
Názorná ukázka 

 

Píše se rok 1964, podzim. Tak jak život roty se stereotypně opakuje, den za dnem, týden za týdnem, měsíc 
za měsícem, tak se nic na ochraně státní hranice nemění. Druhá četa měla včera den výcviku a dnes 
nastupuje do služby. Rutina, blíží se denní rozkaz a po něm čas vyrazit na různá stanoviště. Prostě 
příprava do služby. Náboje se vydávají v rámci přípravy do služby a po příchodu z terénu odevzdávají 
dozorčímu roty, který je ukládá se samopaly do skladu zbraní. 
 
Chlapi si už odebrali ze skladu zbraně i náboje, kontrolují zda jsou dva zásobníky plné, zda náboje 
nechybí. Zásobníky zasunou /lidově/ do sumek a zbraně, sumky se zásobníky, brašna lehké polní, pojítka, 
signální pistole leží na postelích a chlapi čekají na vydání rozkazů od DDRa, aby mohli vyrazit do terénu. 
 
Trochu se nudí a tak velitel jedné hlídky svobodník, vypráví o svém kamarádovi který 
slouží u motostřelců a při přípravě do stráže se postřelil. A protože je mazák, poučuje 
bažanty jak nemají nakládat se zbraní... Víte on /kamarád/ vzal samopal a ač je to u armády 
přísně zakázané, zasunul zásobník do zbraně. Se zbraní nějak manipuloval. Vyšla rána a 
prostřelil si pravou hyždi a levé stehno. A teď to bažantům vše názorně ukazuje, bohužel, 
komplet celé. A tady, ukazuje hlavní samopalu, kudy prošla střela hýždí… 
 
A ta střela mu opravdu vyšla. Rána jako z děla, svobodník leží na zemi. Obrovský zmatek. 
 
DDRák vyběhnul z kanceláře, vidí co se stalo. Naštěstí máme zdravoťáka. Gatě dolů, obvazy, tampony. 
Gáz poplach, jízdní rozkaz sem nebo tam, a už uhánějí do Karlových Varů do nemocnice MNO Eliška. 
Vozu velí četař absolvent velitel třetí čety. Mimořádka, průser jako mraky, později vyšetřování. Absolvent 
se vrací se zprávou: prostřelená hyždě, střela prolétla šourkem, varlata nepoškozená a stehnem vyšla ven, 
nikoho dál nezranila. 
 
Ale to není pointa příběhu, pointa teprve přijde. Velitel brigády vydává rozkaz, že se zranění vojáka musí 
oznámit rodičům. A koho si myslíte, že k této bohulibé činnosti vybrali? No co myslíte? Jo jo, je to tak... 
 
Nikdy v životě jsem na Slovensku nebyl a svobodník bydlel 15 km za Košicemi. Jak to najdu a jak z toho 
ven? Z toho regionu pocházelo několik dalších vojáků. Kdo bydlí nejblíže a mohl by jeho rodiče znát? No 
přece Jano, bydlí ob dvě vesnice! ŽUPka, diety na cestu, vláček do Varů, rychlík a už oba svištíme směr 
Praha, přestup a směr Košice. 
 
Dlouhá předlouhá cesta. Divím se klukům, že se jim chtělo jet na opušťák takovou dálku. Jestli jsme jeli 
den nebo dva, to už přesně nevím, ale do Košic jsme dorazili ve dvě ráno. Před nádražím trolejbus. Lidi se 
rozprchli a my tu sami. 
 
Jano, jak se tam k vám dostaneme? Soudruhu poručíku ráno jede autobus. Tak to tedy ne, na nádraží spát 
nebudu. Boží štěstí, k nádraží přijíždí socialistický taxík, Volha. Peníze nepeníze už taxikáře násilním. 
Sloužil jsem v Žatci, tak já vás tam odvezu, říká. Vyjedem z Košic, kolem tma a jen tma. Sem tam pár 
světélek, nějaké vesnice. Najednou bum, trefili jsme kolem zajíce. Co s ním? Druhý den nám Janova stará 
mama z něho udělá perkelt. (Ale jaký byl nevím z důvodů které povím dále.) 
 
Dojeli jsme k domu Janových rodičů, zvoníme bušíme, nic. Barák nový, jako hrad velký. Oni asi budou v 
letní kuchyni. Jdeme do dvora. Za domem stojí starý dům, úzký dlouhý. Bušíme. Poplach. Dveře se 
otvírají, Jano, Janíčko, kde ses tu vzal. Mamka. Obří radost. Celá rodina na nohou, ve čtyři hodiny ráno. 
Ani nás do domu nepustili. Hromadný přesun do nového domu. Paráda, parkety, vše nové, krásné, ale 
zřejmě pro návštěvy. Druhý den jsem pochopil, že je to tak v každém domě. Zpovídáme se proč jsme 



přijeli. Odpověď, je to smutné, ale hlavně, že žije. A teď začíná peklo, přátelé. Ráno, neráno, na stole se 
zjevuje slanina, klobásy, chléb okurky, papričky a na spláchnutí pálenice. Jednu na shledání, jednu 
na Jana a pak ráz na ráz pal, jako u dělostřelců. Po osmé jdeme spát a spíme dlouho. Místní tamtamy 
pracují nepředstavitelnou rychlostí. Za poledne se sjíždějí rodiče dalších u nás sloužících vojáků. A zase 
ráz na ráz. A teď musíte ještě k nám a pak taky k nám. Jsem zhulený jak dělo a ztrácím časovou orientaci. 
Piju, jím, zvracím a tak celý den, celou noc. 
 
Příští den ráno, výčitky svědomí, povinnost volá. Jano má Simsona motorku, musíme k rodičům 
svobodníka. Zhulení, ale jedem. Co je to? Pod silnicí shluk jakéhosi čehosi, kouká z toho sláma, stoupá z 
toho dým. Jano, co jeto? To je cikánská vesnice soudruhu poručíku. Jano to není možné, já to chci vidět! 
Dobře, dí Jano, ale ne, aby vás napadlo chtít zastavit. Tak jsme to něco, projeli tam a zpět. No věřte, 
nevěřte, pro pravověrného Moraváka do smrti nezapomenutelný zážitek. Poprvé a naposled jsem viděl 
nefalšovanou cikánskou vesnici, poprvé jsem si představil jak žili pralidé. 
 
Dojeli jsme do svobodníkovy vesnice. Rodiče jsou v zaměstnání, sousedé koukají zvědavě. No zkusíme to 
ještě odpoledne. Ale nezkusili. Kolečko se rozjelo znovu. Kolem páté zvonek. Asi další návštěva. Nikoliv. 
Svobodníkovi rodiče. Ty tamtamy procovaly tak, že rodiče už vše dopodrobna věděli. Bože jak mi to ten 
chlast ulehčil. Ještě jsme si přátelsky popovídali a táhl jsem svobodníkovi posilnění. 
 
Piju já už jsem vypil všecko. Jsem zničený jak feldkurát Katz. Ale nemám svého Švejka který by mě 
ošetřoval. V noci když jsem zvracel mi probleskla hlavou myšlenka, jestli neuteču, tak tu zahynu na 
otravu alkoholem. Jano ve čtyři ráno mi jede rychlík z Košic, tam mě zavezeš, nebo zde umřu. Bitvu z 
pálenkou jsem prohrál. Ještě podepisuji Janovi opušťák na další čtyři dny a via Košice. Jen jsem usednul 
do kupé, už jsem byl v limbu. Žádné Tatry jsem neviděl, probudil jsem se až na Moravě. V kupé se 
vyměnily dvě osádky cestujících, nic jsem nevěděl… 
 
Trochu jsem měl strach jak to dopadne, až přijedu k rotě. Prý o mě měl velitel brigády Vrzal, zájem, ale 
tím to naštěstí skončilo. Žádné domácí vězení, nic ve spisu, ani na velitelském shromáždění se o mě 
nezmínil. Asi mu bylo jasné, jaký psychologicky těžký úkol mi svěřil. Sám pil jen vodku a slivovici kvůli 
diabetes. 
 
No a svobodník, ten se z toho vylízal, dostal vojenské lázně a dosloužil na rotě. Kulisy tohoto kusu jsou 
trochu posunuté, ale příběh je stoprocentně pravdivý. Stal se tak, jak zde napsáno. 
 
 
Volně převyprávěl  Zdeněk Holek 


