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ÚVOD 

 

Václav! Třetí toho jména v rodinné hierarchii. Václav Třetí. Poslední v rodinné 

hierarchii. Vymírá po meči. I když správnější by bylo označení vymírá po pluku, 

vymírá po kose nebo cepu. Po staletí se jeho předci plahočili po poli, v chlévech 

obstarávali dobytek, aby si zajistili chléb svůj vezdejší pro dny příští. Orali, seli, 

sklízeli. Modlili se, aby jim ten na nebesích požehnal úrodu. Rodina žila od  zřízení 

tzv. berní rolle pro každou obec k pořízení prvního katastru v těchto končinách. Dá se 

říct vlastně od nepaměti. Patřila sem jako slunce ráno na východě, když vstávalo nad 

lesem. Po třech a půl stoletích najednou konec, slepá ulice. Větev usychá. 

Nepokračuje.  

Je to snad osud Václavů Třetích? Varovali jej, nejezdi do Olomouce. Jako jeho 

předchůdce. L.P. 1306. Sedmý král český, král polský a uherský, poslední český 

panovník z rodu Přemyslovců. Zavražděn bez následníka trůnu. V necelých 

sedmnácti letech. Ve Zbraslavské kronice se píše, že byl rozmařilý, rozdával majetek. 

Ve skutečnosti byla jeho vláda vcelku rozumná a prozíravá. Kdo ví, jak by dopadla 

země pod jeho vládou, kdyby mu bylo dopřáno více než pouhých šestnáct let. 

Do Olomouce jel až v dospělém věku a přesto se jeho větev nezazelenala. Má rád 

dějiny, ale dobře ví, že k obživě je to zatraceně málo. Každé ráno je třeba vzít meč do 

ruky. Naostřit pluh a vyjet do boje. Neboť smyslem života je zachování rodu.  

Chápat dějiny v souvislostech, protože ač to někdy zní vznešeně, dějiny nepíší 

králové a vladaři, ale obyčejní lidé bez národů na medaile a pamětní desky. Nepíše se 

o nich v historii národa, ale mělo by se. Mechanismy dějů mohou být různé, ale 

člověk se rozhoduje proto, aby se najedl, bylo mu teplo, zplodil potomky. A ideály? 

Ty si potom už nějak zdůvodní, vysní, zidealizuje.  

Ví tohle všechno Václav Třetí? Možná lituje, že na samozřejmosti života musel přijít 



sám. Táhne mu šedesátka. Škoda že on sám nebudu mít možnost předat všechny 

nashromážděné poznatky dál. Že jednou tady bude každý sám, bez svých předků. 

Bude se muset rozhodnout. Sám. Bez nich. Nebude moci někomu říct, že není 

důležitá známka na vysvědčení, ale všechno to, co si ze školy opravdu odnese do 

života. Co se naučí, co dokáže využít ve svém životě, aby měl nějaký smysl. Lituje, 

že se už nikdy nemůže zeptat svých předků, a tolik by se chtěl ptát … 

Vyslechl  nejrůznější historky, dost na to, aby o nich sám vyprávěl dál. Předával je. 

Ale komu? Svým dětem? Nebo svým čtenářům. 

 

 

VÁCLAV PRVNÍ 

 

Podzim převzal vládu nad loukami a poli. Krajina se pomalu chystala k zimnímu 

spánku. Anna slehla. Již popáté. Ještě štěstí, že po dvou dcerách, Emílii a Anně, se 

mu narodil syn. Josef Druhý. Po otci. Po Josefu Prvním. Dědic gruntu. Od nepaměti  

to na statku fungovalo, že první syn převezme opratě hospodářství. Už se pomalu 

Josef První obával, že se syna ani nedočká. Anna churavěla, ale nakonec. Josefovi 

Druhému jsou už tři roky. Ale můžou přijít nejistá léta, nemoci, epidemie. Další syn 

by se hodil. Jenže po Josefovi Druhém přišla Marie. Jenže dneska je neděle, den 

zasvěcený svatému Václavovi, světci české země. Určitě to bude kluk, dodával si 

odvahu Josef První. Porodní bába již před hodnou chvílí přišla. A pořád nic. Postává 

nervózně před domkem a dívá se do zahrad. Jestli to bude kluk, bude to Václav. 

Václav První. Josef převezme grunt a Václav? Bude pekařem. Aby nikdy nepoznal 

hlad. Králové a císaři přicházejí a odcházejí, ale hlad bude věčný. Lidi je třeba 

nasytit. Upéct chleba. I když je ve víře jindy vlažný, dokonce mumlá modlitbičky a 

prosí svatého Václava. Aby mu dal syna. Aby syn nepoznal hlad. Ani války. Vždyť od 

té poslední prusko - rakouské, která táhla krajem, neuplynula ještě ani dvě  desetiletí. 

Před armádou táhnoucí od Jičína ku Hradci utekli do lesa. 

 Svatý Václave, dej mi syna. Pekaře. Ať nikdy nepozná bídu, hlad a válku. To je nová 

Josefova modlitba.  



A pak z domu uslyší dětský pláč. Takhle přece brečí jenom kluci. Takhle brečí jedině 

Václav.  Václav První toho jména  v rodinné hierarchii. 

 

 

SVATBA 

 

Konala se koncem ledna. Posledního ledna existence nenáviděného Rakouska – 

Uherska. To už měl Václav První za sebou tři a půl roku v zákopech světové války. 

Zavšivený, hladový, zesláblý a lhostejný. Přestávalo mu záležet na životě. 

Lhostejnost jej ulovila jako štvavou zvěř. Přežít! Jak ještě dlouho? Jak ještě dlouho 

budu muset živořit? Jako pekař byl zařazen do týlu. Ke kuchyni. Někdo by řekl, že 

tam přece nešlo o život. Ale kdepak. Umíralo se klidně na úplavici. Prostě sračku. 

Vysílení. Z vojáků šla jen nazelenalá voda. Však taky Václavovi Prvnímu nadávali. 

Co to vaříš? Ale kde nic není, ani smrt neber. Komisárek už dávno nebyl komisárkem 

z počátku války. Přidávali do něj piliny. Musel by být kouzelníkem, aby z tuřínu a 

mrkve vyčaroval maso. 

Kolikrát Václava Prvního napadlo, co kdyby vzal komisárek a střelil se do ruky? Ale 

musel by šikovně, kdyby na to přišli, čekala by jej šibenice. Jako dezerce. Zrada 

císaře pána. A nezradil císař pán je? Slibovali, že do švestek budou doma. Jenže 

neřekli do kterých. A ti co se už nikdy nevrátí? Kde jim je konec?  

Nakonec byl rád, že mu  šrapnel olízl  holeň pravé nohy. Dostal to do svalu. Ale 

vzhledem k infekci mohla i taková banální poranění končit amputací. Zranění. 

Opušťák!  Urlaubschein!  Szabadságigazolvány! Cesta od regimentu. Aspoň na 

chvíli. Zmizet ze světa, kde za každým stromem může číhat smrt. Jaro 1917. A 

najednou je zase doma. Máma, táta, sestry. Bratr Josef je taky na frontě. Zatím píše. 

Aspoň občas. Žije. 

Václav První chce zapomenout. Dívá se sklenici na dno víc než by bylo zdrávo. Ale 

co? Třeba válka skončí dřív, než mu uběhne opušťák. Slabá útěcha. Nevěří. Je třeba 

žít. A užít si, dokud je čas. Máj je teplý. Ale cesta zpět jej nemine.  

Když jde na vlak, ještě netuší. Za pár měsíců jej dostihne dopis. Od Fandy. Je v 



očekávání. S ním. Musí přijet. Co kdyby padnul a dítě nemělo otce. Svobodná matka. 

Nemanželské dítě. Ještě před sto lety měla tato slova zcela jiný význam než dnes. 

Hlavně jiný důsledek.  

Jak rád by odjel. Hned. Teď. Ale není svým pánem. Na regiment musí přinést 

všechna lejstra. Trvá to nekonečně dlouho. Fanda mu píše a vyčítá, že dítě se má 

narodit v březnu a jsou Vánoce. Jenže válka žádné Vánoce neslaví. Až konečně v 

lednu dostává razítko a povolení k cestě. Na pár dní. Žádné líbánky. Žádná svatební 

cesta. O dnešní svatbě nemůže být ani řeči. Nakonec na vesnici už stejně není pomalu 

co do huby. Chlapi jsou na frontě. Ženské se zapřahají do postrojů, ořou, sejí, vláčí. 

Aspoň pár brambor pro věčně hladové krky. A občas přinese pošťák zprávu, že ten 

její už nikdy nezaseje.  

Ohlášky se konají všechny najednou. Farář v Lužanech má pochopení. Od statkáře si 

půjčují koně a kočár. Bude to stát majland. Ale aspoň něco připomíná svatbu. Dva 

svědci, strýc sedlář Václav z Oujezda, hajný Karel ze Lhoty. Ženich Václav První. 

Nevěsta s outěžkem. Fanda, skoro v osmém měsíci. I slepý vidí, že se pospíchá, aby 

už nebylo pozdě. Sotva oschne inkoust na svatebních listinách, Václav První už zase 

míří na frontu. Kdyby padnul, Fanda dostane aspoň nějakou almužnu jako žena 

vojáka a to malé … Určitě to bude kluk, doufá Václav První, když vlak drncá po 

pražcích. Uvidí jej vůbec? Vrátí se? A jak dlouho ještě? Do švestek?  

Musí to vydržet. Musí už kvůli malému Josefovi. Narodil se na počátku března. Na 

Fandu si nikdo nebude ukazovat prstem. Je vdaná a má syna. A Václav První? 

Vždycky si přál hodně dětí. Nakonec doma jich bylo jako máku. A u Fandy ještě o 

dva víc. Už aby byl u nich. Už aby ta prašivá válka skončila.  

Musí si vyměnit ještě hodně dopisů než se Václav První bude moci zase postavit k 

pekařské peci. A bude zase pekařem, jak si vždycky přál jeho otec?  

 

 

 

 

 



PEKAŘ K PLUHU 

 

Válka konečně skončila. Ale co teď? Jako svobodný by se světem nějak Václav První 

protloukl. Jeho pracovní knížka byla plná razítek a záznamů. Svědomitý. Pečlivý. 

Doporučuji ostatním pekařům. Ale vandrovat světem a pokoušet štěstí? Jako 

svobodný prošel nejedno pekařství v okolí. Dostal se dokonce do Prahy, ale štěstí mu 

tam nevykvetlo. Vrátil se do rodného kraje.  

Manželku Fandu, vyučenou krejčovou, a prvorozeného syna Josefa musí nějak uživit. 

Má dvě zdravé ruce a trochu pošramocenou nohu. Občas pobolívá, ale někteří se 

nevrátili vůbec. Někteří tam nechali nohu nebo ruku. Měl štěstí stejně jako jeho bratr 

Josef. Jenže ten převzal hospodářství. Václav První byl až druhý.  

Přišel za ním kamarád z vojny. V nedaleké valdické věznici berou bachaře. Neplatí 

špatně. Václavovi Prvnímu se moc nechtělo. Jak říkal, pro uniformu nevyrostl, ale 

chleba je třeba. Nastoupil. Vydržel týden. Nemohl by tuhle práci dělat. Hlídat vězně. 

To raději bude někde přidávat na stavbě, teď po válce je práce všude dost.  

Nejraději by zase k peci. Vždycky obdivoval, jak z vláčného těsta svýma rukama 

vytváří boží dárek. Ne takový komisárek jako měli na vojně, ale opravdový voňavý 

chleba svobodné republiky. S velkými nadějemi ji vítali, i když měla mouchy, přece 

jenom to byla „naše republika“. A Václav První věřil, že záleží jen na něm a jemu 

podobných, jaká ta republika nakonec bude. 

Pak se naskytla šance koupit pekařství po jednom nemocném pekaři v Hořicích. 

Jenže ovdovělá panímáma pekařka chtěla peníze na ruku. Kde by je vzal? Sotva pár 

měsíců po válce. A zadlužit se? Fanda měla strach? Navíc byla za pár měsíců zase v 

očekávání. Bydlela u rodičů a Václav První nechtěl být nikomu na obtíž. 

Něco sežene. A pak, kolikrát se jako kluk díval na Havelkův statek přes zahradu v 

sousedství domu, kde se narodil a vyrostl. Nikdy by  jej nenapadlo, že tam vedle 

kousek od domova zapustí kořeny.  

Havelka zemřel, jediná dcera se provdala a grunt zůstal bez hospodáře. Nakonec se 

dohodli. Musel se i zadlužit. Nebylo to drahé, ale hlavně zůstal skoro doma. Vyjde za 

domek a uvidí svůj rodný dům. A pak pole, zahrada to bude mít pořád svoji cenu za 



monarchie i republiky. Navíc i jistotu v dobách těžkých. Jen aby už nebyla válka, 

říkavala Fanda o potěžkala svoje zvětšující se břicho. 

Václav První ji těšil. Už nikdy žádná válka nebude. Lidi se poučili. Jen z církve raději 

vystoupil. Fanda mu to vyčítala, ale on už nevěřil v žádného pánbíčka. Po těch 

jatkách, které prožil a přežil. Kdyby byl nějaký pánbůh, tak by takové vraždění 

nevinných nikdy nedopustil. Jenže Fanda naléhala: Jak můžeš žít bez boha. Až pak, 

když vznikla ta husitská církev, udělal kompromis. Ale ve víře byl vlažný až do smrti. 

Fanda dostala jako věno kravku. V domě byl chlév a dvě místnosti, komora. Zatím 

jim to stačilo. A přes dvůr vejminek, říkali mu baráček. Byl prázdný, když se urodilo, 

uskladnila se tam úroda. Jedna místnost a chodbička. Až za deset let přistavěli druhou 

místnost přes chodbu, až jednou zestárnou a předají hospodářství synovi, aby měli 

kde dožít. 

Ale zatím jsou plní sil a elánu. Václav První zaváží zahrádku před domem, je 

podmáčená a kuňkají tam žáby. Žab se Fanda bojí. A tak musí Václav První udělat 

pořádek. Nakonec každý kousek půdy se bude hodit, teď když už budou čtyři.  

Nežije se jim špatně, jsou mladí, věří republice, je po válce, musí se šetřit, ale kdo 

dělat chce, práci si najde. Václav První přikupuje po parcelaci statku v Úlibicích 

pozemky. Hodně pozemků. Je to jistota. Nejlépe uložené peníze, ale taky neutuchající 

dřina. Na poli, ve chlévě. Ale jsou svými pány. 

Fanda mu občas vyčítá, že by měl raději skládat peníze dětem, ale Václav První ví, že 

je třeba, aby se okotily. Pomnožily. Jako jeho rodina. A daří se. Po Josefovi se narodí 

rok po vzniku republiky dcera Marie. Fanda chtěla Olgu, ale porodní babka, když 

opláchla novorozenou holčičku, řekla: „To je krásná Mařenka!“ A už to tak zůstalo, 

místo Olgy Marie.  Dva roky po ní přijde na svět Miloslav. Tři roky po něm, ročník 

dvacet čtyři, jak osudové to je určení pro další život, třetí syn. Václav Druhý.  

Když už byla Fanda stařenkou, ptal se jí Václav Třetí, proč se nejmenoval Václav už 

první syn. Fanda mu odpověděla, že tak to bylo domluveno. Bratr Václava Prvního 

Josef měl prvního syna Václava, ještě před válkou. A Václav První mu šel za kmotra. 

Bohužel tento Václav byl slabý. Navíc válka, prostě zemřel v kojeneckém věku. No a 

první syn Václava Prvního byl právě proto Josef. A Josef, bratr Václava Prvního, mu 



šel za kmotra.  

Ale proč tedy Václav Druhý až jako třetí syn? Jméno Miloslav se jim  líbilo, bylo 

tenkrát moderní. No a Václav? Babička Fanda se trochu začervenala: „Aby byl už s 

tím rozením dětí pokoj!“ Jenže nebyl. Čtyři roky po Václavu Druhém se narodil ještě 

Oldřich. Fandě bylo 36 roků a Václavu Prvnímu 44!  

Nestěžovali si. Dařilo se jim, i když už na dveře pomalu klepala krize. Ale sem do 

hospodářství ještě hned tak nedorazila. Bylo co jíst, Václav První se oháněl na poli. 

Fanda přešívala po dětech na ty mladší. Hlavně že nebyla válka. 

Ráno Václav První, když se zakousl do chleba, už jen vzpomínal na svoje učednická 

pekařská  léta. Od pece utekl k pluhu, kose a  cepu. Techniky bylo málo. Práce 

fyzicky náročná, ale když se ohlédl, viděl za sebou pole plné klasů obtěžkaných 

zrnem. Naději pro další život, nebude ze zrna péct, ale sám jej pěstovat. Předloktím si 

otřel upocené čelo, podíval se k nebi, kde už žádného pánaboha nevyhlížel. Těšil se 

ze všedního dne, jen ať to vydrží věčně.  

 

 

 


