
 

 

     Kruh se uzavřel 

 

 

     Ráno vystoupím z metra, za rohem si ještě párkrát potáhnu z elektronické cigarety  

a z povzdálí sleduji hlouček důchodců, kteří už tu čekají. Vím, že většina z nás je v 

hlavě ještě mladá, ale tělo a zrcadlo nám dává najevo, že těch dvacet už nám dávno 

není. Vidím, že už přijíždí autobus a tak se k nim přidávám. Jedu poprvé na zájezd 

pro seniory, jak nám teď všichni hezky říkají. Nahlásím se u sympatické paní a nikam 

se neženu. Nikoho tu neznám a je mi jedno kde, nebo vedle koho budu sedět. Jsem 

trošku nervozní, protože se moc těším, cestuju opravdu ráda. Dnešní cíl je Náchod, 

tam jsem byla ještě se školou, ale to už si skoro nepamatuju a pak Broumov, tam jsem 

ještě nebyla. 

      Místo na mě zbylo vedle manžela té sympatické paní, která sedí s průvodkyní 

před námi. Takže hodně ve předu, budu dobře vidět, o tom se mi ani nesnilo. Hodně 

lidí cestuje na nějaké předem určené místo a cesta je pro ně utrpením. Já se vždycky 

těším i na cestu, protože z vyvýšeného sedadla autobusu je vidět i to, co z auta 

neuvidíte. Takže mám ráda i cesty, co už znám. 

      Z Prahy vyjíždíme po hradecké dálnici a když míjíme výjezd na Lysou nad 

Labem, průvodkyně nás upozorňuje na zarostlý vršek vlevo od dálnice, kde je mezi 

stromy vidět už jen torzo kaple Povýšení svatého Kříže a vykládá nám její historii. 

Dnes už jsou zbytky kaple vidět opravdu z dálky, sucho, kůrovec a dobrý hospodář 

nám to umožnili. Průvodkyně ještě upozorňuje na skanzen v Přerově nad Labem a 

můj soused říká, že tam trávil u babičky a dědy celé prázdniny a jak to bylo prima. 

Nevydržím to a vyhrknu, že my se segrou zase jezdily do nedaleké Sadské. Trošku si 

o tom povídáme a když z dálnice zahlédnu sadský kostelíček, začnu vzpomínat. 

      Klečím v pískovišti a stavím hrady. Je to moje nejmilejší zábava. Děda mi písek 

vždycky večer polije vodou, aby byl ráno krásně vláčný a já mohla tvořit. Dělá to   

tajně, aby o tom babička nevěděla. Kdybych byla kluk, řeklo by se, že budu 

stavitelem nebo alespoň zedníkem. Ale jsem děvče a tak z toho babička moc velkou 

radost nemá. Radši by mě viděla v šatičkách s mašlí ve vlasech a nebo, abych se jí 

motala pod nohy v kuchyni jako moje segra.. Ale já jsem spíš takový kluk, v 

plátěných kalhotách a flanelové košili je mi líp. Ráda pomáhám dědovi kolem malého 

hospodářství, štípu s ním štěpinky do kamen, chodíme na trávu pro králíky a děda mě 

nechá sekat i srpem a pomáhám mu, když něco opravuje. Ale s babičkou je mi taky 

moc dobře, má nás se segrou moc ráda, večer nám povídá pohádky a když si natluču 

kolena, dlouze mi na ně fouká, než je zalepí a něžně mě hladí po vlasech. Ale má na 

nás málo času, protože jako mladá pracovala sedm let u sedláka, ale on jí to nezapsal 

do knížky a jí tak chyběly roky na důchod. Takže chodí do práce do lesa ještě teď. 

      Autobus staví na velké benzínce, tak máme čas i na sváču. Procházím se kolem, 

koukám do kraje někde za Pardubicema a ukusuju housku. Zapíjím vše kafem, co 

jsem si uvařila s sebou, pokuřuju k tomu z té náhražky a je mi fajn. I když jsem 

docela společenská, nevadí mi být sama, vystačím si.   

       Když se autobus rozjede, tak chvíli koukám na ubíhající krajinu a pamětihodnosti 



a poslouchám výklady průvodkyně. Je fakt dobrá, je vidět že ji to baví a dělá tu práci 

ráda. Po zájezdě zjistím, že jsem se dozvěděla tolik nového, že si to stejně nebudu 

pamatovat, ale to nevadí, alespoň něco málo tam vždycky i v tomto věku uvízne. Ale 

já už jsem zase v Sadský. 

      Občas jdeme s dědou za babičkou do práce. Moc se tam těším, protože sázejí 

stromky v bývalé pískovně a to je něco pro mě. Segra jde pomáhat babičce a děda 

řekne, že musí jít na houby, rád vaří a tak nám chce udělat roštěnky na holuběnkách, 

to je opravdu bašta. A já si můžu hrát. Tady je tolik písku, že bych mohla stavět hrady 

do nekonečna. Ani se mi nechce jít koupat do Labe, ale nakonec neodolám, vodu totiž 

taky miluju a plechová vanička na zahradě se na plavání moc nehodí. 

       Už jsme v té kopcovité krajině za Jaroměří, míjíme Rozkoš a já si vzpomenu, jak 

jsme se tam chtěli jednou s dětmi vykoupat, ale nenašli jsme místo, kde by nebylo 

bahna po kolena, ale třeba jsme měli jen smůlu. Před námi je už vidět náchodský 

zámek a v autobuse je slyšet zpěv. Náchodský zámeček vršku kulatýho... Matně si 

vzponínám, že jsem to kdysi asi taky znala, ale dnes už jen stěží poznávám melodii. 

       Prohlédli jsme si zámek, koukali z terasy na město i do dálky. Je pěkně, i když už 

trochu chladno, je začátek října. V hradním příkopu jsem pozorovala medvědy, to je 

taky lákadlo pro turisty, hlavně ty s dětmi. Autobus nás pak odvezl do města na 

prohlídku. Je čas oběda, tak zavítám do hotelu a najím se v nádherné, secesní kavárně, 

která slouží i jako jídelna. Škoda jen, že jsem si nemohla dát kávu na terase a musela 

jsem jinam. Ale výhled na kostel Svatého Vavřince na  náměstí byl pěkný i z jiné 

terasy. Ještě jsem se trošku prošla, město je to moc pěkné. 

      Autobus nás veze do Broumova, dlouhým údolím kolem Metuje. Projíždíme 

Hronov a všichni vzpomeneme na Jiráska. Já vzponínám na babičku s dědou. 

Vždycky navečer pustí děda slepice na malý kousek trávníku, sedneme si na lavičku, 

on si zapálí půl viržinka a proutkem hlídá slepice, aby nešly dál do zahrádky. A já se 

vyptávám a poslouchám jeho příběh, který mi zní jako pohádka, protože děda 

všechno zlé zamlčuje. Je to příběh legionářů, kteří se probojovali celým Ruskem až 

do Vladivostoku, dál jeli lodí přes Čínu, Indii a jiné země až do Suezkého průplavu a 

pak do Terstu. Odtud později putoval pěšky přes Alpy domů, do Sadské, kde zjistil, 

že žena, kterou si před válkou vzal zemřela a na něj doma čeká malý syn. Děda si 

potom vzal mojí babičku a spolu měli mojí maminku a vychovávali i jeho syna. 

Mamka se s bráchou měli hodně rádi a dlouho netušili, že jsou nevlastní, až jednou 

jedna závistivá tetka. Však víte jak to chodí, štěstí, láska a pohoda se závidí nejvíc, to 

totiž nejde koupit. Stále nutím dědu, aby mi opakoval příhody s opičkou, kterou měli 

na lodi a zažili s ní hodně veselého. Snad si děda i trošku vymýšlel, aby mi udělal 

radost a sám zapomínal na všechny útrapy, které je provázely celou dobu. Ale děda si 

nikdy na nic nestěžoval a mě se zdálo, že to muselo být to nejlepší dobrodružství. 

Možná i proto tak ráda cestuji a moře mám ráda, jako bych se na něm narodila. 

      Vjíždíme do Broumova a pomalu se přesunujeme k Benediktinskému klášeru. 

Prohlídka není moc dlouhá, zatím je opravená jen část kláštera, ale kopii Turínského 

plátna i nádhernou knihovnu se sedmnácti tisíci svazky si prohlédneme. Mezitím se 

trošku zatáhlo a občas i kapka spadne. Procházím se po malebném náměstí s 

morovým sloupem a kašnou, ještě kvetou muškáty, ale stromy už se barví do 

podzimu. Je tu klid, moc lidí nechodí a v tomto čase už ani turisté moc nejezdí, je tu 



jen náš autobus. Tak nasedáme a vydáváme se k domovu. Někteří si povídají, jiní 

koukají z oken a někteří usínají. I já přivírám oči, ale znovu mě budí vzpomínky. 

     Čas letí jak voda. Do Sadské na prázdniny se těším, jezdíme se na kole se segrou 

koupat do Labe. Už se mi zapalujou lejtka a tak koukám po klukách a oni po mě. 

Blbneme ve vodě, ale když někdo dělá, že se topí, tak mu vždycky vynadám. Děda 

nám totiž vykládal, jak se tam v Labi utopil kluk, který takhle blbnul a dělal, že se 

topí. Když se pak topil doopravdy, všichni si mysleli, že si z nich zase tropí žerty a 

nikdo mu nešel na pomoc. Už se blíží Posvícení, přijeli kolotočáři a rozestavěli po 

celém náměstí své království. To miluju, řetízkový kolotoč a lochnesku, ale nejlepší 

jsou autíčka, řídím je moc ráda. S klukama do sebe šťoucháme a já se pořád řehtám. 

Jeden se mi tam opravdu moc líbí, ale babička nekompromisně určí, do osmi doma. 

Přijdu trošku dýl a pohlavek s výhružkou zaracha udělá své. Bulím, jak kdyby byl 

konec světa, protože i děda se tváří naštvaně. Druhý den pomáhám babičce dělat další 

posvícenský koláčky, abych si ji trošku udobřila. Stejně jich nejvíc sním já, jsem totiž 

na sladký. Večer nás babička se segrou poučuje, ať si dáváme na kluky pozor, že jsou 

všichni stejní a jde jim jen o jedno. A vlastně, že když dáš všechny chlapy do pytle a 

zatřeseš s ním, nahoře bude většinou ten samej, jen bude trošku jinak vypadat. V tom 

věku tomu moc nerozumím, ale časem jí dávám za pravdu. Když se blížíme k 

Poděbradům, tak si ještě vzpomenu, jak děda několikrát okomentoval různé politické 

události: „Víš politika je prodejná holka a s takovejma si slušnej člověk radši nic 

nezačíná.“ Opravdu velká životní moudrost. 

      Babička s dědou postupně odešli tam, kam jednou odejdeme všichni. Domek 

segra přenechala staré tetě a dnes v něm bydlí cizí lidé, ale starají se o něj moc hezky, 

byla jsem se na něj několikrát podívat. A já, když po dálnici míjíme Sadskou, koukám 

na náš nový, druhý domov. Dlouho jsme s mým druhým manželem hledali nějaký 

domeček, kde budeme trávit víkendy a dovolené, časem možná i důchod. Šťastnou 

náhodou jsme našli domeček v Sadský, do kterého jsme se hned zamilovali, protože 

měl i krásnou, trochu zanedbanou zahradu. Je na úplně druhé straně městečka, než 

jsem vyrůstala, ale je nám tu moc dobře. Snad i proto často vzpomínám na své dětství, 

babičku a dědu a vím, že sem patřím. Kruh se uzavřel. 

       Autobus nás dovezl zase ke stanici metra. Loučím se se sympatickou paní a jejím 

manželem, s kterými jsem si chvílemi při cestě povídala a děkuji paní průvodkyni za 

skvělý výklad. Chvátám domů, kde dobalím pár věcí s sebou a brzy ráno vyrazím na 

vlak do Sadský. Už se moc těším. 


