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POLO�AS NAJÁD   –  rozverný román o hledání opravdové lásky.  
     Voln� navazují:  
 LEGENDY MLADÉ LIBUŠE  –  p�ítomnost prost�ídaná minulostí.  
     Voln� navazuje: 
SÁMOVA �ÍŠE ŽEN –  historická paralela p�edchozích p�íb�h�. 
 
 
 
 
                                  ÚVOD 
 
        Po vlažném p�ijetí ´Dalibora´ vymlouval Neruda Smetanovi další      
nám�t  z dávné  historie,  dokud  nepost�ehl  výjime�né  možnosti  Libuše:     
 „A oni ji nechaj v�štit?!“  rozzá�il se. 
  
      P�íb�h poslední z  Libuší,  jasnoz�ivé uklíze�ky v Gendrocentru, napojené   
na dávnou sest�i�ku Lipku, která stála v �ele  První dív�í války  ´za muže´ a           
založila se stopa�em �ichem/�echem rod,  z n�hož  pozd�ji vzešla i slavná 
dcera Krokova, je bytostn� ženský nám�t.  
     Škoda že s tím nep�išla n�jaká genderov� korektn�jší autorka.   
P�edem se omlouvám fiktivnímu sdruženi žen i virtuální organizaci muž� za 
p�ípadná nedorozum�ní z nadsazené skute�nosti a r�zného pojetí humoru.  
Feministické hnutí,které zakrývá nedostatek nápad� trvalým antagonismem   
a ignoruje budoucnost p�inášející matkám, družkám i zam�stnankyním 
ne�ekané t�žké �asy, neplní své hlavní koncep�ní poslání.  Ženy by m�ly 
v�d�t, co se d�je a jaké možnosti jim ješt� zbývají. 
 
     P�íb�h dívky, jež nalezla své poslání a jasným myšlením a vroucným   
srdcem zm�nila osudy žen kolem sebe a nep�ímo i úd�l state�ných bojovnic   
v  Sámov� �íši žen,  snad zaujme pár nových ´Libuší´,  které naleznou odvahu 
promyslet budoucnost vztah� – a jednat.                          
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Pocity, které ji p�emáhaly od chvíle, kdy  poprvé zahlédla ten výrazný vrchol,  
Líba nechápala; radostné vzrušení st�ídaly vlny svíravé tísn�. Bezd��n� 
zpomalovala, jako by cht�la oddálit kontakt s místy, jež k ní tak siln� 
promlouvala.   
     Na úpatí kopce vyložili paní doktorku, která se cht�la trochu projít, ale jen 
po rovince, podél potoka a dál pokra�ovali ve dvou.  
     Toman už na prav�kém slovanském hradišti kdysi byl. Navedl zaraženou 
�idi�ku k rozcestí, kde tehdy parkoval školní autobus, a s údivem si ješt� po 
�ty�iceti letech vybavoval spoluža�ky;  jejich jména, tvá�e i známky.  
Tehdejší jména a podoby. … Jak asi prospívají dnes?  
      Líba zapnula náhon na �ty�i kola a po kamenité cest� vystoupala až 
k hradb� trnitých k�ovin. Zajistila v�z a pomohla svému spole�níkovi vystoupit.  
„Je tu tak… divn�,“  vydechla.  
    Ml�el, i on cítil zvláštní nepokoj..  
     Nahodila si batoh, ze kterého vy�nívaly dv� špice smr�k�. Uvnit� byl zábal 
zeminy s ko�eny, rašelina do jámy a dvoulitrovka minerálky na zalití.  
     P�šina, sm��ující k návrší, p�ipomínala stezku zv��e.  
Postupovali jen zvolna;  Toman musel �asto odpo�ívat. P�esto m�la pocit,    
že se k tomu neznámému blíží p�íliš rychle!  
     Za posledním valem hustého porostu se p�ed nimi otev�el výhled do kraje.            
Obzor uzavíral souvislý h�eben Krušných hor od Klínovce až k Cínovci,        
na západní stran� se rýsovalo nižší, ale �lenit�jší horské pásmo a ve 
vnitrozemí vystupovaly z nížin vyhaslé sopky St�edoho�í.   
Hluboko pod nimi si spletí p�erostlých vrb, divokého chmele a polámaných 
olší razily cestu byst�iny, svád�jící vláhu z  Doupovských hor.   
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     „Dolánka a Leska, p�ítoky Liboce,“ vybavil si Toman výklad u�itele.        
„Zítra splynou s Oh�í,  týden budou Labem a pak ztratí sladkost a slovanský 
charakter v mo�i cizí vody.“ 
       Dívka a muž s berlemi z�stávali na v�trné kót�  p�i sob� a pohyb na úpatí 
kopce zachytili sou�asn�.  
     Zpod p�evislé skalní st�ny, p�ipomínající ilustraci z Lovc� mamut�,             
a kdysi nejspíš p�íst�ešku srstnatého matriarchátu, vyšla drobná postava 
v barv� nad�je a loudav� se vydala p�šinou od vesnice k lu�inám.  
 

 
Doktorka zalitovala, že vystoupila už dole u m�stku. Poušt�la ale d��átku 
rovnou p�es bránici národní písni�ky a p�ed tou holkou z bistra by se styd�la.  
Ve svém pokro�ilém stavu  uvítala, že dnešní výlet, korunovaný zapušt�ním 
dalšího stromku na význa�ném míst� (jako úlitbu b�žk�m prap�edk� za 
Tomanovo uzdravení) od�ídila Líba za ni.  
    Inženýr nem�l v poran�ných nohách ješt� sílu a speciál s automatickou 
p�evodovkou a výsuvným sedadlem, který objednal, nebyl stále hotov.   
     P�ed týdnem p�edala Zuzanka odd�lení hydroterapie v rehabilita�ních 
lázních svému zástupci, a te� už jen po�ítala dny v hodinách tiché radosti         
i v minutách obav a pochybností.   
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Zamí�ila podél potoka k lesu, ale  brzy ji zaujal na b�ehu padlý strom, jehož 
koruna se stále zelenala. Usedla na kmen, vyklouzla ze st�eví�k� stále 
t�sn�jších, se zav�enýma o�ima slastn� absorbovala teplo slunce a tiše si 
pozp�vovala. Založením byla najáda, vodu milovala a �erpala z ní út�chu.       
          
Toman sledoval shora tu nevšední bytost nosící jeho dít� a jako and�l nad    
ní bd�l. … Pletla v kytku rozmarýnu?  Házela ji do vod�nky / aby plula v širý 
sv�t? hádal.  Rozmarýna a Mate�ídouška. Dv� tvá�e žen.   
     Líba po boku dvakrát staršího muže, kterého stále ješt� objevovala, 
ml�ela. Byla tu s ním jen nap�l.  Z t�ch dávných míst cítila tíse� i nad�ji, žal      
i radost, smrt i zrození.  
     Ze zasn�ní ji vytrhl pocit, že nad vrcholem hradišt� prolétá vysokým 
obloukem šíp.  Snad tiché znamení p�ipraveným družkám?  Letní nebe však 
bylo prázdné a palisádové hradby už dávno lehly popelem.   
  
„Nejv�tší nalezišt� avarských p�edm�t� na našem území,“ prohodil Toman, 
který hledal v období nerovného soužití Slovan� s ko�istnickými nomády klí� 
k našemu národnímu charakteru. „Zbytky osídlení na jižním p�edpolí sahají až 
do doby bronzové, pak tu byli ovšem i Keltové.“  
     Líba za�adila tu epochu kamsi mezi pra�lov�ka a P�emysla Orá�e. 
Pod p�iv�enými ví�ky náhle zachytila  v rozší�ení brodu rozedrané postavy. 
V dalších záblescích je už vid�la stoupat šikmo svahem k hradišti, které 
vyr�stalo p�ed jejím vnit�ním zrakem jako trikem animovaného filmu. 
Na ženy, shrbené pod tíží m�ch� s vodou, pok�ikovali z plošin v rozích palisád 
cizorodým jazykem strážní s luky.       
     Zaplašila ty zneklid�ující p�edstavy. „Výhledy m�ly nádherné, ale jinak…“  
Cítila, že i její spole�ník vnímá atmosféru toho návrší. 
     Skute�nost byla mnohem horší, p�ipomn�l si Toman docentovu interpretaci  
úryvku z kroniky mnicha Fredegara: 
Nájezdníci se zbytky p�ších slovanských befulk�, nasazovaných v bojích do 
prvních �ad, se vraceli z loupeživých výprav zimovat ke svým poddaným        
a brali do loží jejich manželky a dcery...  
Avarskému jhu se nakonec postavili synové nomád� ze slovanských žen, 
ješt� p�íliš mladí, aby táhli zjara do boj� s Franky. 
     ´Údajn�!´ napadl praktik ihned ten nesmyslný popis:  ´Že by holobrádci 
pobili zkušené vále�níky, aby jim nekazili kamarádky?  K tomu povstání došlo,      
ale všechno muselo být úpln� jinak!  ́  
     Líba si zakryla o�i.  
Z oblak� prachu vystupovaly hrozivé siluety jezdc�, znavených dlouhou 
cestou, zk�ehlých sychravým podzimem, la�nících po teplých t�lech.... 
     Obyvatelky hradišt� musely p�ežít, jak se dalo, aby mohly p�ežít jejich d�ti.  
 „Odkud vlastn� p�išli ti… ti?“       
      „Avarština je jedním z jazyk� Dagestánu,“ pokr�il Toman rameny. 
…Nebylo by lépe nev�d�t?  
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Až budou testy DNA b�žné, sedmina muž� zjistí, že krmili kuka��í mlá�áta 
nezbedných žen, a zájemc� o otcovství ješt� ubude.  A všem nám nam��í pár 
procent ko�istnické krve.  
       P�edstavil si inzeráty:       Poloavar hledá �tvrtslovanku    
                                             Zn.: Ke spole�ným nájezd�m      
 
     „Je to tu... složité,“ zašeptala dívka. Pot�ebovala být chvíli o samot�. 
     Inženýr si rozložil patentní berli�ku do trojnožky a s úlevou dosedl na 
vypjatou vep�ovici.  
Kanadský smr�ek,  který zasadil na záv�trné stran�, bude brzy viditelný od 
cesty, p�emítal.  P�edvídav� vybral k�ivolaký dvoják, odolný v��i nepohod�      
i nájezd�m slovanských ko�istník� kolem Vánoc.     
   
     Líba zatím k�ižovala zamyšlen� nádvo�ím n�kdejšího hradišt�, tu a tam 
zastavovala a v pod�epu pokládala  ruce vedle sebe na zem.  Na vyvýšeném 
míst� zav�ela o�i a pokusila se sled záblesk� propojit. 
     
 Dole, v kulisách neprostupného pralesa, na jediném vymýceném míst� 
postávaly na b�ehu i po kolena ve vod�  zase ty rozedrané ženy. 
     Náhle se nejmenší z nich  nenápadn� odd�lila a zamí�ila proti proudu. 
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Vcítila se do rozhodnutí té zubožené holky, ale p�es klenbu korun ji 
nedokázala sledovat dál. P�edstavila si  široký úval pod sebou, kde lidé po 
staletí obd�lávali polí�ka, pole a lány, pokrytý ješt� pralesem.  
     Když se  vracela do p�ítomnosti, cítila, že ji Toman pozoruje.   
 „Lepší je mít jasno,“ prohodil rozpa�it�. Uv�domoval si, o� je jako žena 
citliv�jší, ale v��il, že to unese. „Tady nejspíš všechno za�alo...“  
     Daleko ve vnitrozemí vystupoval z šedého oparu zhola zbyte�ný 	íp. 
 
„Chlapi to m�li snadný,“ �ekla Líba drsn�, aby p�emohla emoce, které jen st�ží 
zvládala, když ho podpírala cestou zpátky k autu. „Vás jen pobili.“ 
     Rekonvalescent, který p�ed p�lrokem ješt� balancoval na hran� mezi smrtí       
a  neživotem, rozumn� ml�el. 
     „Mám pocit, že bych m�la n�co ud�lat, n�jak ty zlé v�ci napravit!“ dodala 
tiše, ale s p�esv�d�ením. 
     …A já mám být její p�edur�ený nástroj!  p�ipomn�l si p�edpov�� své 
spole�nice ješt� v bílé �elence za pultem láze�ského bistra.  Já – po boku 
Johanky z Arku?  Nebo n�jaké Matky Terezy?  
     To ješt� netušil, kolik tvá�í bude mít Libuše,  kolika ženám bude sloužit,       
a kolik jich, pro dobrou v�c, p�jde s ní.. 
   
 
Když Zuzanka zahlédla dv� postavy na vrcholu kopce, vesele jim zamávala.     
Byl to vlastn� docela hezký výlet. …Ten p�íští by mohl být ješt� zajímav�jší, 
p�edstavila si jízdu do porodnice s houkajícím policejním doprovodem,       
jako vyst�iženou z filmové komedie.  
Bude se mnou, i když jinde. Odejde, ale bude se vracet, a to mi zatím sta�í.  
     Vyzvedli ji dole u m�stku. Cestou zpátky všichni t�i zaražen� ml�eli.  
Líba ohledupln� zpomalovala p�es hrboly, ale do automapy ani nenahlédla.  
     Jako by odtud pocházela.  
 
 
P�es všechnu snahu Toman neusp�l. Nadcházející události ho zajímaly          
a dojímaly, ale na moderní léka�ku m�la Zuzanka zastaralé p�edstavy.  
     „Tohle je ženská v�c.“  Necht�la, aby kv�li ní m�nil program a jeho 
nabídku jakékoli pomoci s díky odmítla: „Ješt� je spousta �asu!“  
Všechno m�la p�esn� spo�ítané, od po�átku vycít�ného ženskou intuicí.   
     V láze�ském areálu porušila Líba ´zákaz vjezdu´ sporným zp�sobem:  
k budov� svobodárny zacouvala. Vynesla doktor�inu objemnou kabelu do 
vestibulu a vy�kávala u výtahu.  
Netoužila vid�t, jak se ti dva lou�í, ale cítila k té neohrabané žen� tak silnou 
rodovou sympatii, že by pro ni v té chvíli ud�lala cokoli.  
     „Chcete si sáhnout?“ zašeptala doktorka nejist�, když nastoupily do kabiny.  
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     Líba m�la pocit, že pod napjatou k�ží cítí pohyb. Další kousek skládanky 
zapadl na své místo.  �ekáme na tebe!  
     Zuzanka obývala už desátým rokem  útulnou garsonku v nejvyšším pat�e,    
s výhledem na modravý pás Krušných hor, a ani ji nenapadlo, že by mohla žít 
n�kde jinde. Postýlka se sem vejde, tak co.  
     „Všechno dob�e dopadne,“ lou�ila se s ní Líba u dve�í a nemyslela jen na 
p�íští dny, ale daleko dop�edu.  
… Jsem snad n�jaká dobrá sudi�ka!  napomínala se, když sjížd�la výtahem. 
   
Toman se zatím p�esunul na zadní sedadlo, kde m�l víc prostoru pro zjizvená 
kolena.  – „Všechno v po�ádku?“  
     Pohlédla mu pobaven� do o�í, vklouzla za volant a oto�ila klí�kem.  
     „Zvláštní místo,“ p�enesl se inženýr v myšlenkách zpátky na hradišt�, aby 
nemusel �elit otcovskému neklidu. „Když ukázali Nejedlému výsledky 
pr�zkumu, odvolal  archeology  a p�ikázal, aby tam poslali pásové traktory.“  
     Povšiml si Líbina nechápavého výrazu a dodal: „To byl všemocný ideolog 
a rudý ministr kultury. Takový nahrblý sta�ec; všichni se mu smáli. Dožíval 
v p�epychu, obklopen krásným um�ním a oduševn�lými ženami…“   
     V té chvíli si poprvé uv�domil, kdo vlastn� tenkrát vyhrával.    
„T�žkými pluhy drtili bronzové uzdi�ky avarských koní i st�epy hlin�ných 
nádob se slovanskými vlnovkami.  T�ch sto padesát let nerovné symbiózy se 
nehodilo do naší národní historie…“    
     „Jsou tam po�ád  –  všichni!“  rozechv�l Líbu pocit, že p�elétá ten výrazný 
vrch v obrovském stroji, jako z Vesmírných válek, za dun�ní bas� v Dolby 
systému;  že se sama stává t�mi masivními k�ídly!  Silou v�le p�esm�rovala 
kolos proti toku st�íbrné stružky pod sebou. Dole zachytila pohyb.  
     Lidská troska – uprost�ed drsné divo�iny – možná však p�ijateln�jší než   
zv�le násilník� mí�ila k pásmu hor na obzoru.  
     Nev�d�la, zda m�že ovliv�ovat, ´co už bylo´. Soust�edila se a poslala dol� 
alespo� povzbuzení.           
      Otrhaná dívka z ni�eho nic vzhlédla pátrav� k nebi.  
Na moment m�la Líba neskute�ný  pocit, že se jejich o�i setkaly. Byl to ale asi 
jen pohled do prázdna, sto�ený v p�íští vte�in� ke slunci. Zkusila  odchýlit 
vznášedlo  k západu, kde tušila Oh�i.   
     „Pozor!!“ vyk�ikl Toman v posledním okamžiku.  
     Strhla volant doprava a vrátila se do p�ítomnosti.   
     „Vy p�ece máte ješt� život p�ed sebou!“ pokáral ji polovážn�. O sebe 
nedbal. Po všem, co ho poslední rok potkalo, v��il, že je nezni�itelný.  
„Výkopy na tom návrší,“ pokra�oval jakoby nic, „odkryly mezi obdélníky 
zapušt�ných slovanských zemnic kruhové základy stepních jurt. P�t šest 
generací žili na jedné hromádce…“  
     „To muselo být hrozné!“ promítla si Líba v duchu soužití krutých muž�, 
podman�ných muž�, žádoucích žen i necht�ných žen.     



 
 

 

11 

     „Nakonec se t�ch Avar� n�jak zbavili; sami nebo s pomocí známého 
kupce se solí, a pozd�ji dali na frak i Frank�m, u Wogastisburgu. …To byla 
v�bec nejslavn�jší bitva v naší historii – a ta pevnost stála dost možná práv� 
tam,“ mávl Toman rukou ve sm�ru kopce, kde na valech praslovanského 
hradišt� dnes dopoledne zasadil sv�j p�edposlední pam�tní strom.  
     Líba dychtiv� naslouchala. Z d�jepisu v�d�la tak trapn� málo!  Rozhodla 
se co nejd�ív navštívit  knihovnu. Nev�d�la pro�, jen cítila, že je to d�ležité a 
n�jak to souvisí se ženami. … Ale nejd�ív si musím najít práci. 
     Blížili se k nájezdu na dálnici. Udržovala  stálou rychlost a p�emýšlela.      
… Do za�átk�, než se uchytí, jí inženýr nabídl byt, který užíval po návratu 
z emigrace, než se mu poda�ilo vykoupit d�m po rodi�ích. Ze spropitného 
m�la našet�eno pár tisíc a na nový život se t�šila. … V nejhorším za�nu zase 
roznášet piva, �íkala si, když nep�icházel žádný náznak pokyn� sh�ry.  
     V Tomanov� vilce bylo n�kolik volných pokoj� pro hosty, ale starý 
mládenec necht�l, aby mu ta holka nahlížela zblízka do hlavy.  
… Není zas tak ošklivá, p�emítal. 
Když si na ni �lov�k zvykne, docela 
ujde. Pomohu jí n�koho najít, za�ne 
va�it  a dá s tím p�edvídáním pokoj!  
…Co asi d�lá Zuzanka? zaplavil ho 
pocit sounáležitosti. M�l jsem tam 
p�ece jen z�stat. I na zap�enou...  
Pro� najednou brzdíme?!  
     Líba bez d�vodu zpomalovala a 
po n�kolika vte�inách sjela ze silnice 
na cestu, která se vytrácela v polích. 
Vystoupila, obešla v�z a otev�ela mu  
dví�ka.  
Byl krásný podve�er, kouzelná chvíle 
mezi dnem a nocí, kdy p�íroda za 
posledního sv�tla utichá. Vztáhla k 
n�mu ob� ruce a on je automaticky 
vzal do svých.   
     Soucítil s tou mladou ženou;  byla 
asi p�íliš dlouho sama.   
     Smála se mu do o�í, a p�itom 
blázniv� pof�ukávala.  
     „Hned zítra vám n�koho najdu,“ 
ut�šoval ji.  Ano, to bude nejlepší. 
     „Už!“ �ekla prost� a celá se 
rozzá�ila:  „Máte… dceru!“ 
     P�itáhl ji v návalu dojetí k sob�. 
Drželi se dlouze, beze slov.  
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„Jsou v po�ádku?“ polekal se po chvíli. Odpov�d�la mu klidnýma o�ima. 
V�d�l, že jí m�že d�v��ovat. „Jak krásné je být dálkovým otcem  –  a znát i 
vás.“  M�l pocit, že slyší fanfáry. Než sta�ila nalézt odpov��, zazvonil jeho 
mobil. „Ano, víme,“ p�ekvapil sest�i�ku. „Jedeme zpátky!“  
     Líba se už vracela za volant. 	ídila opatrn� a majestátn�.  
Oba cestou snili o novém a neznámém. 
 
 

 
     Toman znal d�ti jen z d�tství. 
S potomky svých p�ítelky� vycházel,  
ale rad�ji se jim vyhýbal, aby k n�mu 
náhodou nep�ilnuli a necht�li ho za 
tatínka.  
     Když mu sest�i�ky v porodnici 
ukázaly na pár vte�in p�es sklo jakési 
opi�í mlád� (matka ješt� neprocitla), 
odcházel se smíšenými pocity. 
P�edstavoval  si n�co p�kn�jšího, ale 
také víc úcty k otc�m, bez nichž by 
byly bez práce.    
 
  Do hlavního m�sta dojeli až pozd� 
v noci. Líba pomohla zaraženému 
prvootci jen k brance a pokra�ovala          
´k sob�´ vozem z p�j�ovny, který 
dostala za úkol ráno vrátit. 
     Toman si m�l p�íští den kone�n� 
vyzvednout sv�j upravený speciál.     

Dom� dorazila až po p�lnoci a uprost�ed svlékání upadla do spánku. Na konci 
hluboké fáze  nesnila jako obvykle v obrazech, ale vnímala zvuky: 
      Kolísavé nárazy v�tru do korun strom�, t�žknoucích létem, na pozadí 
zur�ící vody – a pak náhlé zasvišt�ní a  stoupající a klesající hukot, kon�ící 
náhle, zlov�stn�, m�kkým nárazem…  
     Vymrštila se. N�kolik vte�in ješt� cítila ostrou bolest pod levou lopatkou. 
Pak všechno odezn�lo. – Šíp? napadlo ji v první chvíli.  
…Obávané st�ely Avar� m�ly hlavice s otvory a za letu vydávaly hr�zostrašný 
zvuk, jako zlá meluzína. Takový nesmysl! Ale pro jistotu si prohmatala to 
místo, vlevo od páte�e. Pod neporušenou k�ží cítila jen kostnatá žebra.  
     To jsem p�ece já! Hodná a rozumná holka, která se rychle s každým 
domluví  a dostává v�tší dýško než ty hez�í. Kdo by mn� cht�l ublížit… 
A v tom jí zase nasko�il obraz rozedrané dívky, klopýtající kamenitým korytem 
potoka, pry�, co nejdál – kamkoli.  
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                                                                                                                  Inzerce 

KNIHY  s  REKLAMOU   
�
Prodejní ceny knih na úrovni �ty�násobku skute�ných výrobních 
náklad� už p�esahují možnosti v�tšiny �tená�� a klesající odbyt vede 
k dalšímu nár�stu marží a výdaj� na prezentaci a distribuci. Spíše 
než kvalita textu p�itom rozhoduje obchodní strategie a kontakty. 
 
     Po�izovací cenu brožovaných výtisk� lze uhradit využitím 
pouhých 5% plochy k inzerci (asi 30 okének). Cílová skupina        
se vyzna�uje vyšším vzd�láním a d�razem na kvalitu života. 
�tivé knihy v ´komer�ní verzi´ mohou být zasílány na požádání   
zdarma nebo nabízeny za symbolický poplatek.   
 
     budec@email.cz      604 422 381,  728 045 402   

 
 
Na protilehlém konci �eské kotliny, obývané už v dob�  kamenné tlupami 
lovc� a sb�ra�ek plod�, p�l tisíciletí civilizovanými Kelty, pozd�ji do�asn� 
Markomany  a Kvády a kone�n� i prvobyteli slovanskými  –  na rozlehlé staré 
usedlosti v modravém klínu hor probíhal ten víkend sn�m p�edních �eských 
žen (co spolu mluví). 
     Masivní st�l po odsunutých Germánech, zapln�ný vybranými pokrmy, 
p�edznamenával ráz setkání. Hostitelka sice nazna�ovala, že je p�etížená 
d�ležit�jšími úkoly (a va�ení a úklid jsou dnes už stejn� mužské práce);        
ale zajistila  solidní základ hostiny nákupem selete ze sv��ených fond�. 
     P�izvané ženy, a� nežádány, p�ivezly doklady svých dovedností. Peká�e a 
mísy nanešt�stí nenesly jmenovky, a ty nejlepší dary byly �asto p�isuzovány 
jiným. – „To se mi moc nepovedlo, ani to nezkoušejte!“ p�ivád�ly frustrované 
kucha�ky pozornost k výrobk�m, na které byly právem hrdé. 
     Pohledn�jší delegátky p�ijely v doprovodu ´milenc� ,́ jaksepat�í mladších,               
a neverbáln� se trumfovaly v�kovými rozdíly.  Neoficiální, ale velkolepá akce 
však z�stala v detailech nedomyšlená. Psi, pat�ící ženám, které už nad muži 
zlámaly h�l, se porvali a milci, riskující dobré bydlo, se zpili lahvemi 
´putovních´ vín, které zde p�ed�asn� ukon�ily svoji pou�. 
     „Podívejte se na n�! To je úrove�!“ posloužili neukázn�ní same�ci  
k obecn�jším záv�r�m o druhé polovin� sv�ta.   Majitelky ps� a muž� odvedly 
své milá�ky do ústraní, kde je pacifikovaly, a po chvíli se op�t sešly kolem 
ohn�, na kterém se rožnilo prasátko.  	ekn�me rovnou šovinistický kanec. 
      „Jsou �ím dál  horší,“ prohlásila úvodem hostitelka.        
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      „A neplní kvóty!“       
      „Diskriminují!“  Mladá právni�ka, nespravedliv� �asto zvaná do televize, 
nebyla mezi svými družkami oblíbená, ale mezi p�ítomnými muži vyhrála 
místní kolo sout�že  Sexobjekt dnešního dne. 
     „Kdykoli s námi jednají, p�edstavují si nás nahé!“      
     „V u�ebnicích je trojnásobek mužských koncovek! Není pak divu, že se  
d�v�átk�m v život� neda�í,“ poznamenala gendrová lingvistka,autorka nového 
slova ´hostka´, které uvád�lo do rozpak� manželky hostitel� i host� a zatím se 
vžilo jen pro ni  a v n�kterých genderov� korektních hanbincích. 
     „Po�et žen v �ídících funkcích je stále zanedbatelný.“ 
     „A po�et vynález� v Národním technickém muzeu, té bašt� mužské 
povýšenosti…,“ spustila jako patentní elektromotorek sv�j každoro�ní 
p�ísp�vek vzdálená prapranete� K�ižíka. 
      „To vše probereme pozd�ji,“ pozastavila nával stížností hostitelka. „Slíbila 
jsem vám p�ekvapení,“  prohlásila  a  pohlédla na hodinky.  
     „P�iletí paní Alice?“  
     „Zvýšila nám p�ísp�vky?“ radovala se genderová lingvistka. Od �as� 
obrozenecké slovotvorby novoslova podražila.                     
     Než sta�ila p�edsedka promluvit, p�ib�hla z kuchyn� její zard�lá dcera, 
t�ikrát por�znu svobodná matka, a podávala jí mobil.  
     „Už  na vás �e-ká-me,“ artikulovala šéfka pe�liv�. 
 Odml�ela se a ješt� pár vte�in vychutnávala informa�ní p�evahu.  
     „Jak všichni víte, naše drahá patronka je velmi vážn� nemocná, ale                  
i v nejt�žších chvílích sleduje naši �innost. Zdá se, že �ástka, kterou letos 
poukázala ženskému hnutí, p�evyšuje všechna o�ekávání.  Právní zástupce 
paní Alice, náš krajan, tu bude každou chvíli…“   
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     Pohledy všech žen se sto�ily do údolí.  
V perfektním na�asování stoupala úzkou cestou k chalup� velká bílá 
limuzína. Prodloužený Cadillac vjel do dvora a po zast�iženém trávníku 
pokra�oval až k jídelnímu koutu.  
     Když si �idi� povšiml ohní�ku pod motorem, rychle znovu nastartoval, 
prudce odcouval a blatníkem p�itom zahrál na pla�kový plot jako na xylofon.  
Ženy se shlukly kolem vozu nejvyšší t�ídy, vystoupil však jen rozezlený šofér. 
  O chvíli pozd�ji projelo bránou v oblaku kou�e plastové autí�ko, ze kterého 
vypadl tlouštík v tmavém obleku:  „Achoj, damy!  Vždycky cht�l jezdil takový!“ 
pozdravil výbor a neomylným instinktem veselých chlapík� zamí�il ke 
skupince milc� a vozataj�, nedbale rozložených ve stínu stodoly. 
      „M�ly jste je nechat doma! doma!“ opakovala patentní praprainženýrka 
jako zaseknutý fonograf.  
     To by bylo ješt� horší, horší!  v�d�ly omlazené padesátky. 
 �echoameri�an rychle p�evzal iniciativu a nejnov�jší sexistické vtipy ze 
zámo�í p�ekládal muž�m do mate�štiny svých rodi��, kterou zajímav� komolil.  
Z rozdovád�né družiny se ozývaly výbuchy smíchu.  
Dvanáct apoštolek nové víry sledovalo bezradn� právního zástupce 
sponzorky, které vd��ily za nebývalý rozmach svých aktivit, vkusné vybavení 
Gendrocentra i velmi št�dré odm�ny za p�ednášky, seminá�e a všechny        
ty výzkumy a pr�zkumy. 
     „Budu informovat mizis Stein!“ prohlásila p�edsedka zvýšeným hlasem, 
jako by doufala, že návšt�vník zachytí p�es dv�r její slova a polepší se. 
     „Zkusím ho p�ivést,“ povstala p�ekladatelka do korektního jazyka.  
     „Posa�te se u nás, paninko!“ halekal na ni už zdálky výrostek bez stálého 
zam�stnání, který d�lal jedné z televizních osobností ´asistenta´. 
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   „Jste ´naším´ �estným hostem,“ nasadila Jonka úsm�v stárnoucí Afrodity.   
„A prasátko už bude pe�ené. … Jak se da�í paní Alici?“  
     Americký právník na ni pár vte�in tup� zíral a pak oto�il palcem dol�.     
„Pani Alis už neda�í v�bec. Já nyni provedu váš fajnanc,“ nazna�il buclatými 
prsty peníze: „Prsatko napul sem.“  
     „I am sorry…,“  ustupovala gendrov�dkyn� zaražen� ke svým.   
     Ženy ji obklopily: „Jaký je? Co �íkal? Pro� nejde k nám?“ 
     „Není…“ Jak to vyjád�it korektn�?  „Není v�tšinový.“   
     Jedenáct  pusinek se pootev�elo. Tak proto! …Našt�stí  jsou na naší 
stran�. Až na ty, co k nim p�išli od žen. Hled�li tázav� na svojí delegátku.  
     Jonka pokr�ila nejist� rameny. „Horší  je, že paní Alice už není s námi!“ 
pohlédla pietn� k nebi. „Nadaci p�evzal on!“ 
       „�est její památce,“ vzpamatovala se p�edsedka, která tušila, co se blíží.     
Když jí minulý týden jejich sponzorka volala  z nemocnice, zdála se  zmatená. 
	íkala divné v�ci:   ´N�kde je chyba… Musíte… Nesmíte… Já už…´ 
     V minut� ticha, která ze situace vyplynula, si každá z žen promítala 
následky nového vývoje do vlastní situace. D�stojné ticho p�erušovaly 
výbuchy mužského veselí.  
     Ve stínu stodoly, u stolu s poloprázdnými lahvemi, trhal �echoameri�an 
listy ze svého bloku a rozdával je chlap�m. Hledalo se n�co na psaní. 
 

 
V�decké výzkumy potvrzují, že i u pe�liv� 
vybraných  prot�jšk� dochází p�i prvním 

setkání tvá�í v tvá� k negativním obranným 
reakcím.  

Zpo�átku vypadá každý divn�, ne-li h��. 
Naše patentované za�ízení tento vizuální šok 

prakticky odstra�uje. 

sestává ze dvou komor odd�lených m�ížkou. 
Každý ú�astník vstoupí  ze své strany potm�   

a b�hem konverzace se reostatem zvolna 
p�isv�cuje. Ze tmy vystupují zprvu jen m�kce 
rysy a obrysy a zrak má dost �asu p�ivyknout 

novým tvá�ím a harmonizovat s �ímkoli neobvyklým. Pocity jsou 
d�ležit�jší než pohledy, a utlumí-li se první dojem, �lov�k si zvykne na 
všechno. Míra p�ijatelnosti výrazn� stoupá  a užitím zvykátka lze umístit 

i jedince jinak vizuáln� diskriminované. 
DVOJSPOJ   – Wilson � son, výrobci mlžných komor 

IInnzzeerrccee 
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Radka nepot�ebovala další zam�stnání za každou cenu. Toman svoji 
zdatnou asistentku z lázní zajistil na rok dva dop�edu;  klidn� si mohla užívat.   
     ´Užívat´?!  To slovo neznala. Pro�esávala inzeráty, rozesílala osobní profil 
ve t�ech jazycích, oslovila n�kolik nadnárodních firem a rozhodila sít� po 
internetu. Nevybírají si m� – já je t�ídím! Uvažovala i o televizi a novinách. 
Na nástupním platu jí nezáleželo, peníze za ní brzy p�icházely samy.   
     Cht�la p�edur�ovat události a ovliv�ovat lidské osudy.  
´Romanticky´ založení potenciální zam�stnavatelé, kterým její st�ízlivý tmavý 
kostýmek, profesionální kompetence  i naprostá absence náznak�, že na n� 
bude ´hodná´, signalizovaly její nevhodnost, se zaplétali do vysv�tování           
o svých p�edstavách n�jaké  ´oby�ejn�jší́ .  
     … Oby�ejné to mají snazší  –  v práci  i  po práci.  
V podnicích s d�razem na výkon dostávala bystrá ekonomka nabídky 
k nástupu ihned, s výjimkou organizace, v jejímž �ele stála žena.  
Diskriminace, nebo intuice?  Ješt� nev�d�la,co chce, ale rozeznávala 
potenciál r�zných p�íležitostí. Odškrtávala postupn� nevalné a nevhodné 
firmy a neú�innost, se kterou se setkávala, ji udivovala.  
     Pozvání k pohovoru ´n�kdy v pátek po ob�d�´ samoz�ejm� pozm�nila     
na pond�lí dopoledne. 
   
 
 
Po krátkém setkání v recepci pozval šéfredaktor Radku do své kancelá�e.  
Dvojit� prosklenými st�nami bu�ky, zav�šené vysoko v prostoru haly, 
nepronikal hluk; o to víc vnímala  dynamický náboj budovy, soust�e�ující 
redakce r�zných periodik, tiskárnu i balírnu distribuce.  
     Poslední �ísla vydávaných magazín� si samoz�ejm� prostudovala p�es 
víkend. … Jsme tak hloupé, nebo se na tom teprve soustavn� pracuje?    
     U psacích stol� zavalených stohy papír� se sklán�ly nad klávesnicemi  
po�íta�� v�tšinou ženy, ale práci jim zadávali muži, rázující uli�kami 
s maskami naléhavosti a odpov�dnosti.      
    „Mluvíte dob�e anglicky a žila jste venku.  Kdo dnes kupuje �asopisy?  Tedy 
krom� sportovních, po�íta�ových a t�ch… obrázkových?“ zeptal se. 
     „Ano. �teme víc.“  
     „A v��íte víc.“   
     „Snažíme se pochopit ten váš sv�t,“ �ekla nap�l žertem.      
      „Dáváme v�tšin�, která není p�íliš úsp�šná a š�astná, trvale nad�ji!“  
shrnul šéfredaktor deset let udivujících zkušeností v nejširším segmentu 
periodik. – „Kdy m�žete nastoupit?“  
     Než sta�ila zareagovat, z principu zdrženliv�, p�estože už p�i pohledu      
do dvorany kypící intenzivní �inností vycítila svoji p�íležitost, dodal:  „Nejd�ív 
vás pošleme do Stát� na školení o gendrové korektnosti…“   
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Odml�el se a zkoumav� na ni pohlédl. Nezachytil žádnou reakci a pokra�oval:  
„Když už tam budete, m�žete se podívát zblízka na jejich nabídku ženám. 
Zajímá nás celé spektrum – od nat�šených nev�stinek po zaryté feministky.“ 
     „Naše ženy jsou p�ece úpln� jiné,“ namítla Radka. 
     „Pole neorané,“ shrnul s pot�šením potenciál místních �tená�ek. „P�itom 
rozhodují  o rodinných financích víc než ti, kte�í víc vyd�lávají…,“ zamnul si 
v duchu ruce. „Obchodujeme se zájmem – a ten je p�ímo úm�rný cirkulaci.“    
     „V �em by spo�ívala moje práce?“ zeptala se mladá žena v�cn�. 
     „Co z  toho místa ud�láte, bude záležet na vás.“  V�d�l, že našel tu pravou, 
ale necht�l hned zmi�ovat, že jde o novou, strategicky d�ležitou pozici. Ješt� 
by si myslela kdovíco a cht�la by p�idat. 
     Cítila, že to místo je p�esn� pro ni. Jen nem�la žádnou p�edstavu k �emu. 
     „T�eba vás n�co napadne…,“ usmál se šéfredaktor a poslal ji do osobního. 
     Cestou dom� se Radka v duchu vracela k té odmlce a k tónu jeho hlasu.  
Cht�l, abych došla k n�jakému záv�ru sama…  Ale pro� se tak usmíval?   
   Co mi ušlo?         
     
 
Radka byla na automatické �azení zvyklá ze svého pobytu ve Státech.    
Slíbila Tomana vyzvednout a odvézt v novém voze na zrušené vojenské 
letišt�, kde by se v klidu u�il p�idávat plyn a brzdit lepší nohou.  
     Mechanici však namontovali omylem pedály pro levonožce a p�evzetí 
´speciálu  ́se op�t o den odsunulo.  
   
Odpoledne p�išli rozpa�itému otci poblahop�át sta�í p�átelé. 
„Co t�eba Jawa?“ p�ipomn�l mu docent jméno, které bezd�tek ješt� nedávno 
doporu�oval jiným. 
     „Pro budoucí inženýrku a vynálezkyni to náhodou není špatné.“ 
     „Prosím t�!“ vyjela na n�j Helenka, �editelka školy, která v�d�la, jak 
zlomyslnou pozornost p�itahují neobvyklá jména.  „Zuzanka je rozumná a nic 
takového nedovolí.“ 
     „Cht�la n�co starobylého a vlasteneckého,“ vybavil si docent poslední 
setkání s už nemladou léka�kou, prozá�enou nadcházejícím mate�stvím.  
     „Ml�ava?“ navrhl novope�ený otec, který se teprve nedávno dozv�d�l,      
že malé d�ti celé noci prok�i�í: „Nebo Pssta?“  
     „Cože!“  vysko�ila Helenka.  
     „Velmi starobylé slovansko-avarské jméno: Ženo ml� a zakys kumys!            
Opojný nápoj z kvašeného ko�ského mléka,“ dodal.  
     „Fuj,“ ot�ásla se Hel�a. „To ur�it�! Jak by ty kon� dojili?“  
     „Mají takové savky,“ nasko�il Tomanovi  obraz slovanských dívek, krev      
a mlíko, nucených pe�ovat o herky znavené dlouhými výjezdy a ješt� chystat 
opojné nápoje svým zb�silým pán�m.    
     „Co t�eba Krasava?“ inspirovala u�itelskou mysl opera.   
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     „Co Kvasava?“ navrhl docent kvasný kumpromys. 
     „Krasava je z Libuše, od Smetany,“ prohlásila Helenka autoritativn�.       
     Inženýr se s oporou francouzských holí odbelhal do kuchy�ského koutu. 
Va�il rychle, dob�e a rád, a nikdy dvakrát  totéž, i kdyby cht�l. Dokon�oval 
ve�e�i a p�edstavoval si sv�t, do kterého doroste jeho zatím bezejmenná 
dcera. … Bude to sv�t kucha��, nebo už zase kucha�ek?  Vyplatí se ´singl�m´ 
va�it jen pro jednoho? uvážil i tu nejsmutn�jší alternativu. 
     Netušil, že dít�, které v�era p�ibylo na sv�t, už dostalo jméno a v kolonce 
OTEC stálo Neznámý.  Doktorka jen dodržela, co slíbila:  ́ Nic nebudu chtít.´ 
     „Už si Radka n�co našla?“ vyptával se mezitím docent Helenky na její 
brilantní dceru.        
     Toman, který litoval, že v mládí �ast�ji nepostál a nepromyslel co dál, 
nabádal svoji asistentku z lázní, aby se do ni�eho nehrnula.  
„V biblických dobách se chodilo dozrávat do poušt�, na celé roky,“  
poznamenal a dodal:. „Živili se smaženými kobylkami.“   
     „A kobyl�ím mlékem,“  p�ihodil docent.  
     „Nastupuje do redakce n�jakého ženského �asopisu,“ p�ekvapila Hel�a 
bývalé spolužáky nej�erstv�jší informací.     
 
 
 
 
P�íští ráno v deset nula nula dorazila Radka taxíkem k Tomanov� vilce. 
Poru�ila �idi�i t�ikrát krátce zahoukat, prostr�ila ruku škvírou v m�ížce, odjistila 
branku zezadu  a zmizela v zeleni p�erostlých strom�.  
     Rekonvalescent se na autoškolu pe�liv� p�ipravil a ve cvi�kách, které        
si opat�il, ´aby m�l v nohou cit´, p�ipomínal Enšpígla.   
     P�evzala  aktovku s hotovostí, na níž trval autoprodejce, který tvrdil, že 
ned�v��uje bankovním p�evod�m, ale ve skute�nosti se kryl pro p�ípad, že by 
emigrant platbu pozastavil.  T�žko by nalezl jiného zámožného monopeda.      
     V autosalónu práv� probíhala ´akce´ a  zákazníci si mohli jako bonus zvolit 
autorádio, tažné lano nebo d�tskou seda�ku. Inženýr p�ijíma� neužíval, 
protože ho p�i jízd� rušil v p�emýšlení, a lana dostával pravideln� od p�átel 
k narozeninám. Ukázal bez myšlení na seda�ku, kterou zamýšlel darovat 
docentovi a Stelle. Pak se mu ale zatajil dech: „M�žete nám ji p�id�lat?“ 
     O n�kolik hodin pozd�ji zamí�ili k neužívanému vojenskému letišti,  
zamluvenému  jen pro ten dnešní den, od vojáka, který tam stál na vart�.  
     Motor zaburácel a zrychlení je vtisklo do sedadel. Na konci p�istávací  
dráhy strhla Radka v�z do p�esn� kontrolovaných obousm�rných hodin. 
     „Hlavn� vyzkoušej ru�ní brzdu, na tu budu spoléhat! … Už ses zbavila té 
své hra�ky?“ vzpomn�l si Toman na jemný kabriolet, který se jeho asistence 
v naší drsné zemi neosv�d�il.   
     „Koupil ho n�jaký playboy, jinému chlapci. Dostanu služební v�z.“  
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      „Takže už ses rozhodla!  Ur�it� máš na víc.“  P�edstavoval si ji v podnikání 
nebo v diplomatických službách.    
     „Nevidíš ten potenciál?“ 
     „Všechno už p�ece vychází,“ namítl.  Chybí jen  Kladná tchyn�.“      
      „Víš, kolik naštvaných, neš�astných a frustrovaných žen chce v�d�t, ´pro�  ́
se jim neda�í?   
     „To je snad jasné.“   
     „Pot�ebují vysv�tlení ´mimo sebe´ – a nad�ji. Budu psát, co se kde 
povedlo, a jak úpln� jiné ženy �eší úpln� jiné problémy úpln� jinde.“ 
     „Ženská otázka nemá �ešení. Co na jedné stran� zdánliv� získají, na druhé 
skute�n� ztratí.“ 
     „Jist�. Ale �ešení se musí hledat, i když není,“  uzav�ela Radka debatu        
a pustila se do vyty�ování slalomu z oranžových výstražných kužel�, které 
p�ivezla v batohu.   
     Necht�l v�d�t, kde je vzala, a doufal, že je tam zase brzy vrátí. 
 
 
 
 
V následujících dnech zkoušel rekonvalescent krátké výjezdy v lehkém  
provozu;  na delší výlet si zatím netroufal.  Neodvratn� se mu však rýsovala 
další návšt�va lázní.   
     Líba zatím nesp�chala do práce a nabídla mu pomoc v nad�ji, že jim 
zbude cestou zpátky pár hodin na další návšt�vu hradišt�, nedaleko od hlavní 
silnice na západ.  
Cítila, že by tentokrát m�la zkusit p�šinu podél �í�ky, nebo ješt� lépe, p�ímo 
vstoupit do vody a brodit se proti proudu kamenitým korytem. Nev�d�la pro�, 
ani kam by došla. Cht�la si jen zopakovat ten pocit.  
´Zopakovat´? podivila se.  
     Toman jí pod�koval. V�d�l, že se musí kone�n� odhodlat a vyrazit do 
láze�ského m�ste�ka sám.  
Najezdil statisíce mil, vlevo i vpravo, ale po ro�ní absenci si p�ipadal na rušné 
silnici jako žena s �erstvým �idi�ským pr�kazem. Ani houkáním a hrubými 
gesty netrp�livých muž� se však nedal vyprovokovat.   
…O� jsem lepší než vy, fraje�i!  Ne proto, že jsem víc miloval a vyd�lal,        
ale protože myslím!  
     S pocitem hrdosti, že to dokázal, zaparkoval p�ed porodnicí. Auto bez levé 
šlapky zamykat nemusel, jen šílenec by v n�m zkoušel odjet. P�emohl nechu� 
ke kyticím a koupil v kiosku n�co menšího, elegantního, jen tak do rukávu.  
     V recepci se klukovsky usmál na sest�i�ku, která tu minule nebyla, 
p�edpokládaje, že ho p�edchází jeho reputace: „K paní doktorce…“  
      „Vy jste otec Vlasti�ky?“ rozzá�ila se mladá žena a šokovala ho poprvé.  
     „Co! – Jaké  Vlasti�ky?!“  
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     Porodní asistentka projela 
rodi�ovskou databázi v kompjutru: 
„Promi�te.  Nejste otec, je mi líto…“  
      V prvním návalu emocí zatoužil 
Zuzanku oto�it, ohnout, obnažit      
a postaru potrestat. Pak se ovládl: 
„Co vy víte!“ procedil mezi zuby      
a zhoupl se zpupn� na berlích. 
     Sest�i�ka za p�epážkou ho 
p�ezíravým úsm�vem dohán�la 
k šílenství.  … Mít trochu víc �asu, 
za�ídím, aby beze m� nemohla žít,  
a  dám p�ednost její mamin�! 
     „Nemohu vás vpustit,“ prohlásila 
rezolutn�.  
     „To se ješt� uvidí!“ oto�il se na 
bodci berle a cestou k výtahu si 
snažil vybavit jména ministr� 
zdravotnictví a spravedlnosti.  
     Teprve když poodstoupil od 
p�epážky, zahlédla recep�ní bílé 
baletní cvi�ky, které podivnému 
návšt�vníkovi vážnosti nedodávaly.  
     Jakmile za ním zapadly dve�e, 
zamí�ila na odd�lení.  
Cestou p�emýšlela o mužích, které 
tu vídala exaltované i zdrcené, ale 
nikdy tak mstivé.  
      „Byl tu te� n�jaký otrapa, ale  
nepustila jsem ho dál,“ nahlédla do 
oslun�ného pokoje a usmála se na 
paní doktorku, kterou si tu rychle 
oblíbily.  
     Zuzanka popadla mlád� a hrnula 
se k oknu.  
Na popraskaném betonu  dvora 
poskakoval jakýsi pok�ivený 
�loví�ek na berlích a neohraban� 
rozdupával kytici.  
     „Vlasti�ko, tatínek, podívej!“ 
mávala nad ním její ru�kou.  
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V pond�lí  odpoledne zastavila p�ed vchodem do Gendrocentra dlouhá bílá 
limuzína a vysoký šofér v �epici s logem r�žového grandhotelu p�idržel dve�e  
kulantnímu právnímu zástupci. 
     Aktivistky p�ijaly d�ležitého návšt�vníka korektn�, ale s chladným 
odstupem,  a doprovodily ho rovnou do sálu, kde po�ádaly  ob�as konference,   
p�ednášky nebo školení.  
     „Já moc omlouvám za v�era. M�l ´jetlag´, nebyl fit,“ uklán�l se tentokrát 
snaživ� na všechny strany. 
   
Organizace, jejíž aktivity v posledních letech posílil ne�ekaný p�íliv dolar�, 
zast�ešovala množství r�znorodých skupin, od frustrovaných mamin          
p�es publicitychtivé um�lkyn� k rudozeleným anarchistkám; s podstatným 
p�ívažkem studentek, které se teprve ´hledaly ,́ než si n�koho nalezly. 
   
  
Prostory n�kdejšího agita�ního st�ediska zajistila ženám v devadesátých 
letech za symbolický nájem na dobu neur�itou sympatizující milenka starosty, 
která nem�la ráda muže.   
     �ernobílé postavy partyzánek ze sov�tských vále�ných film� byly na�as 
vyst�ídány �ernobílými bojovnicemi za d�ležitost, p�esv�d�enými ´že by se 
m�lo n�co ud�lat´,  ale bez schopností p�evést ten intenzivní pocit do jasných 
myšlenek  a �in�.  
     P�vodní nesvornou skupinu rozhn�vaných harcovnic, které nedokázaly 
zorganizovat ani samy sebe, vytla�ily postupn� novope�ené doktorky 
´genderu´,  p�icházejícího do módy.  
     Vzd�laným ženám bez vlastních nápad�, z nových kateder otev�el 
v�decký feminismus �adu p�íležitostí k nenáro�ným kariérám. Jejich 
p�edvídateln� rozho��ené �lánky vypl�ovaly prázdné místo spole�enského 
o�ekávání a byly celkem neškodné… 
 
 
Dlouhý zasedací st�l p�ipomínal Leonardovu fresku Poslední ve�e�e Pán�.   
Právní zástupce Nadace v�d�l, že má v ruce všechny trumfy, a dob�e se 
bavil. Postál u nást�nky, ohlašující p�ednášku Vyrovnávání gender�, 
nazna�ující schopnosti ´známé jazykov�dkyn�´ a sobotní burzu dámských 
klobouk�.  P�ed  monstrózním zasedacím stolem ale zaváhal: „Tady jako 
grand jury!“   
     Odložil aktovku a p�enesl k�esílko do prázdného prostoru mezi jevišt�m            
a hledišt�m. Ženy se k n�mu snaživ� p�idávaly.  
     …Po tisíciletích ´následování́  nezm�ní t�i emancipované generace 
zam�stnanky� návyk p�ijímat rozhodnutí odjinud! zaznamenal spokojen�. 
Židle uspo�ádal do p�lkruhu a výbor rozsadil jako dvanáct m�sí�k�. 
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Chvíli vychutnával  pocit p�evahy z bohatství a moci, ale i z  porozum�ní sv�ta 
a nadhledu mužství.  „Tak lepší, demokratický.  Hromadu papír nechám na 
studije,“ vyložil z aktovky stoh spis�. „Všechno jinak. Po Ms. Stein pove�en 
prevezmout Nadace já pod novy management. Duležité plati jen tohle…,“ 
odd�lil pár list� shora: „Odkaz, verification a podminky.“ 
 
 
 
Alice Stein Kehoe neodpracovala jediný den za mzdu; byst�e rozeznávala 
p�íležitosti a neváhala je využít. Ubývající krásu pozd�ji kompenzovala 
rostoucím kouzlem osobnosti;  u�ila se z chyb druhých a vlastní omyly 
neopakovala. Vnímala stále jemn�ji a myslela stále ost�eji.   
     Po t�ech manželstvích, když už m�la dávno vystaráno a cítila se na vrcholu 
sil, jednoho krásného dne, v jediné minut� zjistila, že má p�ed sebou už jen 
pár  let  života.  Diagnóza, která by jiné zdeptala, v ní jen zmobilizovala energii 
a zintenzivn�la vše, co d�lala. 
     B�hem návšt�vy  staré vlasti, ´na rozlou�enou´, shledala vážné nedostatky 
v prezentaci žen v médiích. Sepsala a dala si p�eložit pár kontraverzních 
post�eh�, které média ochotn� p�evzala.    
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      Vyvolala souhlasné i nesouhlasné reakce a byla p�izvána do televize.        
I když se mladi�ká moderátorka zajímala p�edevším o velikost jejího 
prázdninového domu na Florid�, vzbudila pozornost žen, které okamžit� 
vycítily, že tahle dáma ´ví .́ 
     P�ed odletem ´back forever´ ji vyhledala mluv�í  feministického kroužku     
a š�astn� nepožádala o finan�ní p�ísp�vek, ale o radu.  
     Po úsp�chu své první ´bytové´ p�ednášky shledala bezd�tná paní Alice,  
že jí osud nad�lil mnoho dcer, které pot�ebují pou�ení a povzbuzení.    
Protože byla  p�edvídavá, p�i dalších návšt�vách své rostoucí adoptivní rodiny 
už ve�ejn� nevystupovala a o jejím osobním vlivu a finan�ních p�ísp�vcích 
kolovaly jen fámy.  
 
Právní zástupce a vykonavatel poslední v�le sponzorky feministického     
hnutí si ned�lal žádné iluze o ženách, ale te� už  ani o mužích a o sv�t� 
v�bec.  Nem�l  žádné p�íbuzenské vazby, nev��il v dlouhý život, a t�ch pár 
dobrých let, které si dovedl p�edstavit, cht�l prožít ́ na úrovni´. 
     Luxus považoval za samoz�ejmost, ale jako žínka vdaná do pen�z si 
liboval i v rozmarech a prosazováním náhodných a nesmyslných p�ání si 
potvrzoval svoji moc a výjime�nost. 
     Žen se nebál. V�d�l, že si poradí i s nejchyt�ejšími z nich; obával se jen 
iracionality a hysterie, nad níž sebelepší jedinec nem�že zvít�zit. T�ebaže 
v posledních letech p�ešel už pln� do sv�ta muž�, necítil k nim záš� a ´úkoly´, 
které se chystal dychtivým aktivistkám podsunout, nebyly nep�átelská mužská 
konspirace, ale jen nová hra pro vlastní pot�šení. 
     Když v sobotu p�ijížd�l na chalupu samozvané mluv�í jedné poloviny této 
zem�, nem�l ješt� jasnou p�edstavu, jakými  ´projekty pro ženy´ naplnit záv�� 
své klientky. Teprve ve stínu stodoly, s ukázkovými milci a �idi�i omlazených 
recipientek, si uv�domil,  jak skv�lý zábavní prost�edek se ocitl v jeho rukou.     
     Požádal o pomoc, o pár dobrých nápad�, a veselí chlapci se v prav�ké 
mužské solidarit� jen p�edhán�li, aby nasm�rovali své družky k lepšímu 
pochopení skute�ného života a funk�ního uspo�ádání sv�ta. 
     Když p�edur�ili budoucnost místního feministického hnutí na p�íštích deset 
let, pokynul host ze zámo�í šoférovi limuzíny a pohostil mládence vybranými 
nápoji objednanými na ú�et Nadace.  
 „Te� oslava!“ povstal a pozvedl p�ekypující pohár ke skupin� rokující 
v protilehlém kout� zahrady.  – „Na našim ženy!“ zvolal.  
     Aktivistky se rozpa�it� usmívaly a snaživ� mávaly; bylo to smutné.   
 
Te�, o dva dny pozd�ji, �elil v jám� lvové p�esilovce: … „Velmi velke peníze,“ 
pozvedl list ozdobený nápaditým logem centra se dv�ma XX chromozomy. 
     Snaživá knihovnice vyrazila po k�ídle z pozice m�sí�ka Prosince a p�edala 
dokument matron�, zt�les�ující m�síc žní.  
     Šéfka anglicky neum�la, ale tu�n� vytišt�né �íslo ji ohromilo. 
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„V dolarech? Není to n�jaký omyl?“ ujiš�ovala se. Ostatní ženy ji obklopily, 
jako by vyhrály sportku na spole�nou sázenku.  
     Právník je pobaven� pozoroval. T�šilo ho, že �ást té sumy uvízne v jeho 
praxi, ale i pomyšlení, že mu p�ipadla úloha vymýšlet pravidla a sou�asn� 
pískat tak zajímavou hru o peníze pro ženy, které ho už dávno nevzrušovaly, 
ale stále udivovaly. Vybavil si filmové komedie anglické provenience,            
ve kterých ziskuchtiví poz�stalí plnili zt�ešt�ná p�ání excentrických prastrýc�.       
     „Penize z pozustalost je pro vaše �innost  –  ne zadarmo, však na ruzné 
ukoly, a ja sam budu u�init rozhodnuti, na ktera zaplaceni,“  prohlásil.   
Jeho výslovnost se hodinu od hodiny zlepšovala, ale ve všeobecném 
vzrušení druhá �ást sd�lení rozradostn�ným ženám zcela unikla. 
 
 
Po vy�ízení všech formalit týkajících se odkazu sponzorky hnutí  p�edložila 
p�edsedka širšímu plénu seznam požadovaných aktivit. „S takovým   
spektrem feministických projekt� mohla p�ijít jen ona!“ rozplývala se. 
     Ambiciózní p�ekladatelka do korektního jazyka a autorka novoslov vložila 
originál do ´kop�i´, klepla na ´�uknu´ (klepna, s návrhem zahlazení genderov� 
hanlivého p�vodního významu neprošla) a rozdala všem p�ítomným kopie.  
     „To není špatné…“    
     „No tohle!“ 
     „Kone�n� zelená pr�zkumu. Kolikrát už jsem �íkala…“ 
     „To by m� nikdy nenapadlo...“ 
     Nejvíce všechny nadchl projekt ochotnického Celoženského divadelního 
souboru.  Velký p�ednáškový sál Gendrocentra m�l obstojné jevišt� s oponou, 
to�nou, propadlem hanby, osv�tlením a ozvu�ením. 
     Na rozdíl od muž�, kte�í ze sebe d�lají rádi kašpary ve vlastní k�ži, v�tšina 
žen toužila zm�nit sv�j vzhled �i p�evzít úpln� jinou  identitu  –  a okouzlovat  
dokonalou iluzí. 
     „Již sta�í 	ekové hráli v amfiteátrech i opa�né role…“ 
     „Jasn�, pro� ne! Však my jim ukážeme!“ ozývaly se souhlasné hlasy. 
     „A na ch�dách,“ dokon�ila výklad dramaturgyn� p�ední scény, která také 
pat�ila  k p�edvoji  ženství.  
     „Ale co budeme dávat?“ vycítila životní p�íležitost známá autorka knížek         
o sobeckých milencích, kte�í ji opoušt�li, protože zlobila. „Musí to být 
relevantní a ze ženského prost�edí!“ 
     „Tak na� se v�bec p�evlékat?“ namítla femosocioložka, která m�la útlou 
chlapeckou postavu. 
     „Vypíšeme sout�ž jen pro ženské autory.“ 
     „Ženské ´autorky´,“ opravila ji jazykov�dkyn�. 
     Žádnou z nich nenapadlo, jak veselé by celoženské divadlo mohlo být.  
Hnutí za práva žen bylo zasmušilé a zarputilé, jako by kvalita života spo�ívala 
v bodovém zisku, a ne v pot�šení.  Cosi však již viselo ve vzduchu.   
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     … O n�které projekty se poperou, uv�domila si p�edsedka, jejímž hlavním 
projektem z�stávalo udržet se ve svém k�esle. Kdyby sama nebyla mimo hru, 
vybrala by si  tu ´Studii muž� a jejich návyk� .́ O jejich zlozvycích v�d�la své! 
„Úkol� máme p�ed sebou požehnan�, ale už první záloha nám dovolí rozší�it 
knihovnu, dokoupit po�íta�e, koberce a  kuchy�skou linku do dietní kantýny.       
... A za�neme vydávat vlastní �asopis!“ napadlo ji.  
     „Ale to tu není!“   
     Pravda, to veselé chlapce na chalup� nenapadlo. Stohy lesklých magazín�  
´pro ženy´ vídali v každém stánku a oble�ení, zdravá výživa, nebeská 
znamení a odsávání tuku opravdové muže nezajímají.  
     „M�žeme všechno,“ prohlásila šéfka. „A po�ídíme si uklíze�ku.“ 
     „Snad uklíze�e!“ ozývalo se ze všech stran. 
     „Inzerovat musíme v obou rodech,“ p�ipomn�la jim mladá právni�ka, jejíž 
parketou ´s velkou budoucností´  byly všechny existující i teprve nalézané 
formy diskriminace, a ješt� týž den zadala genderov� korektní inzerát do 
celostátních novin.   
     P�edsedka �ídila v p�edchozím život� mate�skou školku a to jí te�, v �ele 
hnutí, �asto p�išlo vhod. Kdykoli shán�la narychlo kucha�ky za ty, které kradly 
d�tem maso, spoléhala na docela oby�ejnou výv�sku.  
     P�ed odchodem dom�, kde na ni �ekal jen smutný kocourek, vyhotovila 
cedulku a p�ilípla ji zevnit� na sklo dve�í.     
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Kdo obarvoval velikono�ní vají�ka, pochopí ihned snadnost ponorného 
barvení: 
 

- zvolený odstín 
je absorbován 
celým povrchem t�la 

 

       - pova�it není nutné, 
 sta�í posed�t ve van� 
 nebo se pono�it do sudu 
    

Odstra�te rozdíly mezi rasami i mezi živo�ichy a rostlinami. 
P�idejte zelenou a modrou,  zviditeln�te sv�j stav,  sv�tonázor, 

postoje �i náladu výb�rem odstínu. 
Po vyblednutí lze zabarvení obnovit nebo obm�nit. 

S t�lovými p�elivy nikdy nezevšedníte! 
      

            Výrobce:    Pr�myslové izolace a impregnace s.r.o 
IInnzzeerrccee 
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Líba se probudila jako obvykle radostn�, s prvním náznakem sv�tla. Vklouzla 
do n��eho slušného, vyb�hla pro noviny a zasnila se u ranního �aje nad 
r�znými budoucnostmi z nabídek zam�stnání.  
     Na moment zalitovala své nevzd�lanosti; VŠ se požadovala i u asistentek 
asistentek. P�ipomn�la si, co  �íkával Toman: ´Kdybych m�l d�ti, nau�ím je 
abecedu a úm�ru a zamknu v knihovn�.́        
     Knihy ve vyp�j�eném byt� pokrývaly celou st�nu, ale byly v�tšinou 
v angli�tin�. Výp�j�ní knihovny zase vyžadovaly trvalé bydlišt�, a tak jí 
zbývala jen studijní odd�lení nebo velká knihkupectví, kde si mohla po�íst 
vestoje. Když zadrn�el telefon, nezaváhala ani na okamžik:  
„Ano, pane inženýre?“  
     „Už jste se zabydlela?“ odvíjela se konverzace zprvu p�edvídateln�.  
„Cht�l jsem o n�co poprosit,“ �ekl po chvíli. „Pot�eboval bych poslední �ísla 
všech ženských �asopis�, abych byl v obraze.“ 
     „Radka?“  uhádla. 
     „Bude pro n� psát…,“ povzdechl.   
     Na druhé stran� bylo  ticho, plné záblesk� možností. … „Vy byste mohl pro  
nás psát,“ zažertovala kone�n�.  
Chladn� ú�innou Radku si Líba dovedla p�edstavit na stupních vít�z�, ne 
v p�edem ztracené bitv�. Její patron by si ale vesele pohrál i s v�trnými mlýny.      
     „A taky pár knížek o po�átcích slovanského osídlení,“ zm�nil  téma.      
„Jak jsme byli na tom hradišti,“ dodal zbyte�n�.  
     Na nic jiného nemyslela a minulou noc op�t k�ižovala ve snu nad temnými 
hvozdy a marn� hledala tu holku od vody.  
Napadlo ji, že �as, který tady v pohod� plyne po dnech, tam ´na druhé 
stran� ,́ v život� zhušt�ném bojem o p�ežití, ubíhá jinak. Možná ji p�edbíhám, 
p�emítala. Ve�er se podívám víc zpátky, n�kde tam musí být! 
    O chvíli pozd�ji už nasedala do vagónu metra. Jízdenky nepot�ebovala, 
v�d�la, že ji nikdo nezastaví. Když projížd�la stanicí Vyšehrad, málem 
vystoupila.  Ne. Ješt� dva úseky, po�ítala na plánku m�sta.    
 
 
 
Spektrum �asopis� pro ženy Líbu udivilo; a to ješt� nev�d�la, že lidé �tou po 
�ádkách, ne po celých stránkách naráz jako ona. Ode všeho koupila poslední 
�íslo a brzy m�la tašku plnou.  
T�i u�ené knihy, popisující osídlování našich kraj� v období ´St�hování 
národ�´, vlekla v igelitce v druhé ruce.  
     P�es tu zát�ž zamí�ila dom� p�šky, po náb�eží. Prom�nu oranžového    
šera pozdního odpoledne ve fialové šero ve�era, kterou ješt� nedávno 
vychutnávala v láze�ském parku, zde rušily �et�zy sv�tel popojížd�jících aut. 
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     Když se blížila ke strmé �erné skále nad �ekou, která ji p�itahovala jako 
Magnetická hora, zachytila koutkem oka list bílého papíru za prosklenými 
dve�mi. Nahlédla dovnit�. Ob� strany vstupní haly pokrývaly police s knihami. 
Tady by se mi líbilo!   P�elétla o�ima lístek:  
             
 
                   
 
 
 
GENDROCENTRUM…  Co tam asi centrují?   
 
 
Až do p�lnoci si �etla. Ojedin�lé zmínky o p�íchodu Slovan�, pár nejistých 
legend  z pozd�jších �as�, možnosti, dohady.  
Na fotografiích jen hrstka polorozpadlých p�edm�t�; bronzová uzdi�ka, 
vylámaný h�ebínek…  Komu asi pat�il?    
     V pr�b�hu noci se její toulavá duše zase p�enesla do t�ch dávných �as�, 
na ostroh praslovanského hradišt�.   
Hluboko pod ní, v m�lkém rozší�ení brodu nabíraly vodu do m�ch� špinavé  
rozcuchané ženy v králi�ích kožkách. Jako by neupravenost a nekrása  byly 
výhodou. Cht�la se k nim p�iblížit, ale skon�ila pádem do vývrtky.   
     Jedna z bezzubých žen vzhlédla k prázdné obloze.  
„Mámo!“ vyk�ikla Líba a probudila se. Rodi�e nem�la; prošla d�cákem.     
 
 
 
Americké �asopisy pro n�žn�nky i zloženy otev�ely Radce o�i. Žádná 
oddechová �etba; recepty a klípky z ložnic zp�va�ek a televizních hlasatelek. 
�tená�ky si kupovaly vstupenku do paralelního sv�ta žen vít�zných, nebo 
alespo� s vít�zstvím na dosah – každý týden!  
     Žádné kompromisy, podbízení, nebo dokonce bezradnost; stále ve st�ehu. 
Z �lánk� vyplývalo, že efektivní životnost moderní ženy je asi tak dvacet let,            
a každý den je t�eba naplnit zážitky a p�íjmy.    
      Láska? Má dáti/dal. Muž, jako prost�edek k jiným p�íležitostem, jinde. 
Nenapln�ná o�ekávání ospravedl�ují nedodržování pravidel a ú�el sv�tí  
prost�edky. Sv�tem táhne invazní vojsko n�žného pohlaví a bere, na� p�ijde. 
P�edmanželské smlouvy a podmíne�né formy soužití s právními zárukami     
a kompenzacemi Radku fascinovaly záke�nými detaily.   
     …Kdybych byla muž, napadalo ji, stála bych o takhle chrán�né rizikové 
bytosti? Ale kdybych byla žena, myslím b�žná žena, cht�la bych skon�it      
jen jako ozdobné jmelí na vysokém strom�? I ty oby�ejné, v továrnách,         

 
P�ijmeme uklíze�e/uklíze�ku 
          Nástup ihned. 
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na ú�adech a za pulty, mají p�ece ženskost  a to je trvalejší hodnota než  
sexappeal. Jen si ji neváží. N�kdo by jim to m�l vysv�tlit. … Ano, za�ídím.   
     Rozdílný p�ístup ke vztah�m vnímala v New Yorku na každém kroku. 
Prezentace, iluze, poblouzn�ní, p�ísliby – a podpisy. Konflikty, selhání, 
nenávist a penalizace. Dvakrát t�ikrát dokola a je vystaráno.  
…Tradice párování ješt� p�etrvává, ale p�edpoklad� pro soužití ubývá. N�co 
tu dobíhá ze setrva�nosti.  … Jaký bude sv�t, až vymizí vazby, si dovedla 
p�edstavit z vlastní zkušenosti. – ́ No problem.´  
     Stále ji ale nenapadal vhodný název �asopisu, který prosadí, až se vrátí.           
… Žena Vít�zná?  Victory? 
      
„Kudlanka?“  navrhl Toman, když mu zavolala o radu ze sv�tadílu o hodiny 
opožd�ného, ale o roky nap�ed, v dobrém i špatném.  
     „Tak to ti teda d�kuji!“ vypnula ho Radka. 
  
„Na východním pob�eží Ameriky je te� dopoledne a ženy, které už mají 
vystaráno, se scházejí na brunch a probírají své poslední akvizice,“ usmál    
se inženýr na Líbu, kterou ten ve�er pozval s docentem na ve�e�i.    
     Otázku m�la v o�ích.  
     „´Akvizice´ je v�c nabytá a ´brunch´  je mezi breakfestem a lunchem.“  
Obdivoval snadnost slovotvorby v angli�tin�. 
     „Jako ty ´huky´!“ vzpomn�l si kamarád na k�ížení sušších sluk se 
š�avnat�jšími husi�kami, kterému v lázních  nalet�l:  „To ur�it�!“ 
     „A co doma?“ zeptal se mírn� Toman,  který už za malé pravdy nebojoval. 
Jen je konstatoval a pokra�oval ve svém život�.  
     Psychoterapeut se rozzá�il. Jeho poslední manželka byla skv�lá!  
Stella nic nep�edstírala. V�d�la, že má-li být š�astná, musí se doopravdy 
zamilovat, a co si umínila, také ud�lala.  
„Jediná bytost, schopná porozum�t komplexnímu citlivému muži,“ prohlásil 
docent s takovým p�esv�d�ením, že po ní Toman op�t zatoužil. 
     Kamaráda pozval sou�asn� s Líbou, aby s žádným z nich nemusel mluvit         
o samot�. ´Dít� pro št�stí´, které Stella �ekala, ho zneklid�ovalo vzdálenou 
možností otcovství.  … Co když to bude kluk a prozradí se mimo�ádným 
technickým talentem?  P�estaví inkubátor a odjede v n�m…      
     Líbu, jejíž duševní vzestup sledoval s údivem, si držel od t�la ochranným 
instinktem starých mládenc�, kte�í se vyhýbají snadno dostupným dcerám 
svých bytných  a loví prozírav� ve vzdálen�jších revírech.  
„Jestli chcete, m�žete si ty staré historky taky p�e�íst,“ �ekl, když p�ebíral od 
Líby knihy, které pro n�j nakoupila. 
     „Už jsem je �etla, v�era ve�er,“ p�iznala bezelstn�.     
     Toman polkl, ale jen p�ikývl, aby nezpychla:  „A co?“ 
     „Opravdu m�l ten Sámo dvanáct slovanských manželek?“  
     Proti zdatnému franckému kupci nejistého p�vodu byl i záletný emigrant 
úplný b�ídil. … Pojímal je Samuel postupn�, nebo všechny najednou?          
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Ale to by pak už sotva unesl zbroj a zvít�zil nad Avary.  „M�l takových dvanáct 
amazonek, které o n�j pe�ovaly, protože ho pot�ebovaly,“ napadlo 
konstruktéra p�íb�h� a další dílek zapadl do skládanky budoucí minulosti. 
     „A p�tat�icet d�tí?“ obrátila se Líba vhodn�ji na multiotce.  
     Docent práv� zvažoval, o� �ast�ji si poslední dobou jeho klientky, 
neschopné trvalého soužití, alespo� za�izují po�etí  – a v jak prázdných 
atletických typech vidí genetickou budoucnost svých vytoužených potomk�:  
… „Jaký vlastn� byl ten Sámo?“ 
     „Nic moc,“ improvizoval Toman: „Malý, tlustý, plešatý, asi  jako ty.“ 
     „Jist� m�l n�jaké skv�lé vnit�ní vlastnosti, kterými ty ženy okouzloval,“ 
zachra�ovala mužské ego dívka. 
     „Nejspíš jsem jeho p�ímý potomek,“ p�ekvapil je docent. Soužití s kvalitní 
Stellou mu vracelo sebev�domí i hravý nadhled.  
     Líba p�enechala scénu mužskému humoru a zkoušela si p�edstavit Sám�v 
palác. Okamžit� v�d�la, že to bylo jinak.   
Vid�la hemžení plachta��, tesa�� a provazník�, zru�ných Burgund�, které si 
bohatý kupec povolal, i jejich místních tovaryš�. Nestav�li mu palác, ale 
obrovský dvouvrstvý stan, s apsidami odd�lenými záv�sy pro jednotlivé 
manželky.  Shora nahlédla do pergamenu, nad nímž mist�i vrt�li hlavami. 
Pravidelný dvanáctiúhelník z lomených k�ivek, popsaný archaickými literami  
a �ímskými �íslicemi v sépiovém inkoustu, byl dílem…  
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Vycítila to  najisto. Jen si nedovedla p�edstavit ženu, která by v sedmém 
století kreslila plány. A k tomu ješt� prvního um�leckého harému na našem 
území. Pak si povšimla mali�kých kroužk�, které d�lala i ona místo te�ek       
a rad�ji se rychle vrátila do p�ítomnosti.  
     „P�t d�tí je rodina – p�tat�icet  kmen!“  rozvíjeli muži stále ješt� klady           
i zápory polygamie. 
     „Co je to GENDRO?“ zeptala se nevinn�. Ta knihovna v Gendrocentru ji 
stále víc p�itahovala. …Ale p�ece nebudu n�kde zametat, když už jsem 
roznášela pivo!  rozmlouval jí tu práci rozum. 
     „Gendro?  –  
adro feministky,“  prohodil docent. 
    „´Gender´ je r�znost, která se ženám n�kdy hodí a n�kdy ne,“ opravil        
ho lépe vychovaný Toman. „Pro� se ptáte?“    
     „Mohla bych u nich uklízet, v Gendrocentru.“ 
     Invalidovi poklesla �elist. „Co! Už i vy! Pro� m� všude pronásledují?“ 
     „Asi je p�itahuješ svou v�cností,“ mínil docent. „Opravdu o nich bude 
Radka psát?“ 
     Toman mávl rukou. „Vždycky jen dloubne do vosího hnízda, fem�i se 
vyrojí, rozpoutají kontraverzi a zvýší cirkulaci oby�ejných �asopis� pro      
ženy bez vlastních nápad�,“ vysv�tlil princip mediálního podnikání.        
     „Mají tam r�žové koberce a velkou knihovnu…“   
     „Feministické hnutí v této zemi prakticky neexistuje. Žádné milice v sukních  
se necvi�í pod tím praporem a žádné mozkové centrum nep�ipravuje útok na 
Národní technické muzeum, tu baštu mužského šovinismu. 
 
 
 
 
Na inzerát Uklíze�/uklíze�ka, uve�ejn�ný o n�kolik dní pozd�ji v celostátních 
novinách, nedošlo mnoho odpov�dí.  
     Jakýsi nezam�stnaný magistr z Moravy zaslal p�es internet nabídku se 
seznamem svých publikací o v�ela�ství, ale požadoval ubytování v centru 
s velkou zahradou, a n�kolik po�iš�ovacích firem nabídlo služby svých 
Ukrajinek, bez životopisu, jako by život ani nem�ly, za nehoráznou cenu.  
     Líb� na tom nevalném míst� z nevysv�tlitelných d�vod� záleželo. Aby 
vyza�ovala profesionalitu, po�ídila  si lištový vyt�rák, uvázala šátek  ´na babku´      
a šla nabídnout své služby.  Opravdu jí to… neslušelo.  
     Ženy se nad nezam�stnanou sirotou z pohrani�í slitovaly, a když  ješt� 
zahrála svedenou a opušt�nou, p�ijaly ji na zkoušku.  
     „Tuhle práci by m�l ale d�lat chlap! Kdy m�žete za�ít?“ 
     „Kde mám za�ít?“ rozhlédla se Líba dychtiv� kolem. Nejrad�ji by hned 
vysávala knížky. 
     „P�ij�te v pond�lí ráno, dnes máme d�ležité jednání.“ 
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Do za�átku p�íštího týdne zbývaly t�i dny. Vyp�j�ený byt byl pro ni vysoký 
nadstandard a rýsovalo se jí už i první zam�stnání. P�esto poci�ovala podivný 
neklid. Neposed�la, vyrážela do starého m�sta  a toulala se chvílemi loudav�, 
chvílemi zbrkle k�ivolakými uli�kami.        
     Odpoledne se kone�n� odhodlala nahoru na Vyšehrad.  
Výhledy ob�ma sm�ry byly ohromující a to místo jí p�ipadalo d�ležit�jší než 
panoráma Hrad�an na druhém b�ehu �eky.  
     Našlapovala zlehka; cítila pod sebou zv�tralé klenby. Zbytky staveb na 
skále, které zahlédla z vrcholu pozd�jší císa�ské pevnosti, ji ale zarazily 
visutou polohou. Okamžit� v�d�la, že do t�ch orlích hnízd by ženy s d�tmi 
nikdo nedostal. Tady za�alo až k�es�anství a st�edov�k – tisíciletí muž�.     
     V p�edstavách se vrátila zpátky do Pooh�í, a ješt� dál v �ase.  
Kdykoli hled�la do historických map, ožívaly jí p�ed o�ima a vyci�ovala na nich 
i pohyby lidí a zboží. ´Vltavo, promi�!´  Ta velká jižní �eka vedla k hradb� 
neprostupných šumavských hvozd�. Jedin� osa Oh�e/Labe a dál moravskými 
úvaly na Vindobonu (Víde�) �i Aquincum (Peš�) nebo  Moravskou branou dál 
na sever a východ jí dávala smysl.  
     ́ Máte p�edstavivost vojev�dce,  ́zlobíval ji Toman.  ́ Myslíte v obrazech´. 
     Kdyby jen to… zatajila mu zatím své no�ní výlety. 
 
 
 
 

IInnzzeerrccee  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Do Afriky za bílými hrochy, za �ernochy veselými hochy, 

na Jamajku tan�it kalamajku, 
za malé obnosy podívat se na pštrosy, 

nasbírat si opály, nalámat si korály 
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Projednávání feministických projekt� širším plénem p�edních žen probíhalo 
na další sch�zi již informovan�ji, ale o to tvrd�ji.  
     Docentky z kateder sociologie, lingvistiky a práva, nad�azené odbornou 
kvalifikací pisalkám a filma�kám, se snažily na sebe strhnout co nejv�tší �ást 
budoucích akcí, ale p�etahovaly se i mezi sebou.  
Um�lkyn� zase zd�raz�ovaly svoji prestiž, vliv na ve�ejnost a ´kreativní´ 
p�ístup. Na tabuli pod pódiem bylo krasopisn� prezentováno  ´Novoslovo pro 
tento den´:  V�dna.  
     „Rozlišování na základ� vzhledu je nejviditeln�jší, ale  také nejobtížn�ji  
prokazatelnou formou diskriminace,“ otev�ela diskusi právni�ka. 
     „Vším neprokazatelným se odjakživa zabývala filosofie,“ prohlásila 
filosofická fakulta mnoha slovy.  
     „Spole�enská problematika a všechny známé i ješt� neobjevené formy 
diskriminace jsou hlavním p�edm�tem sociologických studií,“  vstoupila do 
ringu sociologie. 
     „Co Parid�v soud?“  navrhla žertem p�ední ženská spisovatelka.  
     „Že bychom se svlékly a n�jaký dementní pasá�ek koz ud�lil jablko té 
nejv�tší?“ napadaly ženy bez p�edstavivosti první  antickou ´sout�ž krásy´.  
     P�edsedka p�i�ítala všeobecný zájem milionové �ástce ur�ené na tento 
projekt. Neuvážila, kolik žen se cítí diskriminováno vzhledem a jak �asto si 
neúsp�ch  a nespokojenost zd�vod�ují zevn�jškem.  
     Se svým intelektem a charakterem bývají vcelku spokojeny.    
 
 
 
„Diskriminace na základ� vzhledu?“ podivil se inženýr o pár dní pozd�ji, když     
o novém projektu zaslechl od Líby. „V Americe si na tom vylámaly zuby 
nejlepší ženské mozky už p�ed �ty�iceti lety!“ 
     „Krásu nezm��íš,“ p�ikyvoval docent.   
     „Brzy už na to budou p�ístroje,“ plácl inženýr a teprve potom si uv�domil, 
že nepochybn� budou. – „Krasom�ry k porovnávání odchylek obli�ej�           
a t�l od zpr�m�rovaných proporcí oblíbených zp�va�ek.  …Uvažuje se také  
o lícom�rech  ke stanovení licom�rnosti,“ neodolal. 
     „Kapacita pro p�etvá�ku je poz�statkem evolu�n� výhodného chování  
sami�ek v�tšiny obratlovc�,“ navázal odborník.   
      Podle Líby navrhoval výbor užít k posuzování stížností a vlastnímu 
hodnocení ´molo´ jako p�i módních p�ehlídkách, po kterém by m��enky 
(novoslovo pro v�erejší den), korzovaly ´nepodbízivým´ zp�sobem. 
    Tomanovi se ten nápad zamlouval: „Byl by to i dobrý formát pro každoro�ní 
volbu ´Miss Feministka´.  Finalistka by pak naše aktivistky reprezentovala     
p�i volb� Miss Feminist Universe a pózovala nepodbízivým zp�sobem 
v reklamách na dopravní prost�edky do drsného terénu.“  
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Vypolstrovaným džípem si rekonvalescent nepozvedával sebev�domí jako 
jiní muži.  Z nižšího auta by prost�  nevystoupil.  
V posledních týdnech vyjížd�l �asto a na význa�ných místech vlasti vysazoval 
stromky odolné do nepohody, jak slíbil, když mu bylo p�ed rokem nejh��.  
     Ten poslední, krásný jilm, zasadil však tajn� do oby�ejného par�íku p�ed 
svobodárnou. �asto si p�edstavoval, co d�lají, a dojímal se tím obrazem. 
Cht�l být u toho, cht�l držet v náru�í ženu, držící  jeho dít�, ale nedokázal jí 
odpustit.  ´Otec neznámý!  ́ – Jak jen mohla!    
     „Pro� se tak kaboníš?“ vyrušil ho ze zamyšlení docent. Poslední dobou jen 
zá�il a dokládal pravdivost statistik:  ´Ženatí muži se dožívají vyššího v�ku ve 
zdraví a rezignaci.́  (Údaje o životnosti starých mládenc� bývají zkresleny 
zahrnutím bezdomovc� a um�lc� – opilc�). 
      Líba vycítila, co mu nedá spát:  „Vlasti�ka má o�i jako vy,“ �ekla.  „Nebude 
to mít snadné,“ dodala dvojzna�n�.         
      „Vy jste ji vid�la?“ ožil.  Když mu sest�i�ky ukazovaly  mlád� p�es sklo, byl 
tak rozrušen, že si všiml jen její opi�atosti. „Byla jste za nimi?“ 
      „Cítím to. Jsem si tím dost jistá.“  
 
 
 
Minulou sobotu Líba skute�n� zamí�ila do lázní. Když ale zjistila, že stopnutý 
v�z sm��uje do kon�in, kde stávalo ´její´ praslovanské hradišt�, p�ijala pokyn 
osudu a po poledni už stála na strmém ostrohu a shlížela k rozší�ení potoka.  
     Ty zvláštní pocity a záblesky žen s koženými m�chy dole u vody se jí však 
tentokrát nevracely. Usadila se v dolíku, chrán�ná p�ed v�trem ze t�í stran ke�i 
a nezaost�en� snila. Až když se op�ela zády o svah za sebou, propojil ji ten 
kontakt  s minulostí.     
     Vnímala sv�j zrychlený dech a cítila zvláštní zm�nu v pov�t�í.  
V duchu se vrátila na statek, kam jezdívala s D�tským domovem na brigádu. 
Kon�! Vysko�ila, ale návrší bylo pusté. Pomyslela na stáje dole ve vesnici.  
     Ale to už zachytila bušení kopyt p�es ot�esy p�dy. Byli tu!  
Nevelcí, houževnatí. Všude kolem odfrkávali a neklidn� pohazovali hlavami. 
     Z prvních kapitol knih o po�átcích národní historie v�d�la, že naši  
p�edkové p�išli po svých. Kon� užívali jen Hunové a pozd�jší nomádští 
nájezdníci  Ava�i  –  ́ Avri´,  abri, obri – ob�i! 
  
     Náhle jako by nebe potemn�lo. V mraku prachu se formoval jízdní oddíl 
šikmookých lu�ištník�…      
     Zakryla si tvá�. Pod b�íšky prst� vnímala p�es ví�ka  krouživé pohyby svých 
o�í. Se zast�eným zrakem vid�la všechno jasn�ji. 
 Absorbovala atmosféru bojového tábora: nap�tí, strach a krut� udržovanou 
káze�. Slov�m nerozum�la, ale drsná podrážd�nost byla z�ejmá.   
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     To agresivní prost�edí jí rychle od�erpávalo vnit�ní sílu.  
Vzhlédla. K nedaleké vyhlídce se blížil nesourodý pár; statná žena a pomenší 
muž. On vzrušen� gestikuloval a ona p�ed ním ustupovala. Byli pohrouženi do 
svého sporu a p�ítomnost další osoby nevnímali.  
     Vtiskla se do své zelené jesky�ky a zav�ela o�i, ale sled dávných obraz� 
k ní už nep�icházel. Cítila jen nap�tí a hrozbu. Pak si vybavila postavu dívky, 
která se ´minule  ́odd�lila od zbída�elých žen u brodu – a pochopila.   
Rozruch v tábo�e nesouvisel s vále�ným tažením.  Oddíl jezdc� vyrážel za ní! 
 
Otev�ela o�i. Statná žena na okraji návrší nek�i�ela o pomoc; d�lo se to bez 
hlesu. Jen si rukama chránila obli�ej a p�ijímala rány, až klesla. Podsaditý 
muž ji nechal být, oto�il se a zamí�il sotva znatelnou stezkou do údolí.  
     P�emohla nutkání vyrazit za násilníkem a vyb�hla na pomoc ob�ti.    
Ležela schoulená na boku; kolem ní zapalova�, rt�nka, klí�e, h�eben a pár 
drobností, vypadlých z otve�ené kabelky. 
Když zaslechla kroky, sto�ila se do klubí�ka jako n�jaké zví�átko.   
     Líba potla�ila nutkání zahrnout neznámou osobu pozornostmi zblízka.     
D�epla si opodál a vysílala vlny soucitu, jako by pro ni uvnit� zpívala v��nou 
píse� o spole�ném úd�lu.  
     Mladá žena se posadila a ohmatávala si obli�ej. „Já asi vypadám…,“ 
zkoušela zakrýt, co se stalo, ale žádná lež ji nenapadala; jako by v ní ta holka, 



 
 

 

36

která neuhýbala pohledem, probouzela pot�ebu pravdy.   
„Možná jste n�co zahlídla…  On je jen takovej… prchlivej.“            
     „Ukažte,“ otev�ela Líba lahvi�ku laciné kolínské, která se povalovala 
v tráv�. „Bude to trochu pálit.“  �asto ošet�ovala ran�né – kdykoli  se n�co 
p�ihodilo, v�d�la to hned a bývala tam první. Šrámy se nezdály vážné; zblízka 
však mezi nimi  rozeznala i starší jizvi�ky.  
 
     ´Typ ´ob��´ se vyskytuje p�ekvapiv� �asto,´ �íkával Toman. ´Získávají tak 
na muže páku a mohou jim jedinou ukvapenost p�ipomínat po zbytek života 
uk�ivd�nými pohledy.́  –  Taky neví všechno! ozval se v ní vzdor k muži,    
který odmítal tykání, p�estože byl p�edur�en do jejího života. 
  
„P�jdu vám za sv�dka,“ nabídla nekorektn� ob�ti.    
     „Von se nechce ženit, von má ješt� �ákou jinou.“  
     „Ale…“ Rad�ji nepokra�ovala. Cestou dol� kulhající vesni�anku podpírala.  
Než došly k silnici a p�es m�stek ke stavení, kam vesni�anka svoji novou  
d�v�rnici pozvala na kafe, natekl jí dolní ret a horní ví�ko. 
      „Když ho p�ejde vztek, je pak na m� hodnej,“  zard�la se Miluše. 
     …V pond�lí po�ádají v Gendrocentru p�ednášku Násilí na ženách, 
vzpomn�la si Líba. Sama vycházela p�irozen� snadno skoro se všemi a t�m 
opravdu špatným se vyhýbala.  Vstoupím do diskuse – a ztratím práci!    
     „Tady jsem p�išla na sv�t,“ ukázala Miluška na starou pohovku. „Sanitka 
tenkrát neprojela záv�jema.“  
     Líb� poprvé nasko�ila vize zasn�ženého hradišt�, zimovišt� avarských 
nájezdník�. V�tšina poloslovanských d�tí se nejspíš rodila v podzimních 
znameních…  „Kam vede ta �í�ka?“ zeptala se bez myšlení, jen aby zaplašila 
tu nep�íjemnou p�edstavu.  „Kde pramení,“ opravila se.    
     „V Doupovských horách. Ale tam se nesmí, tam je vojenský prostor.“ 
     Líba okamžit� v�d�la, že jí v tom nikdo nezabrání.  
    „Cvi�í tam s tanky a st�ílí naostro,“ dodala její hostitelka a p�iložila si studený 
obklad na tvá�. – „Kafe s mlíkem a medem?“ 
     P�ikývla, p�estože tu kombinaci nikdy p�edtím nezkusila. Práv� proto. 
     
 
 
 
Pravidelná  úterní p�ednáška  v  Gendrocentru  p�ilákala jako vždy po�etné  
obecenstvo.  Podez�elé procento žen se tentokrát dostavilo v obvazech,         
o berlích, i se záslepkami.  
     Násilí na ženách  bylo v pr�b�hu ve�era p�sobiv� doloženo fialovými 
diapozitivy, a brutální fyzická p�evaha muž� zd�razn�na uvád�nou živou 
nadváhou samc�.  
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     Líba v p�epln�ném sále monitorovala p�edvídatelné argumenty hostující 
v�dkyn�; v  myšlenkách se ale vracela k poslednímu rozhovoru s Tomanem:  
    ´P�edpokládáme, že menší ženy jsou mén� nebezpe�né a obáváme se 
v�tšího násilí od v�tších muž�, p�estože Napoleon, Hitler i Stalin byli pod 
pr�m�rem a Attilla Hun m��il sotva p�t stop.  ́ 
     O chystané p�ednášce zaslechl, ale ne�ekal, že by se dozv�d�l n�co 
nového. P�sobení centra pobaven� sledoval;  nejrad�ji však p�ednášel sám.  
     Feministky ho p�itahovaly jako zbožné muže �eholnice a za lah�dku 
považoval jejich postupné ´zn�žn�ní .́ V��il, že stejn� jako prodejné ženy 
mohou být pozd�ji vzornými manželkami, zlidšt�né aktivistky mohou být 
�asem vhodnými družkami dezorientovaných sportovc�, nejistých intelektuál� 
nebo skalních ekolog�. 
      …´Na diskriminaci máte genderovou právni�ku, na jazykovou korektnost 
genderovou lingvistku, na osv�tu genderovou kulturoložku, na sociální 
p�ípady genderovou socioložku a na po�ádek jste tam vy, genderová 
uklíze�ka,´ konstatoval.  
 
Práv� ´sociální´ p�ípady Gendrocentro zat�žovaly a ohrožovaly. 
Inzerované úto�išt� ´pro všechny ženy´ p�itahovalo množství pochybných 
individuí správného pohlaví, ale nesprávných postoj�, které nebylo možné 
p�edem vylou�it.  
     Krom� spo�ádaných uv�dom�lých žen p�icházely i potížistky, dojemné 
bláznivky, bývalé aktivistky Svazu p�átel, sebest�edné um�lkyn�, militantní  
femoekoložky, provokující stejnopáry, i ty nejnebezpe�n�jší  – prot�elé lehké 
ženy na sklonku svých kariér.   
Dob�e mín�né proklamace takto ozvláštn�ných bytostí, toužících po minut� 
slávy, reprodukované bulvárem a komer�ní televizí, podrývaly úrove� Hnutí…     
     Líba se znovu soust�edila na p�ednášku.   
O následcích nebylo pochyb, ale o p�í�inách nepadlo ani slovo. … Pro� 
n�které trpí v každém vztahu a jiné nikdy, p�estože nejsou žádné loutky? 
Vnímala  atmosféru sálu  –  to souhlasné vzrušení žen, jež p�esv�d�ivá slova 
p�íjemn� utvrzovala, že problémy leží mimo n�. 
´Fyzické násilí je doménou muž�; to horší, psychické, žen,´ �íkával Toman. 
´Myslícího muže ale nejvíce zra�uje nemyslící partnerka, které je vše jasné,   
a nepodložené názory násobí asertivitou,́  dodával.    
     … Kdyby se te� p�ihoupal na svých poctiv� zasloužených berlích!   
napadalo Líbu.  Považovaly by ho za provokatéra, p�edstírajícího, že je ob�tí 
pomyslného ženského násilí na mužích – a byl by utlu�en a rozsápán!    
     Vybavila si Miluši, která nabídla, že u ní m�že p�íšt� p�espat. Chodila sice           
v sobotu ve�er tancovat, ale  klí� bude pod rohožkou. Co tenkrát vyvedla?   
Co to �íkám!  
 … Nechám si u ní p�íšt� v�ci, rozhodla se, ale zkusím p�espat venku.      
Nikdy p�edtím nenocovala pod širákem, cítila však, že ta místa prosycená 
dávnými p�íb�hy musí vst�ebat pln� na vlastní k�ži  a t�eba i v noci.  
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   „Zran�ní bodná, se�ná a tržná, pohmožd�niny, ot�esy mozku…,“ zaslechla 
z pódia. – Co se za t�ch �trnáct století zm�nilo?  
Jen takových šedesát generací, po�ítala.   
… P�ála bych si vid�t ten pr�vod rodi�ovských dvojic p�ede mnou!  
… Kolují v nás ješt� ty  avarské geny?  
Umínila si o tom promluvit s docentem, ale bez Tomana a jeho bonmot�.   
 
Po neuspokojivé p�ednášce, kterou ženy p�ijaly s ovacemi, si p�ed spaním 
dlouho do noci �etla, jako by se bála vpustit sny, které ješt� nedokázala u�ídit.  
      Po p�lnoci našeho �asu – po poledni jiného �asu – se napojila. 
 
Z horní brány vyrazili jezdci!  
Nebyl to spo�ádaný vojenský útvar, ale horda jednotlivc�, nalehko a bez 
zásob, vydávající neartikulované zvuky vzrušením z jízdy a z nastávajícího 
lovu  – na �lov�ka. Cítila, jak hradišt� a jeho obyvatelky vydechly úlevou.  
      Ava�i se  rozd�lili do dvou skupin a s divokými výk�iky vyrazili v obou 
sm�rech korytem �í�ky. Scéna se vyprázdnila a jen zakalený proud sv�d�il     
o postupu poloviny trestné výpravy k horám. 
 
     V d�tství mívala jen krati�ké sny a epickou ší�i, kterou v posledních 
m�sících nabývaly její no�ní výlety, p�ijímala s pokorou. Nev�d�la, že                
i samotná schopnost  sen  p�ivolat a nasm�rovat, není každému dána.   
     Te� však cítila vnit�ní neklid a úzkost – v�d�la, že p�ichází moment, kdy    
se v hr�ze probouzíme, nem�žeme uniknout a n�kam padáme, neschopni 
pohybu. Snažila se ze všech sil udržet uvnit� té scény, jakkoli tísnivé!  
 
Znovu jí nasko�ila drobná postava, mizející nenápadn�  proti proudu. Hory  
na obzoru se zdály na dosah, prameny nemohly být daleko. P�es hradbu 
skalních st�n ale ten drobe�ek neprojde!  
     Zahlédla tam i medv�dici s mlá�aty… Povodí �í�ky p�ipomínalo z pta�ího 
pohledu naklon�nou mísu, vyloženou zeleným mechem. Ráda by se p�iblížila 
a slétla níž. Když se o to naposled pokoušela, za�ala padat – a byla tam ta 
bezzubá žena, která k ní vztahovala ruce…   –  „Mama!“ 
  
     To slovo, ten výk�ik, který si možná jen p�edstavovala, nevyšel tentokrát     
z ní. Zasáhl ji zdola a zp�sobil, že op�t zakroužila po strmé spirále.   
V moment� hr�zy z dopadu zahlédla na zlomek vte�iny špinavou tvá� dívky, 
která jí byla n��ím pov�domá.  Teprve když se zprudka posadila a rozsvítila 
no�ní lampi�ku, v�d�la, koho jí p�ipomn�la.  
     Tak n�jak vypadala sama ve �trnácti, když p�ib�hla od ohní�ku, kde se 
holky d�lily o pe�ené brambory, a vychovatelka ji odvlekla k zrcadlu. 
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Zuzanka znala celé pasáže o nejznám�jším medvídkovi zpam�ti  a v��ila,     
že na tak milé vypráv�ní není nikdy brzy. Když tiše spustila, zklid�oval její 
melodický hlas rozjit�ené rodi�ky. 
P�icházely i sest�i�ky, které ovšem necht�la odvád�t od jejich povinností.    
     Starat se o mlá�átka, co m�že být lepšího...  
´Starat se o staré, kte�í už nemají život p�ed sebou!´  �ekl by Toman, jak ho 
znala. ´Kolik p�íb�h� v sob� nosí a jak rádi by se pod�lili. Obdarovaný 
obdaruje dárce...´   
     Od posledního spole�ného výletu vid�la muže, kterého osvobodila od 
závazk� – i zradila,  jen z okna, když na betonu dvora rozdupával kytici.   
     Na rozdíl od ostatních žen, které se t�šily dom�, jí bylo na mate�ském 
odd�lení dob�e a nazna�ila své kolegyni, že nesp�chá.  
     Primá�ka si p�edstavila svobodnou, ne už nejmladší matku samotnou 
v garsonce v sedmém pat�e a p�ikývla. A protože ji m�la ráda, zmínila vzletn�  
´vysokou v�ž, kde se princezna v nejvyšším okénku jednou jist� brzy do�ká     
i svého prince !́ 
      „To by musel odpov�d�t na t�i otázky,“ prohodila, ale když léka�ka odb�hla 
k další p�edzv�sti radostné události, hluboce se zamyslela.  
     Co je nejd�ležit�jší?  – To by snad i chlap uhádl. 
     Kdo je nejd�ležit�jší?  usmála se na malou.   
     Co je nejsladší?  – To už tu bylo.  

Objednejte s i v�as nová pravidla fotbalu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V reakci na klesající návšt�vnost byly z  �ady podn�t� vybrány divácky 
nejzajímav�jší návrhy a zahrnuty do nových pravidel hry. Zápasy budou 
zpest�eny nap�íklad druhým mí�em, aby se mohlo postupovat sou�asn� 
po obou k�ídlech nebo úto�it v opa�ných sm�rech, branky se zv�tší, aby 
nepadalo tak nudn� málo gól�  a surovci nebudou dostávat žlutou kartu, 
ale budou ponecháni ve h�e se žlutou záslepkou.  

Fakulta t�lesné výchovy a sportu,  katedra mí�ových her a souboj� 
IInnzzeerrccee 
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P�ála si, aby ji mohl takhle vid�t:  š�astnou, p�emýšlivou a mírnou. To by mu 
nedalo. A tak  plnou. Už v šestined�lí mám h�íšné myšlenky! zastyd�la se.       
I když tu není, vím, že je s námi a že to v n�m roste.  
     Co bych ješt� mohla chtít, kdyby to bylo možné?  – Ano!  zard�la se.      
Ale podruhé to bude t�žší…  
     Dcera, kterou o týden pozd�ji p�inesla dom� v tašce vystlané osuškou, 
byla drobn�nka, ale m�la se �ile k sv�tu.  
 
 
Nave�er, o pár dní pozd�ji, zazvonila v nejvyšším pat�e ubytovny zdravotního 
a láze�ského personálu Líba.  
     „Návšt�va!“ zaradovala se doktorka a pozvala dívku dál. …Kde se tu vzala, 
ta chytrá horákyn�?   
     Líba moc nemluvila, jen si maminku  zkoumav� prohlížela. Pak se š�astn�  
usmála:  –  „Ano! To je skv�lý nápad! …Na který musí p�ijít sám. Jen mu  
trochu pomohu.“ 
     Zuzanka se zard�la, ale p�j�ila jí za to dít�. …Hezká není, jak to chlapi 
vidí, vzd�lání také nic moc, ale je v ní taková vroucnost!  
    Stmívalo se, byly na pokoji samy a ob� cítily vzácnost toho okamžiku.      
Vlasti�ka rejdila Líb� po bl�zi�ce.  
     „Celou vás pocintá,“ zastyd�la se matka za své prsy, když zahlédla, jak 
málo se její návšt�vnici rýsuje pod jedinou vrstvou mokrého plátýnka. 
Vlasti�ka utichla, jako by vycítila, že všechno te� závisí na ní. 
     V�d�la najisto, že je to v po�ádku. Nic lepšího nemohla ud�lat. 

 Rozepínala Líbu zvolna co nejleh�ími 
doteky, jeden knoflí�ek po druhém, a 
malá si už oblíbená místa nalezla 
instinktem nemluv�at.  
     No co. Je to jen mezi námi ženami, 
pomyslela si doktorka v té chvíli . To by 
žádný chlap nepochopil, pooto�ila se 
k oknu, aby nerušila.   
      Líba prožívala své nej�istší vte�iny. 
Poprvé si naplno uv�domila, jak krásné 
a jasné je poslání ženy. O myšlenku 
pozd�ji ji sev�elo u srdce.    
     Vycítila, odkudsi shora, že ten š�astný 
úd�l jí sotva bude dop�án.  
     Jako sudi�ka vdechla do jemných 
vlásk� to nejkratší p�ání: ´Bu� rozumná      
a milá!´ a state�n� p�edala kmot�enku 
své nové sest�e jako Libušin poklad. 
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V pond�lí zamí�ila Líba s balíkem knížek za Tomanem. Nebyla si jistá, zda 
mu sv��it své dojmy z poslední výpravy podél potoka, jehož korytem prchala 
ta  ´její´ holka, a popsat živý pocit p�ítomnosti stáda koní na vrcholu místa, 
které už oba za�ínali považovat za legendární opevn�né hradišt�  –  místo 
pozd�jší velké bitvy. 
     Svého mentora zahlédla p�ed vilou, jak se lou�í se ženou nastupující do 
auta s k�iklavým logem nadnárodní firmy.   
Radka!  V�d�la, že už p�ilet�la ze Stát�, ale rozpaky, které cítila v p�ítomnosti 
tak pokro�ilé ženy – a tak necitlivé k vlastní krvi, ji p�im�ly po�kat. Po jejím 
odjezdu ješt� obešla v zamyšlení blok a až pak  zazvonila u branky.     
     „Zrovna jste se minuly.“  
     „Zahlédla jsem n�jaké zmalované auto.“  
     Toman mávl rukou: „Než se nad�jeme, p�id�lí jí limuzínu s �idi�em. 
Mimochodem  –  chystá �lánek o té paní, co vám odkázala  miliony.“ 
     „Já tam jen pracuji.  Mn� odkázala ta paní p�ede mnou košt�,“  ohradila se. 
Fotografii, s níž se nerada lou�ila, zastr�ila mezi papíry na stole. Doufala, že ji 
nalezne až po n�kolika dnech, a nebude to na ní. 
     Inženýr se p�ibelhal s miskou �ehosi vo�avého; sám už ve�e�el s Radkou.      
Ta v�c byla skv�lá;  jak to ti chlapi d�lají!  Pohoda rozvázala Líb� jazyk a brzy 
se p�iznala i ke své druhé expedici.     
     „Co vás to napadlo?!“  
     Nemohla mu pov�d�t úpln� všechno; d�lal by si starosti. „Mám tam 
kamarádku,“ �ekla popravd�. Snadno se sbližovala s muži svou p�íjemností   
a ženám, které potkávala, se stávala rychle starší sestrou. „Jen jsem si 
ud�lala takový výlet… do historie.“ 
     „Vid�l jsem už  mapu. Je tam vojenský prostor.“  
     Pokr�ila nevinn� rameny. 
  
První kilometry na západ od hradišt� jí p�ipadaly snadné.  Spád �í�ky byl 
mírný  a na kole, které jí p�j�ila Miluše, se rychle blížila lu�ními cestami          
k horám. Prozkoumávala skalní p�ed�ly, místa, kde proud  znenadání m�nil 
sm�r, a všechny p�ítoky. Vesnice a mlýny ji nezajímaly, ty objížd�la.  
     Okolí se zvolna m�nilo; ubývalo zásah� do krajiny a za�ínala p�evládat 
nespoutaná p�íroda. Chvílemi už musela kolo tla�it. 
 Cesta se zúžila v p�šinu, kterou snad ob�as prošel pytlák nebo rybá� bez 
lístku, a nakonec vymizela.      
     Horské kolo ukryla v chloumku �erného bezu, z náletového buku si p�i�ízla 
pružnou h�l a v maská�ích ze sekondhandu pokra�ovala dál po svých.  
     Miluše, které rad�ji ne�ekla, kam až má namí�eno, zmínila, že dál v t�ch 
kopcích,  kde nikdo nechodí, mohou být  zmije. Nebála se ni�eho živého.  
Bála se jen nedorozum�ní.  
 
 



 
 

 

42

 
 
Minula pár polorozpadlých stavení, poz�statek sudeton�meckého osídlení. 
Hospoda�ili tu v mnohem skromn�jších podmínkách než Slované, usazení od 
nepam�ti v nížinách.   
     Aniž by narazila na ostnaté dráty �i výstražnou ceduli, vycítila, že vstoupila 
do vojenského pásma. S ostrahou si ned�lala starosti;  Miluše ale zmi�ovala 
ostrou munici, miny a granáty.  
     Soust�edila se a vytvo�ila kolem sebe ochranný val nepr�st�elnosti.  
Terén byl stále náro�n�jší, místy musela lézt po �ty�ech. Hlinité výspy 
prost�ídávaly kamenité p�ed�ly, kameny p�er�staly v balvany a balvany ve 
skály. P�ítoky z okolních strání, rozeznatelné níže kolmostí napojení, 
p�edstavovaly na horním toku ve tvaru ypsilon dv� rovnocenné možnosti. 
Zapomn�la zápisník;   odbo�ky si zna�ila na kus b�ezové k�ry trnem akátu.  
     Zdáli a pak docela zblízka zaslechla zlov�stné dun�ní.  Doufala, že je to 
výtvor lidských rukou, i když by ji p�istání vesmírného korábu v této opušt�né 
kon�in� p�íliš nep�ekvapilo.  
     Nebyly to tanky, ale jak v�d�la od kluk� z d�cáku, samohybná d�la.    
Když t�žké kolosy zmizely, pokra�ovala ve výstupu.    
     Uprost�ed strán� ji zarazil nádherný výhled do kraje. 
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