


MOTTO

Obermannova-text-oprava.indd   1 6/19/07   11:04:08 AM



Obermannova-text-oprava.indd   2 6/19/07   11:04:08 AM



Praha 2007

IRENA
 ObERmANNOvá

V pěně

Obermannova-text-oprava.indd   3 6/19/07   11:04:08 AM



© Irena Obermannová, 2007
Cover photography © Jan Saudek, 2007

ISBN 978-80-7246-369-5

Obermannova-text-oprava.indd   4 6/19/07   11:04:08 AM



Toto je knížka do pěny, líbezné a bezstarostné hmoty. Je 
možné ji číst od konce či od prostředka, po chvilkách 

či na jeden hlt, můžete ji číst ve vlaku, v letadle, ve stanu, 
v lese nebo ve vaně. Pěna mi připomíná plynutí času a já 
tuto knížku psala několit let, odbíhala jsem si k fejetonům 
i povídkám od věcí zdánlivě zásadnějších, větších, které se 
čtou od A do Zet. Tato kniha je tak trochu mým deníkem, 
pěnou mých dní, komentářem událostí i mých vlastních 
zážitků. K psaní jejích řádků jsem utíkala od práce, takže 
jsem k nim často přistupovala, jako bych šla za školu. Jako 
bych se nádherně ulejvala. Je také o nutnosti hrát si a nepo-
dávat výkony. Nedávno mi vyprávěl jeden pán, že všechno 
podstatné se naučil za školou. To mi připadá poučné.
 Pěna také připomíná prázdniny. Je voňavá a ubíhající 
a navždy odplyne. 
 Pojďme se spolu naložit do vany. Děkuji.

�

Vaše 
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Ať žije dovolená!

Po dlouhé době jsem jela k moři. Těšila jsem se jako malé 
dítě, konečně si pořádně odpočinu, konečně uslyším na 

vlastní uši, o čem sním, když je mi ouvej – hukot vln tříští-
cích se o mělčinu, věčný vítr, pěnu olizující pláž.
 Ano, musím konstatovat, že to všechno bylo opravdu 
nádherné – a že toho bylo dost. V letadle jsem se klepala 
hrůzou a zimnicí, turbulence mě nenechávaly na pochy-
bách, že mám několik málo minut, abych se připravila na 
smrt. Navíc mi celníci hned při odletu zabavili mé nejmi-
lejší nůžky na nehty, abych tentokrát nespáchala teroristický 
útok na Řecko. Do hotelu jsme přijeli v noci a v pokoji 
nefungovala klimatizace, zato nás tam vítali komáři natěše-
ní na bílé maso. Řečtí hoši jsou svalnatí a urostlí a bohužel 
také přesvědčení o tom, že jejich sex-appeal nejvíce vyniká 
na motorce řvoucí dlouho do noci. Zkrátka bílá žena s cha-
trně utkanou nervovou soustavou tu usíná až k ránu, pokud 
však není zrovna úplněk, kdy neusíná vůbec – měsíc totiž 
v Řecku svítí stokrát víc než u nás, stejně jako slunce. Ale 
cestování je vždycky trochu fuška a co by člověk nevydržel 
kvůli tomu houpavému zázraku.
 Moře nezklamalo. Zjistila jsem, že za tu dobu, co jsme 
se neviděli, se nepřestalo vlnit a z našeho setkání po letech 
jsme oba dojatě ronili slané slzy. Ale na některé drobnos-
ti jsem zapomněla. Nebo si je vymazala z paměti. Nebo 
jsem se změnila. Čekalo mě jedenáctidenní ležení, flákání, 
ležení a flákání. S pusou plnou písku, s knihami plnými 
písku, s vlasy plnými písku. A nějak jsem pozapomněla, že 
odpočinek není žádná legrace. Opalování zepředu, zezadu, 
pěkně jako na rožni, nejdříve dvacetifaktorový krém, na 
pražský obličej přijde třicetifaktorový, hlavu raději šoupnout 
pod slunečník, nasadit klobouk, sundat klobouk, hodně 

�
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pít, slunce je zběsilé, chodit po břehu, plavat, ale to snad 
radši bez brýlí… a co vlasy, crčí z nich sůl a písek, člověk 
vypadá jako chobotnice, ale to se vydrží, to je zdravé a tak 
bezstarostné! Ještě umýt nohy pod sprchou, abychom si 
nezanesli do pokoje písek, stejně už ho tam máme tuny, ještě 
si zaplavat ve sladkovodním bazénu, když už ho tu máme, 
znovu se osprchovat, tentokrát teplou v pokoji, smýt písek 
a sůl, pokolikáté už dnes, ošetřit spáleniny, slušně se obléct, 
honem na večeři, uf, uf, uf, už abych zas byla doma, pěkně 
v jednom kole.
 Však jsem se dočkala, vrátila jsem se nádherně odpočinutá, 
opálená, s trochu okousanými nehty. Moře je zázračná věc.
 P. S. Jestli mi někdo, kdo k moři jet nemůže, chce dát po 
přečtení tohoto článku pár facek, budu držet, slibuju. Moji 
adresu mají v redakci. 

Lidové noviny, 2003
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Ňuninky

Muži jsou nádherní. Jsou velcí, chrabří a občas zlobí. 
Přidává jim to na kráse, a tak se my, holky, na ně 

nemůžeme zlobit. Inu dobrá. A proč vlastně by měla být 
naše krása založená na spořádanosti? Mám jeden návrh: 
nezlobme se na ně. Zlobme taky. 
 Vzpomínám si, jak jsme měli ve škole předmět, který se 
jmenoval ruční práce, tuším, že už ho zrušili. No a to pro-
bíhalo tak, že celá třída třeba vyšívala dečku. Křížkový steh, 
perličkový steh, cosi mi z toho dokonce uvízlo v hlavě, ale spíš 
pro ta hezká slova, konkrétního si z tohoto učiva nepamatuju 
nic. Nešlo mi to, ve vyšívání jsem nikdy nebyla dobrá, moje 
babička vždycky říkávala, že nemám dost trpělivosti a že 
trpělivost růže přináší. Mnohokrát už jsem jí v životě dala 
za pravdu, chybí mi růže i klid, ale dnes jsem tomu ráda. 
Zkrátka, když byla dečka dovyšita a odevzdána paní učitelce 
k oznámkování, poprvé jsem se tváří v tvář setkala s čímsi, 
do čeho jsem posléze narážela celý život. Příští hodinu paní 
učitelka vstoupila do třídy. Ukazovala několik vzorných deček 
a rozplývala se blahem. Všechny je vyšily vzorné holčičky. 
Paní učitelka učinila významnou pomlku.
 „Tak, milé děti, ale jsou mezi námi i takoví, kteří dečku 
trestuhodně odflákli. Jako třeba naše známá firma Petr 
Foustek.“
 Třepala nám před obličeji ušmudlanou, poloroztrhanou 
a postmoderně sešívanou dečkou. Všichni se smáli. 
 Pak ovšem paní učitelka učinila pomlku ještě významnější.
 „Děti, to ale ještě není ani zdaleka to nejhorší. Protože 
Petr Foustek je aspoň chlapec, že ano.“ 
 Touto větou paní učitelka naznačila, že Foustek je vlast-
ně omluven. Načež hned dala prudkou smeč. „Nejhorší je, 
že úplně stejně ošklivou dečku vyšila holčička.“
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 A ta dobrá žena roztáhla před očima celé třídy moji 
umolousanou, flekatou a křivolakou výšivku. Styděla jsem 
se. Bylo mi jasné, co jsem už dávno tušila – nejsem správná 
holčička. Možná jsem Foustek. Strašná představa.
 Ta událost mi na dlouhá léta uvízla v hlavě. A začala 
jsem se moc snažit. Nejdříve marně, ale časem se to zlepšilo. 
Když jsem se vdávala, ušila jsem si dokonce sama šaty, prav-
da, byly postmoderně nakřivo, ale oddali nás. To už jsem 
byla na nejlepší cestě stát se ženou, jak má být. Měkkou, 
tichou a trpělivou. Jako Venuše z pěny zrozená. 

Jo, takhle být Penelopou, 
tkát ten nekonečný motouz, 
hodin, dnů a let, 
jo, takhle být Penelopou, 
tichou, ženskou hmotou, 
vědět – nevědět 

napsala jsem si tehdy kamsi na okraj seznamu na nákup.
 Když jsem čekala první dítě, měla jsem děsivý sen. Zdálo 
se mi, že jsem s tím dítětem (s tím človíčkem, kterého jsem 
se ve skrytu duše bála a věděla, že nevím, co s ním a o čem 
si s ním vlastně mám povídat) jela jakýmsi autobusem (kam 
všechny matky tak obratně nastupují obtíženy kočárkem 
s nákupem) a zapomněla jsem děcko uvnitř. Vystoupila 
jsem bez něj, dítě ujelo a já ho už nikdy nenašla. Nejhorší na 
tom bylo, že jsem cítila smutek i úlevu současně. Probudila 
jsem se celá zpocená. Věděla jsem, že ten sen mi způsobil 
Foustek. Ne on osobně. Ale moje jistá podobnost s ním, 
podobnost našich výšivek a moje nejistota, zda taková smí 
být žena. Přála jsem si, aby dítě bylo kluk.
 Narodila se mi dcera. Stala jsem se nejvzornější matkou 
na světě a nikdy jsem ji nezapomněla v autobuse, právě na- 
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opak, můj život se podobal perličkovému stehu. Vyvařovala 
jsem a žehlila, gruntovala a šišlala a pomátla se na rozumu. 
A za celou dobu mateřské jsem si nekoupila ani jedny kraj-
kové kalhotky s kytičkami, mašličkami a ňuninkami. Co je 
to ňuninka? To přece ví každá holka do sta let, která neumí 
vyšívat perličkovým stehem. Četla jsem kdesi, že Božena 
Němcová si v době, kdy neměla na domácnost, koupila za 
poslední peníze nádherné šaty.
 Já měla v době mateřské spočítané všechny bábovičky 
a dokázala z nich na pískovišti vyklopit dokonalý tvar. 
Jednoho dne jsem však z pískoviště odešla bez nich. Ani 
jsem na ně nevzdechla. Dnes vím, že podle šamanských 
praktik šlo o takzvaný zástupný předmět za zapomenuté 
dítě v autobuse. Potřebovala jsem někde dítě svým způso-
bem zapomenout, ten sen se mi nezdál jen tak. 
 Znám spoustu skvělých mužů a znám také spoustu skvě-
lých žen. Dneska se pořád mluví o tom, jaké jsou mezi námi 
rozdíly, o jiném pohledu na svět, o pomíchání rolí, o tom, 
zda muži ztrácejí mužnost a ženy ženskost. Ale nemluví se 
o zlobení, což je velká chyba. Mezi skvělými muži a skvě-
lými ženami vidím jeden do očí bijící rozdíl. Skvělé ženy 
si musí své místo na slunci, kam se pracně doškrábaly, 
dohánět snaživostí. Tyto ženy nikdy na nic nezapomenou, 
vždy zatelefonují, odpoví na každý mail, všechno stihnou, 
dokáží a nemají žádné výpadky. Nemohou si je v konkuren-
ci úspěšných mužů dovolit. Přesněji – myslí si to. Myslí si, že 
jim by drobné pochybení neprošlo. A tak tyto ženy většinou 
nechlastají a neskáčí padákem, prostě jen makají a jsou zod-
povědné až za hrob. Zatímco moje zkušenost s úspěšnými 
muži je taková, že občas nedorazí. Hrajou karty nebo prostě 
zapomněli. Vědí, že jim to jen přidává na roztomilosti. A že 
jim to každý odpustí. A že co projde Foustkovi, neprojde 
holčičkám.
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 Znám jednoho tuze zlobivého, řekněme nezvladatelného, 
osmiletého kluka. Vystřídal mnoho škol a paní učitelky si 
s ním v žádné nevěděly rady. Byl označen za inteligentní, leč 
hyperaktivní dítě a přeřazen do speciální školy. Když jsem 
se vyptávala, jaké to tam je, žasla jsem. Je to tam skvělé, na 
osm žáků prý připadne pět učitelek, které si s nimi mohou 
povídat a vůbec jim nevadí, že děti jsou tam neposedné. 
A ještě jedna věc mě zarazila – ve třídě není ani jediná hol-
čička. Přišlo mi to alarmující. 
 Muži jsou nádherní. Jsou velcí, chrabří a občas zlobí. 
Nebuďme jako oni a nechme se od nich poučit. Zlobme taky. 

ONA DNES, září 2005
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Špatný zvyk

Kdysi jsem běhávala ulicemi s divým výrazem ve tváři 
a vypadala jako absolutní cvok. Byla jsem bez sebe 

žárlivostí. Později jsem si tenhle strašlivý cit prostě zakázala. 
Ale k tomu jsem potřebovala pochopit pár kacířských věcí. 
Neříkám, že se mi to podařilo beze zbytku. Jestli mě někdy 
potkáte s šílenou jiskrou v oku bulící uprostřed ulice, řekně-
te mi, prosím, to, co povídám teď já vám.
 Žárlivost je kromě nenávisti nejošklivější cit, který znám. Na 
rozdíl od nenávisti, kterou žádná slušná náboženství neschva-
lují, lze žárlivost považovat za jistou dohodu, možná i morál-
ní kodex, a v podstatě lze konstatovat, že vyplývá i z pátého 
přikázání. Byla vymyšlena proto, aby si lidé vzájemně bránili 
v nevěře. Neboli v neřízeném rozmnožování. A tak se stalo, že 
nevěra je jednou z nejmodernějších fitness aktivit, a zastaralá 
žárlivost přitom trvá dál. Na počátku věků a mezilidských vzta-
hů, v dobách, kdy vznikalo cosi jako etika, měla monogamie 
zaručit mužům, aby měli alespoň jakous takous jistotu, že jejich 
dítě je opravdu jejich. Někde tam na úsvitu dějin zřejmě vznikla 
dohoda o tom, že lidé na sebe budou žárlit. Že je to dokonce 
důkazem lásky. Kdo nežárlí, nemiluje. Člověk má milovat jen 
jednoho. Ale platí to stále? A platilo to vůbec někdy? 
 Co je to vlastně žárlivost? Sebeláska. Vlastně sobectví. 
Touha vlastnit toho druhého. A pak také nemožnost komu-
nikace. Lze říct, že žárlivost je opakem dorozumění. Oč by 
nám, žárlivcům, bylo lépe, kdybychom odmalička kolem 
sebe slyšeli a viděli, že nežárlit je normální. Že je naprosto 
běžné, když někdo má kromě nás rád ještě někoho jiného. 
Že z toho nemusí vyplývat, že nás nemiluje. Lidské srdce je 
zkrátka široké. Žárlivost může často vést k neporozumění. 
Vzpomeňme na Othella. Kdyby se jeho mozek nezatemnil 
tím mysteriózním citem, mohl si s Desdemonou všechno 
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pěkně vysvětlit a nemusel ji škrtit. Proč nás tehdy na úpatí 
věků naučili, že lidé si nemohou prostě povědět: „Poslyš, teď 
zrovna jsem si oblíbil někoho jiného, ale s tebou to nesouvi-
sí.“ Místo toho nás strašili Sodomou a Gomorou. Kolik lidí 
přišlo ze žárlivost o život? A kolik o rozum? A co všechno 
jsme kvůli nevěře propásli, v čem všem nás ochromila? 
 Proč neumíme přát svému milému či své milé prostě více 
lásky. Kolikrát v životě miluješ, tolikrát jsi člověkem, mělo by 
znít ono přikázání. 
 Měla jsem jednu kamarádku a ta pochopila, že její muž má 
někoho jiného. Začala dělat věci, které by ji předtím ani nena-
padly, prohledávala mu kapsy, diář, tajně projížděla jeho esemes-
ky. Chovala se hloupě a ztrácela vlastní hrdost i úroveň. Nakonec 
zjistila, že její muž chodí s mužem. Že když si ji bral, trochu si 
popletl orientaci. Ulevilo se jí. Jiný muž byl pro ni přijatelnější 
než jiná žena, na tu by totiž žárlila. Když o tom tak přemýšlím, 
myslím, že v tom je náznak řešení. Moje kamarádka dospěla 
k názoru, že mimomanželský vztah jejího muže s ní nesouvisí, 
že ona sama není ani horší, ani ošklivější, ani méně sexy než ta 
druhá. S milencem nesoupeřila, neměla vůči němu žádný pocit 
vlastní nedostatečnosti či selhání. Celé to byl problém jejího 
muže, kterého má dodnes velmi ráda a udržuje s ním přátelský 
vztah. Proč se takhle nedokážeme chovat i v případě, že „tím 
druhým“ je žena? Nevěra se nás většinou opravdu netýká, je to 
cosi mimo nás. V době testů DNA, kdy otec může být jistý, je 
dohoda zvaná žárlivost jen chorobným přežitkem. Odhoďme ji 
v dál a mysleme spíš na to, co je podstatné.

ONA DNES, 2006
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Pipinky a Hrdinové

Když byly moje děti malé, pěstoval se zvláštní rodinný 
zvyk. Připomínal vynášení Morany na znamení začí-

najícího jara. Ten obyčej jsem si tehdy nazvala vynášením 
manželek. Praktikoval se v létě. Na znamení toho, že vypuk-
ly prázdniny, se manželky s dětmi hromadně odvážely na 
chalupy. Vývoz manželek probíhal nejlépe rovnou po něko-
lika kusech, aby se neplýtvalo, takže v každém stavení trá-
vily léto dvě, tři i více žen a kupa dětí, o které se manželky 
staraly, praly v ruce, vařily na ohni, sekaly trávu, sušily seno, 
krmily srnky, bojovaly s vlky a různě se veselily. Muži tu 
romantiku ženám údajně trochu záviděli, ale byli tak přející, 
že jim ji hojně dopřávali, oni se zase veselili doma. A bojovali 
s vlky. Tedy – chodili do práce, vedli různá zásadní jednání, 
malovali byt, starali se o škodovku a vydělávali, aby ženám 
tu báječnou dovolenou mohli dopřát. Tak to aspoň tvrdili. 
Ve skutečnosti lámali pivní rekordy. Byla to taková hra. My 
„vyvezené“ jsme o ničem jako nevěděly, vyvztekaly jsme se 
tak, že svému pobytu mezi poli jsme říkaly koncentrační 
tábor, a já se donedávna domnívala, že čas oponou trhnul 
a tato idylka zmizela v propadlišti dějin.
 Před časem jsem ke svému úžasu potkala mezi poli partu 
holek s malými dětmi, kterak tráví prázdniny na chalupě. 
Smály se a svůj pobyt označovaly za koncentrační tábor. 
Sobě říkaly Pipinky a svým manželům Hrdinové. Časy se 
nemění, jen humor českých žen má čím dál větší grády. 
 První slavnou Pipinkou v dějinách byla Penelopa. Zatímco 
Odysseus slavně plul, ona dřepěla doma a těšila se, až se vrátí. 
Těšila se bez nároku na slávu. Penelopa čekala tiše, nebyla ani 
trochu hysterická. Její Hrdina bez bázně a hany mezitím svou 
udatností i vtipem vyhrával všechny bitvy a ošulil každého 
nepřítele. Pravda, trochu se zapletl s kouzelnicí Kirké, ale to 
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je jiná kapitola. Podstatné je, že byl Hrdina a že jeho stateč-
né činy Homer opěvá ve více než dvanácti tisících verších, 
z nichž jen velmi malá část se zmiňuje o trpělivosti Penelopy, 
o tom, kolik odmítla nápadníků, a ani jeden nepraví, kolik 
jich neodmítla. Většina z nich se zabývá vzrušujícím popisem 
bitev a Odysseových dobrodružství, v nichž praprapraděde-
ček našich Hrdinů nasazoval život. 
 Pipinky, které jsem potkala mezi poli, mi také vyprávěly svoji 
odyseu, sice méně vzletně než Homer, ale zato o hodně vtipněji. 
Celý týden chodí v teplákách, nenalíčené, děti nechávají růst 
jak dříví v lese a v pátek odpoledne začnou chystat triumfální 
oblouk. To se vracejí jejich Hrdinové. Navaří, napečou, nalíčí 
se, načešou, vykoupou děti a zase je naučí lidské řeči. A vítají 
Hrdiny. Tradice přežila. Zřejmě nejsme jenom národem chalu-
pářů, ale také národem Pipinek a Hrdinů.
 A tak mě napadá, zda časy hrdinských eposů nejsou 
náhodou ty tam. Že Odysseovi by dneska nejvíc slušelo, 
kdyby si takhle na jedny prázdniny vyzkoušel, co je to pravé 
hrdinství, a staral se o děti. Že přišla doba úplně normální-
ho, statečného pipinkovství.

ONA DNES, 2006
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Preventivní sobectví

Nedávno jsem znovu viděla po mnoha letech Chaplinův 
film Moderní doba a zase jsem se nesmála. Tentokrát 

mě mrazilo o poznání víc než před lety. Ta groteska je stále 
platnější. Jen už nemakáme fyzicky v továrně, jelikož doba 
pokročila. Továrnu máme každý sám v sobě. Výsledek je 
však stejný, žijeme proto, abychom utahovali šroubky, ne 
proto, abychom žili.
 Mám jednu kamarádku, která i v dnešní superrychlé době 
dokáže ležet bez hnutí v trávě. Hluboce ji obdivuju. Nemá 
žádné povinnostní tiky, nepřemítá o tom, co všechno má 
ještě udělat, jestli už doprala pračka a domyla myčka, a pokud 
přišel ten email… měla by hned odpovědět. Prostě si lakuje 
nehty a jen tak se dívá. Šťastná to žena. Zkoušela jsem ji 
napodobit a zjistila, že už něčeho takového nejsem schopná.
 A také znám jednu dívku, ale ta si nehty nelakuje. Je jí 
zhruba dvacet, nepohodla se s přítelem, u kterého bydlela, 
a ocitla se tak ze dne na den na dlažbě. Ta slečna volala, 
 jak je v těchto krajích stále zvykem, své matce a prosila ji 
o pomoc. Matka ji však odmítla a ponechala klidně napo-
spas osudu. Překvapilo mě to a naplnilo obdivem. Vyptávala 
jsem se, co vedlo matku k takovému jednání. Bylo mi řeče-
no, že paní X už je sobecká. Už? zeptala jsem se. Od té doby, 
co se vrátila z nemocnice, jako by si řekla – raz, dva, tři – teď 
a budu žít jen pro sebe.
 Dozvěděla jsem se dále, že ta žena prodělala rakovinu. 
A tváří v tvář smrti se rozhodla, že jestli přežije, začne žít 
znovu. Neboli ležet na slunci a nemyslet na pračku, myčku, 
že v sobě zkrátka přestane utahovat všechny ty tovární šrou-
by, co jsou sice virtuální, ale zato způsobují různé nemoci, 
někdy i smrtelné. Ta žena se opravdu uzdravila a splnila 
své předsevzetí: našla si milence, začala s ním žít a odešla 
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za ním od svých dospělých dětí rychleji, než to stihly ony. 
Přestala stát u běžícího pásu.
 Četla jsem jednou v novinách zmínku o zoufalé ženě, 
kterou opustil manžel a ona nezvládala ekonomický chod 
rodiny. Jednoho dne vzala své tři malé děti, odešla s nimi 
na nádraží a nechala je tam. Ujela jim prvním vlakem. Dali 
ji do blázince, co s ní jiného, doba je moderní a žádá od 
všech výkony, žádá hrdinství, které se nazývá keep smiling. 
Duševní poruchy zpomalují chod všech šroubků. Já bych 
po té ženě pojmenovala vlak. Proč dávat vlakům jména 
jen po významných lidech, a ne po takových, kteří přestali 
utahovat šroubky? Určitě jsou neméně významní. Jejich 
takzvaná porucha vypovídá o stavu světa, je jeho přesným 
barometrem. Kdybychom se místo dokonalé fabriky stali 
křečky, možná by nám bylo lépe. Nemusíme syslit do tváří 
zrní, stačí trošku si uzmout sebe samých. Protože co je větší 
sobectví – jet jak pohyblivý pás a nic jiného nevidět, nebo 
se koukat, cítit a hlavně žít? Začněme pěstovat takzvané pre-
ventivní sobectví. Navrhuji, aby se mu vyučovalo už ve škol-
ce. Miluj svého bližního jako sebe samého, stojí přece psáno. 
To lze vyložit i tak, že člověk nemá zapomínat sám na sebe. 
Protože, co je to vlastně sobectví? Nepřerazit se? Milujme 
sami sebe víc než ty ďábelské šroubky. Snad to stihneme 
dřív, než budeme muset sednout na vlak pojmenovaný po 
nějakém géniovi a zdrhnout dřív, než po nás sáhne smrt.

ONA DNES, 2006
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Mýtus prince

Odmalička nás tou pohádkou krmí, všichni jsme ji dla-
bali spolu se sladkou krupicovou kaší. Přijede princ na 

krásném bílém koni. A zachrání nás. Porazí všechny draky, 
usekne všem problémům hlavy, přeskočí je ladným krokem, 
vezme nás do náručí a odnese na zámek. Zazvoní zvonec 
a pohádky je konec, jestli neumřeli, žijí spolu dodnes. Houby 
s octem, mělo by stát na konci zlatým písmem. Nic nemám 
proti pohádkám, ty za to nemůžou. A pak – jsou i jiné pohád-
ky. O čarodějnicích, jezinkách a bludičkách. Záleží jen na 
nás, co si z nich vezmeme. Mýtus prince, který přijede, bude 
nádherný a zachrání princeznu, nám škodí. Všem. Mužům 
i ženám. Jasně rozděluje role. Nejsou to role skutečné, leč 
pohádkové, romantické, růžové. Nemají nic společného se 
životem. Holky pak čekají, až potkají svého prince. Muži 
trpí výčitkami svědomí, že nejsou princi. Že nedokáží skolit 
sedmihlavého draka. Ženy trpí pocity marnosti, že je nikdo 
nezachraňuje, jak o tom čítávaly. Jak to má být.
 Právě věta Jak to má být je metlou lidstva. Být může 
různě, záleží na dohodě konkrétního muže a konkrétní 
ženy. Všimla jsem si, že všechny moje kamarádky se neu-
stále poměřují s jinými. Přemýšlejí, jestli má prince tamta 
nebo tamhleta, jestli tamtu její pravý živí nebo tamhleté 
postavil zámek. Jsou si jisty, že jen jejich život není, jak má 
být. „A jak by měl vypadat?“ ptávám se. Pokaždé slyším 
vyprávět jednu notoricky známou pohádku… 
 Jako bychom my, ženy, stále vyhlížely z okna toho pravé-
ho. Jako bychom celý život čekaly, jestli už jede. Celý život 
jsme v naději. V naději na co? Na pana Dokonalého. Většina 
z nás nepřestane nikdy vzdychat tutéž větu: „Až potkám 
toho pravého, tak…“ Stále porovnáváme svého kluka, pří-
tele, miláčka, manžela, partnera, možná i souseda ze třetího 
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patra s tím chimérickým přeludem. Jestliže se mluví o krizi 
mužství, o krizi rodiny, o pomíchání rolí mužů a žen, tvr-
dím, že za to může naše věčné vyhlížení z okna. A trápíme 
se, že princ nějak pořád nejede.
 Kluci, přátelé, miláčkové, partneři a sousedé ze třetího 
jsou na tom snad ještě hůř. Selhali. Zklamali nás i sebe. 
Nejsou chrabří, neohrožení, dávno to na ně prasklo. Mívají 
často strach a draků se bojí víc než my. Nebo spíš stejně. Je 
toho všeho na ně nějak moc, jak by mohli někoho zachra-
ňovat? Nesmí se bát, nesmí plakat, musí se ohánět mečem –  
tak praví báj. A musí při tom být krásní a neohrožení. 
A přitom je v nich malá dušička. Ani muži to s princi 
nemají lehké. Lze říct, že na ně celý život žárlí. Jak by ne, 
když jim hledíme přes rameno z okna, jestli už nejede. 
 My, princezny, se zas trýzníme, že princ ještě nepřijel. 
Vzhlížíme k němu a čekáme jen, až ten náš momentální 
blb zmizí. Nebo až mu utečeme. Až budeme zachráněny. 
Musím přiznat, že mi trvalo dlouho, než jsem pochopila, 
že žádný princ nepřijede, protože žádný není. Než jsem 
pochopila, že je to všechno podvod. Nějakou dobu jsem se 
cítila ukřivděná, bylo mi, jako by mě někdo okradl. Pak mi 
došlo, že je to právě naopak. Že jsem konečně svobodná. 
Už nemusím hledat prince. Princem je ten můj vystresova-
ný kluk, přítel, miláček, manžel a partner. A že budu ráda, 
když mi dá najevo, jak strašně se bojí draků. Protože mu 
můžu říct: Spolu ho přemůžem. 
 Těší mě, že jsem toho trapného prince zneškodnila, už na 
něj nečekám. Protože vztah (a já pořád říkám raději láska) 
neznamená, že jeden vysvobozuje a druhý je vysvobozen. 
Láska je, když se dva osvobozují navzájem. Jen pak si můžu 
říct, že zazvonil zvonec a snad nebude konec.

ONA DNES, 2006
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Naši kovbojové

„Škoda že si vás nemohu vzít za ženu, jen tudy pro-
jíždím. Jsem na cestě do Austrálie,“ pravil jistý 

kovboj krásné dívce na houpačce mezi jedním a druhým 
polibkem.
 Nevzpomínám si už, ve kterém že to bylo filmu, ale 
ta věta se v mém dětství zabydlela v naší rodině lépe než 
kočka domácí. Protože je přesná. Vystihuje totiž mužskou 
povahu jako málokterá jiná, a tak nebylo divu, že si ji můj 
otec oblíbil. Na dotaz: „Mohl bys jít na nákup?“ od té doby 
odpovídal: „Vždyť víš, že tudy jenom projíždím.“
 Všichni muži jsou na cestě do Austrálie a je bezpod-
mínečně nutné začít s výzkumem, jak jim ten pěkný výlet 
jednou provždy pokazit. Všichni muži totiž touží být nepří-
tomní, absentovat za plachtou novin, za mantinely fotbalo-
vého hřiště, v náručí restaurace, touží hrát si na klokany či 
nechat se hýčkat u klokanice v kapse.
 Jenomže s tím je konec. 
 Pro začátek připusťme s velkorysostí nám, děvčatům, 
vlastní, že i my máme své věty, každý generální úklid přece 
začíná zmapováním nejvíce zaneřáděných míst. Stačí pro-
nést: „Máš mě vůbec rád?“ a doprovodit ta nevinná slova 
mírným, opravdu jen nepatrným kňournutím, a úspěch je 
zaručen, náš milý odplouvá za sedmero moří teď a hned. 
A že dojede jen k Andule za rohem, to je jiná věc, o tom až 
později, v tuto chvíli se spokojme s konstatováním, že podle 
svých typických vět jsou ženy naléhavé a muži se vypařují, 
ženy chtějí vyznání a muži chtějí zdrhnout. Co však s tím? 
Zkusme si udělat malou anketu: Co nám o problému 
Austrálie poví kartářka? 
 „Buďte mu Austrálií,“ máchá rukama, „buďte mu sko-
kem klokaním, strčte ho do kapsy.“ Klokaní, myslí tím 
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zřejmě. Nerozumím jí moc, zdá se, že bych potřebovala 
poněkud konkrétnější vyjádření. 
 Na rady konkrétní je tady doktor Plzák. „Pořiďte si spolu 
nemovitost,“ říká náš vztahový nestor, „barák vám ho udrží 
doma.“
 Jenomže mít místo srdce dům mi taky nepřipadá jako 
řešení. A tak zbývá ještě maminka. 
 „Kup si něco na sebe a nevšímej si ho,“ doporučí trochu 
unaveně.
 Maminčina rada je proveditelná nejsnáze, to je pravda, 
leteckým útokem na Austrálii bych ji však přece jenom 
nenazvala.
 Jsem velkým odpůrcem takzvaných babských rad, a to 
i přesto, že mají vždycky pravdu. Věty pravdivé za všech 
okolností jsou totiž nebezpečné. Činí okolnosti na dlouhé 
časy neměnnými, chtějí okolnosti zakonzervovat na věky 
věkův. Vždy pravdivé věty jsou brzdou pokroku a metlou 
lidstva. Vždy pravdivé věty připomínají stokrát zaštupova-
nou fusekli, za níž stojí spousta práce a nevzhledný výsle-
dek. Děravé ponožky se mají štítivě uchopit do dvou prstů 
a vyhodit – a s babskými radami bych nadále zacházela stej-
ně. Je potřeba je zradikalizovat, protože v jejich důsledku už 
hezkých pár let vzniká to, co nazývám čekáním Penelopy. 
Penelopa – neboli symbol trpné ženy, čeká na návrat 
Odyssea z Austrálie či Tramtárie v jistém smyslu dodnes, 
a on v jistém smyslu dodnes nepřijel. Záplaty jsou jenom 
oddálením jistojisté zkázy. Navrhuji, abychom se jednou 
provždy přestaly chovat k mužům jako k malým a tro-
chu debilním dětem, abychom se k nim přestaly chovat 
jako k protinožcům, abychom jim jednou provždy vzaly tu 
báječnou výsadu klukovsky nezodpovědného zastavení se na 
pár polibků v prostředku dobrodružné cesty. 
 Protože za tu jejich Austrálii si můžeme samy. Vždyť oni 

Obermannova-text-oprava.indd   22 6/19/07   11:04:11 AM



tam ve skutečnosti vůbec nechtějí! Austrálie je planeta, kam 
kovbojové potřebují nedojet, v tom tkví podstata všeho toho 
skákání s klokany. Chtějí jen k Andule za rohem. Vlastně 
ani to ne, chtějí jen nás. Je potřeba přestat poslouchat kar-
tářku, doktora Plzáka i maminku a mít své muže rády tak, 
jak to umíme právě my. Neboli srovnat Austrálii se zemí. 
Což v praxi paradoxně znamená přimět svého drahého 
k neprodlenému odjezdu do Austrálie. Ono totiž to nejhorší 
a zároveň nejlepší, co můžeme provést svým mužům, je 
splnit jim, po čem podle svých slov touží. Muži totiž nikdy 
nechtějí, co říkají, že chtějí. 
 A tak až budete svému kovbojovi připomínat, kde že má 
pas a letenku, nezapomeňte mírně, ale opravdu jen nepatrně 
zakňourat:
 „A máš ty mě vůbec rád?“ 
 Tipuju, že nikam neodjede. 

ELLE, 2002
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Idol ženských srdcí

Máme tu slunce a do ulic vyrazily hity letošního léta. 
Nemyslím tím však krásné opálené slečny v žabkách. 

Myslím krásné opálené muže v žabkách a také v bílých, pruhova-
ných a punťatých šortkách, které letos frčí. Nepohoršují mě, líbí 
se mi a mám chuť se za nimi otáčet, hvízdat a pokřikovat: „To je 
kost!“ Máme je takové, jaké jsme je chtěly, ať žijí naši hitové! 
 Barví si vlasy, chodí na manikúru, na pedikúru, na kos-
metiku i na jógu. 
 Kdysi jsem si povídala s jedním mužem, který se mi 
s rozpaky svěřil, že není vůbec žádný macho, že je jako 
vystřižený z feministických příruček, ale má s tím obrovské 
problémy. Ženy ho nechtějí. Pohrdají jím. Tak jaké nás 
vlastně chcete? Položil mi úpěnlivou otázku.
 Vždycky jsem si myslela, že muže moc nezajímá, jaké 
by je ženy chtěly, ale když se kolem sebe rozhlédnu, mám 
dojem, že už to neplatí. Muži se mění. Chceme to?
 Jedna moje kamarádka chodí každý večer bruslit. Stěžuje 
si, že už kvůli tomu měsíc nemluvila s žádným „opravdovým 
chlapem“. Všichni „opravdoví chlapi“ totiž píší esemesky 
typu: Chci tě vidět, pojď dneska na pivo. „V téhle zemi se 
strašně chlastá,“ stěžuje si mi. „Ale vždyť na bruslařské dráze 
jezdí spousta mužů a většinou skvěle. Tak se bav s nimi,“ 
poradila jsem jí. Zkusila to, ale prý zas rychle odjela a dru-
hý den šla s jedním „opravdovým chlapem“ do hospody. 
Usoudila, že muži, co bruslí, nejsou zajímaví. Vynadala jsem 
jí. Určitě nemluvila se všemi! Určitě se spletla. Přece nejsou 
přitažliví jen ti, co sedí v hospodě a vedou chytré řeči, tvrdila 
jsem jí druhý den, když měla kocovinu, nešla bruslit a proklí-
nala celý svět, pivaře obzvláště.
 Podvědomě hledáme muže, kteří budou s námi jíst salá-
ty, s nimiž budeme moci hýčkat nejen je, ale hlavně sebe, 
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muže, kteří by s námi rádi chodili na masáž a do sauny 
a drželi dietu a možná nám i dokázali nalakovat nehty. 
Hledáme muže, se kterými budeme moci o sebe pečovat. 
Hledáme takové prima lazebníky. Hledáme vlastně kama-
rádku. A k tomu chceme, aby byla chlap. Možná dokonce 
podvědomě toužíme, aby nám občas utekl do hospody. Tak 
co vlastně chceme? Víme to vůbec? 
 Šla jsem si nedávno zacvičit jógu a místo obvyklé cvičitelky 
vedl hodinu muž. Měl krátké trenýrečky, jemné tělo, jemný 
obličej, zpíval mantry, určitě nejedl maso a nepil nic jiného než 
zelený čaj. Ideální chlap, napadalo mě. Znám totiž dost holek, 
které spolu jezdí na prázdniny cvičit jógu a pročišťovat tělo 
i mysl, aby pak prý vydržely dovolenou s tím svým. Jejich muž 
by s nimi na jógové soustředění nejel. Přitom mezi jogíny bývá 
mužů dost. „To nejsou opravdoví chlapi,“ slyším zase. 
 Představila jsem si muže, který by se rozhodl, že se stane 
ženským idolem. A začne seriózně pátrat, co vlastně ženy od 
mužů chtějí. K čemupak by asi dospěl? Upřímně říkám, že 
nevím. Někdy mě napadá, zda to nejsme spíš my, ženy, které 
lpíme na tradičním rozdělení rolí, mívám dojem, že muži už 
se v tomto směru docela změnili. Ale netoužíme my pořád 
ve skrytu duše po tom machovi, kterému budeme podléhat? 
Chceme macha, který se změnil, přesněji, který se změní kvůli 
nám. Na jeho změnu vynakládáme spousty sil. A přehlížíme 
muže, kteří k vlastnostem vládce nikdy neinklinovali, protože 
jsou třeba jemní a křehcí.
 Existuje jedno přísloví, které jsem vždycky nesnášela, pro-
tože jsem ho považovala za scestné. Připouštím, že poslední 
dobou mu dávám za pravdu. Ženy nevědí, co chtějí, a nedají 
pokoj, dokud to nedostanou. Obávám se, že přesně k této 
odpovědi by pátrač po ženském idolu musel dospět.

ONA DNES, 2006
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Puntičkářky

Jsem tuze ráda, že bydlím v domě s výtahem. Mohu totiž 
snáze vytáhnout do pátého patra obrovský nákup ze 

supermarketu. Mám velké děti, tedy dělám logicky velké 
nákupy. Občas mi něco shnije v lednici. Ale to je přece 
normální. Výtahem ráda jezdím proto, že do pátého patra 
se vždycky něco dozvím. Někdy i o sobě. „Já jsem vám tak 
unavená,“ svěřila se mi tuhle osamělá stařenka z osmého. 
Neubránila jsem se údivu, ta žena je přece už pár let v penzi. 
Ale ona hned přidala vysvětlení. „Vyžehlila jsem si, vyprala, 
vyluxovala, navařila, ještě si udělám pár kousků cukroví 
a pak si konečně půjdu lehnout. Co pečete vy?“ usmála se 
na mě vyčerpaně. Naštěstí výtah právě zastavil. A tuhle mi 
povídá pán ze čtvrtého: „Budu mít doma průšvih, jdu pozdě 
na večeři. Ta moje bába furt vaří a vaří a ne a ne jí dojít, že 
nemá pro koho! Nechcete přijít na večeři? Já už nemůžu!“ 
A nebo se nechala slyšet mamina ze šestého: „Jsem tak ráda, 
že jsem doma. Včera jsme se vrátili z dovolené v Egyptě. 
Vyrazili jsme sami bez dětí.“ – „To jste si určitě užila!“ pravi-
la jsem zdvořile. „Bylo to příšerný,“ opáčila. „Ležela jsem na 
pláži a uvědomila si, že je to po deseti letech poprvý, co po 
mně nikdo nic nechce. Připadala jsem si hrozně zbytečná.“ 
Co je to zbytečná? chtěla jsem se zeptat, ale výtah naštěstí 
jede jen docela krátkou dobu. Stačí však na to, aby se člo-
věk dozvěděl útržky cizích životů a vyšel mu jeho vlastní. 
Na mě kupříkladu působí jízda výtahem lépe než návštěva 
psychiatra. Pokládám doma tašky na zem v předsíni a vesele 
volám ode dveří: „Už jsem tady! A nesu večeři.“ Ale nikdo 
mě nevítá. Asi tu nikdo nemá hlad, dochází mi. 
 Ženám je vlastní pečovat o někoho, opatrovat, starat se. 
Je to bohulibá vlastnost, ovšem jen tehdy, pokud je o koho 
se starat. Ženám se však stává, že rodiny se zmenší nebo 
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zmizí, a jim zůstává ta péče. Unikne jim, že se stala poněkud 
nesmyslnou. A tak ženy stále vaří pro tři až pět osob, uklízí 
po dětech, které s nimi nebydlí, případně jim mažou sva-
činky. Co kdyby. My, ženy, špatně snášíme to, na co se celý 
život tolik těšíme – že máme čas pro sebe. Protože s časem 
to chodí jako s prací, buď je jí moc, nebo není žádná. Kdysi 
jsem si stěžovala jedné starší kolegyni, jak málo mám pro 
sebe doma místa a že nemám ani svůj pokoj. Smutně se 
usmála a řekla: „To se změní. Já taky neměla ani metr čtve-
reční. A teď mám pro sebe celý byt. Ale lepší to není.“
 Proč vlastně? Když už jsme u toho výtahu, vzpomínám 
si, jak mi řekl jeden soused, že ta paní pod ním, co nedávno 
umřela, už asi deset let natřepávala z okna dečky. Ale pro 
koho? ptal se nechápavě. Zato paní ze třetího hraje na starý 
kolena po hospodách mariáš a těší se výbornému zdraví. 
Zdá se, že stáří žen nesouvisí s věkem, ale se schopností 
rozhodnout se, kdy máme pečovat o ostatní a kdy jen a jen 
o sebe. Napadá mě to samozřejmě ve výtahu, tentokrát smě-
rem do přízemí neboli na mejdan neboli ven z mého bytu, 
kde mám tolik čtverečních metrů pro sebe.

ONA DNES, 2006

Obermannova-text-oprava.indd   27 6/19/07   11:04:12 AM



28

Milenky a manželky, spojte se!

Už jsem velká holka a leccos jsem zažila. Jako manželka 
i jako milenka, takže o obou těch rolích něco vím. Obě 

jsou dost náročné a za všechno můžou oni – mám samozřej-
mě na mysli muže.
 Kdysi jsem se zamilovávala do povětrných modelů. 
Randilo se s nimi překrásně, s povětrným mužem se nikdy 
nenudíte, dokonce ani když se vaše děti narodí. Nemáte na 
to čas. Zatímco vy bydlíte pod mostem a on jezdí stopem 
na konec světa. Jednoho dne se nevrátí. Dlouho pláčete 
a potom se stanete silnou samostatnou ženou. Vezmete jeho 
děti, protože on na ně dávno zapomněl, a báječně se o ně 
postaráte. A když pak jednoho dne jedete ve svém voze za 
svými dětmi do svého bytu a cestou si koupíte překrásnou 
vrtačku, zamyslíte se nad svým životem a vezmete rozum do 
hrsti, protože už ho konečně máte. 
 Potřebuju zodpovědnýho chlapa, usoudíte a v tu chvíli 
jste se změnila z manželky v milenku. 
 Záhy potkáte toho pravého. Od první chvíle vás okouzlí. 
Nikdy nepřijde pozdě. Každý den volá přesně ve dvanáct. 
Nikdy nezapomene na to, co vás trápí. Zajímá se o vaše děti. 
Někdy s ním je trochu nuda, protože nejezdí stopem a nespí 
pod mostem. Jo, a je ženatý, což vám ale vůbec nevadí, jsou 
přece důležitější vlastnosti. Jste šťastná, že jste našla poklad. 
A časem nabudete dojmu, že byste s ním mohla žít. Jenomže 
on ženatý jaksi být nepřestává. 
 A tak jednoho dne začnete rozhovor, který se nezačíná.
 „Miluješ mě?“ zeptáte se.
 Ten dotaz se mu nelíbí, ale protože to je opravdu chrabrý 
muž, odpoví vám.
 „Miluju.“
 „Tak proč žiješ s jinou?“
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 „Protože se s ní nemůžu rozvést.“
 „A proč?“ najednou válčíte s neznámou ženou.
 „Protože by mohla začít pít.“
 „Tak ať,“ jste nemilosrdná.
 „Děti by mi to neodpustily,“ řekne váš milý, i když už 
jsou jeho děti dospělé.
 „A co když začnu pít já?“ zeptáte se.
 „Ty nezačneš. Ty jsi úžasná.“
 Už ale nedodá: Ty nejsi moje Bohorodička, tak udatný 
zas není. To vám říkám já. Dospěla jsem totiž k závěru, že 
muži rozlišují dva typy žen. Milenky a Bohorodičky. Neboli 
ty úžasné a ty právoplatné. Milenky jsou ty, které milují, 
alespoň jim to šeptají. Jsou to ty, se kterými nežijou, ty, které 
počkají, všechno pochopí, jsou vždy krásné, příjemné, těší 
se výbornému zdraví, nechodí v teplákách a nehrozí, že by 
se mohly uchlastat. Jsou to ty, které si poradí a které dobře 
vydělávají, a tak je muži osudově milují. 
 Naproti tomu o Bohorodičkách říkají, že často a hlasitě 
pláčou, aniž by k tomu měly vážný důvod. Muži před nimi 
sice prchají, ale vždycky se k nim zase navrátí, i když říkají, 
že neradi. Bohorodičky jsou ženy, s nimiž si muži nemají co 
říci, jsou tlusté a staré (nebo to aspoň muži o nich roztru-
šují), jsou to ženy, které prý dobře pečou a dobře vědí, kde 
má jejich muž za ušima místo, které když pošimrají, tak 
on přede. Jsou to ženy, co by bez svého manžela zemřely 
steskem a chudobou a neopomenou jim to při vhodné chvíli 
zdůraznit. Jejich muži je dávno nemilují, protože milují jen 
vás. A to je právě ten omyl. 
 Muži se totiž nedělí na povětrné a nezodpovědné, dělí se 
na muže a muže. A mají jen jednu vlastnost – vůbec nám 
nerozumí. Tuší to a ve snaze se ženám přiblížit nahrazují 
kvalitu kvantitou a běhají od jedné k druhé. Bohorodička 
vašeho zodpovědného pravděpodobně není ani tlustá ani 
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stará. Mnohem pravděpodobnější je, že byste si s ní dost 
dobře pokecala, možná líp než s ním. A tak vám dobře 
radím: Neberte jí ho. Zjistěte si její telefon a snažte se 
o vašem společném pravém nějak pěkně domluvit. Tak 
nějak jako kdybyste spolu měly dvojdomek.

ONA DNES, 2006
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Šíleně nepochopené ženy

NO A cO?

Seděla jsem tuhle na kapučínu se svou kamarádkou femi-
nistkou a různě jsem ji pošťuchovala, jak mám ve zvyku 

vždy, když u sebe nemá prak.
 „Tak řekni, co je to ten feminismus?“ 
 „Hnutí usilující o rovnost žen a mužů,“ pravila lakonicky 
a dodala: „Vzniklo ve druhé polovině devatenáctého století 
a usiluje o rovnost žen a mužů,“ zopakovala poťouchle.
 Jenomže já místo výrazu feminismus používám raději 
termín šílené ženy, ovšem od tohoto výrazu je už jen pár 
krůčků k šíleným kravám. No a co?
 Výraz No a co je mimochodem další možnou definicí 
světonázoru všech nezávislých šílených padlých žen, ať už 
jsou feministky nebo třeba kosmonautky nebo ať si tančí 
v polích, vždyť je to fuk. Také jim někdy říkám neposlušné 
ženy a tahám pro ně z rukávu spoustu zaručeně nepoužitel-
ných rad a návodů ve stylu – jak se zaručeně neprovdat, 
jak nejlépe a nejkrásněji zůstat na ocet či jak se dotknout 
mužské ješitnosti pokaždé jinak. 
 Ale dosti pouček a šedé teorie, pojďme se raději zabývat 
otázkou stylu šílených žen neboli mezi námi děvčaty, co si 
vezmeme my s šílenými nebo tanečními sklony na sebe? 
V čem do Evropy, že ano?
 S mou kamarádkou, bezbrannou militantní feminist-
kou, jsme nad druhým a třetím omamným kapučínem 
začaly rozebírat všechna možná seskupení bystrých nezávis-
lých žen z minulého století, na která jsme si dokázaly nebo 
chtěly vzpomenout, rozebíraly jsme jejich typologii, jejich 
cvičky a vlasy a já nevím co všechno ve snaze inspirovat se 
a tentokrát snad nepálit podprsenky, jako to činily některé 
kolegyně v jiných časech.
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NáčelNIce

Tak třeba moje babička bývávala horlivou sokolkou, což 
znamenalo, že nosila kroj zvaný Libuše neboli dlou-

hou bílou řízu s čelenkou, ale něvěštila. Chodila dvakrát 
týdne do Sokola, kde cvičila na kruzích, skákala přes kozu 
a toužila stát se náčelnicí, což se jí nakonec podařilo. 
 V důsledku svého sokolství se moje babička stala první 
moderní ženou na Valašsku, pročež si oblékla kalhoty 
a zkrátila vlasy, osvojila řízný krok a energické povely. Víru 
v Pánaboha své matky vyměnila za víru v hygienu, která 
podle ní byla rovněž všemocná. Později ovšem jistý pan 
Hitler začal s tak zásadním luxováním, že málem smetl 
vše, včetně mého dědečka. Což babičku uvedlo v tak veli-
ký zmatek, že do konce života pak radši zas nosila sukně, 
dlouhé vlasy, věřila v Boha a urputně zavařovala dědečkův 
zamilovaný rybíz, který však nikdo nejedl. 
 Nicméně jako sokolka má moje babička na fotogra- 
fiích šťastný výraz, možná to je tím, že měla veliké modré 
oči, veliká prsa, velikou nohu a vůbec že na ženu z první 
půlky minulého století byla příliš veliká. Toužila změ-
nit svět a začala tím, že učila malé sokolky, aby si čistily 
zuby. Ze svého jim koupila pastu, kterou ty vyhládlé děti 
v nestřeženou chvíli snědly. Babička byla první žena z mého 
okolí, která nebyla pochopena.

OH, My BrAMBOUry!

Po válce, když se už zase luxovalo, ale některým chvíli 
trvalo, než pochopili, oč jde, nastoupil další typ moder-

ní ženy, můžeme ji nazvat třeba brigádnicí. Nechovala se 
ani trochu zpátečnicky, nosila montérky, jezdila na traktoru 
a místo v Boha věřila, že poručí větru dešti. 
 Měla jsem tu čest, že jsem jednu brigádnici znala osob-
ně. Jmenovala se velmi zvláštně – Joy Nováková, bydlela ve 
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vedlejším bloku na stejném sídlišti jako já a z osmého patra 
volala na své děti: „Come home, Honza!“, což se tehdy rov-
nalo marťanštině.
 Toto všechno se mohlo přihodit díky tomu, že Joy 
Nováková byla původně nadšená komunistka, která do naší 
vlasti přijela z Ameriky, aby se zde zúčastnila brigády socia-
listické práce. Kopala krumpáčem příkop a byla tak horlivá, 
že se nedívala napravo nalevo. Bohužel ani dopředu, čímž se 
stalo, že kopla jistého Nováka krumpáčem do zad a on skon-
čil v nemocnici. Joy se cítila provinile, navštívila ho jednou, 
dvakrát, potřetí přinesla kompot – a pak už tady zůstala. Tato 
brigádnice se navzdory okolnostem, s nimiž se dennodenně 
v socialistickém Československu setkávala, nepřestala nikdy 
chovat zcela průkopnicky (možná by bylo trefnější říkat pro-
kopnicky) a přistupovat k životu s neutuchajícím nadšením, 
přestože ji i jejího muže Nováka posléze vyhodili z komunis-
tické strany. Dodneška ji obdivuju, byla to nádherná, šílená 
žena. Nakupovat chodila s kýblem na odpadky (byla ztráta 
času vracet se domů), a když se jí v samoobsluze roztrhl pytlík 
s brambory, vykřikla: „Oh, my bramboury!“
 Joy Nováková nosila džínsy, měla krátké vlasy a nezava-
řovala rybíz. Možná to souviselo s tím, že se nikdy nenaučila 
česky, každopádně zůstala absolutně nepochopena.

ZAvAřeNé INTeleKTUálKy

Moje máma byla typem zpátečnické intelektuálky, což 
znamenalo, že kouřila, i když jí to nechutnalo, pila, 

i když jí to nechutnalo, četla a četla a diskutovala a dis-
kutovala. Moje máma měla celý život výčitky svědomí, 
že neluxuje, nezavařuje a jenom někde plká a můj táta její 
výčitky vydatně podporoval. Typickým rysem intelektuálky 
z šedesátých let bylo, že když se jí narodilo dítě, pomátla se 
na rozumu.
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 Narodila jsem se jí já a v důsledku toho moje máma přestala 
pít i kouřit i plkat po hospodách a zůstala nepochopena.
 Měla velká prsa, velké oči a na buržoazní intelek- 
tuálku ze šedesátých let byla moc drobná a neprůbojná. 
Kompenzovala to tím, že nosila střevíčky na jehlových pod-
patcích, aby se jí hůř tahaly nákupy.

líTAcí žeNA

Před čtyřiceti lety, přesně 16. června 1963, vzlétla sovět-
ská kosmonautka Valentina Těreškovová do vesmíru 

a na rozdíl od Gagarina tam neobíhá dodnes. Byla to přece 
jenom ženská, byť sovětská a byť první tam v těch patrech, 
a… Valentina v kosmu prodlela tři dny, čímž trumfla 
všechny brigádnice socialistické práce. Valentina vypadá na 
všech fotografiích, které jsem viděla a nebylo jich mnoho, 
jako usměvavé, naivní dítě. Měla kulatý obličej, vlasy nevím 
jaké, protože na všech má na hlavě obrovskou kosmonaut-
skou helmu. Oblečena je vždy do skafandru nejspíš stříbrné 
barvy, sladěného s kosmonautskými kozačkami na nízkém 
podpatku. Valentina Těreškovová k tomu všemu nejspíš při-
šla jako slepý k houslím, myslím, že vůbec nevěděla, která 
bije, ale jisté je, že Valentina Těreškovová byla pochopena. 
Jejímu letu všichni tleskali a my, které tady pořád dřepíme 
na zadku a kafráme u kapučína, jí dodneška závidíme. 
 Tipla bych, že Valentina zavařovala rybíz až později, nej-
prve musela splnit svůj stranický úkol. 

čeSTNé PIONýrSKé

excelentní kategorii šílených žen tvoří z mého dnešního 
pohledu pionýrky. Byly sice nezletilé, ale po zralé úvaze 

jsem je do této své stati přece jenom zařadila. Jednak proto, 
že starší svazačky neboli členky Socialistického svazu mlá-
deže byly takové svázané a s pionýrkami, pokud vím, bývala 
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větší legrace, pionýrky lze považovat za předvoj dnešních 
úvah o snížení věkové hranice sexuálních hrátek. Říkávalo 
se, že nikde se nevedl tak čiperný a náruživý sexuální život 
jako na pionýrských táborech. Nebylo divu, málokterým 
děvčatům to tak slušelo a sluší jako v pionýrském. Jejich stej-
nokroj tvořila krátká skládaná sukýnka s páskem, na jehož 
sponě stálo vytesáno: Vždy připraven. Ano, v mužském 
rodě. Nač je pionýrka připravena, pásek nepravil. K sukni 
se nosily bělostné podkolenky a bleděmodrá košile nevinně 
upjatá až ke krku, kolem nějž se vázalo to hlavní – pio-
nýrský šátek. Pionýrky byly k zulíbání částečně i proto, že 
ještě neměly nejmenší tušení, že nebudou pochopeny. Vlasy 
měly nejčastěji spletené do culíků zakončených mašlemi 
a ty nejlepší z nich čekaly na letišti, až přijede Fidel Castro. 
Oblíbenou činností těchto děvčátek bylo totiž mávání, vyrá-
běly si speciální mávátka nejčastěji červené barvy a mávaly 
a mávaly. Vždy s písní na rtech, což nebyla žádná tehdejší 
speciální rtěnka, ale výraz pro budovatelský optimismus. 
Kdo neměl budovatelský optimismus, nemohl být v Pioný-
ru. Ovšem stávalo se i to, že kdo ho měl moc, byl popraven. 
Pro nás je však důležité ještě něco. Kromě mávání chodily 
pionýrky k pomníčkům padlých hrdinů. Stály tam den či 
dva a mávaly a snily, jaké to bude krásné, až vyrostou. Byly 
si stoprocentně jisté, že budou pochopeny.

Style, červen 2003
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v bříšku

cHcete být na chvilku znovu embryo, znovu se cítit 
jako u maminky v bříšku? Mezi námi – není to 

vůbec lehké. Ale každý by se měl snažit rozpomenout se na  
ten pocit, zvláště bych to doporučila prezidentům států 
a lékařům-porodníkům. V Praze na Smíchově v letohrád-
ku Portheimka probíhá v rámci Světového týdne respektu 
k porodu unikátní výstava nazvaná Umění porodit. Musím 
zdůraznit, že já dávám podobné akci zásadní, chce se mi říct 
světový význam. Protože porod a vztah lidstva ke zrození se 
světem souvisí. Naše civilizace prošla řadou změn v postoji 
k porodu, ale v podstatě lze říct, že patriarchální společ- 
nost odsunula chvíle, kdy člověk přichází na svět, kamsi  
na samý okraj hodnotového žebříčku. Porod člověka byl 
spojen s uvolněním krve a krev podobně jako plodová voda 
byly chápány jako cosi krajně opovrženíhodného. Podle 
starého židovského obyčeje, který přejalo v mírnější formě 
i křesťanství, musela šestinedělka čtyřicet dní po porodu 
provést rituální očistu, jinak nesměla znovu vstoupit do 
božího domu. 
 Přístup české společnosti k porodu se naštěstí pomalu, 
ale jistě mění, účast otce při porodu začíná být zcela běžnou 
záležitostí, stejně jako téměř neomezená možnost návštěv 
porodnic. Přesto však celková situace stále není dobrá, ženy 
pořád nemají všude zajištěnou možnost si o svém porodu 
svobodně rozhodnout. Například právo ženy na spontán-
ní porod, tedy porod, který není vyvolaný uměle, není 
vůbec samozřejmostí. A to nemluvím o ocenění nejenom 
finančním, ale hlavně hodnotovém, jakého se rodičkám od 
společnosti dostává. A pokud výstava nazve porod uměním, 
je v tom stále jistá dávka odvahy. A přitom porod je vlast-
ně tvůrčí akt. Je tedy logické, že si ho také umění všímá. 
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Protože moderní výtvarné umění není cosi, co akademicky 
visí v galeriích, ale život sám. Život, který vzniká v bříšku. 
Všichni jsme tam byli a je dobré si to připomínat.

Radiožurnál, 2006
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Hlídací babičky

vstoupili jsme do Evropy. Vypadáme stejně jako Evropané. 
Když jdeme po ulici, neliší se naše ženy, muži ani děti 

nijak od těch, co žijí víc na západ od nás. Jsme zdravě 
živeni. Hezky oblečeni, nikdo by na nás nepoznal, že 
před šestnácti lety jsme měli na výběr mezi víc horšími 
a míň horšími džínami v Tuzexu. Vypadáme dobře a žijeme 
dobře, my, generace v progresivním věku. Ale všimli jste si 
někdy našich babiček? A toho, jak vypadají důchodkyně ze 
západní ciziny? Jestli ne, tak si je někdy porovnejte. Babičky 
odjinud jsou pěstěné, dobře oblečené, štíhlé, zvídavé a pořád 
někam cestují. Jak by ne, mají čas, peníze a málo povin-
ností. Děti jim odrostly, odstěhovaly se, stojí na vlastních 
nohou. A mají vnoučata, se kterými se západní babičky rády 
pomazlí. A pak je zase rády vrátí do rukou jejich maminky, 
tatínka či chůvy. A v tom je ta potíž. Nejde jenom o to, 
že naše babičky mají nižší důchody než ty za kopečkama. 
Naše babičky by zvládly být pěstěné a dobře oblečené i bez 
peněz, dokázaly celý život kouzlit. Ale naše babičky jsou 
zapřažené v jednom kole. Naše babičky jsou totiž instituce. 
Otrokářská instituce. A bývají tomu ještě rády.
 Naše babičky žily převážnou část svého života v socia-
lismu. A tak vnímají výdobytky kapitalismu jako zbytečný 
luxus. Třeba profesionální chůvu nebo baby sitting. Přece 
nebudou chtít, aby to jejich dospělé děti platily, taková 
drahota! Zbytečný výdaj. Ony přece rády všechno zastanou 
samy, dělaly to celý život. Naše babičky nutně potřebují být 
platné. Všechny ženy jsou rády platné, možná je to pro ženy 
ta nejnebezpečnější ženská vlastnost.
 Stále existuje nebetyčně vysoký počet českých rodin, 
v nichž babička dělá služku. Vlastně ne služku, otrokyni 
dělá, služky totiž dostávají plat. V našich rodinách pořád 
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nějak není vše ani zdaleka tak po evropsku, jak se zdá 
na ulicích, za zavřenými dveřmi jsme pořád ještě barbaři. 
O domácím násilí už se aspoň mluví, tedy o tom hmatatel-
ném. Ale o babičkách ani náhodou. Babičky vodí děti na 
kroužky, vaří pro celou rodinu, smejčí, perou, žehlí a dost 
často se ani nedočkají žádného většího vděku. Dost často 
se jim naopak vytýká, že vaří postaru, že nepoužívají dost 
zeleniny a olivový olej, neumí zapnout myčku a nedělají 
saláty – kdo má pořád tu vepřovou jíst. Babičky se musí holt 
snažit. A tak se snaží, protože neví, co jiného by si počaly, 
jsou přece navyklé se celý život snažit. A my je necháváme. 
Zneužíváme babičky jako levné pracovní síly. Je to dáno 
do jisté míry i cenami, které se za baby sitting platí. Ale 
nejenom. Leccos z toho je bohužel v nás. Na jedné straně 
neúcta ke stáří a na straně druhé strach ze stáří. Všimněte 
si, že naše babičky si nestěžují, že všechno vydrží, aby svému 
okolí dokázaly, že ještě nepatří do šrotu.
 Znala jsem jednu rodinu, kde také měli takovou hlí-
dací babičku. Jednou se vrátili rodiče z práce a doma našli 
potomky o chlebu s máslem, v lednici neměli ani navařeno 
ani napečeno a navíc nebylo vytřeno. Děti si však hrály 
a vypadaly náramně spokojeně. 
 „Kde je babička?“ zeptali se rodiče. 
 „Utekla,“ odvětily děti. 
 „Jak utekla?“ 
 „No normálně, metrem. Pomáhali jsme jí sbalit tašku. 
Říkala, že  nás přece nebude pořád vodit na kroužky, všich-
ni se nám smějou.“ 
 „Ale co večeře?“ 
 „Nechala nám tu kuchařskou knihu.“ 
 Rodiče byli šokováni, babička je nechala ve štychu. Ale 
brzy se ukázalo, jak je onen štych všem prospěšný. Žena 
si najala uklízečku, manžel se naučil vařit a děti přestaly 
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trpět syndromem babiččiných mazánků a staly se mnohem 
samostatnějšími. A babička? Jezdila vlakem na výlety, leta-
dlem k moři a nakonec se i vdala. Tvrdila, že sedmdesátka je 
pro ženu ten nejlepší věk na vdávání, protože už se nenechá 
nikým omezovat. 

ONA DNES, 2006
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Dědečci

čiperný důchodce hledá milenku, značka: moje žena 
pořád hlídá vnoučata. Takhle nějak si představuji inze-

ráty, které budou plnit novinové přílohy, až se muži dovolají 
svých práv. Rada vlády pro lidská práva poukázala na to, že 
muži jsou v Česku diskriminovaní. Zatímco ženy mohou jít 
do penze dříve podle počtu vychovaných dětí, muži nikoliv. 
Jsem pro rovnost všech lidí, tmavých, žlutých, zelených, 
babiček i dědečků, rozhodně jsem pro to, aby i muži mohli 
chodit do důchodu podle toho, kolik dětí vychovali. Ovšem 
s jednou podmínkou – že je budou vychovávat. 
 Neodpustím si jednu uštěpačnou připomínku – nezapo-
mínejme, že otec je vždycky nejistý. Aby tedy náhodou nešel 
do důchodu dřív nějaký náhradník, že ano. Ovšem co když 
se onen náhradník o dítě staral lépe než biologický zploditel? 
Nebylo by lepší, aby šel na zasloužený odpočinek on? Nebo 
co aby šli do důchodu raději hned oba? U žen je situace přece 
jen o něco jasnější, dají dítěti k dispozici své tělo, pro které 
je těhotenství určitou zátěží, pak ztratí dost krve při porodu, 
potom kojení a tak dále, a tak dále. Ale abych nebyla jízlivá 
jen v případě otců – medicína dnes dokáže ženě umožnit, aby 
její dítě nosila v těle náhradní matka. A z čeho vlastně vychází 
nárok na předčasné penzionování – z toho, že rodičovství 
opotřebovává víc tělo nebo duši? Kdyby se do tohoto vneslo 
jasno, možná by pak nezáleželo na pohlaví. Každopádně 
muže varuji: je prokázáno, že právě oni v důchodu umírají 
dřív. A proč? Protože přestanou pracovat. Zatímco ženy se 
většinou změní v čiperné babičky, muži jsou naštvaní, že je 
nikdo nechce. Takže diskriminovaným mužům doporučuji, 
aby si prodloužili život a věnovali se více svým dětem nebo 
jejich dětem. Jen tak přežijí. A nejenom důchod. 

Radiožurnál, 2006
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Barbína

Miluju panenku Barbie. Možná je to tím, že jsme obě 
čerstvé čtyřicátnice, nebo tím, že jsme obě blbé blon-

dýny, nevím, ale každopádně ji považuju za svou kamarádku 
z dětství, což je vždy zavazující. Proto se mě nemohlo nedo-
tknout, že panenka má problémy. Její potíže však nesouvisí 
s běžnými strastmi žen středního věku, ale podle mého názo-
ru je zavinili ti, kteří o osudu Barbie rozhodují, chybí jim totiž 
špetka smyslu pro humor. Hit dánské skupiny Aqua Barbie 
girl podle výrobců ohrožuje oblibu panenky u dětí tím, že ji 
uráží, a celý spor se dostal až k soudu, kde Mattel prohrál. 
Patří mu to. Hračku totiž neohrožuje písnička, ale Mattel 
sám. Je nejvyšší čas, aby se Barbie stala nezávislou ženou, 
stejně jako my všechny ostatní blbé blondýny.
 Panenku Barbie mám spojenou se sny o čemsi nedosažitel-
ném, nádherném a třpytném – všiml sis vůbec, deníčku, jak 
materiální jsou dětské sny? Chlapci chtějí motorky a bouráky, 
děvčata touží stát se princeznami, bohatými herečkami, mít 
spousty šatů a prstenů. Když však o tom člověk přemýšlí, zjis-
tí, že i pohádky vyprávějí stále jeden materiální sen – Honza 
se stává králem, oslíček se otřásá, Popelka získává prince. 
Proto nemám ráda ono stařecké pokyvování hlavou nad tím, 
kam ten svět spěje, když si děti hrají s prsatými panenkami 
– jako malá jsem totiž slýchala dost často, že moje babička 
si hrála s polínky, což byl, páni, lepší svět. Nedomnívám se, 
že stav světa souvisí až tak dalece s tím, s čím si děti hrají, 
důležité je, aby vůbec nějaké děti byly. Já si vždycky hrála 
s náhražkou pravé ohýbací Barbie a až teprve skoro v puber-
tě jsem se dopracovala k té pravé od Mattela a hraju si s ní 
dodnes – teď už s odhozenými Barbínkami svých dcer.
 Barbie je fenomén, plastikový, kýčový zjev z minulého 
století a já senilně pokyvuju hlavou, kam že to ten svět spěje, 
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když Barbie má potíže. Nesouhlasím s feministkami, které 
tvrdí, že holčičky frustruje její dokonalá postava, pohleď, 
deníčku, zase na pohádky a představ si, že by třeba zrovna 
ta o Popelce zněla takto: Žily byly tři sestry, dvě byly zlé 
a krásné a ta třetí byla hodná a ošklivá. Komu by asi děti 
fandily? Pravděpodobně zlým sestrám, odhaduju.
 Nutno říct, že i Barbie prodělala některé výchovné pro- 
měny v podobě jiných barev pleti, byla coby invalidní 
upoutána na vozíček, v rámci ženského sebeuvědomování 
absolvovala i některé chlapácké úpravy třeba v podobě kos-
monautského skafandru. Všechno vždy přežila, holčičky si 
hrály, až se hory zelenaly. A teď najednou nemá přežít pís-
ničku? Co jí to šéfuje za suchary? Barbie, vzpamatuj se, při-
chází století blbých blondýn! Vyřiď chlápkům od Mattela, 
že jim vzkazuje jedna šílená manželka z Česka, že je nutno, 
abys ty sama zpívala „jsem hloupá blonďatá holka ze světa 
fantazie“, protože taková věc ti neuškodí, ale právě naopak –  
tak dej už se, Barbie, do zpěvu!

Lidové noviny, 2002
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Polštářek

Každé ráno chodívám jednou ulicí. A nejenom já, spolu 
se mnou tu spěchá požehnaně lidí. Všichni jsme vymy-

dlení, navonění, učesaní, možná lze říci civilizovaní. Každý 
známe svůj cíl cesty a věříme, že i cíl života. Občas na nás 
padne děs, ale všichni se snažíme podávat výkony.
 A vprostřed toho všeho mumraje na schodech jednoho 
domu sedí stará Romka na velikém měkkém polštáři. Sedí 
a kouká. Ani se nehne, přísahám. Když večer chvátám ulicí 
zase zpět už podstatně méně vymydlená, nalézám ji spoleh-
livě na tomtéž místě, na velikém polštáři, klidnou a nehnu-
tou jako boha Manitoua. A napadá mě, že má pravdu. Má 
pravdu, když den co den načechrává polštářek a usedá na 
schody, nehýbe se a rozjímá a nenechává se rušit, uprostřed 
civilizace sedí na polštářku a hledí.
 Ale neřekli byste, jaké budí podezření, kolik lidí se za 
ní pohoršeně ohlédne, tuhle ji dokonce legitimovala poli-
cie. „Co tady tak sedíte, paní?“ ptali se, jenže ona už léta 
neodpovídá, a tak šli zas dál. Obyčejný, nevinný polštářek 
zkrátka dnes vypadá podezřele. A přitom je to ta nejpřiroze-
nější věc na světě. Všichni bychom ho potřebovali, měkký, 
pohodlný polštářek, co znamená mír.
 A ještě o jedné ženě chci mluvit. Je dočista jiná. Nesedí 
a nehledí. Chce být ředitelkou jedné firmy. Chce podávat 
výkony. Dobré výkony, má k tomu vzdělání, inteligenci 
i rozum. Vlastní rozum. Chce se mi říci vlastní polštářek. 
Protože tady začíná problém. Neřekli byste, jaké budí 
pobouření, tato civilizovaná, ambiciózní dáma. „Proboha, 
co je to za ženskou?“ pohoršuje se kolegyně. „Proč chce být 
ředitelkou? To přece není normální!“
 Domnívám se, že Romka i žena usilující o ředitelský post 
mají leccos společného. Ta podobnost však nepramení z žád-
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