
Spanilá jízda 
 
Parafráze z knihy Osudy dobrého vojáka Švejka: 
 
Vy bando simulantská, kázeň musí bejt, kdyby nebyla kázeň, lezli by jste po stromech jako opice. 
 
Tak nějak by to vypadalo ve skutečnosti, kdyby... Kdyby nebyli ti, vojáky základní služby, 
nenávidění, blbí, neschopní a buzerující vojáci z povolání. No dobře někde je trošku VZS pochválí, ale 
to není vůbec tak často. Možná by pohraniční rota bez nich pár dní běžela, ale jak dlouho? V každé 
firmě, škole, nemocnici, atd., je někdo, kdo řídí a někdo, kdo je řízen. Tak alespoň je od nepaměti 
platný(pardon) "zákon padajícího hovna".  
 
Voják z povolání nebyl jen zelený mundůr s hvězdičkami. Byl to také člověk, člověk nesoucí dost 
velký díl odpovědnosti, nejen za ochranu hranice, ale také za lidi, kteří mu byli svěřeni. Nevím jak kde 
jinde, ale naše rota měla vždy přes osmdesát lidí. Velení roty šest VZP, velitelské družstvo, družstvo 
psovodů, osm až deset psů, jeden kůň, 1x PV3S 1x GAZ 69, 1x motorku, tři čety a budovy roty. Stav 
stravovaných osmdesát a více. Proč? Naše rota byla druhý hlavní směr pokusů a proryvů brigády. Za 
roky 1964 až duben 1966 cca. 65 pokusů a proryvů. To je doba po kterou jsem na rotě sloužil. Jeden 
rok jako velitel čety a šestnáct měsíců jako zástupce velitele roty.  
 
Ale VZP neměli tak lehký život, jak to na pohled ZVS a zvenčí vypadalo. Služby DDRa, výcvik, 
různá školení a podobně, na která se stejným způsobem jako učitel ve škole museli připravit. Ale žili i 
rodinný život. Normálně byli ženatí, normálně měli děti, děti byly nemocné, chodily do školy atd. atd., 
všechno to co znáte ze svých rodin, rodin svých rodičů a tak. Prožívali stejně intenzivně své starosti, 
problémy i lásky jako civilové. A tak se nehněvejte, když zde povyprávím o niterním životě 
lampasáka, lampasáka a to mě. Jsem mlád 23, 24 a kousek 25 let. Chci také žít normální život, chci se 
také bavit jako jiní, nejen sloužit vlasti.  
 
A tak jak jsem již v jiném vyprávění uvedl, chodím na lepší večeři k panu Selvičkovi do hotelu Modrá 
Hvězda v Horní Blatné. Jednak se tu scházím se známými i novými známými, popovídáme a když 
není taneční zábava, což je skoro každý týden, tak se u pivečka pobavíme. Někdy je sešlost a kupa 
zábavy, někdy je to slabší, ale to zaskočí pan hoteliér. Je neděle, po devatenácté hodině. Sedím sám, 
vyčkávám, nikdo známý nepřichází. Ale snad všemohoucí učinil zázrak. Do lokálu vešla dívka, snad 
mladá paní, to ještě nevím.  
 
Vešla a nejistě se rozhlíží. Můj zrak směřuje k ní, nikoliv toužebně, ale zvědavě. Zjevně neví co si 
počít. Její oči zavadily o mé. Na chvilku se v mých očích zastavily. Zdá se mi, že přeskočila jiskřička. 
Vstávám, popojdu pár kroků, pozdravím. Hledáte někoho, zní moje otázka. Nehledám, jsem tu nová, 
jen tak se rozhlížím. Přisedněte, nechcete? Chvíle váhání, oslovil ji neznámý chlap. Tak ano, ale jen na 
chvíli. Já jsem Zdeněk. Já jsem Eva. Chvíle nejistoty opadá, už nebudu sedět sám, snad se pobavíme.  
 
A jako vždy hovor začíná, kdo je kdo a co je co. Já jsem ten co vy čtenáři už víte a Eva pracuje na 
geodezii v Karlových Varech a od pondělí tu budou něco vyměřovat pro Národní výbor - prý 
pozemky, které dosud po odsunu Němců nemají vlastníka. A přijela jsem před  
chvílí a zrovna jsem se ubytovala. Národní výbor mi poskytl k užívání na náměstí, dva domy od 
Modré Hvězdy, zařízený byt 1+1, který výboru sloužil k příležitostnímu ubytovávání. Kolegové 
přijedou zítra autem, ale budou dojíždět za rodinami, já jsem sama.  
 
A tak jsme se navzájem oklepli a hovor běží. Eva se tak nějak zvláštně ošívá, přemýšlím co s ní je. 
Říkám si teď přijela, to musí mít hlad. Ptám se. Kuchyně je ještě otevřená, nemáte Vy náhodou hlad? 
Mám a jaký, naposledy jsem jedla v poledne doma. Jídelníček sem! Sám pan hoteliér s jídelníčkem? 
Pomrkává? Jakoby znamení dával, zjevně měl na tyto věci čich. S děvčaty to uměl i když byl už starší 
pán a zcela jistě mu mnohá padla za oběť. Velký elegán. Mě si oblíbil, rád si se mnou povídal. 
Neobjednávejte, já vám něco spešl udělám. Klábosíme o všem možném. Toto trvá.  



Ale už se něco nese. Tehdy zcela nevídané, ještě jsem to neviděl, velké talíře. No a na nich? Na nich 
se nese báseň. Rostbíf, opékané brambory, obří obloha. Bože to nezvládnu. Na Evě vidím touhu, touhu 
se do toho papání už už pustit. A co si dá panstvo k pití? Pane šéf je to na Vás. Lahvinku musel mít už 
filuta připravenou, je na stole ve vteřině. Vínečko zaklokotá, ochutnávám, bože to je Tramín. Hned 
vzpomenu na vinárnu San Marko pod Zelným trhem v Brně. Báseň. Sladko hořko. Je to třída. Sem s 
ním. Profesionální úsměv. Přípitek a Dobrou chuť. 
  
Dobrá chuť byla opravdu dobrá. Počáteční chuť a elán se zpomalují. Ale vínečko je jedna báseň. Hřeje 
v žaludku, hřeje i u srdce. Dojídáme s úsilím. Děkujeme. Odměnou je profesionální úklona. Rádo se 
stalo. Pan hoteliér přisedne na chvilku, se zájmem si Evu prohlíží. A ono je co prohlížet. Ale je 
decentní elegán, mizí. I já prohlížím, už to není nápadné, Tramín uvolňuje. Plavé vlasy, na krk, 
natočené do volných vln, apartní svetřík obepíná těsně hruď, tak o velikosti dva. Ale na tu dobu výkřik 
módy, džíny ze západu, olepené přes nádherný zadeček. Tramín dochází. Co je to pistole na dva lidi, 
jen tři a půl deci. Nemusím ani objednávat. Lahvinka je v mžiku na stole. Ale už to jde pomaleji. 
  
Dobré jídlo a pití dělá kouzla s krevním oběhem. Pomalu a jistě prokrvuje partie těla které byly dosud 
v klidu. Čas pokročil je k jedenácté. Neúmyslně úmyslně zavadím o její ruku. Ruka neuhýbá, 
pohladím, mírně stisknu. Odměnou je mi dlaň v dlani. Oboustranně probíhají miliony atomů touhy. 
Oči hledí do očí dlouhým pohledem. Půjdeme...? Děkujeme. Platím. Jdeme. Je to jen kousek.O dva 
domy. Ruce jsou stále spojeny. Jsme u dveří. Jdu blíže. Tisknu se. Líbám, jednou podruhé, dlouze. 
Ruce hladí vlasy, sjíždí až na boky. Nedoufal jsem. Nepůjdeš dál? Rád. V duchu jásám. Jdeme 
dovnitř. Můžu ti říkat Evi? Můžeš 
.  
Pokoj je zařízen stroze, zřejmě sloužil různým funkcionářům k přenocování. Je příjemně vytopeno. 
Usedáme. Stále se líbáme. Zkouším. Sjedu ústy na ňadra, žádný odpor. Ruka zajíždí pod svetřík. I tam 
je vítána. Jsem vzrušený. Odvahu mám. Evičko, chtěl bych se s tebou milovat. Ano. Ale ještě si se 
mnou chvilku hraj. Ruce bloudí. Laskají, dráždí. Ale i druhé ruce nezahálí. Úhel dopadu se rovná úhlu 
odrazu. Počkej chvilku, hned se vrátím.  
Čekám a v tušení si pomalu odkládám. Vchází. Připravená. Sundej i ten zbytek. V ten okamžik už 
nejsem tím, kdo udává směr běhu věcí. Víš co je to spanilá jízda, zní otázka. Nevím, to je pravda. Je tu 
gauč. Už při příchodu byl ustlaný, potažmo rozestlaný. Jsem nahý a vzrušený. Sedni si Zdeni. Jak? No 
přeci, normálně si sedni. Sedám. Evička si sedá obkročmo do mého klína. Z ulice dopadá do pokoje 
světlo. Hladím, nic nedělám. Rukou  
cítím, že mušlička je pootevřená. Cítím vůni lásky. Evi si to řídí sama. Cítím, že pronikám do jejího 
těla. Hluboko, hluboko. Ani nedutám, tisknu se, laskám ňadra, bříško, zadeček. Evi mi naznačuje co 
mám dělat. Mírně se přitahuji patami a napínám hýždě. Bože tak hluboko a tak blízko jsem ještě 
nebyl. Ani moc se nepohybujeme. Krev ve mně silně pulzuje, naproti cítím chvění, stahy. To se nedá 
vydržet, blížím se k vrcholu. Zdeni nemusíš dávat pozor. Ještě nemám plodné dny. Evi budeš se 
mnou? Nevím, pomož mi. Tak to už znám. Ruka klesá tam kde jsme vlhcí od lásky. To tajemné 
místečko nacházím hned, je velmi znatelné. Laskám. I Evičce se napětí zvyšuje, cítím jak zatíná břišní 
lis, už, už to musí být. Dech se prudce zvyšuje, zvuky lásky zesilují a náhle. 
  
Náhle srdcervoucí výkřik, sada výkřiků, chvění vibrace, vrchol. Neodcházej, buď ve mně. Jsem. 
Křičím stejným blahem. Plná dávka blaha končí v mušličce. Ne, nehýbej se, zůstaň!  
Zůstávám, chvíle souznění těl, chvíle souznění duší. Objetí je těsné a ještě těsnější. Ruka se málem 
nedostane do místa rozkoše. Jsem na správném místě, hraji si, Evi začíná znovu vzdychat. I u mě se 
děje malý zázrak. Začínám se tentokrát mírně pohybovat. Už známe celá svá těla. Hra končí stejně 
jako v prvém případě, ale trvá to daleko déle, je to daleko procítěnější. Tentokrát se naše těla rozdělují. 
Jsme unavení. Chvilku zdřímnem. 
 
Nad ránem se probouzím. Hladím božskou Evičku. I ona se probouzí. Škemrám. Nestačilo? Evi 
prosím. Ale ne misionáře! Ne, ne, polohu sfingy, prosím. Smím, je mi dovoleno. Už je ráno. 
Smlouváme se na přespříští den. A tak to pokračuje nádherné tři týdny. Byly nádherné nejen sexem ale 
i citem souzněním. Bohužel za tři, čtyři týdny bylo vše zaměřeno. A na další štaci. Smlouváme se. 
Nevyšlo to. Škoda.  



I tak krásně ale i smutně dokázal žít lampasák, byl zcela normální člověk. 
 
Vyprávěl o sobě Holek Zdeněk 


