
 



UKÁZKA Z KNIHY TO JE DOST, ŽES ZAVOLAL (Josef Ejnar) 

Z kapitoly Čím se mysl naplňuje… 

Po dvou letech se narodil Petřík a pro mladou maminku se stal tím nejdůležitějším na celém světě. 

Tak už to příroda zařídila. Táta Pepík těžce nese, že už není jediným Mariiným sluníčkem, dokonce 

žárlí na toho obletovaného caparta, který mu je i není podobný. Ještěže má toho tolik na práci a 

nezbývá mu čas na zbytečné trápení. Dávno už se nejen zdokonalil ve hře na alt saxofon, ale hraje i 

na „tenorku“, pravidelně chodí na hodiny klarinetu, ovládá klávesovou harmoniku i bicí nástroje. 

Opisuje a rozpisuje noty pro svůj několikačlenný band. A také se dal do čtení. Hltá životopisy i beletrii. 

Snad i proto, že v dětství doma o knížku nezavadil. Ty se mu teď po muzice staly druhou vášní a 

trvalým koníčkem. Odkrývají mu širší pohled na svět kolem, o němž dosud tak málo věděl. 

V jeho rozrůstající se knihovně byste nenalezli laciné dobrodružné škváry a pochybné milostné 

příběhy, ale překvapivě díla H. de Balzaca, É. Zoly, G. de Maupassanta, G. Zápolské, K. Čapka, M. 

Majerové, A. Jiráska, B. Němcové, K. Poláčka, řady moderních britských a amerických autorů, stejně 

jako ruských klasických spisovatelů. Poezie však chybí – s jedinou výjimkou, a tou jsou tři díly 

sebraných spisů Jiřího Wolkera. Jeho epičtější básně Pepík miluje, cituje je, učí se je dokonce 

nazpaměť. Hodiny a hodiny dokáže Marii, pracující u šicího stroje, předčítat dlouhé pasáže z právě 

objevených literárních pokladů. 

Malý Petřík chtě nechtě poslouchá také, a proto už od dětství chápe knihy jako cosi, co denně patří k 

životu. V obývací kuchyni slýchává velké i malé příběhy, které ilustrují zlo i dobro, krutosti i radosti 

života, lásku i nenávist, vyprávění, z nichž čiší jednou smutek a jindy zase srší humor. Nemůže všemu 

porozumět, ale i tak si utváří jakési povědomí o tom, co je čestné, správné i žádoucí a co nečestné, 

podlé a nespravedlivé. Zbavte se pak takové rané mravní a ideové výbavy, i když vám v dospělosti 

rozum a zkušenost říkají, že život je složitější než principy a vítězí v něm často jiná pravidla než 

ušlechtilé zásady. 

 

Otec Pepík vstává pozdě ráno a někdy až před polednem. Podle toho, do kdy v noci hrál. Jednou ráno 

vejde ještě rozespalý do kuchyně a málem zašlápne svého čtyřletého potomka rozloženého na 

podlaze. 

„Co tady provádíš, prosím tě?“ vyhrkne a spatří na linoleu rozložené rubové nepotištěné jím vyřazené 

stránky notových záznamů. 

„Celé dny tu píše nějaká čísla,“ vysvětluje shovívavě matka od plotny. 

Otec poklekne, listuje popsanými stránkami a obrátí se k ní s údivem ve tváři: „Vždyť on píše čísla 

postupně od jedničky a dostal se už přes dva tisíce... A zdá se, že žádné nevynechal... Tys mu vy- 

světlovala, jak se to dělá?“ 

„Na nic se mě neptal, já jsem ráda, že si tu leží a je ticho,“ odpoví Marie a zřejmě vůbec nedocení, že 

chlapec kdovíjak sám pochopil zápisy čísel v desítkové soustavě. 

„On taky čte, jestli to nevíš,“ dodá ještě, jako by to bylo samozřejmé. 



„Cože? Jak to myslíš?“ 

„Jak chodíme do parku po Kodaňské, tak se pořád vyptává, jak se které písmeno čte, je tam spousta 

těch firemních nápisů jako Baťa, Rupa, tabák, maso... A ty začal postupně slabikovat a celou cestu se 

tím zabaví a nezlobí.“ 

Otec jen mlčky zírá. Promítne si své tolik jiné dětství kluka ulice a trochu závistivě uzavře: 

„V tom tedy po mně není...“ 

Každé dítě má své hry, mezi Petrovy neoblíbenější patřily číslice a písmenka. Koho by nebavilo si 

hrát? 

* * * 

Třicátá léta dvacátého století jsou plné napětí a nejistoty: hospodářská krize, pak u moci v Německu 

Hitler a doma stále hlasitější projevy sudetské německé menšiny. Komunisté šíří optimistické zprávy o 

zemi Sovětů a proti Španělské republice povstali frankisté se svými italskými a německými 

fašistickými spojenci. Babička Soukalová pohlídá večer Petříka a manželé Vojířovi vstupují do sálu 

jednoho z vršovických hostinců. Pozvali je tam na komunistickou schůzi jejich stejně staří sousedé z 

domu. Teď poslouchají vyprávění o násilí fašistů ve Španělsku, o perzekuci Židů v Německu, o 

nebezpečí, které hrozí republice. 

Vystoupí také známý spisovatel, který navštívil Sovětský svaz. Ohnivě mluví o zemi rovnosti a práce 

pro všechny, o velkých budovatelských dílech. „Projel jsem tu zemi křížem krážem, je tam dosud bída, 

ale také nadšení a pevná víra.“ 

Nakonec předsednictvo schůze vyzývá hosty, aby do komunistické strany vstoupili, chtějí-li přispět k 

dobré věci, a také žádá přítomné o peněžní příspěvek na podporu republikánského Španělska. Pak 

všichni, kteří umějí, zpívají Internacionálu, píseň plnou víry a naděje. Marii Vojířové společný zpěv 

vžene slzy do očí, ti lidé kolem jí připadají tak blízcí... Ten večer se stane členkou komunistické strany 

a přemluví k tomu i svého zdrženlivějšího manžela. V příštích dnech už na ulici s kasičkou vybírá na 

Španělsko a předplatí si Rudé právo. 

Najednou si Vojířovi připadají na jedné lodi i s dlouho už obdivovanými klauny z Osvobozeného 

divadla, kteří vystřelují do hlediště bojovné písně o tom, že „až nás půjdou miliony, všichni proti 

větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru, kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti 

proudu postoupíme o sta kilometrů“. Ano, Marie a Pepík ty své metry ujdou, udělají, co je třeba, snad 

se nakonec přidají všichni ostatní, vždyť kdo by nechtěl žít ve spravedlivějším světě? 

Hra za hrou, film za filmem dvojice V+W, podnět za podnětem... Který spřízněný divák by se tehdy 

příliš vytrvale ptal, je-li ta podmanivá vize kolektivismu ve filmu Hej rup! uskutečnitelná? Onen patos 

soudružnosti dělných lidí, kteří s humorem, ale přesto rozhodně a chytře srazí na kolena jakýsi 

zdánlivě neporazitelný mlékárenský koncern (vnímáno šířeji: kapitalismus), působí tak přesvědčivě a 

dosažitelně. Zvlášť když to prý v Rusku dokázali. Bylo tak snadné uvěřit a opájet se možnostmi, které 

se nabízely... 

Co také napovídá Pepíkovi většina knih, které přečetl, jakým směrem působí na čtenářovo myšlení? O 

čem vypovídá každovečerní zkušenost s boháči, kteří v nočních podnicích rozhazují tisíce? Kolik 



významných českých osobností se hlásí k levici? Jak se dokázal komunista Dimitrov obhájit před 

nacistickým soudem a ještě přitom nastavit fašistům zrcadlo a zesměšnit je? A jak si na druhé straně 

počínají ti, kteří ve svých zemích pronásledují komunisty? Italští fašisté vraždí poloozbrojené 

Habešany kvůli rozšíření svých držav, Německo, zdá se, ohrožuje světový mír a Židy. Tolik otázek a na 

ně jediná odpověď... 

* * * 

Pod okny denně Petrovi Vojířovi projíždějí tisíce aut a stovky tramvají. Jednou z jeho nejranějších 

dětských vzpomínek je také setkání s auty: náklaďáky, stěhovacími vozy a dodávkami. Tenkrát při 

mobilizaci v roce 1938 utvořily souvislou řadu po celé délce Bulharské ulice. Majitelé je museli 

dočasně propůjčit armádě ve vršovických kasárnách a Petrovi div nevypadly oči z důlků. 

Mobilizace by měla být každý den! Tolik auťáků! Vždyť tady do té doby stávalo nanejvýš jedno dvě. V 

okolí je vlastnili jen pan doktor Aplt a dva živnostníci. To se to pobíhalo a čutalo na bezpečně prázdné 

asfaltové vozovce s mantinely obrubníků po stranách! Jak volně se řádilo v lukách a polích pod 

kasárnami, kde dnes nemilosrdně vládne beton, sklo a všudypřítomná přecpaná parkoviště. 

 

Kdo přešel dnešní Vršovickou třídu, ocitl se v Edenu. Bez současných činžáků a sportovního areálu 

Slávie. Eden – malý pražský Prátr, který měl už největší slávu za sebou, ale stále ještě nabízel zábavu i 

prostor ke hrám. V mlze Petrových vzpomínek vystupuje jedna zřetelně: velký stan, pódium s provazy 

a obr, který vyzývá někoho z publika k zápasu za odměnu 100Kč a při své porážce na lopatky pak 

nabízí další stovku. 

Přihlásí se jakýsi zdatný muž, pružně se vyšvihne do ringu a za všeobecného veselí se svléká do 

trenýrek. Petr dnes tuší, že to třeba nebyl náhodný soupeř, ale tenkrát... Vyzyvatel obrovi zle zatápí, 

ale nakonec nečekaně podléhá, obr mu uznale poplácá po rameni a rozhodčí mu s rozmáchlým 

gestem podává zelenou bankovku. 

Diváci tleskají, křičí a pískají. Další soupeři nastupují a mezi nimi i muž s černou maskou – kuklou, a 

dokonce i jakýsi opravdový černoch, kterému se konečně „podaří“ zvítězit. 

 

Děti žijí a hrají si ve svém světě, svět dospělých příliš nevnímají. Jsou však chvíle, kdy na ně změněná 

atmosféra domova či ulice chtě nechtě zapůsobí. Třeba když Petrův táta na nějaký čas zmizí, máma 

ustaraně listuje novinami a stále si prohlíží mapu republiky. 

„Táta je tady, vidíš, až na Podkarpatské Rusi. Píše, že denně pochodují sem tam až 100 kilometrů, aby 

oklamali nepřítele,“ vysvětluje synkovi, když zachytí jeho zvědavé pohledy. „Moc se o něj bojím.“ 

Petr si pamatuje noviny, které o pár dní později leží na stole a jsou z velké části bílé, bez písma a 

obrázků. „Zcenzurovali skoro všechno,“ posteskne si matka, a když vidí Petrův nechápavý výraz, 

dodá: „Nedovolili to vytisknout.“ 

„Ti všiváci,“ zaslechne Petr také a vidí matku plnou dosud nevídané zlosti ve společnosti sousedů. „To 

jsme si teda vybrali pěkné spojence! Vykašlali se na nás, komunisti mají pravdu, že kapitalistům jde 



jenom o peníze a slovo dodržet neumějí. Podívejte se na tu mapu, kolik území Němci zabírají! Já tam 

mám přitom v Poniklé příbuzenstvo, Čechy jako polena!“ 

Hořkost a zklamání, také strach, co teď bude, to jsou pocity, které Petra obklopují. 

Táta Pepík se vrátí domů až po řadě dní a vypráví o krátkých bojích s Maďary. „Byli bychom se 

ubránili, kdyby nás nechali. Proti Maďarům určitě...“ 

 

Jako další bod v paměti má Petr patnáctý den v měsíci březnu o půl roku později. Sychravo, 

plískanice, rozčvachtaný sníh a cesta s rodiči k příbuzným na Žižkov. Útržky hovoru táty s mámou, 

pochmurná nálada a do toho naivní dětské otázky a úsečné odpovědi dospělých. 

„Už nemáme republiku, obsadili nás Němci...“ 

Pár dní nato překvapuje rodiče z hlediska dalších let cosi výrazně nepodstatného, ale tehdy v 

březnových dnech pobuřujícího: němečtí vojáci se všude v cukrárnách, jídelnách a v bufetech cpou 

ostošest, hlavně sladkostmi, a nakupují bezhlavě v ochodech, protože jim několikrát zvýhodnili kurz 

marky vůči hodnotnější koruně. 

„Vyžírají nás. Kam to jen povede?“ konstatuje otec. Není prý divu, v Německu už dlouho vládne 

přídělový systém a margarín místo másla. 

 

Vlastně byli Němci Hitlerem vedeni ke zdravé stravě, zelenině a k rostlinným tukům, říká si dnes Petr 

a napadá ho něco o paradoxech plynoucího času. (Nebyla snad i procesí prvními dálkovými 

pochody?) Když teď ve stáří vzpomíná na první léta ve škole, nechce se mu věřit, že býval neposedný 

a nepozorný, jak se dnes módně říká hyperaktivní. Začalo to v první třídě, když ho pan učitel nutil, aby 

místo písmene A četl Alík, místo M máma a podobně, i když už uměl přečíst celá slova. Stejně tak psát 

řádky číslic, které už před časem vypisoval do tátových not. Pak jednoho baví ve škole jenom 

vyprávění o kytkách, zvířatech a Praze, jinak se nudí a hledá si jinou zábavu. 

 

„Milá maminko,“ vyčítá učitel paní Marii na schůzce rodičů, „není dobře, že jste chlapce před školou 

učili číst a počítat, teď s ním není k vydržení...“ 

„Ale my jsme ho k ničemu nenutili, jen jsme odpovídali na jeho otázky.“ 

„Tomu moc nevěřím, domluvte mu, ať nezlobí, to víte, mám jen jedny nervy.“ 

A tak si Petr na samé jedničky musí ještě pár let počkat, protože nepatří k vzorným žákům. Domluvy 

rodičů a učitelů zpravidla ve většině rodin a tříd nebývají jen ústní, ale docela pádně ruční. Zvláště 

otec Pepík se v tomto smyslu nezbavil stínu svého otce Antonína. Ruku mívá ráznou a štědrou. Pláč 

nad rozbitým kolenem nebo modřinou od kamaráda je doma vždy fyzicky ztrestán. „Máš dávat pozor 

, kam šlapeš... Nemáš se prát, pak si nestěžuj...“ 

 



Možná to Petrovi prospělo, při bolesti raději nebrečel a na své šrámy si doma nestěžoval. Nikdy se 

také nestávalo, aby Petrovi rodiče spílali rodičům cizích dětí, které mu nějak ublížili. 

„Jistě na tom máš kus viny i sám.“ 

Je to však ve všech případech moudré? 

 

Vršovická sokolovna patří k nejmodernějším v Praze. Dvakrát týdně tu všichni kluci z ulice cvičí. 

Ukázněně stojí družstvo v řadě a po jednom se žáčkové střídají na gymnastickém nářadí nebo 

žíněnce. Skoro po dvou hodinách se všichni sejdou v malé tělocvičně s pódiem a jsou vychováváni 

četbou a vyprávěnými příběhy směrovanými k tomu, že je třeba se chovat slušně, nebýt sprostý, vážit 

si rodičů, pomáhat druhým, nelhat, nekrást, nezávidět, poprat se se svou leností tělesnou i duševní... 

Jednoho večera však oznámí náčelník: 

„Dnes jsme se sešli naposled. Bylo rozhodnuto, že se Sokol rozpouští.“ 

Nesmí říci, že ho rozpustili Němci – okupanti. 

„Je válka a po ní se uvidí. Třeba se jednou zase sejdeme, pevně v to věřím. Nezapomeňte, co jste zde 

prožili, slyšeli a naučili se. Nazdar!“ 

* * * 

Němečtí vojáci se stali v celém městě běžnou denní realitou, zvláště bydleli-li jste u kasáren jako Petr. 

Pochodují ulicemi, zpívají řízné písně, zatím pro něj nesrozumitelným jazykem. Brzy mu však děti ve 

škole budou rozumět, vyučuje se už od druhé třídy, jestli si Petr dobře vzpomíná. Na zdi vedle tabule 

visí obraz vůdce Adolfa Hitlera. Najde se i učitel, který při hodině podmanivě hovoří o těžkém 

vůdcově mládí, o jeho válečné statečnosti a dobrém srdci i o velkolepých plánech Německa ve 

sjednocené Evropě. 

Petr přijde domů a zamyšleně prohlásí, že pan Hitler je vlastně hodný člověk a že je mu líto, co 

všechno musel vytrpět, než se stal vůdcem. Otec jen němě zírá a matka lapá po dechu. Pak na sebe 

rodiče dlouho a rozpačitě hledí a Petr vycítí, že něco není v pořádku. Potom si otec odkašle a váhavě 

Petrovi sdělí, že je to všechno trochu jinak. 

„Němci nás obsadili, pozavírali do vězení mnoho lidí a každý se jich bojí. Pan učitel asi musí říkat, co si 

sám nemyslí... Raději o panu Hitlerovi nikde nemluv, ani v dobrém, ani ve špatném... Slib mi to. 

Nechceš přece, aby nás taky zavřeli? Až budeš starší, všechno ti vysvětlíme.“ 

 

Brzy nato, jedné noci ve dvaačtyřicátém, má Petřík lehké spaní. Když po návratu otce z hraní zazvoní 

poklička na kastrůlku s pozdní večeří, Petr otevře oči. Hned ale zase dělá, že spí. Nechce tátu 

zarmoutit, že ho probudil. Ten vyprázdní kastrůlek, pak se sehne a ukládá pod příborník nějaký balík. 

Přitom se pátravě podívá k lůžku se synkem, a to neměl dělat. Tajemství podněcuje zvědavost. Petr 

dlouho čeká, až zaklapnou všechny dveře a všude je tma. Jak nejtišeji dokáže, sáhne pod skříň a ve 

svitu baterky nalézá pod balicím papírem štůsek potištěných listů. 



„Všem věrným Čechům,“ slabikuje si nadpis a další věty, které vyzývají k odporu proti okupaci a k víře 

v německou válečnou porážku. Se smíšenými pocity listy uloží zpět a lituje, že se nemůže táty na 

nález zeptat. Prozradil by tak svou nemístnou zvědavost. 

Až po čase se dozví, čemu se říká ilegální činnost a že komunistická strana otce požádala, aby, když se 

v noci vrací z hraní vilovou čtvrtí, vkládal do poštovních schránek letáky. Teprve po válce mu rodiče 

přiznají, že se u nich ve sklepě pod hromadou uhlí ukrývaly balíky papíru pro jakousi tajnou tiskárnu a 

také otcův soukromý bubínkový revolver s náboji, nádherně stříbřitý, který byl pořízen už před válkou 

nikoli pro vášeň ke střelbě, ale pro svou krásu. Otec si vůbec na hezké hračky potrpěl: zavírací nože, 

hodinky, holicí strojky, krabičky klarinetových plátků různých značek... Snad tomu tak bylo proto, že 

mu v dětství hračky chyběly. 
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