
NÁŠ  DĚDEK  VÁCLAV 
 

Pelikán 

Po vašírovském dědovi jsem nezdědil ani chlapskou postavu, ani kovářské řemeslo, 

ani kovadlinu, nýbrž křestní jméno Václav, občasné cholerické výbuchy – a  pelikán. To je 

starodávný instrument vyrobený z ocelové kulatinky o průměru asi 5 mm. Poctivá starobylá 

ruční práce, žádný odlitek či výlisek. Nástroj má tvar velkého tiskacího T, jehož noha je 

dlouhá 12 cm a horní šibenice 8 cm. Z paty nohy kolmo vystupuje pevný nálitek; samotná 

nejdolejší část nohy je do hloubky asi 10 mm podélně vyvrtaná, tedy dutá. Do úzkého výřezu 

téhle vyvrtané dutinky je zasunut kovový čep, na kterém se kolmo otáčí volný srpovitý drápek 

o poloměru asi 4 mm, zakončený zoubkem. Celé to vypadá tak trochu jako velký klíč 

k zamykání dveří, ale sloužilo to k trhání zubů. Zoubek drápku se pevně zaklesl mezi kořeny 

a horním příčným ramenem, které sloužilo jako vratidlo, se otáčelo tak dlouho, až to 

zachřupalo a zub byl venku. Vskutku účinné vratidlo. Že dáseň dostala náležitě zabrat, o tom 

není pochyb. Aby chladný kov v ústech tolik netlačil a nedrtil měkké tkáně ve svém dosahu, 

obalovalo se to pacientovým kapesníkem. Kdo neměl kapesník, měl smůlu. Na prasečí čelisti 

jsem si při zabíječkách několikrát osobně vyzkoušel, že to funguje.  

K pelikánu patří ještě 15 cm dlouhé elegantní ocelové kleštičky s maličkatými 

čelistmi, ale ty jsou spíš jen na parádu, nanejvýš poslouží k vytahování vyviklaných zoubečků 

mléčného chrupu. 

Oba dentistické nástroje odpočívají v neuměle ušitém, ale důkladném váčku z vyschlé 

rozpraskané vepřovice, která se už začíná drolit. Má na to nárok. 

Děda se někdy kolem roku 1910 učil v Tuchlovicích u pana Kernera kovářem a 

pelikán mu tenkrát daroval mistrův dědeček. Nikdo už asi nezjistí, jestli si starý pán vyrobil 

zubařské instrumenty sám, nebo jestli je také podědil, ale užíval jich prý od svého mládí a byl 

na ně nezřízeně pyšný. 

Je zvláštní, že se na sklonku života rozhodl dát nástroj, kterého si tolik cenil, do cizích 

rukou mimo rodinu. Zřejmě se mu zdálo, že učedník Václav má k zubařině větší talent než 

vlastní syn či vnuk. Anebo rodina pragmaticky usoudila, že v době moderní medicíny už 

nemají kováři coby dentisté šanci, a nejevila tudíž o zastaralou relikvii patřičný zájem. 

Nevím. 

Jednou prý zahrčel před tuchlovickou kovárnou panský kočár s erbem a premovaný 

lokaj hlásil, že smečenská hraběnka z Clam-Martiniců posílá pro starého pana Kernera, aby jí 

přijel do zámku vytrhnout bolavý zub. Těžko vědět, proč bohatá šlechtična, která měla jistě 

otevřené dveře do nejvěhlasnějších pražských i vídeňských ordinací a klinik, dala přednost 

venkovskému kováři. Třeba se už bolest nedala vydržet, možná měla své zkušenosti. 

Pan Kerner si vzal s sebou do Smečna asistenta – učedníka Václava, který si 

samozřejmě musel napřed umýt umouněný obličej a vyčistit si špínu za nehty. 

Vykulený výrostek držel paní hraběnce zezadu hlavu, starý kovář nasadil pelikán, 

zapáčil – a zub byl šťastně venku. Navýsost spokojená šlechtična „zubaři“ štědře zaplatila a 

pamatovala i na jeho pomocníka. V dědově upocené dlani se octl zlatý (opravdu zlatý !) peníz.  

Zlaťák vzal za své v dobách pozdější válečné drahoty, ale starý pan Kerner pasoval 

dědu za svého nástupce a na sklonku života mu odkázal svůj památeční pelikán. 

Po první světové válce se vytvořila poměrně hustá síť profesionálních zubařských 

ordinací. Ačkoli to zní vychloubačně a neuvěřitelně, děda Václav, kovář a horník, jim vcelku 

úspěšně konkuroval. V pozdějších letech s oblibou tvrdíval, že kdyby všechny zuby, které 

pelikánem vytahal, nasypal do pytle, měl by co dělat, aby ho unesl. Tohle holedbání sice 

zavání opileckou pýchou a nelze ho brát doslova, ale dědova klientela byla skutečně rozsáhlá. 



Přišla chvíle, kdy i kovář Václav měl okusit, zač je toho loket. Bolavá stolička musela 

ven. Babička Barbora, zvyklá manželovi pomáhat v kovárně, dostala instrukce, jak si počínat: 

„Já si zasadím pelikán mezi kořeny, a až udělám hmm, tak ty takhle pootočíš!“ 

Ozvalo se smluvené zamručení, babička zavřela oči a zapáčila. Děda Václav (tehdy 

chlap v plné síle) v tom okamžiku vyskočil ze židle až do stropu a začal neartikulovaně řvát. 

Babička, v úleku, že manželovi nějak ublížila, vyběhla ze dveří a do večera prý byla 

nezvěstná. Děda se uměl strašlivě vztekat a jeho cholerické výbuchy bývaly příslovečné 

široko daleko. 

Nakonec vyšlo najevo, že zub podle všech pravidel opustil dáseň a onen pohanský ryk 

a řičení – to že byl bouřlivý projev dědovy radosti, že operace dobře dopadla. 

Dědův zubařský věhlas se šířil po celém kraji. Před bílým pláštěm mívali venkované 

pověrečnou hrůzu („dochtor“ se volal, až když úplně všechno selhalo, a do nemocnice, tam se 

odjíždělo většinou jenom umírat), kdežto vašírovskému kováři se svěřovali celkem ochotně a 

beze strachu. 

Až jednou. Děda krátce před německou okupací vytrhl zub pantátovi Kindlovi ze 

statku, rána se zanítila a pacienta zachránili hrobníkovi z lopaty teprve na pražské klinice. 

Všechna čest, starý sedlák dědu neprozradil a všude lékařům tvrdil, že si stoličku vypáčil sám 

ohnutým hřebíkem. Děda však na zubařskou praxi zanevřel a pověsil pelikán na hřebík. 

Doslova a do písmene. Kožený váček s instrumenty byl totiž opatřen řemínkem a za ten se 

zavěšoval na skobičku ve zdi. Děda se zařekl, že už nikdy nikomu zuby trhat nebude. 

Vytrvale ho však pronásledoval starý Kinkal. Nedal jinak, než že jeden z posledních 

jeho zubů musí padnout rukou zkušeného mistra, a nikoli jakéhosi přemoudřelého floutka 

v ordinaci. Děda vytrvale odmítal. Nechával se zapírat. Utíkal před Kinkalem do těch 

nejnemožnějších skrýší. Nechodil ani do hospody. Nakonec Kinkalovi vzkázal, že zahodil 

pelikán do rybníka a zavřel zubařský krám. 

Všechno marné. Kinkal se nedal zaplašit a obcházel Vašírov jako špatné svědomí. 

Dokonce si někde opatřil pelikán jiný, konkurenční, zabalil ho do naškrobeného kapesníku a 

počkal si na šachtě u klece, až děda vyfárá ze šichty. Nebylo úniku – ale  onen Kinkalův zub 

byl doopravdy úplně poslední, který děda pacientovi vytrhl. 

Já jsem vídal pelikán v akci vždycky při domácí zabíjačce, když rozkurážený děda 

Václav předváděl rodinnému publiku, že dosud nevyšel ze cviku, a odborně páčíval zub za 

zubem z prasečí čelisti. Chřupalo to dost nepříjemně, přímo zlověstně. Párkrát jsem to také 

zkusil, leč dědův letitý fortel jsem zdaleka nepochytil. 

Jiný mužský potomek v naší rodině bohužel není, a tak se pelikán řízením osudu octl 

v mých nepříliš povolaných rukou. Nejsem kovář ani dentista, zručnosti jsem dvakrát 

nepobral, kdyby však měl někdo zájem … 

 

Válčení  dezertérovo 

Nedlouho po vyučení musel děda narukovat do první světové války, ale podobně jako 

velikán českého původu Jára da Cimrman ani on Habsburkům nikdy s ničím nepomohl. Byl 

přidělen ke světlometu: on nosil těžké baterie a jeho kamarád reflektor. Děda tvrdí, že jakmile 

přišel povel k nočnímu útoku, pokaždé baterie zahodil a co nejrychleji zalehl do prvního 

trychtýře po právě vybuchlém granátu. 

Podle kusého vzpomínání prošel děda postupně různými frontami. Čas od času totiž 

„vzal roha“ a dezertoval domů. Ne nějak uvědoměle, po legionářsku, aby boural zpuchřelé 

Rakousko a aby pokládal základy k budoucí samostatné republice, to ne. Utíkal z fronty 

spontánně, živelně, bez jakéhokoli programu. Nikdy se mu však nepodařilo dorazit až do 

tuchlovického rodného hnízda, kam pokaždé naivně směřoval. Jednou ho sebrala patrola 

v Praze na nádraží, podruhé na něho čekal četník u vlaku v Lánech, potřetí ho zadrželi 

v Tuchlovicích před samým otcovským domem… Císař pán potřeboval vojáky na frontě, a 



nikoli někde ve vězení, a tak dědu po každém útěku eskortovali někam na bojiště, kam právě 

odjížděl nejbližší transport. 

Děda prý byl podle útržkovitých vzpomínek na Balkáně, v Itálii, ve Francii, 

v Maďarsku i v Rusku, jenomže nikdy nedokázal pořádně specifikovat, kde to vlastně za 

císaře pána „válčil“. Někde v zákopech … 

Památný osmadvacátý říjen roku devatenáct set osmnáct strávil děda v Praze 

v ajnclíku pro dezertéry. Zase už byl zadržen na útěku a při té československé červenobílé 

vlajkoslávě ho nějak zapomněli osvobodit. 

 

Pan Votrapa 

Babička Barbora ani pořádně neví, jak se s tuchlovickým kovářským tovaryšem 

Václavem vlastně seznámila. Ve Vašírově se v roce 1920 konala jakási masopustní 

tancovačka a děda (tehdy čtyřiadvacetiletý chasník) tam přišel za úplně jiným děvčetem. 

Barušce Barochové se moc nelíbil: měl prý velký nos a tvrdý naškrobený límeček ho řezal do 

krku, takže musel toporně držet hlavu nějak divně nahoru a do strany. Jenomže a nicméně bral 

Barušku často k tanci a … 

Za pár měsíců už chystali Václav Vodvářka a Barbora Barochová svatbu. Samotný 

obřad se konal 27. listopadu 1920, ale ještě předtím museli jít snoubenci na faru na 

katechismus, aby jim lánský pan vikář promluvil do duše. Velebný pán, monsignore Josef 

Svátek, byl rozšafný člověk, ale nějak špatně si přečetl dědovo poctivé příjmení a po celou 

dobu oslovoval budoucího ženicha důsledně pane Votrapo. Děda, deprimovaný vážností 

chvíle, si netroufl protestovat. Snad ani nevnímal, co se povídá. Babička byla také zticha, ale 

měla prý co dělat, aby nevyprskla tutlaným smíchem. 

 

Fachman  s  fortelem 

Život s dědou Václavem nebyl z nejlehčích. Byl to typický chlap právě odcházející 

doby. 

 Měl sílu za dva, a když se pustil do práce, stálo to za to. Orosený zdravým potem, 

zrudlý obličej samá špinavá šmouha, neviděl a neslyšel, dokud nebyl hotov. Šel do díla 

s plným nasazením, nesnášel zbytečný spěch a polovičatost. „Nikdo se nebude ptát, jak 

dlouho to trvalo, ale kdo to dělal,“ říkával s oblibou. Co vyšlo z jeho rukou, bylo vždy 

masivní, předimenzované materiálem a důkladné až k nezničitelnosti – a to i tehdy, jestliže se 

jednalo o vyložené drobnosti dočasného charakteru, kde přílišná bytelnost snad ani nebyla 

potřebná a žádoucí. Tak třeba zděný kozí chlívek si pevností svých stěn nezadal 

s pancéřovaným bunkrem a v osmašedesátém roce jsme ho bourali div ne dynamitem. (Dědův 

„zeťák“, zarytě nemluvný, oči plné prachu, celý den pracně majzlíkem odsekával cihlu po 

cihle, od majzlíku létaly jiskry, zdivo houževnatě vzdorovalo, ale děda – tehdy už těžce 

nemocný – seděl na zápraží na židli a liboval si: „Že to ale drží, Josef, viď?“ Tenkrát jsem 

čekal, že „zeťák“ po dědovi ten ztupený majzlík hodí…/  

Tehdy jsme dědův smysl pro trvanlivost, odolnost a preciznost proklínali až do 

horoucích pekel, ale umělecky vykovaným pohrabáčem a lopatkou na uhlí, které vzdorují 

žáru už po tři generace, se chlubíme každé návštěvě. Jsou znalci, kteří dovedou dědovu 

zručnost ocenit: jeden pohrabáč nám před časem kdosi ukradl… 

 

Nejsem  línej  se  najíst 

Říká se „jak k jídlu, tak k dílu“ a platí to zřejmě i opačně. Děda Václav nikdy 

nezasedal k mělkému talíři (ty prohlašoval za zlodějské) a běda, když neměl všechny potřebné 

propriety pěkně po ruce. Tak ho třeba ani nenapadlo, že by se mohl nadzvednout na židli, 

natáhnout se a sám si podat slánku z druhého konce stolu. To raději beze slova klepal lžící do 



stolu tak dlouho, dokud mu babička, zaneprázdněná spoustou jiné práce, nesnesla všechno až 

pod nos. 

Tučná vepřová se zelím plavala v omastku jako v omáčce a knedlíky se na dědově 

talíři vršily do malé pyramidy. Průměrnému jedlíkovi se dělalo nevolno, už když viděl dědovy 

bohatýrské porce. 

Celý den strávil děda mezi kovadlinou a rozžhavenou výhní, ale večer co večer si 

zašel k Navrátilom „na litr piva“. O posvícení si dopřál nějaký ten žejdlík navíc, takže když 

se po pěkné vracíval k ránu domů, platil prý každoročně „sud a pět piv“. Jednou se mi na 

stará kolena svěřil, jak těžce pokaždé nesl, že ať dělal, co dělal,  „starej Hajnyš byl vždycky vo 

dvě tři piva vpředu“. 

 

Svůj  k  svému 

U chlapské práce byl děda schopen vypustit duši, ale takzvané „ženské“ se nedotkl ani 

malíčkem. Strýc Josef, manžel dědovy nejmladší dcery Maruš, dodnes vzpomíná, jak se 

jednou krátce po svatbě opásal zástěrou a chystal se utírat nádobí od nedělního oběda. Děda 

vyskočil z kanape (on říkával foulenc), kde podřimoval před obligátní výpravou „do ulic“ 

(rozuměj někam do hospody), vyvalil oči, hrozivě jimi zakoulel a zvolal: „Josef, vyser se těm 

ženskejm na to!“ 

Onehdy dostal děda chuť na borůvkové koláče. Zorganizoval tedy velkou rodinnou 

výpravu do řevničovských lesů, kde bývalo borůvek jak naseto. Děda coby vůdce a náčelník, 

strýc Josef coby šofér, babička a teta Maruš coby řadové členky expedice – všichni nasedli do 

nové škodovky a vydali se v parném odpoledni červencového dne kamsi k Lužné. Opakuji a 

znovu zdůrazňuji, že celá akce vzešla z dědovy iniciativy. 

V plné sestavě se prý pracovalo asi deset minut. Pak děda bolestivě narovnal ohnutý 

hřbet a vyzval strýce Josefa: „Pojď si zakouřit, ať si to ženský sbírají samy!“ 

Strejda už toho měl také plné zuby, a tak dědovo rozhodnutí s radostí přivítal. Seděli 

s dědou na kládě, „vypalovali si zobáky“ – a teta s babičkou trpělivě sbíraly modře ojíněné 

kuličky (babička jim říkávala „černé jahody“) do bandasky. 

Děda druhého dne stačil sníst skoro všechny koláče sám. Samozřejmě teprve po 

masitém obědě, poněvadž „sladký není žádný pořádný jídlo“. 

 

Flamendr 

Ve všední dny býval děda chlapsky umouněný a ze snědé, skoro cikánské tváře mu 

svítilo jen bělmo očí a silné zuby. Mám dojem, že i jeho postel musela být cítit železem (zde 

si vypůjčuji metaforický obrat svého spolužáka Petra Jiroše, s nímž jsme bydleli v Brandýse 

na koleji). Zato v neděli, když se po obědě prospal, provedl důkladnou hygienickou očistu, 

oholil si celotýdenní strniště, oblékl si sváteční šaty (kalhoty si pro jistotu zavěsil na šle a 

současně i přepásal řemenem) a takto vyšňořen „vyrazil do ulic“. Nutno podotknout, že mu to 

až do stáří opravdu slušelo. 

Domů se často vracíval až pozdě v noci, ale druhý den, když odhoukala šestá, stál 

pokaždé zase s kladivem u kovadliny nebo fáral pod zem. Rád se chlubíval: „Vožralej sem byl 

v životě mockrát, ale nikdá se nestalo, že bych kvůli tomu zameškal šichtu. Není žádný umění 

se vožrat a druhej den pak do voběda hnípat, to dovede každej. Správnej flamendr se pozná 

podle toho, že ráno de do práce, jako by se nechumelilo, i když mu palice třeští.“ 

 

Ranař  a  těžká  pára 

Děda Václav vedl spořádaný život vašírovského usedlíka s úředně potvrzeným 

domovským právem, zkoušeného kováře a podkováře, solidního manžela a otce tří dětí. Tohle 

všechno prý šlo ale stranou, kdykoli se v kraji objevili cikáni (Rómové tenkrát ještě 

neexistovali) – kotláři. Každý se jim obloukem vyhýbal, matky sháněly děti, selky zavíraly 



husy a slepice, hospodáři zamykali chlévy a stodoly – ale děda Václav si to pokaždé zamířil 

přímo doprostřed cikánského tábora. Celé hodiny se prý vydržel u ohně dívat, jak kotláři 

vezmou tabuli měděného plechu a dřevěnou palici a doslova na koleně, bez jakýchkoli pájek a 

nýtů, z ní vyklepou nádobu potřebné velikosti a tvaru. Děda, sám zručný mistr kovářského 

řemesla, dovedl v kotlářích ocenit spřízněné duše. Fascinovaně okukoval jejich řemeslný 

fortel, zatímco babička nadávala, že sám vypadá se svým snědým obličejem jako cikán a ještě 

ho jednou sebere policajt. 

Další slabostí nehodnou usedlého otce rodiny byla dědova záliba v pouťových 

atrakcích. Jakmile se někde v okolí ukázal cirkus, medvědář nebo pouťový silák-zápasník, 

děda Václav tam nesměl chybět. Šel by za nimi kraj světa. Ze všeho nejraději míval různé 

silácké exhibice. Doma čas od času trénoval s kovadlinou, kolikrát ji zvedne ze země na 

špalek – a na pouti či posvícení si pak chtěl poměřit svou sílu s profesionály. Vzpíral těžké 

činky, tloukl palicí do silostroje (jednou prý ho v Kladně k zoufalství provozovatele atrakce 

zcela zdemoloval), zápasil se svalnatými chlapíky exotického vzezření a párkrát se údajně 

pustil do křížku i s medvědem. Sem tam slavně zvítězil a o těch ostatních utkáních se nám 

nedochovaly žádné zprávy… „Ať jsem bit, jen když se peru!“ říkával prý děda všem 

posměváčkům. A na požádání zatloukl holou dlaní hřebík do prkna. 

 

Palice  dubová 

Od mládí byl děda Václav u hasičů, jak se na kováře sluší. Řadu let byl dokonce 

velitelem vašírovského sboru. K padesátinám pak dostal ohromný, v živých barvách 

vyvedený „diplón“ za zásluhy o vašírovské hasičstvo, nechal si ho zarámovat, vedle něj 

pověsil naleštěnou hasičskou přílbu a sekerku a byl sám na sebe nezřízeně pyšný. 

O dědově nekompromisnosti a cholerických výbuších, kdykoli se ve své čestné funkci 

hasičského náčelníka setkal s nějakou opozicí nebo skutečnou či domnělou nespravedlností, 

se vyprávěly historky po celé vsi. I v oficiální lánské kronice se dočteme, že při jakési 

hasičské soutěži, která se konala tuším v Kamenných Žehrovicích, kde došlo k ostrému sporu 

s pořadateli a porotci, „bratr velitel Václav Vodvářka navýsost rozezlen svolal vašírovské 

dítky a na protest opustil závodiště“.  

 

Cholerik 

Ve Vašírově se Na vohrádce hrávaly odnepaměti mety (něco na způsob basseballu). 

Jestliže byl děda po noční a omladina na návsi dělala rotyku, dokázal se rozpálit až doběla. 

Rozespalý a s rozježenými vlasy rozrazil okno a zjednal nekompromisně klid. Nikdo se mu 

neodvážil odporovat, rázem bylo po utkání.  

Čas od času se stávalo, že klukům přeletěl míček přes zeď na dědův dvorek. Běda, 

když byl děda zrovna někde poblíž, třeba v kovárně. Běda klukovi, který se vyhoupl na rám 

drátěnkového plůtku kolem pomníku a chytil se rukama hřebenu zdi, aby opatrně okoukl, 

jestli je čistý vzduch a lze se odvážit přes zeď pro míček přehoupnut! Babička Barbora by   

míček ochotně vydala jeho majitelům, ale v dědových rukou byl nadlouho ztracen, bylo 

zbytečné škemrat. Děda klel jako pohan, popadl sekeru a na špalku, přímo před očima 

vyděšeného kluka, se snažil rozseknout nešťastný míček na dva kusy. V takovém případě 

nezbylo nic jiného než rychle slézt ze zdi a uchýlit se před rozlíceným a hulákajícím kovářem 

někam do bezpečí, než začne po narušiteli svého teritoria házet třeba těžké šrouby. Děda 

všechny míče, jež k němu zalétly na zahrádku a na dvorek, pečlivě shromažďoval a vždycky 

jednou za rok – na Václava – je vyházel přes plot na ulici, aby si je kluci rozebrali. 

 

  



Řemeslo  má  zlaté  dno 

Četbě děda valně neublížil, vzdělání však měl v neobyčejné vážnosti. Vždycky jsem 

mu musel přinést ukázat školní vysvědčení a děda se nadmul pýchou, když ve „zprávě“ četl 

slůvko „vyznamenání“. Nikdy to neopomněl finančně ocenit.  

Dědovy narozeniny a jmeniny, to bývaly důstojné rodinné oslavy se zaběhnutým 

ceremoniálem. Cestou do Vašírova táta skládal neskonale rukodělné zdravice, které jsem se 

musel ihned učit zpaměti. Jakmile mi gratulace nešla dostatečně rychle do hlavy, dostal jsem 

facku, že jsem tupec a nevezmou mě ani ke kravám. Ve Vašírově u vrátek se konávala 

generální zkouška – a pak se šlo dovnitř. 

Svátečně ustrojený děda už se vždycky dobrou půlhodinu předem převaloval na 

otomanu, pokukoval po pendlovkách na stěně a byl celý nesvůj, že „Lánský dneska ňák 

nejdou“. 

Sotva jsme se konečně objevili ve dveřích, děda se posadil jako vzorný žáček první 

třídy, upřel na mě nedočkavě oči a visel mi na rtech po celou dobu, co jsem deklamoval své 

blahopřání. Čas od času jsem recitovával na všelijakých soutěžích, akademiích a schůzích 

(mimo jiné i v brandýské knihovně), ale s tak dojemně naivní a nábožnou pozorností jsem se 

nikdy nikde nesetkal. Sotvaže jsem popřál zdraví a štěstí do dalších let, děda si otřel zvlhlé 

oči, hlasitě se vysmrkal, obřadně sáhl do kapsičky u vesty a podal mi připravenou 

padesátikorunu, někdy i bankovku větší kupní síly.  

V hospodě se ještě před mou maturitou holedbal chlapům, že to dost možná dotáhnu 

na dochtora, jednou jsem však zaslechl, jak po straně říká tátovi: „No, stávají se i horší věci. 

Kdyby se dokázal postavit ke kovadlině, bylo by mi to milejší.“ 

 

Život bez svátků – dlouhá cesta bez hospod 

Děda si nesmírně potrpěl na různé domácí trachtace. Míval přímo pověrečnou hrůzu 

ze zazátkovaných lahví. Kdyby dostal deset litrovek svého oblíbeného hořčáku najednou, 

všechny by je byl okamžitě otevřel a byl by naplnil veškeré skleničky, které byly právě po 

ruce, bez ohledu na počet stolovníků. 

Konverzace (vlastně spíš dědův monolog) pokaždé nabírala stejné tematické obrátky. 

Heroický tón („Vašírovskej dědek umí dělat, umí pít, umí se postarat o rodinu.“) býval 

vystřídán uvážlivým rozjímáním o blahodárném vlivu spořádaného rodinného života a 

rozumně chápané šetrnosti – a nakonec nikdy nechyběla mollová morbidní nota: 

„Za rok už tady s vámi nebudu, děti,“ slýchal jsem od dědy dobře deset let při každé 

vhodné i nevhodné příležitosti. Meditoval, jak je to zbytečné, když na Dušičky a na Vánoce 

jsou hřbitovy plné svíček a věnců. „Ale aby dal někdo na hrob flašku a spustil dolů šlaufek, to 

žádnýho ani nenapadne,“ dokončil svérázně svoji pohansky rouhavou úvahu. 

Nebýt toho, že z dědy táhlo jako ze sudu, zněla by jeho slova přímo mytologicky, 

ozývalo by se z nich jakési až předkřesťanské chápání vzájemné spojitosti života a smrti. 

Rodina však nebrala skrytou rovinu dědovy filosofie vůbec na vědomí. Babička poznamenala, 

že „dědek zase přebral“ a šla vařit silnou černou kávu. A já jsem dostal od táty facku, že se 

chechtám jako blázen a nevím vlastně čemu. 

 

Bohatýr  až  do  konce 

Po sedmdesátce se postupně začaly projevovat následky dědovy letité nezdravé 

životosprávy. Vysoký krevní tlak, kornatění cév, arterioskleróza, jaterní potíže… Lékař 

nesmlouvavě nařídil radikální změnu stravovacích návyků. Vyloučení živočišných tuků a 

alkoholu považoval za naprosto samozřejmé, o tom se nijak nešířil, zato se nabádavě zmínil, 

že by bylo vhodné místo běžného bílého chleba konzumovat jakýsi dietní. 

Po čase sedíme v rodinném kruhu na domácí zabíjačce u příbuzných. Před dědou se 

kouří z vrchovatého talíře třaslavého tlustého ovaru, děda už má celou bradu mastnou, je však 



pořád ještě při chuti. Náhle se provinile zaráží uprostřed tučného sousta -  a posílá si mě jako 

nejmladšího domů pro svůj dietní chleba, aby se pan dochtor nezlobil.  

 

Potom co dědovi rozbourali jeho starou kovárnu, přestalo mu chutnat pivo, zhořkly mu 

ručně balené cigarety a ztratil veškerou dřívější chlapáckost. Netrvalo dlouho a umíráček na 

vašírovské kapličce, kterým se děda rozloučil s tolika sousedy a kamarády, zazvonil tentokrát 

jemu samotnému. Rakev jsme vynášeli do mrazivého prosincového odpoledne. Kapela hrála 

melodii o staré kovárně pod jabloní, ale místo bubnu se ozývaly rytmické zvonivé údery 

těžkého kladiva do kovadliny. Tohle poslední přání jsme dědovi splnili beze zbytku. 

Roky ubíhaly a na dědově pomníku se pomalu usazovalo to, čemu lidé obvykle 

říkávají čas (opět cituji svého brandýského kolegu Petra). Na památný výrok o flašce se 

šlaufkem jsme skoro zapomněli. V létě roku 1990 však prošla sdělovacími prostředky 

kuriózní zpráva, že se konečně podařilo vyfotografovat člověka, který už více než čtyřicet let 

každoročně na stejné datum nosí na hrob amerického spisovatele Edgara Allana Poea – láhev 

kvalitního alkoholu! 

Bylo mi, jako by děda Václav vítězně praštil půllitrem do stolu a zahlaholil na celou 

hospodu, že na jeho slova opět došlo. Venca Vodvářka měl zase pravdu!  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


