
1 

 

Sex, pivo a vycházky 
 

Armáda není jen do zeleného zabalenou hmotou, která se za strašného řevu dává do velmi pomalého            

a opatrného  pohybu, jak ji dehonestuje jedna definice, ale je to především společenství mladých mužů, 
různého vzdělání, zvyklostí, znalostí a schopností, kteří sem byli povoláni v počátcích své profesní i osobní 
kariéry, vytrženi ze svého mnohdy stovky vzdáleného domácího prostředí. Každý z nich zde má stejnou 

výstroj a výzbroj, stejnou postel, stravu a podmínky jako ostatní, a je jen na každém, jak se s tím vyrovná, 

co se zde naučí a co z toho v později životě využije  
Téměř každý mladý člověk si myslí, že je „mistrem světa“ a svoji pravou hodnotu proto často pozná až na 
rajonech při umývání záchodových mís.  
Vojna skutečně formuje charaktery, učí pokoře, kázni, pořádku a disciplíně a i v civilu se proto pozná, kdo na 
vojně byl a kdo ne. Být ženou, nikdy bych proto nechtěl mít za manžela nevojáka. 
 
Už v prvním měsíci základní vojenské služby jsme byli několikrát očkováni proti různým nemocem, nikdy ale 
nikoho z vojenských pánů nenapadlo naočkovat nás také proti působení toho zvláštního mužského hormonu 

testosteronu, který často přiváděl naše libido až na samu hranici snesitelnosti, a nás tak nutil provádět různá 
alotria a kousky, nijak se neslučující s všeobecně chápanou morálkou, slušností a etikou, o vojenských 
řádech ani nemluvě. 
Nesložili jsme ale žádný slib celibátu a nebyli ani gayové, kteří by si zde jistě přišli na své, i když si 
netroufám ani pomyslet, jak by asi dopadli.  Jako pravověrní heterosexuálové jsme ale všichni stále toužili po 
ženském objetí a troše něhy, které se nám v drsném vojenském prostředí nedostávalo. 

Často jsme proto v přijímači alespoň pokřikovali z oken naší mansardní světnice ve třetím poschodí budovy 
výcvikového praporu ve Vejprtech na ženy a dívky, jdoucí po vedlejší ulici, aby přišly za námi, že jim 

uděláme dítě s pětikilovou hlavou, nebo jsme pro mladé Němky, dívající se z oken protějšího domu 

v sousedním Bärensteinu na náš kasárenský dvůr, pořádali při cestě do sprch přehlídku těch nejbizarnějších 
trenýrek, co jsme kde našli. 
 

Na jednom z mých pozdějších vojenských cvičení postávali někteří vojáci u nízkého plotu kasáren a oslovovali 
všechny ženy, které šly po vedlejším chodníku: „paní, prosím vás, můžete mi poradit, kde by si tady mohl 
slušný člověk pěkně zamrdat?“ Když ale jednou takto oslovili i manželku místního vysokého armádního 
důstojníka, byla jim tato zábava striktně zakázána. 
 

Sžíravé sexuální touhy je možné potlačit několikerým způsobem, přičemž armáda dává evidentně přednost 
tělesné únavě z neustálého cvičení, služeb a poplachů v mylné víře, že unavení vojáci budou myslet už toliko 
jen na jídlo, odpočinek a spánek. 
Přesto i unavení mladí vojáci neztráceli své erotické sny a touhy, k jejichž uspokojení se stále snažili sehnat 

někde v okolí vhodný a povolný objekt, což ale bylo velmi nesnadné, často nemožné a skoro vždycky marné. 
Fotografie nahých krásek, nalepených na vnitřních stranách vík kufrů a dvířkách skříněk, byly jen chabou      

a nic neřešící náplastí a tak nejúčinnějším řešením bylo zajít při nebližší vycházce na pivo, které, jak je 

všeobecně známo, sexuální choutky také tlumí, což ale neplatí pro pijáky tvrdého alkoholu a zvláště pak 
vína, které krev rozproudí a sexuální choutky spíše vyvolává. 
 

Zkušená a moudrá žena proto povoluje svému mužovi popíjení piva, protože dobře ví, že pivem uspokojený 
muž bude mít potom chuť a  mužnou sílu maximálně už jen pro ni a vůbec ho proto ani nenapadne hledat si 

toto potěšení jinde. 

Neznám také ve svém okolí žádného pravověrného pivaře, který by proslul jako záletník, čehož příkladem je 

kromě několika mých přátel i slavný spisovatel a známý piva pitel Bohumil Hrabal. 

 

Jako ostatně všechno, i pít pivo se ale musí v rozumné míře, aby se z člověka nestal alkoholik, jako se to 
přihodilo jednomu mému kamarádovi, který pivo miloval nade vše. Každý den proto jeho cesta z práce vedla 
rovnou do hospody a domů se chodíval prakticky jen vyspat.  Přesto se někdy stalo, že i on si domů přivedl 
nějakou ženu, často i docela hezkou a žádoucí.  Protože ale jeho chuť na pivo byla silnější než jakékoliv jiné 
touhy, po nějaké době každé řekl, ať na něho chvíli počká, že si jen odskočí na pivo. Vrátil se ale obvykle až 
třetí den, a protože žádná tak dlouho čekat nevydržela, zůstal až do konce svého života svobodný. Jeho 

víkendy probíhaly tak, že se každý pátek po práci pořádně opil a celou sobotu mu bylo špatně a do hospody 

šel proto až v neděli. V pondělí mu bylo zase špatně a tak do práce vůbec nešel, nebo tam přišel pozdě, a 
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proto ho z ní vyhodili. Naštěstí měl ale ještě starou matku a tak žili z jejího důchodu. V zimě se jim už ale 
peněz na otop nedostávalo, a tak aby se zahřáli, spávali spolu pod peřinou v jedné posteli. Zemřel ještě 
poměrně mladý na selhání ledvin. 
 

Na rotě Podlesí nebylo žádné pivo k mání a nikde v okolí ani žádné holky, kromě několika občasně se 
vyskytujících lesních brigádnic nevábného vzhledu na Českém Mlýně, a tak bylo zřejmé, že ke snížení naší 
sexuální tenze může dojít jen na vycházkách, na které ale mohla chodit maximálně jedna třetina vojáků, na 
které připadlo v sobotu či v neděli hraniční volno. 

Vycházky bývaly bujaré, protože nebyly časté a z poměrně vysokého žoldu měl každý našetřeno dostatek 
peněz. Mnozí kluci pak druhý den po vycházce s bolavými hlavami naříkali, že si poškodili zubní sklovinu, jak 
v opilosti rozkousávali z frajeřiny prázdné skleničky.  

Stejně jako ostatní vojáci z roty, tak i my z velitelského družstva jsme chodívali na vycházky společně.  
Mnoho možností kde trávit vycházky v okolí ale nebylo a proto jsme chodívali většinou jen na pivo do 

hospody v Potůčkách nebo jezdili vlakem z Potůčků do restaurace hotelu Modrá hvězda v Horní Blatné, a 

někdy i do Perninku na taneční čaje, což byla obdoba dnešních diskoték, kde jsme si jedné hodně mrazivé 
zimní noci na nádraží, při čekání na vlak do Potůčků, rozdělali oheň a strojvůdce tehdy zastavil vlak před 
stanicí v domnění, že se jedná o nějakou výstrahu. Měli jsme potom hodně co vysvětlovat. 

Dál jsme nejezdili, pamětliví varování jednoho našeho zkušenějšího kamaráda, že tři čtvrtiny holek 

v Karlových Varech je nakažených, přičemž ta zbývající zdravá třetina sedí doma, takže se s nimi vůbec ani 
nepotkáme. Mít ptáka uhníváka se nikomu z nás nechtělo a tak jsme toto riziko raději vůbec nepodstupovali.                                                                    

Ale ani v Potůčkách, Horní Blatné a Perninku jsme se většinou k holkám nedostali, protože ty, které se tam 
vyskytovaly, si už rozebrali a hlídali kluci z bližších pohraničních rot, nebo někdy i pétépáci, mezi nimiž a 
pohraničníky docházelo proto i k bitkám, při nichž přišla často ke slovu i kovová přezka, spuštěná na konec 
roztočeného vojenského opasku. 

Většinou jsme proto zůstali sedět raději jen u piva, při jehož konzumaci se daly všechny v něm obsažené 
vitamíny, kyseliny, polyfenoly a fytoestrogeny spolu s alkoholem do práce, čehož výsledkem bylo uklidnění, 
únava a ospalost, takže po několika týdnech či měsících abstinence nás přešla po vypití několika piv chuť na 
jakékoliv unavující milostné hrátky.  

Z vlakového nádraží v Potůčkách nás pak ale vždy ještě čekala více jak tříkilometrová pěší cesta nočním 
lesem na rotu, příliš krátká k vystřízlivění, a příliš dlouhá pro alkoholem oslabené nohy. Proto jsme se po 

příchodu na rotu okamžitě svalili na postele a usnuli, než nás brzy ráno ještě za tmy vzbudil některý 
zlomyslný dozorčí, který nám s pískotem a křikem radostně vyhlásil přípravu na budíček. Teprve pak jsme se 

převlékli do pyžam, a celý zbytek neděle si léčili kocovinou bolavé hlavy a všechny ženské světa nám mohly 
být nějakou dobu ukradené. 

 

 

 

 

 

 


