícně zíral. Tohle nečekal.
Pan Bain k nim promluvil: „Pavel Lederer k nám přijel z Česko-

slovenska. Ze země uprostřed Evropy. A na jeho počest, a aby každý 
věděl, že u nás bydlí…“

Nedokončil, ale otevřel balíček. Objevila se barevná látka. A když 
ji pan Bain rozložil, ukázalo se, že to je československá vlajka. Na 
malé předzahrádce domu stál stožár. Zavěsil vlajku na několik kovo-
vých úchytů a pokynul ženě. Ta se chopila provazu a vlajka začala 
stoupat nahoru. 

Tohle Pavel nečekal. Rozhlédl se po tvářích lidí. Několik mladých, 
zřejmě manželské páry, starší lidé, policista, který salutoval, dokud 
vlajka stoupala. Potom rázně připažil.

Lidé se pomalu rozcházeli, většina se zastavila u Bainových a pro-
hodila pár slov, někteří zamířili k Pavlovi. Když zjistili, že jim nejen 
rozumí, ale že dokáže odpovídat na jednoduché otázky, hned se po-
kusili navázat kontakt.

„Musíte se u mne zastavit,“ řekl starší pán, „už jste jel v automo-
bilu značky Rolls-Royce?“

Pavel věděl, že taková značka existuje, ale nic pod tím pojmem 
neznal. Zavrtěl hlavou.

„Zvu vás na malou projížďku, něco takového si nemůžete nechat 
ujít!“

„Bude mi potěšením,“ vzpomněl si Pavel, co ho učila Alice.
Dvě staré dámy si Pavla detailně prohlížely, obě si skákaly do 

řeči, ale byly milé, a Pavel slíbil, že jejich pozvání na piknik rád 
přijímá.

Slíbil víc věcí a musel je splnit. Ale nelitoval, protože všude 
byli příjemní lidé, všude se něco nového naučil a něco nového 
poznal.

Krásný byl výlet bájným automobilem se jmény dvou majitelů 
– Rollse a Royce, kteří jako správní Angličané chtěli splnit sen boha-
tých lidí o dokonalém a luxusním dopravním prostředku. 

Po úzkých anglických silničkách, které na mnoha místech překra-
čovaly klenutými mosty řeky, se auto neslo jako královský kočár. 
Pavel byl zabořený do příjemného koženého sedadla a mohl si vy-
chutnávat krajinu anglického venkova.

Šofér pak vyložil na okraji lesíku z kufru proutěné koše a otevřel 
je, dámy rozložily po sestříhaném trávníku (dozvěděl se, že o sestřih 
se starají ovce po mnoho staletí!) ubrusy a na ně spoustu jídla a on 
byl požádán, aby si udělal pohodlí a nastavil porcelánový hrnek, aby 
mu do něj mohl natékat zlatý čaj – tehdy pochopil, že je opravdu 
v Anglii. 

Velice zvláštní byl výlet do nedalekého města Woodley. Pan Bain 
slíbil Pavlovi překvapení, ale neprozradil, o co půjde.

Dojeli vlakem do Woodley, prošli ulicemi a náměstím, ale šli 
až na okraj města. Tam stála velká dřevěná kůlna, před kterou je 
čekal typický Angličan, který se k panu Bainovi hnal s napřaženou 
rukou: „Vítej, starý příteli! Už jsem myslel, že jsi zapomněl na mé 
pozvání!“

Když se objali, což viděl v Anglii Pavel jen málokdy, všiml si ví-
tající i Pavla.

„Koho jsi to přivedl?“
„To je syn mého přítele z Československa. Jmenuje se Paul a bude 

tady studovat.“
Pavel zažil pevný stisk ruky a pobídku, aby šli všichni tři ke kůlně.
„Tak tady,“ řekl pan Miles, jak se muž představil, „tady je moje 

chlouba! Pánové, tohle je můj hawk!“
Bylo to vážně velké překvapení. Před nimi stálo pro Pavla obrov-

ské, ale opravdovské letadlo! V kůlně to vonělo benzínem a petro-
lejem a ještě něčím nezvyklým; Pavel rozeznal vzadu za letadlem 
stoly plné nářadí a nějaké větší stroje. Ale hlavní pro něj bylo letadlo, 
jehož dřevěná vrtule se nad ním tyčila až ke stropu kůlny.
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Pan Bain letoun obešel, poplácal jeho mohutný trup a obrátil se na 
pana Milese: „Tohle všechno je tvoje dílo?“

„Je, samozřejmě jsem nebyl sám, ale základní myšlenka a kon-
strukce patří mně.“

Pan Bain hned šel k věci: „A létá to?“
Pan Miles se pyšně usmál: „Hned uvidíte!“
Zavolal dva mechaniky, kteří mu pomohli letoun vytlačit z hangá-

ru, pan Bain pomáhal a Pavel to zkusil také. 
Pan Miles letoun obešel a zkontroloval každou maličkost, mecha-

nici se věnovali motoru, potom pan Miles pokynul pan Bainovi, aby 
nastoupil.

„Tak kamaráde, už jsi někdy letěl?“
Pan Bain se chvíli zdráhal, ale nakonec se nechal přemluvit, za 

pomoci mechanika zdolal výšku, která ho dělila od otevřené kabiny, 
vlezl do ní, mechanik mu zapnul řemen přes prsa a podal koženou 
přilbu a silné rukavice.

„Tam nahoře je pěkná zima, oblečte si to!“
To už byl na zadním sedadle i pan Miles a po krátkém protáčení 

vrtule motor naskočil. 
Pavel se lekl, jaký rámus letadlo dělá, instinktivně si zacpal ruka-

ma obě uši, ale nepřestal všechno pozorně sledovat.
Letoun se dal do pohybu, odjel na vzdálený konec travnaté plo-

chy, obrátil a na chvíli zastavil. Potom se motor rozeřval daleko víc, 
hawk se rozjel, přidával na rychlosti, projel okolo nich a vznesl se do 
vzduchu. A letěl!

Pan Miles obletěl letiště velkým obloukem, ladně přistál a dojel až 
k nim. Mechanik pomohl panu Bainovi z kabiny a on seskočil z kří-
dla a vykřikl: „Báječné, neuvěřitelné!“

Pan Miles nechal motor běžet a pokynul Pavlovi, aby nastoupil. 
Pavel nevěřil, že kývnutí patří jemu, otočil se, ale nikdo za ním ne-
stál. 

Pan Bain k němu došel a popostrčil ho k letounu: „Běž, jdi to taky 
zkusit!“

Mechanik podal Pavlovi koženou bundu s kožešinovou podšívkou, 
nezbytnou přilbu a rukavice. Ukázal, kam má dát nohu, aby se dostal 
na křídlo, vyskočil za ním a už byl Pavel upoután pevným řemenem. 

Zezadu se ozvalo: „Ready? Připraven?“
Pavel zvedl ruku a vztyčil palec, jak to předtím viděl u jednoho 

mechanika. A pevně se chytil okrajů kabiny.
Hawk se rozjel, Pavel vnímal každý drn, na kterém letoun nadsko-

čil, krajina okolo něj začala ubíhat tak rychle, že ji nestačil sledovat, 
náhle všechen hluk ustal, slyšel jen předení motoru, všechno okolo 
se propadlo, a když se naklonil, městečko pod nimi se zmenšovalo, 
najednou se vše naklonilo a odstředivá síla zatlačila Pavla do seda-
dla, řemen se mu zařízl do břicha a do ramene, chvíli nevěděl, kde se 
držet, ale letoun vyrovnal a krajina se vrátila tam, kde měla být, jenže 
už byli vysoko, pod nimi byly maličké domečky a řeka se ztenčila na 
modrou stužku. 

Bylo to báječné a neuvěřitelné, příští zatáčku už si Pavel vychut-
nal a nebál se dívat na všechny strany, troufnul si hlavou se naklonit 
přes kožené obložení kabiny, aby lépe viděl.

Neletěli dlouho, najednou se krajina zvedla proti nim a začali kle-
sat, stromy pod nimi narůstaly, až se Pavel bál, ale hawk proletěl 
mezi nimi, sedl na okraj louky a dojel až před dřevěnou boudu, kde 
na ně čekali mechanici a pan Bain.

Stalo se ještě mnoho věcí a krásné prázdniny se chýlily ke konci. 
Jednoho dne se otevřely dveře v pokoji, kde právě všichni spo-

lečně snídali, a vešel Pavlův otec. Po přivítání všem oznámil: „Moc 
se omlouvám, ale musím Pavla odvézt do jeho budoucí školy kvůli 
nezbytným procedurám.“

Neodmítl snídani, protože cestoval celou noc, poděkoval panu Ba-
inovi i jeho ženě, poslal Pavla, aby si zabalil, s dalšími díky došli až 
k čekajícímu automobilu, následovaly Pavlovy pozdravy všem, které 
během prázdnin poznal. 

Pan Bain došel ke stožáru, stáhl československou vlajku a řekl: 
„Bude dobře schovaná, už se těším, až ji opět vytáhnu na stožár!“
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Pavlův tatínek podal panu Bainovi ruku a pevně ji stiskl.
„Děkuju, příteli.“
Pak vyrazili směr Londýn. 
Pavel nevěděl, že mezi ředitelem kožedělné školy v Londýně  

a jeho tatínkem už delší dobu putují dopisy. Nejprve dopis se žádos-
tí, zda může dvanáctiletý žák z Československa vůbec do anglické 
školy přestoupit. Když přišla zdvořilá kladná odpověď, byl Pavlův 
otec velmi potěšen. Pan ředitel souhlasil a přiložil seznam všech po-
drobností, které by to umožnily. Zvláště ho potěšily reference, které 
se o firmě Lederer získal. Napsal, že pro Pavla zařídí pobyt ve škol-
ním internátě, sdělil číslo účtu, na který má být zaslána částka, která 
pobyt pro první rok uhradí. V dopise bylo napsáno, kdy se má Pavel 
dostavit na londýnskou adresu školy a co má mít připravené. Oba 
rodiče se dali do práce, aby syn měl všechno v odpovídající kvalitě. 

A potom už pan Lederer zajel do Anglie, vyzvedl syna u přátel, 
nasedli na vlak a za hodinu vystupovali v Londýně. Pak jeli podzem-
ní drahou.

I samotná podzemní dráha byla zážitkem. Už sestup do podzemí, 
procházení složitými chodbami a turnikety, proplétání se davy ces-
tujících, snaha nezabloudit a nastoupit do správného vlaku – to byla 
pro oba výzva, aby se trefili na první pokus. 

Povedlo se. 
Ze stanice, na kterou jeli, je vyvezl obrovský výtah, který obsluho-

val mohutný černoch. Usmál se širokým úsměvem na Pavlíka, který 
na něm mohl oči nechat. Černý muž pohnul pákou, výtah se s mír-
ným škubnutím dal do pohybu a za chvíli stáli na ulici, na které nebyl 
takový ruch jako ve středu města. 

A opět jeli, tentokrát autobusem. Ten byl ale patrový a nastupo-
valo se zezadu, po točitém schodišti do patra, kde měl Pavel krásný 
výhled. Tady už byly domy menší, ale za nimi stály velké budovy  
a u nich mohutné jeřáby. A přímo tam jejich autobus zamířil. 

Školu našli u rozsáhlé jednopatrové tovární budovy. Byla obklo-
pena velkou zahradou. Prošli jí a vešli do vestibulu. Všude ticho, za-

slechli vzdálené hlasy z dlouhé chodby. Ze zasklené kanceláře vyšel 
muž, který se zeptal Pavlova otce na jméno a zavedl je do patra, kde 
byl sekretariát školy.

Vlídná dáma jim vyšla vstříc, mile se usmála a řekla:
„Vy jistě musíte být z té vzdálené země kdesi na kontinentě.“
Podívala se do papíru na rohu stolu.
„Oh yes, Czechoslovakia. Welcome!“
Tatínek cosi podepsal, postavil kufr na zem, rozloučil se s milou 

paní a obrátil se k Pavlovi: „Tak, a já musím jet. Od téhle chvíle už 
bude všechno na tobě. Věřím ti!“

Shýbnul se a Pavel ho objal okolo krku, ovládl chuť brečet, chvíli 
se drželi, pak táta odešel a Pavlík zůstal v cizí zemi, daleko od do-
mova, naprosto sám.

Slečna Diana, jak se vedoucí sekretariátu školy představila, mu 
oznámila: „Budeš nosit školní uniformu. Předpokládám, že máme 
tvoji velikost.“

Otevřela skříň, kde byly pečlivě složené tmavomodré kalhoty  
a nad nimi na ramínku sako s nášivkou na kapsičce na prsou.

„To je odznak naší školy, nosí jej všichni žáci. Ty jistě máš i pře-
depsané bílé košile. Jakmile košili budeš mít špinavou, naše prádelna 
se o ni postará, vše už máš zaplacené. Teď tě odvedu na tvůj pokoj, 
kde se můžeš převléknout. A potom se vrať sem a já tě odvedu do 
třídy, do které budeš chodit.“

V nejvyšším patře byly pokoje žáků. Slečna Diana se podívala do 
papíru, který držela stále v ruce, rozhlédla se a zamířila ke dveřím 
s číslicí tři. 

Uvnitř stála dvě lůžka, dva stoly se židlemi proti sobě, dvě skříň-
ky. Stěny byly sněhobílé, visely na nich obrázky anglické krajiny, 
jeden s rozlehlým zámkem a parkem. Přímo proti němu měl od této 
chvíle svoji postel Pavel, jak mu slečna Diana ukázala.

Odešla a Pavel položil na stůl to, co nazvala slečna Diana unifor-
mou, vzpomněl si, že skauti v Čechách říkali stejnokroj. Věděl, že by 
se měl před převlékáním osprchovat, ale netušil, kde jsou koupelny. 
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Nerad proto na sebe navlékal bílou košili, která mu přesně sedla stej-
ně jako kalhoty. Nikdy předtím si nevázal kravatu, ale tady byla a asi 
by bylo vhodné ji mít na krku. Co teď?

Chvíli nerozhodně stál, když slyšel cvaknutí kliky a do pokoje vtr-
hl nazrzlý kluk, o půl hlavy menší než Pavel. Zastavil se a vteřinku 
si nového spolubydlícího prohlížel. Ale hned spustil řečí, ve které 
Pavel rozeznal angličtinu smíchanou s něčím, co ještě neslyšel.

Ale pochopil, že se ho kluk ptá, zda je „ten nový“. Přikývl.
„Ty neumíš mluvit? Odkud jsi?“ ptal se kluk dál.
„Umím mluvit, ale pořád se ještě angličtinu učím. A jsem z Čes-

koslovenska.“
„Aha,“ řekl kluk, „Já jsem Sean a jsem ze Skotska. Víš, kde to je?“
„Vím,“ odpověděl Pavel. „Pomohl bys mi s tímhle?“
Ukázal na vázanku. 
Sean ji popadl, přehodil Pavlovi přes hlavu, chvilku se jeho ruce 

kmitaly Pavlovi pod bradou a bylo to. 
„Až bude víc času, naučím tě to.“
„Děkuju,“ řekl Pavel, „musím jít za slečnou Dianou.“
„Dovedu tě k ní,“ nabídl se Sean.
Od prvního okamžiku, co vstoupil do anglické školy, byl Pavel 

v jednom kole. Jen zvyknout si na úplně odlišný způsob vyučování 
a na život na internátu bylo víc než složité. Měl chvíle, kdy si říkal, 
že se raději vrátí domů, ale potom si vzpomněl, co mu říkal otec.  
A zaťal zuby a nedal se. 

Prvním problémem byla angličtina. Ve škole slyšel tolik odbor-
ných názvů, že si je nestačil poznamenávat. 

Jenže se ukázalo, že lidé v Anglii jsou jiní než v Čechách. Všichni 
učitelé pochopili Pavlovy nesnáze a přizpůsobili tempo výuky jeho 
problémům.

„Moment,“ podotkl skvělý učitel matematiky. „Pan Lederer něče-
mu nerozumí! Kdo mu pomůže?“

Zvedl se les rukou, pan učitel Brown ukázal prstem, čahoun John 
vstal a pomalu a zřetelně vyslovoval slova, která si Pavel hned psal. 

A kde bylo zapotřebí, pan učitel ještě složité slovo napsal na tabuli  
a šel zkontrolovat, zda si je Pavel zapsal správně.

„Chápeš to?“
A Pavel si zvykl, že nesmí kývnout, když si není úplně jistý. Na-

opak, očekávalo se, že pokud má i malé pochyby, pan Brown se ne-
bude ani trochu zlobit a vysvětlí za pomoci ostatních žáků vše ještě 
jednou. Tohle z české školy neznal.

Ještě více problémů měl ale u odborných předmětů. Ty přišly na-
štěstí na řadu až po určité době, ale ani tam Pavel zpočátku nestačil. 
Jenže pomohl skotský spolubydlící Sean, se kterým si náramně po-
rozuměli. Nevadil ani skotský přízvuk, zpočátku trochu složitější, ale 
nakonec i Pavel začal používat skotská slova. Nebyla z nejslušněj-
ších, ale to nevadilo, ani jeden z nich si netroufl vyslovit je nahlas ve
třídě nebo na veřejnosti.

Zato spolu vysedávali dlouhé hodiny nad učebnicemi a sešity, kte-
ré nebyly určeny pro cizince. 

„Co jen tohle může být?“ ptal se Sean sám sebe a Pavel mu pomá-
hal hádat. Tady se ukázala výhoda internátního bydlení.

„Jdeme se zeptat kluků!“ zavelel Pavel a už klepali na dveře ved-
lejšího pokoje. Ano, klepali, tady bylo zvykem se zeptat, jestli i se-
bevětší kamarád smí dovnitř. Ale nikdy nebyli odmítnuti; i když spo-
lužák už spal, vylezl a pomohl. A protože to někdy bylo doprovázeno 
neslušnými slovy v angličtině, i to bylo přínosem, oba návštěvníci 
se nechali poučit, co znamenají a jak se přesně vyslovují – hned byl 
slovník o něco bohatší!

Kluci nejen pomohli, mnohdy měli něco dalšího a zajímavého,  
i když to někdy nesouviselo se školou. Někdy také vyrazili s dalšími 
spolužáky na školní dvůr nebo na přilehlá hřiště, kde Pavel poznal 
kriket a řadu dalších her, při kterých často přišel někdo k úrazu a mu-
selo se k doktorovi, který se jmenoval Bridge. Ten byl jak pohádko-
vý dědeček; uměl všechno rychle a dokonale spravit. Jeho sněhobílé 
vousy šimraly na těle, když přiložil pacientovi ucho na prsa nebo na 
záda a naslouchal.
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„Mladý muži,“ říkával přitom, „měl byste …“
Následovaly rady, které byly přesné a jasné. Pavel našel v tělo-

cvičně školy podle rady pana doktora činky a každý den aspoň chvíli 
vzpíral. A protože se Seanem objevili i několik párů boxerských ru-
kavic, pustili se do boje tak vážně, že za chvíli byli obklopeni hlouč-
kem fandících spolužáků, kteří vytvořili pomyslný ring. 

Box posedl půlku školy a brzy byl vypsán první turnaj, ve kterém 
Pavel vypadl hned v prvním kole, ale skotský rváč Sean až o tři kola 
později, což spolu oslavili přes přísný zákaz požívání alkoholu. Sean 
totiž propašoval na internát láhev z domova a seznámil Pavla se skot-
skou whisky.

Zlatavý nápoj nevypadal nebezpečně, oba si do skleniček na čiš-
tění zubů nalili jen trošku, přiťukli si a Pavel se podíval, jak Sean do 
sebe doušek překlopil jako nic. Zkusil to taky. A samozřejmě nečekal 
sílu whisky. Zakuckal se a Sean se mohl potrhat smíchy.

„Tebe chci mít o prázdninách u nás! Až uvidí, že neumíš pít 
whisky, vystaví tě táta a jeho parta na náměstí, aby se celé město 
podívalo na cizince, který se mnou vypil první lok našeho národ-
ního nápoje!“

No jo, prázdniny, napadlo Pavla. První rok školy utekl a prázdniny 
byly doslova za rohem. Stýskalo se mu po domově. Ale Skotsko?

„Dobrá, ale přece nemůžu přijet k vám jen tak, bez pozvání!“
Sean se široce usmál.
„Nejenže můžeš, musíš. A pozvání už máš, koukej!“
Chvíli hrabal v papírech na svém stolku, našel dopis, který strčil 

Pavlovi před oči.
„Tady!“
A Pavel četl rozmáchlý rukopis Seanova otce:

Kdyby ten tvůj spolunocležník z té podivné země někde  

za mořem chtěl, vezmi ho k nám, ať pozná všechno,  

o čem mu asi neumíš povědět, na vlastní oči!

„Tak vidíš,“ řekl Sean „napiš domů, že se zdržíš!“
Pavlovi dalo dost práce napsat dopis tak, aby bylo jasné, že se 

domů opravdu těší, ale že musí zajet ještě do Skotska. Oba rodiče ku-
podivu napsali, ať jede, ať pozná všechno, co může, a že na něj čekají 
kdykoliv. Tatínek přidal do dopisu šek s velmi štědrou částkou, aby 
Pavel „nebyl nikomu na obtíž“. 

Pavel ukázal šek Seanovi, ten se podivil, že v Pavlově zemi exis-
tují šeky, ale potom podotkl, že si nemusel dělat starosti, protože až 
Pavel uvidí, kdo je jeho otec, pochopí, že na Pavlův pobyt nějaké 
peníze lze „vyškrábnout z dubového sudu“. A když se Pavel ptal, co 
to znamená, dozvěděl se, ať si počká, že se dočká.

Konec školního roku. Pavel vyslechl před spolužáky ze všech roč-
níků, kteří byli shromážděni ve slavnostní aule školy, pochvalu, že 
zdolal nástrahy cizí řeči, že je výborným studentem. Měl velkou ra-
dost a přineslo mu to před školou malou oslavu, při které se ocitl ve 
vzduchu, kam jej kluci vyhazovali a křičeli nadšením.

Se Seanem sbalili kufry a v houfu ostatních běželi k okružní cestě 
před školou. Byla plná aut nejrůznějších značek, všude stály hloučky 
příbuzných, vítajících své syny, kteří za pomoci šoférů či otců cpali 
zavazadla dovnitř, bránili se polibkům maminek a sester a pobízeli, 
aby se už jelo domů.

Auta se posouvala a potom se objevil taxík, z kterého vylezl Sea-
nův otec, rozložitý pán, který měl k Pavlovu velkému údivu místo 
kalhot sukni! Kostkovanou sukni, pod kterou měl holá kolena a ještě 
níž podkolenky!

„Aha,“ řekl Sean, „zapomněl jsem ti říct, že můj táta je skutečný Skot 
a že chodí zásadně v kiltu. Teď není na vysvětlování čas, jedem!“

Rozeběhl se k tátovi, který ho objal mohutnýma rukama a přitiskl 
ho k sobě, ale vzápětí ho pustil a napřáhl tlapu k Pavlovi: „Vy musíte 
být ten kamarád z…, zatraceně, jak se to jen vyslovuje? Čekouslou-
va… nebo tak nějak, že? Musíte mě to naučit!“

A Pavel málem přišel o ruku, když mu ji ten člověk stiskl.
„Jsem McIntosh. My ale musíme chytit vlak!“
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Taxíkář mezitím dal zavazadla do vozu, nastoupili a vychutnávali 
obratnost, s jakou se řidič proplétal ulicemi Londýna.

Expresní vlak nazvaný Létající Skot je vezl nezvykle rychle ang-
lickou krajinou, ale nebyl čas si ji prohlížet. Pan McIntosh byl totiž 
velmi zvědavý člověk, takže Pavel musel odpovídat na spoustu otá-
zek o Československu, o rodině, o škole, o tom, jak jim oběma jde 
učení. Výhodou bylo, že si díky kamarádovi už zvykl na skotský 
přízvuk, takže mu nevadilo, že pan McIntosh mluvil dost rychle. Jen 
vyjeli z Londýna, vytáhl z náprsní kapsy lesklou placatou kovovou 
láhev, odšrouboval víko, do kterého si nalil trochu zlatavého nápoje, 
a vypil obsah jedním lokem.

„Už jsi ochutnal whisky?“ 
Pavel přiznal, že ano, ale neřekl, že díky Seanovi.
„To je nápoj bohů, že?“
Pavel si vzpomněl na ostrou chuť a na to, jak ho whisky ještě dlou-

ho hřála v žaludku, takže kývl.
„To jsem rád, že můj syn bydlí se správným chlapem!“

Pavel neskrýval údiv. Stavení, ve kterém Seanova rodina bydlela, 
vypadalo jako zámek. Podlouhlý rozložitý dům s mnoha komíny, 
s prostornou terasou, ze které vedla dolů na každou stranu široká 
schodiště, zábradlí zdobily sochy, všude byl dokonalý trávník a peč-
livě udržované záhony.

Jakmile auto s McIntoshovými a jejich hostem zastavilo na uhra-
bané písečné cestě, už stál u dvířek starší muž v livreji, otevřel dve-
ře u místa, kde seděl pan McIntosh, počkal, až vystoupí, a lehce se 
uklonil. Potom otevřel „mladému pánovi“ a i s ním se přivítal. Nako-
nec vystupoval Pavel a chtěl jít dozadu, kde byl uložen jeho kufr. 

Sean jej však zadržel. „To je věcí sloužících. Pojď za mnou.“

Na dlažbě terasy stáli tři muži v livrejích, dvě komorné a mladá 
dívka. Všichni byli upraveni, a dokud se na ně pan McIntosh nepo-
díval, hleděli kupředu. Teprve potom se každý usmál a uklonil se. 
Jejich pán s každým promluvil několik vlídných slov.

„Thomasi, paní je doma?“
Thomas přikývl: „Ano, očekává vás v salónu.“
Sean zašeptal Pavlovi: „Thomas je naším majordomem, řídí chod 

celého domu.“
Oba sluhové utíkali k autu, kde vyložili zavazadla a odnášeli je po 

schodech nahoru.
Pan McIntosh se zeptal Thomase: „Kam uložíme hosta mého 

syna?“
Thomas na vteřinu sevřel přísně rty a řekl: „Domnívám se, že by 

měl být co nejblíže k mladému pánovi.“
„Dobrý nápad,“ pochválil jej pán domu a vešel do domu. Oba spo-

lužáci se vydali za ním.
Hala byla obrovská. A přímo proti nim se objevilo nádherné dře-

věné schodiště do patra, kam zamířili sluhové s kufry.
Sean se obrátil na otce: „Otče, máme problém. Pomohl byste mi 

ho vyřešit?“
„Samozřejmě,“ zněla odpověď.
„Pavel nemá dostatečné oblečení. Můžu mu zapůjčit něco z mého 

šatníku?“
I teď byla odpověď stejná.
„Samozřejmě!“
Nahoře v patře vedla na obě strany dlouhá chodba, zdobená mno-

ha obrazy. Sean zamířil vpravo a Pavel jej následoval k dvojím vy-
řezávaným dveřím.

„Tady mám pokoj já a tvůj bude hned vedle. Ale pojď nejprve se 
mnou.“

Byla to prostorná místnost. Na posteli ležel Seanův kufr a jedna ze 
sloužících ho právě probírala. Chtěla odejít, ale Sean ji zadržel.

„Klidně pokračujte, Anno. Zdržíme se jen chvíli.“
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Sean otevřel další dveře. Vešli do menší místnosti, plné skříní  
a polic. Sean si pečlivě prohlédl Pavla od hlavy až k patě a obrátil se 
zpět k otevřeným dveřím.

„Anno, mohla byste mi přijít pomoci?“
Dívka vešla dovnitř.
„Tohle je můj spolužák ze školy. Nemá s sebou patřičné oblečení. 

Potřebujeme vyřešit, co by si mohl vzít na sebe z mých věcí, až pů-
jdeme pozdravit mamá. Co myslíte?“

„Hned to bude, mladý pane,“ řekla dívka. 
Sean rychle dodal: „Ovšem ještě předtím bych rád spláchl žízeň 

z cesty. Máme stále ještě ten skvělý mošt?“
„Samozřejmě. Dvě sklenky a karafu. Hned jsem zpět!“
Jen za Annou zaklaply dveře, Sean se otočil k Pavlovi:
„Promiň, zapomněl jsem ti říct, jak zacházet se služebnictvem. 

Doma asi nemáš komorníka, že?“
Pavel v úžasu jen zavrtěl hlavou.
„Takže rychle. Ona je jen Anna, nic víc. Neponižuje ji to, je tady 

jen pro nás, pro ni jsme „panstvo“. To není snobské, jen to tak prostě 
je po staletí. Co řekneš, udělá. Ale zároveň o všem ví a umí radit, 
spolehni se na její úsudek a snahu.“

Jen dopovídal, Anna byla zpátky a nalévala z broušené karafy do 
nádherných sklenic.

„Děkujeme!“
Oba se napili a Sean řekl: „A teď, Anno, buďte tak hodná, jistě jste 

si mezitím rozmyslela…“
Ani ho nenechala domluvit.
„Ano, začneme s velikostmi vašeho přítele…“
Anně dalo trochu práce najít správnou velikost pro Pavla, protože 

Sean byl o kousek menší než jeho spolužák, ale nakonec se vše na-
pravilo. Výsledek v zrcadle, u kterého se oba zastavili, byl pro Pavla 
naprosto šokující. Sean v kiltu – nahoře sněhobílá košile a na ní tma-
vé sako. Ale to byla jen drobnost proti kostkované sukni, pod kterou 
jako správný Skot Sean nesměl nic mít. A na řadu přišly i podko-

lenky, do kterých si Sean zasunul zvláštní nůž. A nakonec mu Anna 
navlékla jakousi brašnu, která mu teď visela na hrudi. 

„Aby ti bylo jasné,“ vysvětloval Sean, „ta sukně je ušitá z látky ur-
čitých barev a kostky jsou dané. Říká se tomu tartan a každá skotská 
rodina má svůj tartan, odlišný od ostatních.“

Pavla Anna oblékla do dokonalého společenského obleku, který 
zdůraznil, že z kluka se stává dospělý muž.

Anna si oba „pány“ ještě jednou prohlédla, usoudila, že je všechno 
v naprostém pořádku, a pokynula ke dveřím.

„Tak jdeme,“ řekl Sean, „mamá už čeká!“
Vešli do jídelny a Pavel znovu užasl. Nejen že místnost byla ne-

zvykle rozlehlá, ale vypadalo to tady skutečně jako na zámku v po-
hádce. 

Nebyl čas na prohlížení obrazů, nábytku či květinové výzdoby.
Uprostřed jídelny je čekal pan McIntosh a vedle něj jeho paní. 

Dáma velmi hrdého držení těla a v decentních šatech. Prohlédla si 
hosta a podala mu ruku k políbení. Pavel tohle naštěstí znal, a proto 
polibek jen naznačil, znovu se narovnal a podíval se paní McIntosho-
vé přímo do čí. Setkal se s vlídností a s úsměvem.

„Tak vy jste ten mladý muž, který se snaží krotit mého syna, aby 
se řádně učil a vedl slušný život?“

Pavel vteřinu zaváhal a vzpomněl si na řadu drobných lumpáren  
a dobrodružství, která se Seanem zažili. Má říci pravdu?

„Víte, madam, já jsem velmi šťastný, že mohu žít vedle Seana. 
Naučil mě tolik věcí, že si myslím, že bych bez něj nemohl dokončit 
první rok školy. Je to bezvadný kamarád.“

„To mě těší. A vy vůbec nevypadáte tak, jak mnozí mí známí po-
pisují lidi ze středu Evropy. Kdybych jim měla věřit, stál by tady 
domorodec s lukem a šípy!“

Paní McIntoshová se zasmála a mrkla na Pavla: „Budu poctěna, 
budete-li sedět při jídle vedle mne.“

Škola poskytovala Pavlovi nejen vzdělání v oboru, ale také mnohé 
dovednosti a znalosti, které se teď hodily. Nejprve byl zmaten, když 
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ho Sean dovedl do honosné školní jídelny, když je spolužáci obslu-
hovali v úborech číšníků, ale potom přišla řada i na něj, aby si oblek 
číšníka navlékl a naučil se, jak podávat jídlo i pití. 

Díky škole teď nebyl překvapen, kolik příborů má před sebou, 
věděl, jak s nimi zacházet a neudělal žádnou chybu při jídle, které tr-
valo déle než hodinu. Horší to bylo s konverzací, přece jen skotskou 
angličtinu neovládal dobře, ale díky tréninku se skotským spolunoc-
ležníkem všechno zvládl. 

Na závěr večeře nechala pani McIntoshová přinést speciální dárek 
pro Pavla.

„To abyste věděl, že teď patříte do našeho klanu!“
Pavel rozbalil měkký balíček se zvědavostí. Uvnitř byla jemná vl-

něná šála se stejným vzorem, jaký měly kilty jeho hostitelů. 
„To je nádhera, ani netušíte, jakou radost jste mi udělali!“ řekl 

Pavel a lehce se uklonil. 
Pan McIntosh opětoval jeho úklonu.
„Je to maličkost, ale věřím, že teď budete na pokoji s mým synem 

jako dva bratři…“

Hana Janská žila v Praze. O prázdninách ale jezdila s rodiči každý 
rok „na statek“, a to k tetě na venkov. Sice se tam trochu nudila, ale 
brzy zjistila, že u lesa je krásný rybník jako stvořený na plavání. 
Chodilo tam málo lidí, a i ti, kteří přišli, se spíš rozložili na dekách 
u břehu, opalovali se a ani si nevšimli, že Hana zdolává jednu délku 
rybníka za druhou.

Voda byla čistá, dno nebylo bahnité a Hana si našla v rákosí cosi, co 
připomínalo malou pláž – kousek písku, který zasahoval až do vody; 
měla pocit soukromí a možnost k bezstarostnému odpočinku. Pečlivě 
se rozhlédla, a když zjistila, že je opravdu ukrytá před zvědavými po-

hledy, rychle ze sebe shodila plavky a natáhla se do horkého písku. Za-
vřela oči a vychutnávala si doteky slunečních paprsků na celém těle. 

Skoro usnula, když zaslechla pravidelné šplouchání vody. Zvedla 
hlavu, ale nic neviděla. Jenže zvuk se přibližoval. Sáhla po plavkách 
a zakryla se.

Ve vodě se objevila hlava plavce. Míjel ji, ale jak se rozhlížel, 
uviděl ji. Přestal plavat a usmíval se na Hanu.

„Ahoj,“ pozdravil, „vidím, že máš pláž jen pro sebe. Směl bych se 
tam taky natáhnout?“

Mluvil slušně a vypadal příjemně. Hana se dokázala také usmát.
„Když se nebudeš chvilku koukat, abych si mohla natáhnout 

plavky…“
Kluk nic neřekl, ale otočil se a trpělivě čekal. 
Hana si oblékla plavky.
„Už můžeš!“
Kluk dvěma tempy doplaval na mělčinu a vylezl z vody.
Hana musela uznat, že to je zajímavý mladý muž, urostlý a dost 

hezký. 
Pozoroval ji, jak si ho prohlíží, a znovu se usmál: „Já se jmenuju 

Pavel. A jsme tady s tátou a maminkou na pár dnů na dovolené.“
„Hana.“
„Můžu si k tobě sednout?“
Byl až nezvykle zdvořilý a příjemný.
„Místa je pro dva dost.“
Pavel se posadil.
„Ty jsi odtud?“
„Ne, jsme na statku u tety. Lufťáci, jak se říká.“
„Aha, to slovo je z němčiny. Jenže já se učím angličtinu…“
„Z té znám jen pár slovíček.“
Nevěděla, jak dál a proto mlčela. 
Pavel vstal a řekl: „Máš tady pěknou pláž. Smím se někdy zastavit?“
„Kdykoliv,“ řekla Hana a dívala se, jak Pavel vstupuje do vody  

a noří se, mává jí a mizí za rákosím.
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Co si o tom klukovi má myslet? Je víc než slušný, chová se napro-
sto jinak než ostatní.

Vydržela na písku ještě chvíli a potom zkusila ještě párkrát pře-
plout rybník tam a zpět. Ale Pavla už nezahlédla.

„Tak co, jak se ti tady líbí?“ zeptala se večer maminka.
„Líbí, našla jsem pěkný rybník, tímhle směrem u lesa!“
Teta se ihned vmísila do hovoru.
„Myslíš Dolní rybník? Kdybys šla nahoru do lesa, je tam ještě 

jeden, je menší, má o moc studenější vodu, ale je opravdu křišťálově 
čistá. Když budeš chtít, někdy tam půjdu s tebou, můžeme se podívat 
i kousek dál, vždycky tam rostly křemeňáky a taky hříbky. Mohla 
bych udělat houbovou omáčku…“

Hana souhlasila, ale už se těšila, jak si zaleze do svého prázdnino-
vého pokojíčku, který měla na půdě; byl malinký, ale voněl senem 
a kromě staré postele tam stál pouze stolek, jedna židle a rozvrzaná 
skříň, ale Hana tu mohla o samotě snít a plánovat.

Ráno pomáhala tetě připravit snídani, umyla nádobí a potom se 
vydaly k malému rybníku v lese. Teta přesně věděla, kam jít, a mezi 
břízkami pak našly plný košík hub, nejvíc červených křemenáčů. 
Teta ji poučila, že se tak nazývají proto, že jsou tvrdé jako ty malé 
lesklé kamínky, s kterými si Hana jako malá hrávala.

Pomáhala houby čistit a krájet, dívala se, jak teta připravuje 
omáčku. 

Maminka nakoukla tetě přes rameno.
„Tuhle omáčku si pamatuju podle vůně. Nikde jinde houbovka tak 

nevoní jako tady. Když se tohle naučíš, Hani, každej mužskej se ti 
bude plazit u nohou, jen když ji jednou za týden poneseš na stůl!“

Teta se zasmála: „Jak to, že se tady žádnej neplazí?“
„Však má na vdávání času dost a dost,“ řekla maminka.
Po obědě šla Hana k rybníku. A když plavala ke svému místečku, 

už tam na ni čekal Pavel. Zamával a ona chvilku přemýšlela, jestli 
se nemá obrátit a plavat jinam. Ale řekla si, že by nebylo pěkné, aby 
předstírala, že se urazila, že jí zabral „její pláž“.

„Ahoj, plaveš daleko líp než já,“ usmál se na ni.
„Jak to myslíš?“
„No, všechny holky plavou stylem „paní radová“, hlavu co nejvýš 

nad vodou, a neumějí správně hýbat nohama. Kde ses naučila tak 
čistý styl?“

„Chodím trénovat, ale jen první rok.“
Podíval se na ni: „My máme bazén ve škole, jenže jsme jen samí 

kluci. Vlastně jsem nikdy neviděl holku plavat, jako to umíš ty. Asi 
bych si netroufl s tebou závodit!“

Hanu to potěšilo, ten kluk byl upřímný a uměl se pěkně usmívat.
„Do které školy chodíš?“
Pavel se poškrábal ve vlasech, jako by byl na rozpacích.
„No, ono to asi bude vypadat, jako že se chlubím…“
„Čím, prosím tě?“
„Když já navštěvuju školu v Londýně…“
Už to „navštěvuju školu“ znělo zvláštně a Hanu to začalo za-

jímat.
„V Londýně? To jako v Anglii?“
„No. Když ona taková škola u nás není.“
„Jaká?“
Maminka by řekla, že to z něj leze jak z chlupaté deky, pomyslela 

si Hana.
Pavel se díval před sebe do písku.
„Víš, táta chce, abych jednou převzal jeho firmu. A tak mě přihlá-

sil na kožařskou školu v Londýně. Naučím se tam anglicky a všech-
no, co budu jednou potřebovat. Víš, co to je kožařina?“

„Asi něco s kůží, ne?“
„Na všechno, co je z kůže, potřebuješ surovinu. Na boty, na kabát, 

na kabelku, ale i na koňské sedlo nebo na drahou klubovou sedačku. 
Sedadla v autě jsou většinou kožená. Jenže i opratě ke koním jsou 
z kůže stejně jako pásek k šatům. Ta kůže vlastně přebývá, když lidi 
zabíjejí zvířata kvůli masu na jídlo. Musí se zpracovat, aby se nezka-
zila, musí se upravit a potom prodat. Spousta práce.“
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Hana se zamračila při představě, že se kvůli její školní tašce mu-
selo zabít nějaké zvíře. Pavel to postřehl.

„Bylo to tak odjakživa. Když naši dávní předkové ulovili mamu-
ta, měli maso na pár týdnů. Ale taky chlupatou kůži. A když se ji 
naučili vyčinit – tak se říká zpracování – měli se čím přikrývat, aby 
jim nebyla zima, když bydleli v jeskyni. A ještě lepší byla kožešina 
z pravěkého tygra!“

Hana se začala bavit. Představila si samu sebe, jak žije v jeskyni  
a chystá k večeři chobot z mamuta.

„A tobě by chutnal chobot z mamuta?“ zeptala se.
Pavel se rozesmál.
„Jestli umíš uvařit vepřové s knedlíkem a se zelím, mohla bys 

zvládnout i mamutí chobot!“
„Asi jo, ale ulovil bys mi ho?“
„Sám ne, ale se Seanem a pár kluky ze třídy? Možná jo. Víš, Sean 

je Skot, z hrozně bohaté rodiny, chodí s tátou na lov často…“
„Na mamuty?“
„Já s nimi nebyl, ale asi na bažanty…“
Hana se zasmála, ale pak řekla vážně: „Ty se máš, cestuješ si po 

světě. Kdy zase odjedeš?“
„Už příští týden…“
„A poslal bys mi z Londýna pohlednici?“

Pavel si na pohlednici vzpomněl v Londýně na nádraží. Zašel do 
první prodejny a koupil co nejhezčí obrázek, nalepil známky. Chvíli 
přemýšlel, co má napsat. Milé Haně? Je to milá holka, ale pohled je 
otevřené psaní, a kdovíco by si pomyslela její maminka. Jen Hanič-
ko? To je ještě horší. 

Damned, jak říká Sean.

Nakonec z toho byly jen dva řádky:

Plavkyni Haně, jak jsem slíbil. 

       Z Londýna Pavel

A za obrázkem se zavřela schránka, typická pro Anglii.
Tenhle rok byla škola velice náročná. Základy měli za sebou, ale 

letos byla výuka spojena s cestováním. Školní autobus putoval po ce-
lém anglickém území, navštěvovali farmy a zpracovatelské závody, 
sklady a prodejny.

Anglický venkov je poklidný a úpravný, lidé, které potkávali, je 
přijímali s úsměvem a ukazovali jim všechno, co studenti Pavlovy 
školy potřebovali. 

Velká stáda krav na sytě zelených loukách byla zdánlivě bez do-
zoru, ale stačilo, aby se v dálce objevil povoz, který krávy okamžitě 
poznaly, a už se zvedaly a kráčely směrem k němu. 

Farmář jim vykročil vstříc a nejbližší zvíře poplácal po mohutném 
krku, kráva se k němu doslova tulila.

Pavel žasl, jak byla zvířata čistá a v dokonalé kondici. Jen málo-
který z jeho spolužáků si netroufal k nim přiblížit, většina o prázdni-
nách pomáhala příbuzným v hospodářství. 

Učitel se vyptával majitele stáda na veškeré podrobnosti, a i když 
farmář mluvil odlišným dialektem od spisovné Oxford English, bylo 
mu rozumět. Jeho odpovědi byly stručné a jasné, bylo vidět, jak je 
pyšný, že si věhlasná škola vybrala právě jeho farmu.

Přijali pozvání tohoto farmáře, aby navštívili jeho dům. Stál na 
břehu malé říčky a majitel poznamenal s pýchou, že pokud se mu 
podařilo dohledat, jeho předkové tady žili už před víc než dvěma sty 
let. Klenutý mostek tomu odpovídal, natož samotný dům, mohutný  
a rozložitý, napojený na hospodářské budovy a velkou zahradu.

„Tady bych chtěl bydlet,“ řekl Pavel Seanovi.
„A u nás se ti nelíbilo?“ ušklíbl se skotský kamarád.
Dostal od Pavla herdu do zad.
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„Vždyť bych se tam hned první den ztratil. Kdybys nebyl se mnou, 
bloudím po chodbách vašeho hradu ještě dneska!“

Uvnitř farmářova domu bylo útulno, jeho žena vítala chlapce i uči-
tele s nehranou pohostinností, usadila je okolo velkého stolu v hlavní 
místnosti, přinesla domácí sýr stilton, nakrájený na malé kousky, aby 
si každý mohl vzít a ochutnat.

Bílý sýr s modrou plísní byl pro Pavla novinkou, ale chutnal bá-
ječně. Byl ostrý, ale máslový a hlavně sytý, třída byla na cestě něko-
lik hodin a všichni měli hlad. Farmář poradil, který hostinec v okolí 
dobře vaří, a venku jim ukázal cestu. 

Starý hostinec s vývěsním štítem „U bílého jelena“ měl sice malý 
výběr jídel, ale všechno, co chlapci dostali na talíře, zmizelo do po-
sledního sousta…

Návštěva nejrůznějších koutů Anglie byla pro Pavla zajímavější 
než pro ostatní. Poznával nejrůznější varianty angličtiny, která se mu 
líbila víc a víc, naučil se mnoho dalších slov a začal chápat odlišnosti 
řeči, která psané slovo mnohdy vyslovovala naprosto jinak, než by 
člověk četl. Ale měla své kouzlo.

Také anglický sport byl zajímavý. Škola měla čtyřveslici a Pavel 
poprvé v životě třímal veslo a snažil se držet rytmus s ostatními čle-
ny posádky. Nebylo to jednoduché, ale rychle se chytil. Dokonce tak, 
že byl pozván k tréninku a potom zařazen do druhé čtyřky, která byla 
zálohou pro reprezentační čtyřveslici školy.

Zkusil i rugby, přestože nebyl schopen pochopit, jaká jsou pravi-
dla hry. Vždyť přihrávali dozadu! A to, co nazývali „mlýnem“, kdy 
se hráči přetlačovali, zaklesnutí do sebe navzájem, přičemž míč byl 
vhozen pod jejich nohy – jaký to mělo účel? Ale rugbisté ho vzali 
mezi sebe a trpělivě předváděli, co se smí a co ne. Pavel sice přišel 
k několika boulím a modřinám, když ho protivník složil, ale byla to 
zábava a on zjistil, že mu rugby procvičí celé tělo a že se hlavně nau-
čí patřit k týmu pořádných, ale velmi gentlemanských chlapů.

Otec mu pravidelně psal, stejně tak mu pravidelně přicházel šek 
„na drobné výdaje“, jak se dohodli.

Jednou si šeku všiml Sean, který s Pavlem stále bydlel na jednom 
pokoji. Nahlédl a zeptal se: „Tohle máš na měsíc?“

„No…“
Sean se ušklíbl.
„Budeš mě muset vzít o prázdninách do tvé země. Z tohohle přece 

nemůžeš žít! 
Budu muset vašim domluvit!“
Pavel si už zvykl na Seanovu prostořekost a na jeho pošťuchování, 

takže mu to okamžitě vrátil.
„No jo, já prostě nejsem princátko jako někdo! Za jeden briliant 

z čelenky tvé matinky můžeš denně sedět v hospodě do rána po celý 
rok. Jenže moje máma má briliant jen jeden. A naše země je daleko 
menší než to vaše impérium!“

Sean se neurazil.
„Asi máš pravdu. Ostatně – táta mi psal, že by rád s firmou tvé-

ho otce navázal obchodní vztahy. A naznačil, že bych to mohl zajet 
k vám osobně naťuknout. Co tomu říkáš?“

„A nemohli byste přijet oba? Nebo všichni tři, to by bylo ještě 
lepší!“

Pavla napadlo, že nabídku měl nejprve projednat s tátou, že uby-
tovat hosty ze Skotska nebude jednoduché, ale už mu vyklouzla z úst 
a nechtěl ji brát zpět.

Sean se zamyslel.
„Možná že kdyby se naši stavili v Paříži, kam matinka stejně 

chce zajet, že kdyby to potom kousek protáhli… Zní to náramně 
zajímavě!“

Oba kluci si slíbili, že hned napíší domů, sedli ke stolu a navzájem 
si radili, jak co formulovat. A běželi ven ze školy na nejbližší poštu, 
která nebyla daleko.

Odpovědi na sebe nedaly čekat dlouho. Kupodivu nejprve přišel 
dopis Pavlovi, který se s ním vítězoslavně přišel pochlubit. A hned 
psaní otevřel a nedočkavě četl.

„Tak co?“ ptal se nedočkavě Sean.



JAN JELÍNEK KUFR PANA LEDERERA

Pavel dočetl a obrátil se k Seanovi: „Táta je nadšený. Byl by velmi 
potěšený, kdyby mohl tvého otce uvítat v našem městě a v Českoslo-
vensku vůbec, pokud naši zem ještě nenavštívil.“

„Ne, nikdy jsme tam nebyli, aspoň pokud já pamatuju,“ řekl 
Sean. 

„Počkáme, co na to vaši!“ uzavřel Pavel debatu.
Nemuseli čekat dlouho. Hned druhý den se ve škole objevil Sea-

nův otec.
„Měl jsem cestu do Londýna a mám chvíli čas,“ řekl, když si sedl 

s oběma studenty na kamennou zídku v zahradě za školou. „To byl 
báječný nápad. Počítám s tím, že bychom jeli do Evropy hned, jak 
vám začnou prázdniny. Co vy dva na to?“

A bylo hotovo, slovo pana McIntoshe bylo zárukou, že se vše bude 
vyvíjet tak, jak to Pavla napadlo.

„A vy, mladý muži,“ řekl Seanův otec Pavlovi, „pojedete domů 
s námi, abyste se podíval i do Paříže, to vám rozhodně neuškodí!“

„To muselo být úžasné,“ vydechla Hana, když jí Pavel vyprávěl, jak 
jel s McIntoshovými na začátku prázdnin z Anglie přes Kanál do  
Evropy.

„Taky bylo,“ souhlasil Pavel, „už jen to svezení v luxusním autě! 
Seanovi rodiče měli rolls-royce a my jeli ve druhém voze, to byl 
bentley, jen o něco méně kvalitní automobil! Představ si, že jsme  
v něm měli k dispozici bar, ale Seanův otec nařídil řidiči, aby všech-
ny láhve s alkoholem odstranil a místo nich tam dali tolik nejrůz-
nějších značek limonád, že jsme to koštovali až do Paříže. A tam to 
hotelová služba doplnila!“

„Ty se stejně máš,“ řekla Hana, „já se do Paříže asi nikdy nepo-
dívám!“

„Však já bych se tam sám taky nepodíval. A že se mnou na pokoji 
bydlí Sean, je náhoda. Ale příjemná náhoda!“

„Co jste všechno v Paříži viděli?“
Pavel se zamyslel.
„Bylo toho moc a hlavně jedno za druhým, takže mi to trochu 

splývá. Paní chtěla vidět Louvre, museli jsme jít s ní, ale nelituju, 
obrazárna je úžasná, dá se tam chodit celý den, a stejně všechno ne-
stihneš.“

„Já bych to stihla!“
„Ba ne, nakonec bys skončila jako my, seděli jsme na krásné se-

dačce, koukali na jeden krásný obraz a bolely nás nohy…“
„Mě by nebolely!“
Pavel se na ni pozorně podíval. Haně svítily oči nadšením. Připa-

dala mu naprosto jiná než před rokem. Už to nebyla holka, nenašel 
v duchu jiné slovo než dívka. Krásná dívka.

„Co si mě tak prohlížíš?“
Nezlobila se, i ona se na Pavla dívala jinak, loni to byl náhodný 

kluk, teď už to byl kamarád. Jenom kamarád? ptala se sama sebe 
v duchu.

„Pojď si zaplavat,“ řekl Pavel.
„Ne, dokud mi neřekneš, proč si mě prohlížíš!“
Pavel těžko hledal slova: „Visel tam v galerii zvláštní obraz. Byla 

na něm mladá šlechtična a moc se ti podobala. Díval jsem se na ni  
a vzpomínal na tebe. A těšil jsem se, až s tebou budu sedět v rákosí.“

Nepřiznal, že dívka na obraze měla odhalená prsa a že si tehdy 
pomyslel…

Hana se dívala na písek u bosých nohou. Potom pomalu řekla: 
„Prosím tě, projel jsi v přepychovém autě půl Evropy, jedl v nejlep-
ších hotelích, neříkej mi, že sis na mne vzpomněl.“

„Jak ti to mám dokázat? Vzpomněl jsem si na tebe ještě u jed-
né sochy. Vlastně ten sochař udělal sousoší, byli to dva, on a ona.  
A líbali se…“

Hana zvedla oči.
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„Jako že si dávali pusu?“
„Skoro, když jsem se podíval blíž, chyběl k tomu možná centimetr 

dva. Nebo si už pusu dali a zrovna se chystali na další.“
„V pražské galerii žádný takový obraz není. To bych si pamato-

vala.“
„Tys byla v pražské galerii? Vidíš, budu se tam muset taky kouk-

nout.“
Pavel si uvědomil, že zrovna ztratil příležitost Hanu políbit. 
„Jednou tam půjdeme znovu a třeba takový obraz najdeme.“
„To já bych raději takový obraz jednou sama namalovala.“
Pavel na Hanu užasle zíral.
„Ty bys chtěla být malířkou?“
„Asi ano. Hrozně mě to láká.“
„A zkoušelas něco namalovat?“
„Jen kreslit. Ale nakreslit, jak si dva lidi dávají pusu, musí být 

těžké. Myslím opravdovou pusu.“
Teď, pomyslel si Pavel. Tolik si přál, aby směl dát Haně polibek 

alespoň na tvář!
„Ty neumíš nakreslit zpaměti něco, cos zažila?“
„Umím…“
„A tohle nakreslíš?“ zeptal se Pavel a naklonil se k Haně. Vzal ji 

okolo ramen a trochu si ji přitáhl. A opatrně se rty přiblížil k jejím. 
Viděl, že zavřela oči a cítil, že se nebrání.

Hana se ani bránit nechtěla. Naopak, chtěla pusu dostat, těšila se 
na ni.

Líbali se jen chvíli. I když si oba přáli, aby to trvalo déle, Pavel si 
nebyl jistý, že se pusa Haně líbí, a Hana nevěděla, jestli to, co dělají 
její rty, je správné. 

Ale líbilo se jim to oběma.
Když se od sebe vzdálili, Hana otevřela oči. Zlomek vteřiny měla 

chuť je zase zavřít, ale něco ji přimělo, aby reagovala jinak. Vysko-
čila a rozběhla se do vody.

„Schválně, kdo bude dřív na druhém břehu?“

Pavel měl zpoždění dva tři kroky, ale i když se snažil sebevíc, 
Hana se mu ve vodě rychle vzdalovala a pár metrů od druhého břehu 
čekala, až k ní Pavel doplave. 

Ten sotva popadal dech, a když se postavil, vyhrkl: „Tohle není 
spravedlivé, z tebe už je profesionálka, nesměla bys na olympiádu!“

A vzal ji okolo krku. 
Bránila se: „Někdo nás uvidí!“ 
On se ale usmál: „Tak ať!“ 
A dostala pusu, mokrou, ale pěknou. 
Když potom unaveni leželi zase na „jejich místečku“ v rákosí, po-

ložila si Hana hlavu Pavlovi do klína.
„Neřekls mi, co všechno jste v Paříži viděli. A jaké to bylo, když 

jsi doma vystupoval z nádherného auta? Tvoje maminka se pěkně 
divila, co?“

Setkání dvou podnikatelů bylo příjemné a úspěšné. Pan Lederer za-
řídil pro McIntoshovy bydlení v hotelu Šroubek. O hosty ze Skotska 
bylo tedy postaráno po všech stránkách královsky. Pan Šroubek do-
předu pečlivě zjišťoval, co se ve Skotsku jí, a hlavně co se nejí, aby 
hostům u nás opravdu chutnalo. Podle toho byl sestaven jídelníček, 
byl pro tuto příležitost vytištěn v angličtině a ležel na stole v apart-
má, které hosté obsadili.

„Jak se vám tady líbí?“ zeptal se pan Lederer v kavárně.
„Praha je krásná už z okénka auta a stejně krásná se mi zdá i z ok-

na hotelu. Moc se těšíme na procházku po městě.“
Pan Lederer byl spokojený.
„Musíte navštívit Staré Město, potom se podíváme na Josefov, rád 

vás provedu, ale zařídil jsem i průvodce, který má dokonalé znalosti. 
Kdy budete mít čas a chuť si povídat o obchodních záležitostech?“
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Pan McIntosh upil trochu kávy, sáhl do náprsní kapsy a opatrně se 
rozhlédl: „Kávu máte dobrou, všechna čest, ale musím si ji vylepšit 
po našem. Budete chtít také?“

Vytáhl z kapsy zlatou placatou láhev, odšrouboval uzávěr a nalil 
trochu obsahu do kávy. Pan Lederer na výzvu přikývl a i jemu se 
k nosu rychle rozšířila vůně whisky.

Kolem spěchající číšník vůni zachytil také, zbrzdil chůzi, a přesto-
že pan McIntosh byl velmi rychlý, číšník zahlédl mizející placatici. 
Pan McIntosh se na něj usmál.

„Mluvíte anglicky, pane?“
„Ovšem, nejen touto řečí.“
Pan McIntosh poznamenal: „Vsadím se, že značku whisky, kterou 

jsem si ochutil vaši vynikající kávu, nemáte!“
Číšník se uklonil: „Když mi řeknete její název, půjdu se zeptat 

k baru!“
Pan McIntosh potřásl pochybovačně hlavou.
„Doma ve Skotsku piji značku Dalmore single malt, je osmnácti-

letá. Zeptejte se!“
Když číšník zmizel, pan McIntosh vysvětloval: „Tahle whisky 

zraje čtrnáct let v dubových sudech, potom čtyři roky v sudech po 
sherry, a to sherry se jmenuje Methusalem. Značka znamená, že 
v sudech je sherry až třicet let! Nakonec přichází tajemství firmy
Dalmore – ani mně se nepodařilo zjistit, odkud sudy berou. Mož-
ná to je jen vylepšení pověsti firmy, ale tu si vylepšovat nepotře-
buje!“

Ještě nedokončil vyprávění a číšník byl zpět.
„Nuže, pane, značku Dalmore máme, budete ji chtít ochutnat?“
Pan McIntosh přijal výzvu.
„To je potěšující. Jen co dopijeme kávu, zajdeme přímo k baru, už 

se těším, jak si popovídám s barmanem.“
Obrátil se k panu Ledererovi, který vše sledoval s úsměvem.
„Zpátky k našim záležitostem. Samozřejmě s údivem sleduji čes-

kého podnikatele číslo jedna, pana Baťu. To, co dokazuje, je podivu-

hodné. Takového člověka bych rád potkal osobně a myslím si, že se 
při další návštěvě jistě potkáme. Vy s ním máte kontakt?“

Pan Lederer uvítal záminku.
„Pan Baťa vyrábí hlavně běžnou obuv a moje firma se podílí, byť 

velmi malým množstvím, na jeho zásobě usní. U Bati vznikají i lu-
xusní kousky a já bych potřeboval větší výběr usní, abych tam mohl 
vítězit převážně kvalitou!“

„Hmmm,“ protáhl pan McIntosh, „myslím si, že mezi mým dovo-
zem z Latinské Ameriky by se vysoce kvalitní usně mohly najít. Je to 
jen otázkou upřesnění jakosti a množství, ale také rychlostí, s jakou 
k vám vyčiněné usně dodat. Dopravu bychom měli zajistit my? Nebo 
byste byl schopen se na ní podílet?“

Během dohadování se pánové přesunuli k baru, kde se pan McIn-
tosh okamžitě spřátelil s barmanem.

„Těší mě, že máte spoustu toho, co vzniklo v mé zemi z vody, 
která teče v našich potocích…“

Barman sklonil hlavu v mírné úkloně: „A mě těší vaše návštěva, 
pane…, ehm, pane?“

„McIntosh. A vaše jméno?“
„Vašák, to se vám bude špatně vyslovovat. Říkejte mi barmane, to 

stačí. Ptal jste se na značku Dalmore, že?“
A barman ukázal na dlouhou řadu lahví na polici.
„Tahle!“
Postavil ji na pult.
Pan McIntosh vzal láhev do ruky a prohlédl si etiketu. Poklepal na 

ni pěstěným nehtem.
„Ano, je to ze skotské palírny, a je to malt whisky. Ale já vám dám 

přivonět k jinému výrobku ze stejného zdroje.“
A pan McIntosh opět vytáhl placatici, mírným zatřepáním se ujis-

til, že v ní ještě cosi zbylo, a odšrouboval uzávěr. Nalil a nabídl bar-
manovi. Ten zkušeným pohybem opatrně zakroužil nápojem a přiči-
chl: „Ó, musím uznat, že tuhle vůni neznám. A netroufám si určit, jak 
vznikla. Opravdu to je ta značka?“
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Barman ochutnal, žasnul bez jakékoliv servilnosti, ale potom se 
nabídl, že hosta provede českými specialitami. Na pultu se objevila 
pravá slivovice z palírny pana Jelínka z Vizovic, becherovka z Kar-
lových Varů, někde barman doporučil pouze přivonět, jinde naopak 
upít, varoval nad mícháním nápojů, které by mohlo vést k popletení 
jazyků, jak jemně naznačil.

Pan Lederer ukázal na pohodlná kožená křesla nedaleko baru  
a oba pokračovali v tom, co potřebovali probrat.

„Chtěl bych vám něco navrhnout,“ řekl pan McIntosh, když dose-
dl. „Podíval jsem se na produkci Tomáše Bati a na celkový stav trhu 
s botami. Proč vy sám nevyrábíte boty?“

Pan Lederer se zarazil: „Vy myslíte, že bych měl? To není jedno-
duché rozhodnutí…“

„Je a není. Pokud dovedete vyrobit kvalitní useň, máte materiál. 
Obuvnické stroje vám mohu zajistit ty nejlepší, jaké na trhu jsou.“

Pan Lederer pomalu otáčel v prstech skleničku a díval se do třpytu 
skla a alkoholu, jako by hledal odpověď právě tam.

„Nemusíte odpovídat hned. Přemýšlejte nad tím. Ostatně to může-
me probrat třeba až ve vašich provozech.“

„To by bylo nejlepší,“ řekl pan Lederer a s úlevou se napil.
Procházka po staré Praze nadchla hlavně paní McIntoshovou, 

která žasla nad Karlovým mostem a odmítla jet taxíkem na Pražský 
hrad, šla pěšky a pilně fotografovala. 

Pánové se bavili nezávazně, zato se zastavili v jedné útulné malé 
hospůdce, kde Skot ochutnal plzeňské pivo, statečně vypil celý půl-
litr a pochválil českou specialitu. 

Druhý den ráno vyrazili směrem na Moravu. 
V polovině cesty se otevřel pohled na větší město a pan Lederer se 

rozmáchl: „Tady jsem zakotvil, tady žije moje rodina a tady je moje 
továrna.“

Řidič zpomalil a všichni obdivovali malebné údolí, lemované 
lesy, vysokou věž kostela uprostřed města a barokní domy okolo 
náměstí. 

Řidič podle pokynů pana Lederera odbočil, prokličkoval uličkami 
a zastavil u bran koželužny. Pan Lederer ukázal doprava, kde byla 
alej vysokých stromů, projeli zahradou, uprostřed které byl „ředitel-
ský dům“. Na terase se objevila paní Ledererová v krásných světlých 
šatech s velkou kyticí v náručí a šla jim naproti. 

Jen vozy zastavily a řidič obešel rolls-royce, aby otevřel, už k mat-
ce běžel Pavel, který otevírání dveří nepotřeboval. Obejmul mamin-
ku a dostal pusu, ale rozumně poodstoupil, aby mohla přivítat hosty.

„Mami a tati, tohle je Pavel.“
„Dobrý den, jsem rád, že vás poznávám,“ řekl Pavel a vytáhl ruku, kte-
rou schovával za zády. Měl v ní kytici a podával ji hodně překvapené 
Hanině mamince. Hned poté se obrátil k Haninu otci: „Dobrý den, moje 
jméno je Pavel Lederer. Budu rád, když mi budete říkat jen Pavle.“

Pan Janský nebyl překvapený o nic méně než jeho žena. Ještě ni-
kdy se nesetkal s chlapcem, který by byl tak dokonale vychovaným 
gentlemanem. Ale automaticky natáhl ruku.

„Těší mě, že se k nám připojíte.“
Hana jen zírala. Naprosto netušila, že tohle Pavel ovládá. Pak si 

vzpomněla: „Pavel říkal, že rád ponese jeden batoh. Jo,“ obrátila se 
k mamince, „já mu za to slíbila, že se s ním rozdělím o jídlo.“

„Jídla je dost, ani to všechno nesníme. A musíme jít, abychom 
stihli vlak.“

Paní Janská se obrátila na Pavla.
„Jak jste se vlastně s Haničkou seznámili… pane… pane Lederere?“
Hana se nechtěně začervenala a vyhrkla: „Ale mami!“
Jenže Pavel se nenechal vyvést z míry.
„Jen Pavel, milostivá paní. My se potkali s Hanou docela jednodu-

še. Ve vodě. Máte doma špičkovou plavkyni, já si myslel, že umím 
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docela obstojně plavat, ale kam se na ni hrabu. A Hana mě učí, jenže 
já nejsem na plavání ten nejlepší žák.“

„Vy studujete v Anglii?“
Pavel přikývl.
„Ano, je to jedna ze dvou koželužských škol na světě a moje škola 

v Londýně je opravdu dobrá!“
Paní Janská naklonila hlavu, jako by špatně slyšela.
„Koželužská škola? To má něco společného s kožešinami?“
Hana do matky lehce drcla loktem, ale nebylo to nic platné. Zvě-

davost byla silnější.
Pavel klidně vysvětloval: „Vaše kabelka, milostivá paní, je z kůže. 

I vaše boty, stejně jako podrážky nás všech. Pokud váš manžel má 
na kalhotách pásek, s velkou pravděpodobností je kožený. A někdo 
musí z kůží zvířat udělat to, čemu se odborně říká usně. Tím se živí 
lidé, které zaměstnává můj otec. Není to lehké řemeslo a rozhodně 
není voňavé. Ale je užitečné a potřebné.“

Jenže jeho odpověď nestačila.
„A vy se učíte ta zvířata, jak jste řekl, i zabíjet a – promiňte – sta-

hovat z kůže?“
Pan Janský zasáhl: „Ale no tak, máti!“
Jenže paní Janská už byla v ráži: „No co? Prostě mě to zajímá!“
Pavel měl dost času si promyslet odpověď.
„Milostivá paní, žádný koželuh zvířata nezabíjí. Ani mně se nelíbí, 

že každá useň znamená mrtvé zvíře. Navíc zabité způsobem, který 
moje náboženství nedovoluje.“

To neměl říkat. 
„Jaké vaše náboženství?“ zpozorněla paní Janská, která byla silně 

věřící křesťankou.
A Pavlovi nezbylo, než být upřímný.
„Oba moji rodiče jsou Židé, milostivá paní. Takže i já jsem hala-

chický Žid. Ale nejsem praktikující, jestli mi rozumíte…“
„Moc nerozumím. Jen tomu, že jste Žid.“

Hana se na matku a na Pavla nevěřícně dívala a narůstal v ní po-
divný neklid. Vůbec ji nenapadlo se Pavla zeptat, jestli je katolík či 
evangelík, slovu „žid“ nerozuměla.

„Mami, nezlob se, ale proč ti záleží na tom, jestli Pavel je nebo 
není katolík?“ zeptala se a matka se na ni rozzlobeně otočila: „Záleží 
na tom!“

Ani pan Janský nebyl s rozhovorem spokojený.
„No tak, Stelinko, to už by stačilo. Jedeme na výlet, všichni se 

těšíme, vypadá to, že bude hezky, proč bychom si to měli kazit ta-
kovými věcmi, jako je náboženství. Mně je jedno, jestli rodiče Pavla 
patří či nepatří k židovské víře. Ostatně – ty chodíš nakupovat ke 
Sternovým, že? A víš, že ten čiperný pán, co tě vždycky tak příjemně 
vítá, jako bys tam utrácela denně milion, je Žid?“

„Ale to je něco jiného!“ čertila se dál paní Janská. Obrátila se na 
Pavla, který zachoval klid a čekal trpělivě, co se stane.

„Promiňte, mladý muži, ale jak jste to říkal? Že nejste prakti-
kující?“

Pavel se snažil usmát, ale šlo mu to těžce.
„No – můj dědeček ještě chodil každé ráno do synagogy. Můj 

otec tam chodí jen o šabatu, tedy v sobotu, také na takzvané vysoké 
svátky. A já se byl například v Anglii podívat do dvou londýnských 
synagog, z čisté zvědavosti. Musím přiznat, že to jsou krásné  
stavby.“

Pan Janský uznale pokývl a mrkl na Pavla, že to řekl naprosto do-
konale.

„A už jsme u nádraží. A jsme tady včas, to je dobře. Já jdu koupit 
jízdenky.“

Vydal se k pokladnám a všichni šli mlčky za ním. 
Ve vlaku se debata naštěstí vydala jiným směrem, pan Janský uka-

zoval Pavlovi, kudy jedou a co míjejí. 
Nejeli dlouho. Všichni na povel paní Janské vstali dlouho před 

stanicí, která byla výchozím bodem výletu, vyšli na otevřenou ploši-
nu, odkud vedly schůdky dolů na nástupiště.
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Slunce už stálo dost vysoko, takže viděli do dálky, krajina byla 
mírně pahorkatá, tu a tam les, malá políčka vytvářela krásný vzor 
svou barevností a nepravidelností. 

Pan Janský vytáhl mapu, chvíli do ní nahlížel a ukázal rukou: „Do-
prava po silnici a první polní cestou doprava k lesu!“

Jen se ocitli mezi prvními stromy, naznačila jim turistická mapa, 
že půjdou „po modré“. Hana objevila první značku na stromě  
u cesty.

„Kam to vede?“ zeptala se.
„K řece, kde přejdeme most, a do kopce na rozhlednu.“
„My bychom šli napřed,“ žadonila Hana a podívala se prosebně 

na otce. 
„Tak dobře,“ souhlasil, „ztratit se nemůžete a u řeky na nás po-

čkejte!“ 
Hana se podívala na matku, ale ta dělala, že nic neslyšela.
U řeky byla malá stráň s hebkou trávou a Hana s Pavlem si sedli. 

Pavel sáhl do kapsy a cosi z ní vytáhl. Kožené pouzdro, ve kterém 
byl malý fotoaparát.

„Překvapení,“ řekl. „Tohle je novinka, jmenuje se leica. Zůstaň 
sedět, já si tě vyfotím.“

Vstal, udělal dva tři kroky, chvíli cosi dělal s fotoaparátem, kte-
rý cvakl, a Pavel ještě poodešel a poprosil Hanu: „Teď se dívej na 
řeku!“

Další cvaknutí.
„A teď jednu fotku jen pro mne!“
Pavel šel až k Haně, namířil fotoaparát na její obličej.
„Usměj se, ale jen jemně, mysli na mne, ano, takhle!“
Cvak. 
A Hana řekla: „Nemáme moc času, chci pusu!“
Pavel strčil fotoaparát do kapsy a objal Hanu. 
Opravdu se nestihli políbit víc než desetkrát, potom Hana zner-

vózněla, zvedla se a seběhla k řece. Pavel šel neochotně za ní. Jen jí 
předvedl, jak umí házet „žabky“, uslyšeli rozhovor mezi rodiči.

Pan Janský právě vysvětloval své ženě: „Ten Hitler to má dobře 
nalajnovaný. Slibuje práci pro všechny a hlavně myslí na vojáky, co 
se vrátili z války.“

Pavel si vzpomněl na to, co slyšel před pár dny.

„Co si myslíte o tom Hitlerovi?“ zeptal se pan Lederer.
„Moc toho nevím, ale v anglických novinách jeden velmi dobrý ko-
mentátor, který brilantně ovládá němčinu, si při návštěvě Berlína 
koupil jeho knihu, jmenuje se Mein Kampf. Napsal pak o ní, že to je 
sice nudné čtení špatného spisovatele, ale že v něm vidí velké nebez-
pečí…,“ odpověděl pan McIntosh.

„No, já si myslím, že si netroufne na víc než jen na nějaké pořvá-
vání do mikrofonu!“

Ale pan McIntosh zavrtěl hlavou.
„Jen abyste se nespletl. Tady jste jeho přímými sousedy, my jsme 

přece jen chráněni kanálem La Manche. A obávám se, že i ten se 
bude Hitler jednou snažit překročit!“

Za několik týdnů už pan Lederer stál na nádraží a vyhlížel, v kte-
rém vagónu bude první zásilka z Anglie. Jeho skotský přítel tam pro 
něj zakoupil tři nové stroje. Vedle stál vysoký kostnatý muž s nazrz-
lými vlasy a plnovousem. Obrátil se na pana Lederera a řekl anglicky 
se skotským přízvukem: „Tam. Ten bude pro vás!“

Dva železniční zřízenci už otevírali vagón. Když k nim došli, za-
hlédli pečlivě vyrobené bedny a Skot ukázal: „Znak firmy!“

Železničáři dopravili vagón k rampě, vytlačili bedny ven a přesu-
nuli je na nákladní automobil firmy pana Lederera, který se radoval, 
že vše probíhá tak, jak se s panem McIntoshem dohodli.

V koželužně čekal vyklizený sklad, kam byly bedny uloženy. Skot, 
kterému na jeho přání pan Lederer musel říkat James, se hned pustil 
do rozebírání bednění. Pan Lederer podával nářadí. 
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Nakonec před nimi stály zbrusu nové obuvnické stroje.
„Tak tohle nemá ani Baťa!“ jásal pan Lederer.
„Kam přijdou?“ zeptal se lakonicky James.
Pan Lederer ho zavedl do nově postavené dílny. James vytáhl metr 

a začal proměřovat podlahu a kreslit tesařskou tužkou na čerstvě po-
ložený beton značky, kde budou stroje stát. Trvalo to dost dlouho, ale 
James pana Lederera uklidňoval, že tato pečlivá příprava je nutná. 
„Jakmile budou stroje stát na svých místech, těžko by se všechno 
předělávalo.“

Trvalo tři dny, než byla dílna vybavena. 
Pan Lederer už nějakou dobu obcházel ševce ve městě i v jeho 

okolí. Měl informace, jak je kdo zručný, a šel najisto.
„Pane Karpíšku, slyšel jsem, že umíte řemeslo jako málokdo…“
„To ano, pane továrníku, ale vy přece nepotřebujete spravit boty, 

nemýlím-li se.“
„To nepotřebuji. Ale říkám si, že je vás tady škoda. Že máte na 

víc. Víte, já právě zakládám moderní výrobu luxusních bot. A ří-
kám si, že kdybyste se zítra ráno zastavil u nás a prohlédl si jednu 
mašinu, kterou vyrobili až v Anglii, že byste ji zrovna vy mohl ob-
sluhovat…“

Pan Karpíšek se usmoleným palcem poškrábal za uchem.
„Ale já mašinám moc nerozumím, vašnosto. Ještě tak kladívko  

a floky, kdepak stroj, to bych asi nezvládl.“
Jenže pan Lederer si mezitím prohlédl dílnu pana Karpíška, viděl, 

jaký v ní vládne pořádek, všiml si bot, které čekaly na zákazníky.
„Pane Karpíšku, na to mám ve fabrice člověka až ze Skotska, aby 

vás zaučil. Měl byste to zkusit. V kolik můžete přijít? Jo, a samozřej-
mě si cestou k nám rozmyslete, kolik budete chtít zaplatit za zítřejší 
ušlou mzdu…“

Druhý den ráno pan Karpíšek opatrně zaklepal na dveře kanceláře 
pana Lederera, uslyšel rázné „Dále!“ a vstoupil nesměle dovnitř.

„Tak vás vítám, pane Karpíšku! Jak se vám u nás ve fabrice 
líbí?“

Karpíšek žmoulal v ruce čepici.
„Cožpak fabrika, ale ta dílna a ty stroje, to by se mi moc líbilo. 

Tedy, kdybyste ještě o mé služby stál, pane továrníku…“
Pan Lederer vstal, obešel stůl a došel k panu Karpíškovi. Napřáhl 

ruku a pan Karpíšek ji pevně stiskl.
„Takže, pane Karpíšku, od této chvíle pro vás nejsem pan továr-

ník, říkejte mi šéfe. Na to slyším nejlépe. Rád bych teď šel s vámi do 
té dílny, abychom si promluvili, kdy chcete nastoupit.“

„Jistě, pane šéf!“
Klepání na dveře vyrušilo jak Seana, tak Pavla. Oba byli skloněni 

nad učebnicemi a zvedli hlavu.
„Vstupte!“
Ve dveřích se objevil správce koleje, který nesl v ruce balík.
„Pane Paule, cosi vám přišlo, můžete si to převzít?“
Pavel vyskočil, podepsal papír, který k balíku patřil, správci po-

děkoval a zamířil ke stolu, kde se pustil do rozvazování důkladných 
uzlů. Sean si sedl naproti a zvědavě sledoval, co se objeví pod prova-
zem a silným kartonem.

Pavel pečlivě provaz smotal a pak opatrně sejmul obal. Pod ním 
byla úhledná krabice s kresbou elegantní boty a nápisem: OBUV OD 

LEDERERA JE DOSAŽITELNÝM LUXUSEM!

Po otevření krabice se celá místnost rozvoněla koženou vůní. Už 
to bylo nadmíru příjemné. Černé společenské boty byly ušity z dvo-
jího druhu kůže: přední část byla hladká, zatímco kolem šněrování 
byla jemná napodobenina krokodýlí kůže. Obě části ladily i kontras-
tovaly zároveň. Takové boty by měly o nositeli vypovídat, že má 
vybraný vkus.

„Co to tady je s tvým jménem?“ ptal se nedočkavě Sean a Pavel 
mu nápis přeložil. Sean se rozesmál, ale ne posměšně, naopak s ob-
divem.

„Skvělé, to vymyslel tvůj otec?“
Pan Lederer připsal k botám pár řádků:
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První boty patří Tobě, Pavle, i když bych je raději poslal 

Tvému příteli, synovi mého nového partnera. Potřebujeme  

jen jeho míry! A když pošle i míry otce, bude náš podnik  

moci zahájit výrobu naplno! 

Táta

Sean se naoko rozzlobil, byla to jejich oblíbená hra.
„Tak nejdřív boty pro tebe, a já budu až druhý! Že se ten Lederer 

nestydí!“
A Pavel, jak mu hra velela, popadl jednu naleštěnou botu a začal 

s ní Seana honit po pokoji. Nakonec ho trefil a pak ho povalil na
postel.

„Tak a teď si zkusíš, jestli by ti náhodou neseděla. Kdyby jo, bu-
dou tvoje!“

Sean se posadil a zul si své boty. Opatrně vzal do ruky „obuv od 
Lederera“ a nejprve si ji pečlivě prohlédl.

„Hmmm, velmi dobré řemeslo! Elegantní, přesně podle vzorů, 
jaké mu můj otec poslal v celé kupě reklamních a módních časopi-
sů. Tak se naši slavní otcové dohodli. James dokonale splnil poslání 
a naučil vaše lidi obsluhovat stroje. Musíte mít mimořádně zručné 
obuvníky, když za tak krátkou dobu zvládli vyrobit tohle!“

A po dlouhém monologu, při kterém prozkoumal každý detail 
boty, si ji zkusil nasadit.

„Padne ti!“ zajásal Pavel. „Vezmi si i druhou a zkus se trochu 
projít!“

Sean poslechl, nazul si druhou botu a vyšel na chodbu. Pavel za ním. 
„Pozor!“ zavelel a Sean se narovnal ve vzorném postoji.
„Pochodem vchod!“
Sean vyrazil dlouhou chodbou, měnil nejrůznější kroky a rychlost 

pohybu.
„Zastavit stát! Čelem vzad! Kupředu!“
A Sean se dal do klusu, doběhl k pokoji, ostře zahnul, zastavil se  

a podle anglického vzoru zadupal, otočil se a dopadl znovu na postel.

„Tak co?“
„Sedí jak ulité,“ řekl Sean, „já si je rovnou nechám na nohou!“
„Klidně, ale musíme sehnat velikost nohou tvého otce. Tak, aby se 

nedozvěděl, k čemu to potřebujeme. Jak to uděláme?“
Sean se usmál. 
„To je to nejjednodušší. Komorník mého otce se o mne staral od-

malička a jsme stále velcí přátelé. Když mu pošlu telegram, zjistí 
všechno. A otec nebude mít ani tušení!“

Sean okamžitě sedl a napsal telegram, který odeslali a netrpělivě 
čekali. Netrvalo to dlouho a přišla odpověď, která byla přesná a jasná.

„To nemá chybu,“ jásal Pavel, „hned napíšu tátovi!“
„Proč taky nepošleš telegram?“
„Ale to by bylo moc drahé, ne?“
„Já to zaplatím, neboj!“ 
Za deset dní oba spiklenci věděli, že podobný balíček, jaký dostal 

Pavel a z kterého nakonec měl užitek Sean, doputoval k panu McIn-
toshovi. Mrzelo je, že nebyli u toho, když jej Seanův otec otevíral, 
ale v pravidelném sobotním telefonátu Seanovi matka řekla: „Ani 
nevíš, jak jsem byla zvědavá, co v nezvyklém balíčku je. Sledovala 
jsem potěšení na tváři tvého otce, že se v českém příteli nezklamal. 
Měl bys vidět, jak pečlivě vybíral oblek, ke kterému by se mu nové 
boty hodily. A hned ráno jsme jeli na jednu přátelskou návštěvu, 
aby mohl vyprávět o výsledku cesty po Evropě a předvádět novin-
ku z Čech. Samozřejmě ani netušili, kde ta země daleko za kanálem 
leží, ale když jsem jim ukázala knihu fotografií Prahy, co jste mi 
věnovali, když jsem vyprávěla, že tu veškerou krásu jsem viděla na 
vlastní oči…“

„A tobě nevadí, že nám do oken koukají jeptišky?“ zeptala se paní 
Ledererová muže, když ji provázel domem, který chtěl koupit.

„Víc mi vadí, že nemám ve starém domě kam umístit všechny 
úředníky, které musíme zaměstnat, a pak jsem rád, že jsem konečně 
našel dům, ve kterém je velká garáž a ještě byt pro šoféra. Tobě se 
tady nelíbí?“



JAN JELÍNEK KUFR PANA LEDERERA

Paní Ledererová vyšla na prostorný balkón v prvním patře a uká-
zala přes nádherné záhony růží. Za kamenným plotem v další zahra-
dě pracovalo několik dívek a žen v černých oblecích a s bílými čepci 
na hlavách. Byly skloněny a plně soustředěny na to, co dělají.

„Vždyť jsou tiché. I zvon, co je svolává k modlitbě – jednou jsem 
jej už slyšel – je melodický a sotva slyšitelný,“ řekl pan Lederer. 
„Víš, když jsem tady byl poprvé s agentem, který mi to nabídl, řekl 
mi, jako jestli mně, Židovi, nebude vadit, že vedle je katolický kláš-
ter. Řekl jsem, že nevadí, a zašel jsem za matkou představenou. Je to 
dáma, to mi věř. Dohodli jsme se, že jejich Bůh je nemlich to samý, 
jako je náš Adonai. A když jsem jí řekl, že my kromě svátku Purim, 
kdy se smíme, co říkám smíme, dokonce musíme veselit, žádný po-
vyk od nás neuslyší, neměla námitky.“

Byl to od pana Lederera dlouhý monolog, a paní Ledererová už 
nic nenamítala. Když se nastěhovali a zařídili rozlehlý dům, u kte-
rého byl i bazén, když si uvědomila, že už necítí nepříjemný zápach 
z koželužny, ráda se na balkón vracela. Sedla si do křesla a dívala 
se na zahradu jeptišek, odpovídala na zamávání matky představené, 
která se občas vydala mezi svěřenkyně. Ty nemávaly, všechny měly 
sklopené oči, i když šly „husím pochodem“, jak říkával pan Lederer, 
jedna za druhou po pěšině mezi záhony.

„Na konci školního roku se vrátí Pavel,“ řekl pan Lederer, „po-
čítám, že se časem ožení a že tady bude jednou bydlet. „A že by tu 
mělo být místo i pro vnoučata, co říkáš?“

Paní Ledererová nebyla proti.
Pavel se o novém domě dozvěděl z dopisu.
„Naši koupili nový velký dům,“ řekl Seanovi. „Až zase přijedeš, 

budeš mít pokoj jen pro sebe. Hned vedle mého. A protože doufám, 
že přijedeš bez vašich, budeme mít víc času, abych ti ukázal české 
holky. Budeš zírat, jak jsou pěkné!“

„Jen aby,“ řekl Sean, „tobě se skotské holky nelíbily?“
„Abych řekl pravdu, když jsem si dal dvě sklenky whisky, tak se mi 

začaly líbit,“ pošťuchoval kamaráda Pavel. Vzápětí dostal polštářem.

„Dost,“ řekl Sean, „je čas učení. Za půl roku máme závěrečné 
zkoušky. Nech holky holkami!“

A otevřel učebnici.
I Pavel se pokusil zabrat do učení, ale vzpomínky na Hanu byly 

neodbytné. Viděl ji před sebou, rozesmátou a s kapičkami vody na 
tvářích, jak se vynořila z vody „jejich“ rybníka. Cítil její svěží vůni 
a chuť jejích polibků.

Nevěděl, co bude, až dokončí školu. Otec říkal, že po prázdninách 
musí začít pracovat v podniku, ale ještě mu neřekl, co bude opravdu 
dělat. Mohl nastoupit na několika místech. Bude to ovšem něco ji-
ného v plném provozu tátovy fabriky než ve škole, třebaže tam měli 
dostatek praxe.

Pan Abraham Lederer díky svým souvěrcům zvládl proniknout na 
trh s luxusní obuví. V pražském obchodě Izáka Diamanta se obje-
vil pár dokonalých bot, které „nadchnou každého gentlemana“. Na 
pozadí nápisu a díky mistrnému nasvícení skutečně ihned upoutaly 
pozornost, jež byla ještě zvýšena tím, že první várka zboží byla oka-
mžitě vyprodána a na další boty brali v obchodě záznam. Slib, že 
obuv dodají do tří dnů, plnili, ale nikdo netušil, že podle dohody pana 
Lederera a pana Diamanta byly boty ve skladu neustále, jen se tím 
trikem s jejich „malou dostupností“ o ně zvýšil zájem.

Skot James mohl odjet domů. Bydlel však nedaleko továrny, zvykl 
si na českou kuchyni paní domácí, která mu pronajímala pěkný byt,  
a navíc před rokem jako velmi mladá ovdověla. Nad hovězí polévkou 
s játrovými knedlíčky a nad českou husou se zelím se ti dva dohodli 
i přes trochu složité jazykové problémy. Pan Lederer tedy nadále vy-
užíval Jamesových znalostí a dovedností a mladá paní jeho dalších 
předností. 

V Praze v hotelu Šroubek se pan Lederer sešel s panem Ascher-
mannem. Nad skvělým obědem vedli všeobecné řeči, které ale neby-
ly příliš optimistické.

„Pane Aschermanne, vy máte přehled a znáte všechny lidi z po- 
litiky…“
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Pan Aschermann zavrtěl rukou se vztyčeným ukazovákem: 
„Všechny ne, příteli, všechny ne!“

„To nevadí, ale znáte jich hodně. Co se povídá v nejvyšších kru-
zích o Hitlerovi?“

Pan Aschermann opatrně nabral sousto zaručeně košer vynikající 
pečeně a pečlivě je prohlédl, jako by na něm hledal chyby. Přitom 
přemýšlel, a to ještě i ve chvíli, kdy už pomalu žvýkal. Teprve potom 
opatrně vyslovil soud.

„Budu upřímný. Vy jste dobrý člověk, dobrý obchodník a můj pří-
tel. Já vám důvěřuji, proto s vámi budu mluvit na rovinu. Už nějakou 
dobu převádím část aktivit tam, kde to považuji v budoucnosti za 
bezpečné. A budu v tom pokračovat.“

Pan Lederer na něj nevěřícně zíral.
„Vy myslíte, že to tady už není bezpečné?“
Bankéř se podíval příteli přímo do očí: „Není, a bude to čím dál 

tím horší. A to prosím nejde o žádnou paniku. Pokud vám mohu ra-
dit, buďte velice opatrný. Velice opatrný!“

Setkání nedalo panu Ledererovi spát. Jeho žena usínala okamžitě, 
i když si dala večer silnou kávu, ale on nebyl schopen zabrat. Znovu 
a znovu zvažoval každé slovo z rozhovoru s Aschermannem, jehož 
úsudku si nesmírně vážil. Věděl, že bankéř by nic takového nikde 
na veřejnosti neřekl. Ale jemu se svěřil. A když má takový člověk 
strach…

Jenže nebyl čas na obavy. Obchod s botami se rozvíjel slibně, 
bylo nutno přikoupit nové stroje a sehnat další šikovné zaměstnance. 
Pomáhala mu šeptanda, že „u Lederera“ to s lidmi „pan šéf“ myslí 
dobře a že mají nejen dobrý plat, ale mnoho výhod, které by jinde 
nezískali.

Pan Lederer měl velmi dobrou paměť a nedělalo mu problém pa-
matovat si jména většiny lidí, které přijal, u těch starých to už měl 
zažité. 

Když se v kalendáři objevilo nějaké časté jméno, třeba Josef či 
Václav, šel pan šéf dílnami a mračil se. Ale všichni věděli, že to je 

hra. Každý si všímal jen toho, co právě dělal, jako by pana šéfa ani 
neviděli.

Ten se náhle zastavil a zeptal se nejbližšího dělníka či mistra: „Po-
slouchaj, voni znaj křesťanskej kalendář, co?“

Odpověď byla vždy stejná: „Samozřejmě, pane šéf!“
„Tak by mohli vědět, kterej svatej tam je dneska napsanej?“
Dotyčný se musel poškrábat za uchem, jako by si nemohl vzpome-

nout, a potom řekl:
„Přece Václav, pane šéf!“
„Aha, Václav. Myslej, že by se ve fabrice nějakej Václav našel?“
„No, moc jich není – támhle Véna Krátkej, pak Venca, co naváží 

kůže, potom Václav z vedlejší dílny…“
A pan Lederer pokýval hlavou.
„Co se dá dělat? Vy byste mi vyčítali celej rok, kdybych se ne-

prásknul přes kapsu. Kdepak máme bábu, co uklízí?“
Bába byla dávno po ruce, jen se schovávala a dělala, že je překva-

pená.
„Tak koukaj, babi, doběhnou do hospody Na růžku, že potřebuju, 

aby hospodskej dovezl šupito presto sud piva, dostatek jeho dobrejch 
buřtů a k tomu housky, ať je sežene u pekaře, ale čerstvý! A ať se 
laskavě dostaví, aby sud narazil a čepoval.“

Hospodský už týden věděl, co se stane na den svatého Václava, věděl 
také, že pan šéf buřty nejí, protože nejsou „kóšer“, už večer strčil do 
udírny mezi ostatní výrobky vykrmenou husičku, kterou paní hospodská 
přinesla i s pekáčem, pan šéf snědl stehýnko a jeden z učňů už mete-
lil s pekáčem do nového domu, aby si „pošmákla“ i paní Ledererová.

Když bylo všechno vypito i snědeno, obrátil se pan Lederer na 
nejbližší dělníky.

„Chlapi, doufám, že tuhle pauzu napracujete, protože ani vy, ani já 
si nemůžeme dovolit mít zpoždění!“

„Nebojte, pane šéf!“ zaznělo hned několik hlasů.
A bába už pomáhala panu hostinskému uklízet půllitry a dva statní 

mužští popadli prázdný sud a naložili na připravený vozík.



JAN JELÍNEK KUFR PANA LEDERERA

I na tohle myslel pan Lederer, když uvažoval o možnosti, že by 
fabriku prodal a zmizel někde daleko, kde by byl větší klid.

Pavlovi chvíli trvalo, než si po skončení školy v Čechách zvykl. 
Chyběla mu anglická škola, kamarádi, nejvíc Sean. Psali si, ale už to 
nebylo ono.

Nastoupil na nejtěžší místa výroby – procházel celým provozem 
a udivoval řemeslníky tím, že věděl, co kdo dělá, i tím, že se neštítil 
žádné práce a všechno zvládal. A po zaměstnání se toulal městem. Tu 
a tam potkal nějakého spolužáka z obecné školy, ale neměl si s ním  
o čem povídat. A ty starší neznal.

Jednoho dne šel okolo přízemní dřevěné budovy, zřejmě zbyla po 
rakouské armádě, která měla ve městě pluk hulánů. Zevnitř se ozý-
valy hlasy. Nakoukl otevřeným oknem.

Uvnitř bylo několik „ponků“, jak se říkalo pracovním stolům. 
Okolo nich hloučky mladých mužů a kluků, kteří na čemsi pilně 
pracovali. Jeden starší muž je obcházel a právě sáhl na stůl a zvedl 
ruku. 

Pavel zpozorněl. Muž držel v ruce velký model letadla. Cosi na 
něm ukazoval a vysvětloval klukům, co je zapotřebí dodělat.

Pavel neváhal a zamířil ke dveřím baráku.
Když pozdravil, muž položil model letadla a vyšel mu vstříc.
„Vítám tě. Ty bys měl zájem o modelařinu?“
„Měl, ale mě spíš zajímají skutečné aeroplány.“
Muž se usmál.
„I mě by zajímaly, ale my aspoň stavíme létající modely. K létání 

se asi nikdy nedostaneme.“
Pavel se pochlubil: „Ale já už létal.“
Tohle muže zaujalo. „Kde? A na čem?“
„Chodil jsem do školy v Anglii a byl jsem na letišti poblíž Hea-

throw, svezl jsem se letadlem, které se jmenuje hawk, postavil je pan 
Miles.“

„Tak to ti závidím. Říkáš v Anglii? Ty musíš být mladý Lederer!“
Pavel přikývl.

„Poslyš,“ pokračoval muž, „zrovna mě něco napadlo. Počkej 
chvilku.“ Zvedl hlas.

„Pánové modeláři, pilně pracujte, já se na chviličku vzdálím, kou-
kejte se neflákat!“

A ukázal Pavlovi dozadu, kde byly další dveře.
Vyšli na travnatý pozemek a muž usedl na velkou kládu, nabídl 

Pavlovi, aby se usadil vedle něj, vytáhl z kapsy dýmku, začal ji na-
cpávat tabákem a přitom pomalu mluvil, zvažoval každé slovo.

„Hele, já se jmenuju Velek, ale všichni mi říkají Martin. Jak mám 
říkat vám, mladý pane Lederere?“

Nebyla v tom ironie, pan Velek to doprovodil úsměvem.
„Já jsem Pavel.“
„Tak hele, Pavle, něco mě napadlo. Četl jsem, že v Praze založili 

Masarykovu leteckou ligu. Tvůj táta by nám mohl pomoct zřídit její 
pobočku. Myslíš, že by ses ho mohl zeptat?“

„Mohl, ale nemůžu zaručit, že to dokážu.“
„Najdeš mě vždycky tady nebo ve skautském domě, víš, kde to je?“ 
„Nevím, ale já se doptám. A můžu ještě chvíli zůstat?“
„Co bys nemohl, klidně ti dám práci při stavbě nějakého jednodu-

chého modelu. Pojď.“
Postavil Pavla ke stolu, zavolal mu k ruce zkušeného modeláře, 

který Pavlovi ukázal práci s lupenkovou pilkou, a pak se spolu dali 
do vyřezávání dílů, které později vytvoří kostru křídla. Za chvilku už 
Pavel zapomněl na celý svět okolo, náročná práce ho zcela pohltila. 

U večeře se Pavel zeptal otce, jestli si s ním smí promluvit. Podle 
úsměvu poznal, že našel správnou chvilku.

„Tak o co jde?“ ptal se pan Lederer.
„Tati, dneska jsem ve městě našel klub leteckých modelářů. Směl 

jsem si postavit kus křídla, a když tam budu chodit, za pár dnů budu 
mít vlastní letoun na gumový pohon.“

Otec vyčkával, co se dozví.
„Dostal jsem takovou brožuru, podívej se na ni,“ řekl Pavel a po-

dal otci útlou knížku s kresbou letadel na obálce a s velkým nápisem 
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MASARYKOVA LETECKÁ LIGA – VZDUCH JE NAŠE MOŘE. Otec ji 
prolistoval a zvedl oči.

„A co já s tím?“
Pavel začal vysvětlovat: „Tahle letecká liga má řadu poboček.  

A my bychom – tedy já a pan Velek, který vede modeláře – moc rádi 
měli podobnou tady. Ale potřebujeme pomoc.“

Otec se usmál. To Pavla povzbudilo, avšak otec řekl: „A to jako já 
bych měl chodit mezi ty kluky a lepit s nimi modýlky?“

„Kdepak, tati. Ale taky bys to dokázal.“
„Já mám jiné starosti. Na rovinu, co byste ode mne potřebovali?“
Pavel si přisedl blíž ke stolu a opřel se, aby měl k tátovi blíž.
„Je toho dost. Nejdřív pozemek na letiště. Ty ve městě znáš kde-

koho, takže kdybys věděl, kdo by nám pronajal pořádný svah, samo-
zřejmě ne draho, to by byl dobrý začátek. Budeme potřebovat hangár, 
do kterého bychom mohli zamykat první větroň. Kluzák, víš?“

„Moc nevím, jak to vypadá, ale asi takhle, ne?“ ukázal otec na 
obálku brožury, kterou mu přinesl Pavel.

„No,“ přikývl Pavel. „Jenže potřebujeme povolení od města.  
A hlavně bychom potřebovali peníze na to všechno.“

„Aha,“ řekl otec. „No tak já rozhodím sítě mezi pány radní, jest-
li by nebyli proti. Starosta má kluka o dva roky staršího a myslím, 
že kdybyste ho vzali mezi sebe, pomohlo by to, a hodně. A peníze? 
Musíš sehnat cenu toho létacího stroje. A hlavně musíš mlčet před 
maminkou, která by něco takového zcela určitě nedovolila!“

Páni radní kupodivu nebyli proti. Na kopci za městem problém ne-
byl, horší to bylo pod ním, protože letiště potřebovalo louku, na které 
by po letu z kopce kluzáky přistávaly a kde by stál hangár. Ale když 
se statkář Zeman dohodl, že trávu z jeho louky budoucí piloti sami 
posekají a on si ji bude moci odvézt, svolil, že jim louku pronajme. 
Za stovku ročně.

Nebyl problém ani s penězi na první kluzák. Když se o projektu 
letiště dozvěděl majitel místního kovopodniku, vzpomněl si, že na 
hospodářské výstavě viděl nabídku výroby „povětroně“ a že s tím 

člověkem ztratil pár slov, pokud se týče dodávky stroje pro práci 
s dřevem. Ten stroj mu dodal a někde musí mít fakturu a děkovný 
dopis.

Dopis se našel a telegram upřesnil, že pan Vichnar vyrábí kluzáky 
pro Masarykovu leteckou ligu v malé sérii, že by byl ochoten s ohle-
dem na budoucí dobrou spolupráci jeden dodat. A řekl, že zrovna 
takový dokončují. Kdyby si tedy pro něj někdo přijel, dá se celá věc 
ze dřeva a plátna pohodlně složit na korbu náklaďáku.

Náklaďák vlastnil místní autodopravce a v uvedeném čase měl 
cestu okolo páně Vichnarovy dílny.

Na potřebnou částku se udělala sbírka. Jak páni radní, tak prů-
myslníci a továrníci, ale i menší výrobci z města měli syny, kteří by 
se rádi podívali na budoucí letiště nebo dokonce zkusili vznést se 
do vzduchu. Za krátkou dobu byl v místní kampeličce složen celý 
obnos. Zbylo i na hangár, který slíbili zhotovit na pile pana Vaněčka,  
a to z materiálu, který dodal pan velkostatkář, vlastnící část okolních 
lesů.

Když bylo všechno hotovo a chystalo se slavnostní otevření letiš-
tě, obrátil se Pavel u nedělního oběda na rodiče.

„Mami a tati, směl bych na tu slávu pozvat i jednu mladou dámu, 
pochopitelně i s jejími rodiči?“

Maminka odložila příbor a ostře se na něj podívala: „Známe je?“
„Ne, neznáte, ale právě proto bych byl rád, kdybyste se s nimi 

seznámili…“
Tatínek v klidu jedl dál, ale pak prohodil: „Chceš říct, že s onou 

mladou dámou cosi máš?“
Pavel se na tuhle chvilku připravoval v duchu už týden.
„Mám, ale ne tak, jak byste si mohli myslet. Sešli jsme se u ryb-

níka, když jsme byli na letním bytě. Je velice hezká a chytrá. A s ní 
a s jejími rodiči jsme byli na výletě, takže mě znají. Oni nemají nic 
proti tomu, abych se s ní občas potkal.“

Maminka se stále ještě mračila.
„Doufám, že…“
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Ale otec ji přerušil: „Věřím, že jde o nezávazný vztah ve vší po-
čestnosti. A myslím si, že by bylo příjemné se s tou mladou dámou 
setkat, že maminko?“

Maminka jen pohoršlivě řekla: „A nechtěl bys je dokonce pozvat, 
aby bydleli u nás?“

Otec se usmál: „Má drahá, ty máš vždycky nejlepší nápad. Proč by 
nemohli bydlet u nás? Mohl bys jim napsat, Pavlíku?“

Pavel okamžitě kývl. 
„Samozřejmě, hned po obědě. A dám ti to přečíst, jestli dovolíš, 

přece jen…“
„Jen to přines, podívám se.“
Nebylo snadné dopis napsat, ale otec opravdu rád pomohl se spo-

lečensky přijatelnými kličkami.
„Teď je to dokonalé. Uvidíme, jestli přijmou naše pozvání.“
Pavel si myslel, že ano. A přemýšlel, jak se to dozvědět přímo od 

Hany. Náhoda mu přála. Pan Velek potřeboval kvůli povolení zajet 
do Prahy na vedení Masarykovy letecké ligy a řekl Pavlovi, že by byl 
rád, kdyby jel s ním.

Nad dobrým zákuskem v cukrárně se Pavel naklonil k Haně.
„Došel můj a tátův dopis?“
„Došel.“
„A co pozvání vaši říkají?“
„Táta byl nadšený, maminka chvilku váhala. Ale když viděla, jak 

ráda bych jela, jak moc se těším…“
„Takže přijedete?“
Hana s širokým úsměvem kývla.
„Ano, na celé dva dny!“
Podali si pod stolkem ruce a Hana se neudržela a dala Pavlovi 

malou pusu.
„A ty budeš létat?“
„Kdepak, jeden ukázkový let provede nový instruktor, my budeme 

jen koukat a pomáhat. Teprve se budeme učit! Ale kdybys přijela tak 
za dva tři měsíce, uvidíš i mě za kniplem!“

„Co to je knipl?“
Pavel nasadil výraz zkušeného pilota.
„Přece páka, kterou se letadlo ovládá. A když vydržíš, jednou tě 

svezu na sedadle vedle sebe!“
Pan Lederer poslal pro hosty automobil, který je dovezl až ke 

vchodu do vily. Pán i paní Ledererovi na ně čekali a Pavel stál za 
nimi, první podávání a líbání rukou bylo trochu rozpačité, ale už bě-
hem malého občerstvení se všichni velmi sblížili.

„Musíte ochutnat tuhle whisky, pane Janský, dostávám ji přímo ze 
Skotska a je báječná, uvidíte, jak dlouho budete cítit její chuť a vůni 
v ústech i její cestu do žaludku, Skotové tomu říkají, že tahle whisky 
má dlouhý ocásek!“ 

„Úžasné pití!“ pochvaloval si pan Janský. 
Potom bylo převlékání, protože paní Ledererová řekla, že na kopci 

za městem fouká, předjely automobily a odvezly je na letiště. 
Pavel byl ve sportovním a svetr ze skotské vlny (dárek od Seana) 

mu slušel. Hana si uvědomila, jak je na Pavla pyšná.
Ale Pavel na ni neměl čas, spolu s členy aeroklubu vytáhli z han-

gáru kluzák. Hana si tuhle věc neuměla dopředu představit, takže ji 
udivilo, že je jednoduchý, nevěděla, kam si pilot sedne, nikde nebyla 
žádná kabina. 

Parta nadšenců nesla kluzák do kopce, šel s nimi mladý muž v ko-
žené kombinéze a velel, kudy a jak, aby se letoun nepoškodil.

Nahoře se mladíci rozdělili do dvou skupin a chopili se dvou lan, 
která byla připevněna někde pod přídí kluzáku. Muž v kombinéze 
usedl dopředu před křídlo, zavelel a chlapci se rozeběhli dolů, na-
jednou se kluzák rozjel, lana ho vymrštila do vzduchu a když klesla 
dolů, letoun tiše klouzal, udělal dvě zatáčky a zamířil ke skupině 
hostů, snesl se nedaleko od nich k zemi, po které ještě pár desítek 
metrů klouzal v trávě, zastavil se a naklonil, pilot se odpoutal a Hana 
teprve teď viděla sedátko, vlastně pouhé prkénko, před kterým byla 
páka a dvě šlapátka, nic víc. Musela obdivovat odvahu toho, kdo si 
troufl tohle dokázat. 
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Hana ležela v krásném hostinském pokoji ve vile Ledererových, 
vzpomínala, jak si nevěděla rady s tolika příbory, jak jí Pavel, sedící 
vedle ní, radil, jak potichu říkal, aby si na talíř dávala co nejmenší 
porce, protože ještě přijde řada dobrot a ty už by neměla kam dávat. 
Smáli se tomu oba a paní Janská se přes stůl na ně přísně podívala.

Náhle něco přerušilo její vzpomínky. Tichý zvuk za oknem. Přikr-
čila se pod pokrývku a naslouchala. 

Byly to kroky. Věděla, že má před oknem malý balkónek a byla si 
jistá, že po něm někdo udělal dva tři kroky. 

Potom se ozvalo jemné, sotva slyšitelné ťukání nehtem na sklo. 
Byl to signál. Tedy žádné nebezpečí!

Vyklouzla z postele, došla k oknu a odhrnula těžký závěs. 
Za sklem rozeznala známou tvář. Pavel! Opatrně a potichu otevře-

la prosklené dveře na balkónek.
„Kde se tady bereš?“
„Mám pokoj o pár metrů od tebe a přelézt z jednoho balkónu na 

druhý je hračka,“ šeptal Pavel. „Můžu dovnitř? Já si přišel pro pusu, 
aby se mi dobře spalo!“

Hana rychle přemýšlela.
„Pojď dál, pusu mezi dveřmi nedávám.“
Pavel okolo ní proklouzl jako duch. Hana zavřela a otočila se 

k němu. 
Stáli proti sobě a oba si netroufali se pohnout. Hana si uvědomila, 

že ji to k Pavlovi táhne silou, kterou nezvládá. Udělala krůček, vzala 
ho okolo krku a přitiskla se k němu celým tělem. I on ji objal a políbil 
ji, zůstali tak několik minut, potom se Hana odtrhla a udýchaně řekla: 
„Měl bys jít!“

Ale nepřála si to, a když se Pavel pohnul k oknu, znovu ho objala. 
Věděla, že by neměla, ale vyslovila to: „Pojď na chvilku ke mně!“

Vzala ho za ruku a odvedla k posteli. Vklouzla pod pokrývku  
a poodhrnula její cíp, aby se k ní vešel.

Ale Pavel si jen sedl na okraj a sklonil se nad ní. Rozsvítil stolní 
lampičku a pečlivě si prohlížel její tvář.

„Hani, tohle bychom neměli dělat. Ani netušíš, jak rád bych byl 
vedle tebe. Ale bojím se sám sebe…“

Hana zvážněla.
„Já se bojím možná víc než ty. Ale taky si to moc přeju. Tak co 

uděláme?“
Nadzvedla se, dala si polštář za záda, přitáhla Pavla blíž a zašep-

tala: „Myslíš, že se můžeme chvíli mazlit a nedělat tamto? Doká-
žeme to?“

Pavel sotva dýchal, jak byl vzrušený z její blízkosti, ale napřímil 
se a chvíli nemluvil. Potom se k Haně sklonil, dal jí malou a jemnou 
pusu.

„Když mi pomůžeš…“
Pomalu a opatrně se natáhl vedle Hany a posunul se tak, že se jí 

dotýkal. Zvedl se na jeden loket, volnou rukou jí přejel po vlasech, 
potom po tváři, dotkl se ramen a zkusil jet rukou níž…

Hana zavřela oči. Cítila, jak jí tuhnou bradavky, jak jí naskakuje 
husí kůže. Ale nepohnula se, jen se rty jemně třela o Pavlovu tvář, 
pevněji mu stiskla kůži na zádech. 

I Pavel se bál, protože čekal, že Hana zašeptá NE, a věděl, že by ji 
poslechl. Ale když se jeho ruka dotkla malého hrotitého prsu, ucítil, 
že všechno, co ovládalo jeho tělo, se začalo prudce stupňovat, přestal 
se ovládat a stalo se, co už zažil ve spánku. Musel přestat a rychle se 
odtáhl od Hany, sedl si a horečně přemýšlel, co dál.

„Stalo se něco?“ zeptala se Hana úzkostlivě.
Pavel se na ni podíval a řekl potichu: „Jak bych ti to měl povědět?“
Hana k němu natáhla obě ruce: „Řekni to tak, jak umíš, jak myslíš, 

chci to vědět!“
Pavel se nadechl.
„Když já netuším, co už víš o milování…“
„Skoro nic nevím,“ řekla Hana a sklopila oči. „Ale chci to s tebou 

všechno poznat.“
„No právě, všechno, jenže tohle, co se mi stalo, se těžko vysvět-

luje.“
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„Zkus to,“ povzbudila ho Hana. „Budu ti pomáhat, jak jen budu 
umět.“

„Víš, jak se dvěma může narodit dítě?“
Hana se trochu vyděsila, nebyla si vědoma, že by mohlo k něčemu 

takovému dojít.
„Moc toho nevím, ale to bys přece musel… to bychom museli…“
„Právě, to bych musel být uvnitř tebe, museli bychom se opravdu 

milovat a to, co máme my mužský, by se muselo dostat tam dolů, 
víš?“

„Ale k tomu nedošlo!“
„No nedošlo, jenže já nevydržel a to, co by tě udělalo maminkou, 

se samo – jak bych to jen řekl? Prostě mi to uteklo, podívej…“
Celý nešťastný ukázal Pavel mokrou skvrnu na pyžamu.
Hana se snažila, jak mohla, aby pochopila. Nebylo to jednodu-

ché, o skutečném milování věděla jen, co si starší holky povídaly. 
Ale vycítila, že teď je její povinností Pavlovi pomáhat překonat jeho 
zarmoucení.

Lehounce se zasmála a dávala si velký pozor, aby to nevypadalo 
jako výsměch.

„Nejdřív si pyžamo sundej. Ale nezapomeň ho potom tady.“
Pavlovi se nesmírně ulevilo. Rychle shodil pyžamo a utřel každou 

stopu selhání.
„A teď pojď zase ke mně,“ řekla Hana. „A hlavně už na to nemysli 

a nemluv o tom!“
Pavel se snažil v sobě potlačit pocit, že Hanu zklamal a že to byla 

pro něj velká ostuda, ale když ucítil její horký dech a její ruku na 
svých prsou, kde ho Hana pomalu a konejšivě hladila, pomalu se 
uklidnil.

Za chvíli se znovu políbili a Hana se k Pavlovi opět přitiskla. Cí-
tila, jak se jeho mužství znovu probouzí a musela se v duchu usmát, 
protože si uvědomila, že tohle bylo její první milostné vítězství…

Potichu mu zašeptala: „Pojď si povídat a hlaď mě přitom.“
„Hladit? Myslíš všude?“

„Možná všude, ale to, jak jsi mě hladil předtím, bylo moc moc 
pěkné…“

„Tady?“
A jeho ruka opět začala na vlasech, sjela dolů na ramena a potom 

níž, teď už přesně znala cestu, opatrně vystoupala na vršek ňadra  
a zůstala tam, jemňounce stiskla; a Pavel cítil, jak se Hana napjala, 
jak zatajila dech a potom prudce vydechla, její ruce ho pevně sevřely 
a políbili se jako dosud nikdy. Jako by polibek neměl nikdy skončit.

Hana mu zašeptala do ucha: „To je krásné! Nikdy bych neřekla, že 
to může být tak krásné.“

„Možná že bych věděl o ještě krásnější věci…“
„To ne, ještě ne, vlastně dneska vůbec ne!“
Ale Pavel se naklonil, rty se dotkl hebké kůže, otřel se tváří o vr-

cholek prsu; musel zavřít oči, jaký to byl zvláštní pocit.
Hana slabounce zasténala.
Pavel směřoval polibky z kopečku ňadra dolů a potom vzhůru na 

druhý kopeček, se kterým se mazlil stejně poctivě. A zkusil sejít s po-
libky dolů a směřovat k bříšku. Hana ho zadržela.

„Tam ne, prosím, ještě ne…“
Pavel poslechl, ale zašeptal: „Ale pohladit tohle místečko musím, 

slyším, že si o to říká!“
Hana se potichounku zachichotala.
„A že o tom nevím?“
Ale nebránila Pavlově ruce, která zakroužila okolo jejího pupíku 

a jela dolů až k chomáčku chloupečků, který pohladila, a vrátila se 
zpátky. Oddechla si. 

„Zasloužíš pusu,“ zašeptala. „A měl bys už jít!“
„Ještě ne,“ prosil Pavel. „Do rána je spousta času!“
„To je,“ souhlasila Hana, „ale oba se potřebujeme vyspat a ty máš 

zítra první hodinu létání, takhle bys pěkně havaroval!“
Ale když se Pavel nadzvedl, že vstane, Hana ho přidržela: „Ještě 

ne, ještě tři pusy…“



JAN JELÍNEK KUFR PANA LEDERERA

„Četl jsem pečlivě ty Norimberské zákony,“ řekl pan Aschermann 
panu Ledererovi, když opět jednou seděli v kavárně hotelu Šroubek. 
„Měl byste si je taky přečíst!“

„Copak mám na něco takového čas?“ odpověděl pan Lederer. 
„Teď, kdy se mi začíná dařit? Vždyť to víte, neříkejte, že se občas 
nepodíváte na výpis z konta!“

Pan Aschermann blahosklonně přikývl, ale znovu se zachmuřil.
„Já už mám v Americe vyjednanou malou firmu, za pár týdnů mi 

bude patřit, a jak to jen bude možné, rád bych tam jel, a pokud to jen 
trochu půjde, začnu ji rozšiřovat. A kupuju tam pěkný dům, chci, aby 
za mnou přijela celá rodina.“

„Ale to vás nebudu vídat, to by mě moc mrzelo,“ řekl s opravdo-
vou lítostí pan Lederer. „Co jste to říkal o Norimberku?“

„Abyste si přečetl Norimberské zákony, které už platí v Němec-
ku. Židé tam přestali mít jakákoliv práva, stali se z nich untrmenč, 
podlidé.“

Pan Lederer se na vteřinu zamyslel, ale jen chvilku, dokud ne-
pozřel zbylý kousek obzvláště chutného zákusku ke kávě. Teprve 
potom se ozval: „No jo, to je ten jejich fýrer, ten Hitler. Ale tady se 
přece nic takového nemůže stát!“

„A jak to víte?“
„Podívejte, příteli, patříme k nejvyspělejším zemím Evropy. Ma-

sarykovy ideje jsou uznávány po celém světě, a potom, máme smlou-
vy s velkými mocnostmi, máme silnou armádu! Jak říkám, cožpak 
by něco takového bylo možné i u nás?“

Pan Aschermann rozpačitě přikývl.
„Ale nezapomeňte na to, co vám říkám!“
Pan Lederer nezapomínal. Říkal, že i on se podílí na obraně země, 

kterou považuje za svou, přestože je Žid.

Zakázka na kožené součásti uniforem československé armády pa-
třila k největším, jakou kdy získal. Opasky, pouzdra, boty pro dů-
stojníky i pro mužstvo tvořily velkou část výroby, denně odcházelo 
z továrny mnoho beden do armádních skladů. A když pan Lederer 
potkal prvního vojáka, na kterém poznal svůj výrobek, zaplavil ho 
příjemný pocit. S jeho výrobky půjdou naši vojáci do boje, když to 
bude zapotřebí!

Pavel trávil na letišti co nejvíce času. Začali tím, že se učili držet 
rovnováhu na sedátku kluzáku, postaveného proti větru. U křídel stá-
li kamarádi, kteří je na povel pustili, a pilot se snažil, aby se letoun 
nenakláněl na tu či onu stranu. Zpočátku se to zdálo nemožné, ale 
jakmile našli správný cit pro řízení, bylo to snazší a snazší.

Mladý muž v kombinéze byl poslán na letiště přímo z pražského 
ústředí a s panem Velkem vytvořili dokonalou dvojici instruktorů. 
Josef Semerád byl zkušený plachtař, takže měl u kluků velkou auto-
ritu. Na rozdíl od Velka mu kluci vykali, ale brzy poznali, že se nad 
ně nijak nepovyšuje. 

Jednoho dne dostal pan Semerád dopis, který četl ve stínu křídla 
kluzáku. Dočetl a vyskočil, svolal kluky a s dopisem v ruce jim sdělil: 
„Páni budoucí piloti, píší mi z ústředí, že armáda plně pochopila vý-
znam Masarykovy letecké ligy. To víme už dávno. Jenže teď se našly 
peníze na daleko intenzivnější výcvik, budou nové předpisy a všechno 
se náramně urychlí. Už to nebude jen cvičení, ale pořádná dřina, abyste 
co nejdřív zvládli skutečné létání. Armáda bude potřebovat do nových 
letadel hodně nových pilotů. Takže žádné flákání a jdeme na to!“

Večer zašel pan Semerád na zasedání městské rady. A když přišel 
na řadu, vstal a rozhlédl se po přítomných představitelích města.

„Vážení pánové! Dostal jsem dopis, jehož část jsem přečetl vašim 
synům, členům leteckého klubu. Vám je určena druhá část dopisu, 
mám pověření vás s ní seznámit.“

Všichni přítomní hodnostáři na něj upřeli zrak a zpozorněli.
„Generální štáb československé armády vyhodnotil stav našich 

vojsk. Už delší dobu se staví důkladné opevnění našich hranic. Za 
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pomoci francouzských důstojníků modernizujeme všechny části oz-
brojených sil. Technika udělala velký krok kupředu. Všechny evrop-
ské armády zesilují letecké síly, ani my nemůžeme zůstat pozadu. 
Nové stíhací i bombardovací letouny vyrábíme i nakupujeme. Ale 
potřebujeme do nich nové piloty.“

Pan Semerád se odmlčel a znovu se rozhlédl.
„Teď už nepůjde jen o poletování mládeže vašeho města na stráni 

kopce. Půjde o regulérní výcvik budoucích vojenských pilotů, kteří bu-
dou chránit váš majetek i vaše životy. A životy vašich žen a vašich dětí.“

Semerád domluvil a nastalo ticho. Potom vstal starosta města.
„Vážený pane, rozumím tomu správně, že se čelní představitelé 

naší armády obávají, že může nastat další válka?“
Muži okolo stolu přikyvovali a začali si šeptat. Ale zmlkli, když 

pan Semerád opět vstal.
„Jsme tady sami mezi sebou a věřím, že žádný z vás o tom, co 

jsem řekl, nebude nikde mluvit. Nesmíte podlehnout panice! Vál-
ka může být daleko, ale stejně tak se může stát cokoliv. Ale žádný 
strach. Vzpomeňte hrdinství našich legionářů! Jsme silný národ, kte-
rý nepodlehne. Musíme však být připraveni. Ještě letos – a to vám 
slibuji – zažijete u vás letecký den, na kterém se vy i vaši synové 
přesvědčíte, jak silnou vzdušnou armádu máme!“

Pan Lederer si už dlouho všímal zahrady, která sousedila s jejich 
domem. Zašel ke vchodu do kláštera, byla to jen krátká procházka,  
a už stál před masivními vraty. Rozhlédl se a vzal do ruky velké staré 
klepadlo a několikrát zaťukal. Vrata se opatrně pootevřela a za nimi 
vykoukla jeptiška v tradiční pokrývce hlavy. Jak to dělají, že je mají 
stále tak dokonale bílé? pomyslel si pan Lederer, ale to už slyšel ti-
chý hlas: „Pochválen buď… Ráčíte si přát?“

Pan Lederer přešlápl z nohy na nohu, jak byl v rozpacích, ale byl 
připravený.

„Dobrý den. Rád bych mluvil s vaší matkou představenou.“
Sestra si ho prohlédla od hlavy až k patě, ale stále držela skulinu 

ve vratech co nejužší.

„Půjdu se zeptat. Mohl byste chvíli počkat?“
„Tady?“ řekl pan Lederer naléhavě, ale zdvořile. Sestra otevřela 

bránu, aby mohl projít dovnitř.
Stáli v delší klenuté chodbě, která vedla na vnitřní dvůr čtvercové-

ho kláštera. Byla temná, ale ze dvora pronikalo dost světla a chodba 
byla obílená, takže působila přívětivě.

„Zůstaňte tady,“ řekla jeptiška a zmizela.
Pan Lederer nečekal dlouho.
„Dobrý den, už jsme se setkali. Jmenuji se Abraham Lederer. Rád 

bych si s vámi o něčem promluvil…“
Matka představená chvíli mlčela. Potom sevření jejich rtů povoli-

lo a zamračená tvář se vyjasnila.
„Slyšela jsem o vás jen to dobré. Doufám, že mé omezené zprávy 

z vnějšího světa byly správné. Pojďte za mnou!“
Otočila se a zamířila do dvora. Pan Lederer udržoval uctivou vzdá-

lenost za ní a snažil se nebýt zvědavý. Stačil postřehnout pořádek, 
který ve dvoře panoval, dokonale střižený trávník a pečlivě udržo-
vané záhony s květinami. Zahlédl několik postav, které se okamžitě 
ukryly v podloubí, které obklopovalo dvůr. 

„Tudy,“ ukázala matka představená.
Uvnitř byla malá předsíň a další dveře vedly do velké místnosti, 

kde bylo klekátko u oltáře s obrazem, proti němu u okna nádherný 
starodávný stůl, za který matka představená usedla.

„Vezměte si křeslo – tamhle,“ ukázala, a pan Lederer si přitáhl 
kůží potažené křeslo. Vida, řekl si, dobrá useň a velmi pečlivě zpra-
covaná, dokonce s vytlačovaným vzorem, hodně stará a dokonalá 
práce. Pohladil kůži rukou.

Ženě gesto neušlo a řekla přísně: „Není na prodej!“
Ale pan Lederer se upřímně usmál.
„Ctihodná matko představená, hluboce se omlouvám, ale já nic 

starožitného nekupuji ani neprodávám. Jen práce řemeslníka, který 
tohle křeslo kdysi dávno vytvořil, mě zaujala, já se totiž zabývám 
právě kůží a výrobky z ní. Ale proto tady nejsem…“
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Teď se usmála i matka představená. 
„Všiml jsem si, že zeď mezi naší a vaší zahradou je ve velmi 

špatném stavu. A rád bych ji obnovil. Ale k tomu potřebuji vaši 
podporu…“

Matka představená učinila odmítavé gesto.
„To půjde jen velmi těžko. Klášter nemá prostředky ani na nutné 

opravy uvnitř objektu, ve kterém se nacházíme, natož zdí zahrady!“
Ale pan Lederer pokračoval: „Vy mi špatně rozumíte. Nechci, 

abyste se podílely, ať finančně nebo řemeslně. Ale potřebuji váš sou-
hlas. A ještě něco. Ta zeď je nedobrá i na dalších stranách. Rád bych 
– tedy pokud byste to dovolila – nechal udělat všechny strany zdi 
najednou. Budou tu řemeslníci, zařídím materiál a stroje, takže …“

Matka představená pozorně naslouchala a pomalu řekla: „Smím 
být upřímná?“

„Budu jen potěšen, pokud budete.“
Matka představená několik vteřin mlčela, jak si v duchu dávala 

dohromady věty, které nikdy předtím nemusela vyslovit.
„Podle jména nejste křesťan…“
„Ne, nejsem. Jsem Žid, narozený z židovské matky.“
„Nikdy jsem s nikým z vaší… tedy z vaší církve nemluvila. A vím 

o vás, tedy o Židech, poměrně málo. Takže mi není jasné, proč byste 
zrovna vy měl konat nákladný – a pro vás jistě zbytečný – čin. Co 
vás k němu vede?“

„Je to daleko prostší, než byste čekala,“ řekl pan Lederer. A pokra-
čoval: „Naše učení, které je obsaženo v Tóře, nám nařizuje, abychom 
při sklizni pole vždy nechávali na okraji dva řádky nesklizené, aby 
vdovy a sirotci si mohli sesbírat klasy pro svou nelehkou obživu.  
A ta zeď je onen okraj pole. Rozumíte mi?“

Matce představené chvíli trvalo, než odpověděla.
„Velice vám rozumím. A přiznám se, že mě mrzí, že jsem se více  

o vaši komunitu nezajímala. Zdá se, že jste moudrý muž, jakých jsem 
potkala málo. Samozřejmě budu ráda, když budeme smět využít váš 
šlechetný návrh. Jen se budeme muset postarat o řadu souvislostí. 

Třeba o to, kdo se bude starat o naši zahradu v době stavby, nerada 
bych, aby soukromí sester kdokoliv narušoval…“

Pan Lederer měl vše promyšlené.
„Jakmile bude vše ze zahrady sklizené – a to bude zanedlouho, že? 

– , nastoupí řemeslníci. Postaví zástěny směrem do vašich záhonů  
a za nimi budou stavět. Takže nebudou nakukovat do míst, kam muži 
nemají přístup.“

„To zní zajímavě, ty zástěny. Neumím si je sice příliš představit, 
ale věřím, že to bude nejlepší řešení.“

„To není vše,“ řekl pan Lederer, potěšený, že jeho návrhy jsou 
přijatelné. 

„Mám ve fabrice kopec čisté a úrodné půdy, která vznikla při stav-
bě nové haly. Moji lidé ji prosívají, aby byla bez kamení a plevele.  
A přivezeme ji k vám na stavbou poškozené záhony, vsadím se, že 
vaše zahradnice nemají příliš čerstvé zeminy ani kompost, že?“

„To nemají,“ přiznala matka představená, „mají hodně jiné práce. 
Ale je toho mnoho, co navrhujete, musím si vše promyslet a dám 
vám co nejdříve vědět.“

Z obchodního oddělení přišel za panem Ledererem komerční in-
ženýr Janda.

„Pane šéf, tohle zrovna přišlo. Já myslím, že byste to měl začer-
stva vidět!“ řekl zdvořile a podával panu Ledererovi na stroji psaný 
dopis.

Pan Lederer si nasadil cvikr, který už nějakou dobu musel pou-
žívat na čtení, a začal si potichu překládat z němčiny, ve které byl 
stručný text napsán.

Dočetl a zdvihl hlavu.
„Pane inženýre, co si o tom myslíte?“
Pan inženýr Janda rozhodil ruce.
„Já to nechápu. Před týdnem jsme řádně a v termínu zaplatili po-

slední dodávku a teď tohle! Vždyť tu směs od nich bereme od za-
čátku! Jsou akurátní jako správná německá firma. Kvalita, přesné 
dodávky, nikdy nám nezvedli cenu. A my přesně platili!“
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Pan Lederer se nevěřícně podíval znovu do dopisu.
„S politováním vám musíme sdělit,“ četl, „že vzhledem k říšským 

zákonům musíme zrušit smlouvu s vaší firmou.“ Znovu se podíval na 
Jandu. „Jaké říšské zákony?“

Janda se ušklíbl.
„Já se na to trochu podíval. Říšské zákony jim neumožňují obcho-

dovat s židovskou firmou! Promiňte, šéfe, já je jen cituju.“
„Židovskou firmou?“ žasl pan Lederer. „Jaká my jsme židovská 

firma? Vždyť já zaměstnávám, pokud vím, jen asi dva či tři mé sou-
věrce, a ti ani nevědí, kde je synagoga!“

„Jenže na smlouvách je uvedeno vaše jméno,“ připomněl Janda. 
„To těm náckům nevoní! A tak se vymlouvají na říšské zákony…“

„Na ja,“ řekl pan Lederer. „Jak velké zásoby jejich směsi máme?“
„To snadno zjistím, ale teď musím rychle najít jiný zdroj. Snad to 

nebude těžké. Musel jsem vám to sdělit, abyste věděl, co nás může 
ještě potkat. Budu vás o dalších jednáních bezodkladně informovat, 
pane šéf.“

Inženýr Janda odešel a pan Lederer si musel sednout. Vzpomínal 
na slova pana Aschermanna. Ten už mu psal z Ameriky a nabízel mu 
práci ve vlastním podniku.

Jenže on přece nemůže opustit fabriku, kterou postavil, nemůže 
propustit lidi, kterým slíbil lepší život a kterým ten slib plní každý 
den, spoléhají se na něj, věří mu, naučili se nové práci a dělají ji 
skvěle! Nemůže začínat znovu někde na druhé straně zeměkoule, ne-
zná jazyk tak dokonale, aby se vyznal ve smlouvách, které by ho tam 
čekaly, nebyl by schopen nacházet nové lidi, kteří třeba nebudou tak 
zruční, nebudou věřit cizinci…

Co to je se mnou? ptal se pan Lederer sám sebe. Vždycky jsem  
o velkých svátcích šel do synagogy a naslouchal slovu Hospodinovu, 
jsem dobrý Žid a jsem hrdý, že jsem příslušníkem národa Čechů, 
vážím si jich, a to nejen slovy. Co jsem udělal špatně?

A bylo hůř. Pan Lederer s údivem četl o nepokojích v pohraničí. 
Dokonce si pustil rozhlasový přenos projevu toho člověka s knírkem, 

s patkou černých vlasů. Špatně mu rozuměl, protože muž zvyšoval 
hlas a chvílemi řval, a pan Lederer pochopil, že Hitler je ztělesněním 
zla, že je nebezpečný, porozuměl, že to nejsou plané výhrůžky poli-
tického žvanila, že nejde o pomatence, ale o muže, který je fanatic-
ky zaměřen jen na jedno – stát se nejmocnějším vládcem Německa, 
diktátorem. 

Pan Lederer byl víc a víc přesvědčený, že Adolf Hitler už dávno 
považuje za nepřátele právě Židy, že jen potřebuje nabrat více sil, 
aby mohl začít boj proti nim.

Pan Lederer byl v hrozné situaci. Nemohl se svěřit ženě, nemohl ji 
postavit před hotovou věc, že musejí všechno opustit a odjet.

Pochopil, že jeho povinností je nejprve zachránit syna.
„Pavle, můžeš nechat práci a jít do ředitelny?“ zeptal se pan Le-

derer.
Pavel rychle dopsal načatou řádku a položil pero. Obrátil se na ko-

legyni: „Prosím, Miládko, berte za mne telefony, a kdyby bylo něco 
důležitého, poznamenejte mi číslo, já se jim ozvu!“

„Spolehněte se, kolego!“ řekla s úsměvem Milada Sigrotová, kte-
ré se Pavel náramně líbil.

Pavel spěchal za otcem. Ten ho k návštěvám moc nezval; co bylo 
zapotřebí, vyřizovali při večeři doma, a většinou to byly jen stručné 
věty, otec dávno věděl, že na Pavla je spolehnutí.

Pavel za sebou zavřel dveře a sedl si proti otci.
„Něco spěchá?“ zeptal se.
Otec si vzdychl a opřel se oběma rukama o stůl.
„Řeknu ti to na rovinu. Měl bys odjet. Buď do Anglie, nebo do 

Ameriky.“
Pavel na něj nevěřícně zíral.
„Proč, co se stalo?“
„Ty nesleduješ situaci v Německu?“
Ale Pavel se usmál.
„Sleduju, tati. Ale na nás si netroufnou. Máme silnou armádu, 

máme pohraniční pevnosti.“
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Jenže otec zavrtěl hlavou.
„To vím taky. Ale měl bys vědět, že my Židé máme šestý smysl, 

který nás varuje, když hrozí nebezpečí. A mě ten signál, co jsme zdě-
dili po předcích, budí i ze spaní.“

„Tati...“
„Žádné tati, dobře poslouchej. Můj společník pan Aschermann už 

je v Americe a chce, abychom jeli za ním. Já hrozně váhám, nemo-
hu všechno nechat, ale ty bys měl využít, co ses v Anglii naučil. Jsi 
mladý a máš budoucnost před sebou. Slib mi, že nad tím budeš pře-
mýšlet!“

Pavel se v křesle narovnal.
„Dobře, tati. Slibuju. Taky ti něco řeknu. V aeroklubu mi naznači-

li, že Židy mezi sebou neradi vidí. Pan Velek se mě zastal, ale cítím, 
že někteří takzvaní vlastenci si myslí, že my nejsme správní Češi, že 
jsme dokonce zbabělci.“

„A to sis nechal líbit?“
„Nikdo si netroufá mi to říct do očí. Nechci odejít, čeká mě moto-

rové létání. Už brzy. To víš, že bych v případě války raději bojoval, 
než utekl. A jak říkám, nemyslím si, že

Němci něco takového plánují.“
Trvalo hodinu, než Pavel vyšel z ředitelny a vrátil se ke své práci. 

Když Milada viděla, jak je zamračený a do sebe uzavřený, řekla pou-
ze, že nikdo nevolal, a ponořila se do sčítání čísel.

Pavel se do práce nepustil. Měl nad čím přemýšlet. I jeho napadlo, 
že by měl využít nabídky pana McIntoshe, který mu napsal velmi 
srdečný dopis, aby přijel na pár dnů, že Sean bude šťastný, že se zase 
uvidí, že se v Edinburgu bude konat přehlídka skotských pluků, a tak 
dále. Bylo za tím cítit, že i on má o Pavla starost.

Jenže – přece tady nenechá Hanu. Neumí si bez ní představit život 
někde jinde. A vzít ji s sebou? Jak?

Přemýšlel, div se mu hlava nerozskočila. Ale nebyl schopen nic 
vymyslet…

Hana se vrátila ze školy a zalezla do svého koutku, aby napsala úko-
ly. Ale jen si všechno rozložila, klaply dveře a měla za zády mamin-
ku. Vzhlédla a bylo jí jasné, že se stalo něco nepříjemného.

Maminka si sedla a přísně začala: „Čteš noviny a posloucháš rádio?
Hana opatrně řekla: „Nemám moc času, vždyť víš, kolik mám 

učení. Co se stalo?“
Maminka zvedla hlas: „Co se stalo? Co se stalo? Kdybys aspoň 

trochu věnovala pozornost životu okolo sebe, zjistila bys, že v Ně-
mecku nakázali lidem, aby si rozmysleli oženit se s Židovkou, a Ži-
dovkám zakázali vzít si árijce, jak oni říkají. Neříkej mi, že o tom 
nic nevíš!“

„Nevím, vážně, mami. Mě Německo moc nezajímá…“
„Ale mělo by tě zajímat. Vždyť ten tvůj Pavel je přece Žid!“
Tohle jsi neměla říkat, mami, pomyslela si Hana. Tohle ne. Nahlas 

řekla: „Ale já si ho přece ještě neberu!“
„Takže přemýšlíš, že by sis ho vzít chtěla. Jenže už teď mi jed-

na paní říkala, že tě viděla někde u Václaváku s nějakým Židákem!  
A tohle mám poslouchat?“

Paní Janská potřásla hlavou.
„Jsi moje jediné dítě a já přece nemohu přihlížet, jak se ženeš do 

záhuby!“
„Ale já se neženu do žádné záhuby,“ řekla Hana a sama se divila, 

že mluví docela klidně, „prostě mám Pavla ráda. Co je na tom špat-
ného?“

„Už jen to, že je Žid! A že jeho otec je bohatý Žid! Takový, co 
vysávají lidi, viděla jsi sama, v jaké bydlí vile! Ať mi nikdo neříká, 
že to všechno může vydělat poctivou prací!“

Ve dveřích se objevil pan Janský. Potichu, ale důrazně promluvil: 
„Stelinko, co to děláš?“
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Matka se na něj podívala, ale nezměnila tón řeči: „Ty se do toho 
nepleť! Měl bys stát na mé straně a té holce domluvit!“

Ale pan Janský se nedal.
„Stojím na tvé straně celý život, od okamžiku, kdy jsme se vzali. 

Ale nemyslím si, že bys měla útočit na svoji – a taky moji – dce-
ru. Jen si vzpomeň, jak ses čertila, když tvoje matka prohlásila, že 
vydělám leda tak na slanou vodu, že ty bys mohla mít úplně jiné 
partie!“ 

Hana zírala. Ale mlčela.
Jenže její matka se nedala.
„Ale to bylo něco úplně jiného! Já jsem tě milovala a byla bych 

utekla z domova, kdyby mi nedovolili si tě vzít!“
„A to má naše Hanička utíkat z domova jen proto, že tobě se nelíbí 

její milý?“
„Pochop, je to Žid! Kdyby tohle slyšela maminka, dej jí Pánbůh 

klidné odpočinutí, skočila by z okna, jednou mi vyprávěla, jak měli 
na vsi Židáka, co prodával kořalku, a kolik lidí kvůli němu skončilo 
bez peněz a v pastoušce, i hůř!“ 

Hana to už nevydržela. Vstala a beze slova vyšla z místnosti. 
Tiše za sebou zavřela. Otec s matkou se na sebe podívali a otec 
řekl: „Vidíš, co jsi způsobila? Jak se na nás teď bude dívat? Cožpak 
nechápeš, že tohle je její první láska, první cit po lásce k tobě a ke 
mně!“

Pavel stál u okna a všiml si, že před bránou vedlejší zahrady vyrostla 
velká hromada hlíny. Podivnější bylo, že ji nabíraly na kolečko mla-
dé jeptišky a vozily ji do zahrady. 

Moc nepřemýšlel. Shodil oblečení a navlékl staré tepláky. Seběhl 
dolů a zamířil k hromadě hlíny.

„Přeji pěkné odpoledne. Omlouvám se, že vyrušuji, ale nemohu 
se dívat, jak mladé dámy pracují. To se nesluší, abych jen přihlížel. 
Smím vám pomoci?“

Jedna z jeptišek se opřela o lopatu a přísně si Pavla prohlédla.
„Bůh nám přeje pěkné odpoledne, ale myslím, že by si nepřál, 

abychom já a moje sestry setrvaly v rozhovoru s cizím mužem…“
Pavel se zastavil v uctivé vzdálenosti.
„Bůh vám nepomůže a ta hromada je pořádná. Určitě ji zařídil 

táta, stejně jako opravu zdi. Myslím, že o něčem takovém mluvil. 
Nejsem pro vás cizincem, ale sousedem. A to, že jsem muž? Hodím 
se k lopatě a ke kolečku víc než vy.“

Ostatní jeptišky nechaly práce a pozorně naslouchaly.
„My to zvládneme,“ řekla ta s lopatou.
„Já vám věřím,“ usmál se Pavel, „ale věřte i vy mně, že otec by mi 

jednu vrazil, kdyby se dozvěděl, že jsem vám nepomohl. Tak ukažte 
tu lopatu, prosím!“

Tohle zabralo. Jeptiška Pavlovi nejen dovolila, aby udělal několik 
kroků směrem k ní, ale podala mu lopatu. Zvedla hlas: „Sestry, není 
vhodné, abyste postávaly. Vezměte hrábě a jděte hrabat záhony, za-
tímco tento vlídný muž vám bude vozit materiál.“

Jeptišky poslechly, Pavel popadl kolečko a přistavil je k hroma-
dě hlíny. Nebylo složité je naplnit proschlou a proházenou zeminou.  
A už jel zahradou tam, kam mu vděčné zahradnice ukazovaly.

Pracovali společně až do podvečera. Z okna je pozorovala matka 
představená. Zpočátku se hodně mračila, ale když viděla, že Pavel 
vůbec nemluví s jeptiškami a pouze pilně pracuje, sešla do klášterní 
kuchyně a vydala několik příkazů. 

Z hromady zbyla jen hromádka, když Pavla zastavil příjemný star-
ší hlas: „Ani Pán nepracoval bez přestávky. Možná by dělníku na 
vinici Páně přišlo vhod malé občerstvení, co říkáte, mladý muži?“

Pavel se otočil. Za ním stály dvě jeptišky a držely tácy, na kterých byl 
džbán a sklenice, talíře s jídlem a se salátem. Za nimi ta, která je oslovi-
la. Matka představená, o které mu vyprávěl otec, poznal ji okamžitě. 
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Pavel se lehce uklonil a podíval se na špinavé ruce.
„Moc rád bych využil vaší nabídky, vážená paní, ale nevím, zda 

bych si neměl očistit ruce, než se pustím do lákavých pochoutek.“
Jeptišky odešly, matka představená pobídla Pavla, aby šel za ní.
„Tudy, prosím.“
U zdi uvnitř zahrady byla malá kamenná kašna, ve které se Pavel 

opláchl. Chtěl si ruce otřít o oblečení, ale byla mu nabídnuta čistá 
osuška.

„A teď k jídlu! Kromě masa je vše z naší zahrady, na které bude 
mít podíl nejen váš otec, ale i vy osobně. Nechte si chutnat.“

Pavla nebylo nutno pobízet, měl hlad, za chvíli byly talíře prázdné. 
A víno, ředěné chladivou a velmi čistou vodou, mu zahnalo žízeň.

„Bylo to skvělé, moc děkuju. A teď to musíme rychle dodělat, než 
se úplně setmí.“

Ale matka představená ho zarazila: „Zítra je také den, jak sestry, 
tak vy si musíte odpočinout. Navíc si myslím, že tohle ony už dodě-
lají samy.“

Ale Pavel se nedal: „Ne, to nedovolím, rozdělanou práci musím 
dokončit. Zítra se objevím ve stejnou dobu jako dnes, tady je práce 
tak na hodinku. Musím znovu poděkovat, vaše kuchyně je skvělá, 
vyřiďte to kuchařkám, prosím.“

Rozhlédl se kolem, jeptišky už také nechaly práce a stály opodál.
„Přeji všem mým pomocnicím dobrou noc, a vám také, vzácná 

paní.“
Matka představená se jemně usmála a popřála totéž, jeptišky sbo-

rem děkovaly za pomoc a loučily se. Jen jedna si troufla podívat se 
na Pavla přímo a usmát se na něj. Ale byl to velmi plachý úsměv. 
Přesto Pavla potěšil.

„Díval jsem se na tebe potají oknem,“ řekl pan Lederer, „a jsem 
na tebe pyšný.“

„To nic nebylo, tati, s chutí jsem si zacvičil. A byl jsem užitečný.“
„Když už máme chvilku času,“ zastavil se pan Lederer, „jak jsi na 

tom s výcvikem létání?“

Pavel zazářil: „Tati, to bys byl ještě pyšnější. Už jsem absolvoval 
první sólo a bez sebemenší chyby, a v neděli poletím motorovým leta-
dlem, ještě s instruktorem, ale kdybys to éro viděl, pochopil bys, jak moc 
se těším, až si sednu za knipl. Budu první, kdo na něm začne cvičit!“

„To je dobře. Ale buď opatrný, máti má o tebe velký strach.“
„Já jsem opatrný, tati. Už kvůli mamince.“
Pavla nepřijali do armády, když se hlásil v době mobilizace, kterou 

vláda vyhlásila. Mrzelo ho to, ale bylo mu doporučeno, aby urychle-
ně dokončil pilotní výcvik, který převzala armáda. Na letišti se obje-
vila první vojenská letadla a vše se hodně urychlilo.

Byl unavený, když musel ráno do továrny a po práci rychle na 
letiště. Proto chodil brzy spát, ale ten den ho hluboko po půlnoci 
vzbudil nezvyklý ruch v domě. 

V pyžamu sešel do obývacího pokoje, kde u velkého rozhlasové-
ho přijímače stáli v půlkruhu a seděli v kožených křeslech pánové, 
které většinou znal. Přátelé a spolupracovníci Pavlova otce, i někteří 
z vedení města. Ani se na Pavla neotočili, protože byli soustředěni na 
hlas, který zněl v rádiu.

Hlasatel hovořil německy a Pavel rozuměl jen zčásti, ale pochopil, 
že oznamuje přijetí dohody mezi velmocemi, která dovoluje němec-
kým vojskům obsadit československé pohraničí. 

V místnosti bylo naprosté ticho, takže bylo slyšet i praskání v po-
zadí hlasu, který se nesl místností. 

Zpráva skončila a Pavlův otec rozhlasový přijímač vypnul. Otočil 
se na ostatní a přitom zahlédl Pavla u schodiště. Ale nevěnoval mu 
pozornost. 

„Pánové,“ řekl, „to je konec Masarykova státu.“
Náhle všichni začali o překot hovořit. 
Jeden z městských radních vstal a okřikl je: „Pánové, pánové! 

Klid, prosím!“
Všichni se ztišili a radní Schönefeld pokračoval: „Co když to je 

jen německá propaganda?“
Pan Lederer zvedl ruku a zavrtěl hlavou.
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„Tohle není propaganda. Tohle je oficiální německé prohlášení. 
Zítra se pokusím zachytit londýnské vysílání a budeme vědět přesně-
ji, co se stalo. Ale věřím tomu, co jsme slyšeli. Jen mi není jasné, jak 
se zachoval pan velvyslanec Masný, který tam jistě byl přítomen.“

Jeden z mužů vykřikl: „Ať tam byl kdokoliv, bylo přijetí takové 
dohody naprosto nepřípustné. Je to zrada!“

Jiný mu odpověděl: „A co měl dělat, když se ti čtyři dohodli? Ne-
chápu, jak nám to Angličané a Francouzi mohli udělat!“

„Měli přece s námi smlouvy, že v takovém případu pomohou!“
Opět se ozvalo několik hlasů najednou a radní Schönefeld znovu 

musel požádat o ticho.
„Teď nic nevyřešíme. Vraťme se k rodinám a sejdeme se dopoled-

ne, kdy už bude všechno jisté. Navrhuji v deset na radnici!“
Většina mužů souhlasila a všichni se pomalu rozcházeli po dvou či 

po třech, stále se dohadujíce o tom, co se právě stalo.
Když všichni odešli, pan Lederer pokynul Pavlovi, aby si k němu 

sedl. 
„Synu, nikdy v životě jsem nečekal takovou událost, takové ne-

štěstí. Ztrácíme celá území státu a naše zem zůstane bezbranná  
a opuštěná. Co nás ještě čeká?“

Pavel protestoval: „Ale tati, vždyť máme dobře vyzbrojenou ar-
mádu!“

Pan Lederer hleděl do prázdna.
„Neumím si představit, co to všechno znamená. A už vůbec ne, co 

to znamená pro nás…“
Pavel se ho snažil povzbudit.
„Tati, je tady nabídka pana Aschermanna. Nebyl by nejvyšší čas 

využít jí a odjet?“
Pan Lederer se otočil a pomalu řekl: „A nechat tady všechno, co 

jsem celá léta pracně vytvořil? To přece nemohu! Kdyby to udělali 
všichni, náš stát by se rozpadl, a na to Hitler čeká!“

Rozhlédl se a jeho oči se zastavily na velkých stojacích hodinách 
v rohu místnosti.

„Tolik hodin! Teď nic nevyřešíme. Musíme jít spát, ráno je moud-
řejší večera, jak říká tvoje matka. Běž a zalez do postele, i já se po-
kusím usnout. Ale jak to zítra řeknu všem ve fabrice?“

Pavel šel pomalu do schodů a potom do svého pokoje, postel byla 
ještě teplá, schoulil se do klubíčka a snažil se usnout. Ale v hlavě mu 
doznívala kovová němčina berlínského hlasatele, snažil se srovnat si 
myšlenky, co to všechno bude znamenat a zda už to ví Hana. Ta ale 
jistě spí, možná se vše dozví, až se vrátí ze školy, ale možná se ve 
škole ta zpráva rozletí a… 

Usnul neklidným spánkem a zdály se mu zmatené a zraňující sny.
Na letišti vládl kupodivu klid. Pavel, který běžel celou cestu z do-

mova, našel jen mechaniky, kteří opravovali poškozený větroň. Ob-
rátil se a šel na „velitelství“, jak pojmenovali velký stan, který sloužil 
vojákům.

Uvnitř byli tři důstojníci, kteří se skláněli nad mapou. 
Otočili se a velitel řekl: „Co vy tady?“
Pavel pozdravil. 
„Myslel jsem, že bude potřebí, abychom něco udělali.“
Druhý voják se ušklíbl: „A co byste chtěl dělat, mladíku? Vyrazit 

proti německým stíhačkám? Nebo si sestřelit nějaký ten bombardér?“
Ten třetí ale Pavla znal.
„Nech ho být, je to náš nejlepší pilotní žák. Promiň, Pavle, ale 

určitě už víš, co se děje.“
„Vím, v noci jsme poslouchali německý rozhlas. Co budeme dělat?“
Velitel chvilku váhal, zda má před civilem uvažovat o situaci, ale 

potom se opět sklonil nad mapu.
„Jsme příliš blízko k hranicím, ale přitom nejsme strategickým 

bodem. Když přeletíme s tím, co máme, na letiště v Přelouči, bude-
me mít lepší výchozí stanoviště.“

Pavel udělal dva tři kroky, aby viděl na mapu. Byly na ní zakres-
leny černou tlustou čarou nové hranice republiky, ze které zbývalo 
žalostné torzo. Ukázal na čáru a zeptal se: „Můžeme se vůbec ještě 
bránit?“
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„Musíme se bránit! Žádné jiné východisko neexistuje!“ odpověděl 
velitel, „Naše jednotky, které se stáhly ze Sudet, určitě mají pocit 
zrady a budou se chtít pomstít.“

„A máme nějakou naději?“
Velitel pokrčil rameny a očima zkoumal mapu.
„Teoreticky máme. Ale protože ani Anglie, ani Francie nám nepo-

mohou, byl by to zatraceně velký risk.“ 
Druhý důstojník odhodlaně prohlásil: „Ale vojenská čest nám 

velí…“
Velitel ho přerušil: „Vojenskou čest jsme ztratili, když jsme při-

stoupili na zábor Sudet. Na čest zapomeňte a snažte se najít nejjed-
nodušší východisko.“

Obrátil se na Pavla.
„Tady jste opravdu zbytečný. Chápu snahu pomáhat, ale tohle už 

bude věcí vojáků.“
Pavel pochopil a odešel.
„Jak to, že nejsi v práci?“ zeptal se pan Lederer.
„Tati, musel jsem na letiště, zeptat se, co bude…“
„A?“
„Všichni vyčkávají. Ale chtějí přemístit co nejvíc letadel na velká 

letiště, aby byla v pohotovosti, kdyby Němci chtěli zaútočit na zby-
tek republiky…“

Pan Lederer ukázal na spoustu poznámek a na papíry na svém 
stole.

„Ta dohoda v Mnichově způsobila velký zmatek. Čekám pokles 
odbytu. Kdo by teď měl zájem o luxusní boty? A o kabelky? Ještě že 
máme zakázky pro armádu, ale počítám, že i tam dojde ke značným 
ztrátám.“

Pavel měl na jazyku spoustu otázek, ale řekl pouze: „Dobře!“
A odešel do své kanceláře.

Hana se zavírala se ve svém pokojíku a neotevírala ani otci, který na 
ni klepal a prosil, aby šla k večeři.

„Takhle to nejde dál,“ řekl pan Janský manželce, „ty se mračíš, 
Hanička se zamyká a nejí, řekne mi někdo, co se děje?“

Jenže paní Janská jen odsekla: „Co by se dělo? Nečteš noviny? 
Neposloucháš rádio? To se děje, bůhví, jak to všechno dopadne!“

Ale pan Janský zastavil manželku, která už byla na odchodu  
a poslední slova mu říkala přes rameno.

„Tak moment! Tady u nás doma přece není žádná kapitulace ani 
zrada národních zájmů. Tady chci mít klid a pohodu! A ta tu není! 
Neříkej mi, že se mýlím! Co se děje, krucinál?“

Pan Jánský nikdy nepoužíval drsná slova, ale teď byl hodně na-
štvaný. 

Jeho žena se mu vytrhla: „Jen se pořádně dívej kolem sebe! Tys 
nepochopil, kdo zavinil, co se stalo s námi všemi?“

Pan Janský stále nechápal: „Kdo co zavinil?“
„Já neříkám, že Hitler má ve všem pravdu, ale něco přece musí být 

na tom, že ve všem mají prsty Židé!“
Tohle bylo moc. Pan Janský se posadil a vytřeštil oči na manželku: 

„Stelinko, to nemyslíš vážně!“
„Myslím,“ vyštěkla paní Janská, „a jeden z nich pobláznil naši 

holku, která s ním chtěla utéct do Ameriky!“
„Jak tohle víš?“
„Byl tady a řekl mi to. Měl co dělat, abych ho nehnala bičem!  

A ta naše hloupá holka by s ním šla! Prý mu tady hrozí nebezpečí  
a tím pádem i jí, a ona ho miluje a šla by s ním třeba na kraj světa!“

Pan Janský nevěřil vlastním očím a uším. Jeho vlastní žena, ta 
vždycky tak mírumilovná a dobrosrdečná dáma! Jak mohla podleh-
nout tomu, co říká? Zkusil to ještě jednou smířlivým tónem: „Stelinko, 
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Hanička je mladá a zamilovaná, snaž se ji pochopit. Takhle ji jen po-
pouzíš a ona hledá útěchu u toho, kdo ji má rád. A hlavně, vždyť jsme 
přece byli u jeho rodičů a sama jsi viděla, jací to jsou milí lidé!“

„Milí lidé? Kde vzali na kuchařku a služku? Kde vzali na auťák, 
kterým se nás snažili oslnit? Mě teda nijak neoslnili, mě ne! Když 
jsem o tom vyprávěla paní Milušce, co bydlí pod náma, řekla mi, jak 
jejího otce jeden Židák přivedl na mizinu, když si od něj půjčil!“

„Ale to sem přece nepatří! Co je nám po nějaké paní Milušce? Jde 
o Haničku, o naše jediné dítě!“

„Právě že to je naše jediné dítě! A tobě by nevadilo, kdyby zmizelo 
do nějaké Tramtárie a tys je už nikdy neviděl?“

Pan Janský pochopil, že v tuhle chvíli nemá cenu se hádat. Pokusil 
se změnit téma. 

„A nevadí ti, že Hanička hladoví?“
„Však ona přijde, až dostane opravdový hlad,“ odsekla paní Jan-

ská a odešla.

Všechno v Pavlově světě se rozpadlo. Aeroklub přestal existovat. 
Otcův podnik se hroutil, denně řešili množství problémů a nestačili 
napravovat škody.

Ve městě s Ledererovými nikdo nemluvil. Všichni se začali bát  
o budoucnost a odvraceli se od nich. A těch pár přátel k nim chodilo 
potají. 

Pan Lederer poslal dopis na americké velvyslanectví se žádostí  
o podrobnosti ohledně emigrace do USA. Odpověď dlouho nepři-
cházela, takže se vypravil do Prahy a vrátil se s příznivou zprávou. 
Pan Aschermann pro ně sehnal záruky, které by umožnily Ledere-
rovým odjet bez problémů z Československa a nastoupit na loď do 
New Yorku. To pomohlo při jednání na velvyslanectví USA. 

Jenže oba Pavlovi rodiče stále váhali. Hlavně paní Ledererová se 
obávala, jak by se mohli v Americe uchytit. 

„Kdybychom byli mladí a zdraví, jela bych hned,“ říkala, když 
se jí manžel pokoušel přemluvit. „Ale takhle? Jen ta strašná dálka, 
cesta na lodi, a být tam na obtíž cizím lidem? Já si to neumím před-
stavit!“

Pan Lederer musel propustit několik lidí, což ho nesmírně rozruši-
lo. Ale zakázek ubylo a neměl pro všechny práci. Vyplatil jim značné 
odškodné, ale věděl, že v nadcházejících zlých časech to bude pro 
ně zlé. 

A starosti měl i s lidmi, kteří do města přicházeli z území, které za-
brali Němci. Po silnicích se valily nejrůznější povozy a automobily, 
plné těch, kteří v pohraničí museli opustit své domovy. Někteří utekli 
doslova jen v tom, co měli na sobě. 

A byli mezi nimi i Židé. Pan Lederer se snažil je vyhledávat mezi 
ostatními, aby jim poskytl pomoc, protože věděl, že jinde ji těžko 
najdou. Bylo to obtížné, ti lidé nedůvěřovali už nikomu a báli se 
všeho. 

V domě Ledererových jich našlo útočiště několik a byli vděčni, že 
mají kde složit hlavu. Děkovali za každé sousto. Ledererovi si byli 
vědomi, z jakého pekla tito Židé utekli. 

„Bylo to šílené,“ vyprávěl panu Ledererovi jeho přítel z mládí, „už 
delší dobu sudetští Němci provokovali před naším domem, házeli 
kameny do oken a pomalovali vrata nápisy JUDEN RAUS! Když se 
ale objevil český četník, utekli. Jenže hned po podpisu Mnichovské 
dohody přišel německý úředník a řekl, že nemůže ručit za naše ži-
voty, ať raději okamžitě odejdeme. Pomohl nám sehnat náklaďák, 
ale dostat se sem byla hrozná anabáze. Silnice byly plné a my měli 
strach, že nedojedeme. Jste hodní, že tady u vás smíme být. Už máme 
zažádáno o vystěhování do Palestiny, ale jak to dopadne, nikdo z nás 
netuší.“

Pan Lederer kamaráda utěšoval a vzal ho do Prahy na úřady, aby 
urychlil pro jeho rodinu šanci k odjezdu. A podařilo se, nakonec od-
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jeli přes Slovensko k Dunaji, kde na ně čekala loď. Odtamtud přišla 
pohlednice:

UŽ ZÍTRA VYPLOUVÁME! NA SHLEDANOU V LEPŠÍCH ČASECH!

Když Pavel pozdrav na pohlednici četl, podíval se udiveně na 
usmívajícího se otce a ten řekl: „To je z písničky Voskovce a We-
richa, kterou jsme si zpívali, když jsme jezdívali na jejich předsta-
vení…“

Další pohlednice nepřišla, ale pan Lederer doufal, že jeho kama-
rád žije a míří do Palestiny.

„Neměli bychom tam odjet taky?“ ptal se Pavel. „Já moc zpráv  
o sionismu nemám, ale už tam odjelo hodně lidí, mohla by to být 
dobrá šance, ne?“ 

Ale otec zavrtěl hlavou.
„Mluvil jsem s lidmi, kteří tam byli, a popisovali mi tu zem. Ano, 

dá se tam znovu začít, ale jsou tam jen pouště a bažiny, začínali by-
chom doslova od nuly!“

„A Amerika?“
Pan Lederer rozhodil ruce.
„Stále jednám, ale není to jednoduché. Zrovna dneska mám jed-

nání ve městě, budou tu projíždět slovenští kolegové, večer ti řeknu, 
co jsem se dozvěděl.“

Pan Imre Banyai pocházel ze staré židovské rodiny na Podkar-
patské Rusi. Byl to mohutný chlap a panu Ledererovi div nerozdrtil 
ruku, když se vítali.

„To jste hodný, že jste se zastavili,“ řekl pan Lederer.
„Však za starými priateľmi sa človek musí zastaviť!“ odpověděl 

pan Banyai. „Ako žijete? Mám pre vás návrh. U nás je zatiaľ po-
koj, čo keby ste prišli a pracovali pre mňa? Zveríte továreň niekomu 
spoľahlivému a ja vás naoko zamestnám, ale budete mať pohodlie  
a istotu. Čo vy na to?“

Tohle pana Lederera zarazilo. Věděl, že přítel Imre je velmi boha-
tý, věděl, že nabídku myslí vážně a že za ní není nic vypočítavého. 

„Ale je u vás pro našince bezpečno?“

„Áno, čo by nebolo? A keby predsa len niečo hrozilo, mám doko-
nalý plán, ako zmiznúť. Aj s vami. Prebral som to s ľuďmi, ktorí sú 
spoľahliví, dostali vopred naozaj poriadnu zálohu, takže vedia, že to 
myslím vážne!“

A pan Banyai udeřil pěstí do stolu, až sklenky nadskočily.
Pan Lederer sice nebyl přesvědčený, ale nahlas řekl: „Dohodneme 

to večer u nás doma, co říkáte?“
Ve vile továrníka Lederera byly připraveny kufry se vším, co si 

rodina chtěla vzít na cestu do Ameriky. Stály tam dlouhých čtrnáct 
dnů, ve kterých se pan Lederer rozhodoval mezi dvěma možnostmi. 
Měl v kapse kabátu tři letenky do Londýna, kde mohli nastoupit na 
loď do Nového Yorku. 

Ale naléhání pana Banyaie bylo čím dál tím silnější. Sliboval, že 
už je pro rodinu Ledererových připraveno ubytování i vše, na co byli 
zvyklí. Práce, mzda v neobvyklé výši, i slib, že „až sa všetko urovná, 
môžete u nás zostať, alebo sa vrátiť.“ 

Tahle věta držela pana Lederera doma a trápila ho ve dne v noci. 
Ale pan Banyai se náhle přestal ozývat. Pan Lederer zvedl telefon 

a zavolal na Slovensko. 
Ozvala se mu ústředna podniku pana Banyaie. A na dotaz, kde 

může pán riaditel být, se mu dostalo velmi rozpačité odpovědi, že 
nikdo neví, kam pan Banyai odjel, ať to pan Lederer zkusí zítra 
znovu.

Už to bylo podivné, ale ani druhý den nebyla situace jiná. Pan Ba-
nyai se ztratil. Pan Lederer zoufale zkoušel volat na všechny adresy, 
kde by se bývalý přítel mohl nacházet, ale marně.

Pana Lederera to velice vyděsilo. A ochromilo, protože se začal 
opravdu bát. Ale přece jen jednu věc udělal. Do nejlepšího kufru od 
pana Blumenfelda z Berlína – jestlipak ještě žije a vyrábí tak krásné 
a důkladné kufry? – složil vše, co považoval za nejcennější. Vzácný 
vyšívaný ubrus použil jako těsnění pro krabičky a sáčky, do kterých 
pečlivě zabalil zlato a stříbro, které zdědil po předcích, i to, které do-
provázelo jeho život. Šperky, které věnoval ženě, její dědictví po ro-
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dičích. A stříbrné předměty, používané při významných židovských 
svátcích. Sbíral ty věci celý život. 

Kufr odnesl pozdě večer k panu Karpíškovi, prvnímu zaměstnan-
ci, který nastoupil před delší dobou do provozu na výrobu luxusní 
obuvi.

„Smím dál?“ zeptal se paní Karpíškové, když mu otevřela. „Jme-
nuji se Lederer…“

Nestačil domluvit, protože zevnitř se ozvalo: „Mámo, pusť pana 
šéfa dál a jdi postavit na obzvlášť dobré kafíčko!“

Paní Karpíšková odešla a pan Lederer postavil kufr na stůl.
„Potřebuji od vás hodně osobní věc.“
„Pro vás všechno, pane šéf!“
„Tohle jsou věci, které potřebuji bezpečně ukrýt. Tak, aby je ni-

kdo, rozumíte, nikdo nenašel. A byl bych vám vděčný, kdyby se  
o nich nikdo nedozvěděl.“

Pan Karpíšek se podíval na kufr a položil ruku na jeho držadlo. 
Potom se podíval panu Ledererovi upřeně do očí.

„Pane šéf, nikdy nezapomenu, jak jste tady byl a dal mi práci. 
Dobrou a poctivou práci. A já dovedu být vděčný. Můžete se na mne 
spolehnout. Pojďte se mnou, aby moje stará nevěděla, že odcházíte 
bez kufru a nezačala něco tušit. Buďte bez obav, ani jí ani muk!“

Vstal, pootevřel dveře do kuchyně, a zavolal: „To kafíčko nevař, 
musíme s panem Ledererem ještě někam zajít. Přijdu brzo!“

Odešli do bývalé ševcovské dílny, kde pan Karpíšek potichu ote-
vřel starou almaru, odsunul věci v ní a strčil kufr za ně, opatrně al-
maru zavřel a řekl: „Tady samozřejmě nezůstane, jen co pošlu starou 
pro něco k sousedce, najdu bezpečný úkryt.“

Pan Lederer napřáhl ruku: „Ani netušíte, jak jsem vděčný. Ozvu 
se. Mějte se dobře!“

Pan Karpíšek potřásl rukou panu Lederera silným a pevným stiskem.
„Ať se stane cokoliv, pane šéf, já na vás nezapomenu!“
Jenže za několik dnů se stala věc, která převrátila svět pana Lede-

rera naruby.

Na kalendáři bylo 14. března roku 1939. A ranní vysílání Česko-
slovenského rozhlasu sdělilo ohromeným obyvatelům zbytku repub-
liky, že prezident Hácha podepsal v Berlíně dokument, kterým vydal 
jím reprezentovanou zem plně do rukou Adolfa Hitlera. Už to nebylo 
Československo, nýbrž Protektorát Böhmen und Mähren.

Pan Lederer stál u rozhlasového přijímače jako opařený. Ale jak-
mile vysílání zprávy skončilo, rozeběhl se do Pavlova pokoje.

Vrazil dovnitř a zatřásl spícím synem: „Vstávej!“
Pavel se dokázal probudit okamžitě. Odhodil pokrývku a vyskočil 

z postele.
„Co se děje?“
Otec měl zaťaté pěsti a v obličeji výraz odhodlání. Rozhlédl se po 

Pavlově pokoji, udělal dva kroky ke skříni a strhl z ní Pavlův kožený 
kufřík, ten nejmenší z výrobků pana Blumenfelda. 

„Rychle se oblékni. Teple a důkladně!“ nařídil synovi a otevřel skříň.
„Dej si sem jen to nejnutnější. Nic zbytečného. Dělej!“
V otcově chování bylo cosi, co způsobilo, že Pavel vůbec nemlu-

vil. Rychle se oblékl a do kufříku naházel pár věcí.
„Němci nás obsazují, musíš zmizet!“ řekl pan Lederer. „Nech si 

v kufříku trochu místa, nahoru dej pas a já ti tam přidám peníze.“
Ve velkém pokoji stála v županu paní Ledererová. Nevěřícně zírala 

na manžela a syna, kteří se hnali po schodech dolů, manžel běžel k sej-
fu a rychle jej otevřel, Pavel položil kufřík na stolek vedle a do všité 
kapsy nacpal svazek švýcarských franků. Zavřel kufřík a došel k matce.

„Mami, neměj o mne starost. Hlavně mi drž palce, ať se dostanu 
pryč!“

Matka Pavla objala a nechápavě řekla: „Ale proč tak najednou? 
Co se děje?“

„Hácha podepsal úplnou kapitulaci. Němci vstupují na naše území.“
Paní Ledererová stále nechápala.
„Vždyť oni jsou vzdělaný národ, že budou tady s námi, to přece 

ještě nemusí znamenat…,“ pokusila se bránit strachu. Políbila však 
Pavla na tvář a pevně ho stiskla v náruči.


