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Pensionovan˘ profesor matematiky Vavfiinec Stober
se usadil v u‰áku a nalil si z lahve podomácku páleného calvadosu. Obãas sám sobû pfiipadl jako veverka
nedoãkavû ãekající na ofií‰ek k rozlousknutí.
DÛchod, eufemisticky oznaãovan˘ za zaslouÏen˘ odpoãinek, a s ním spojená pfiedstava leno‰né nudy jevila se mu b˘t synonymem pro pfiedstavu trdlice
nebo ‰panûlské boty. Dobfie mínûnou radu po‰tmistra Stokuãe, aby altán v zahradû pfiemûnil na kurník a pûstoval slepice leghornky, pfiedem zamítl co zhÛvûfiilost, aãkoliv mu po‰tmistr velkoryse nabídl pfienechat kohouta, s nímÏ získal bronzovou medaili na Jubilejní zemské v˘stavû. Zapáliv si virÏinko vstal
a rázn˘mi kroky pfie‰el po rozvrzan˘ch parketách poset˘ch popelem a vyklepan˘m tabákem k oknu. UÏ si ani nevzpomene, kdo ze studentÛ mu kdysi u‰tûdfiil
onu pfiezdívku. MoÏná právû Stokuã. Ostatnû pramálo na tom záleÏí. Postupem
ãasu se pfiezdívka vÏila natolik, Ïe sousedé ze Stoklasné Lhoty, mající o goniometrick˘ch funkcích mlhavé ponûtí, pfii vyslovení jeho jména okamÏitû zareagují otázkou: Myslíte Cosina? Cosinus Stober pohledem polaskal mace‰ky
v truhlíku na parapetu. Mimodûk utrhl ovadl˘ Ïloutnoucí list a rozemnul jej
mezi prsty.
Nûco mu tady nehrálo.
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KdyÏ vstoupil radní Stockinger, byl jiÏ opût usazen v u‰áku. Od ãasného
jara byla Stockingerova sukovitá tváfi osmahnuta sluncem, a krom nedûlní m‰e
nebylo ho vídat jinak neÏ v halenû a plandav˘ch kalhotách. Dnes byl ustrojen
do sváteãního a smûsice naftalínu, vixu a pitralonu po holení pfiehlu‰ila i kofiennou vÛni Cosinova virÏinka. V podpaÏí tfiímal objemn˘ balík neurãitého tvaru, pfievázan˘ motouzem. Rozbaliv jej pravil: „Nehraje,“ a pfied uÏaslého profesora postavil vycpaninu jezevce. Na masivní jasanové podloÏce skvûla se
gravírovaná cedulka s nápisem Balthasar.
„Balthasar?“
Radní Stockinger si otfiel nervositou propocené dlanû o kalhoty, aÏ se naÏehlené puky zkrabatily.
„Ne, ten zatracenej bazmek.“
„A mûl by hrát,“ opáãil Cosinus napolo otázkou.
Po Stockingerovû odchodu rozÏehnul petrolejku a na okraj Národní politiky naãmáral sv˘m charakteristick˘m ‰krabopisem nûkolik málo dosud znám˘ch indicií, jeÏ se mu podafiilo z nebohého radního vypáãit. Slovo nehraje podtrhl ãerchovanou ãarou. Od plamene petrolejky si zapálil dal‰í virÏinko ku
utfiídûní my‰lenek. Jeho intuice opût zafungovala. Vy‰roubováním ãtyfi mosazn˘ch vrutÛ pfiidrÏujících jasanovou desku k tlapkám nejprve vysvobodil Baltha-

sara od podstavce. Bfiitvou provedl mediánní fiez od ocasu po hrudní ko‰. Z rozpÛleného corpusu vyÀal a pod lupou prohlédl ve‰keré souãástky. Ozuben˘ sarkom na pastorku ani pfii dÛkladné analyse nezdál se b˘t meritem vûci. Pro jistotu, neÏ Balthasara za‰il dratví do pÛvodní podoby, pastorek oãistil
hodináfisk˘m pilníãkem a filigránsk˘ mechanismus promazal olejniãkou. Sotva
douzloval steh, vysmekl se mu Balthasar z rukou. Seskoãil se stolu na koberec, a tu si Cosinus pov‰iml mezi srstí zdífiky v jeho boku.
(pokraãování)
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Mûsíce srpek ku úplÀku dorÛstá
Stobofiic pod postelí nahmatá dfieváky a tmou dotápe do spiÏírny. K jeho
pfiekvapení v jeho spíÏi uÏ debuÏírují Stonka, Stocheinger, Stohánek a Stouraã.
„SuÏuje-li ãlovûka apetit,“ dí Stobofiic a odfiízne z trámu ‰palek ‰peku, „záhodno se nadlábnouti.“
Stouraã láduje se patisonem, Stocheinger zas klobásami a v‰ichni mají
svornû boule za u‰ima; ty není vidût, neb je pfiece tma. Ráno mlsn˘ Stobofiic
probudí se a bosky v podvlékaãkách bûÏí do spiÏírny.
„Ach!“ oddychne si.
·palek ‰peku netknut˘ visí na trámu, klobás devût a ani ‰mornu neubylo.
Podsvinãe v‰ak kviãí v Stonkovû chlívku, Stouraãovo hejno hus rozrostlo se
o housera, pod Stocheingerovou jalovicí buãí tele a na Stohánkovû louce jsou
nakopené Stobofiicovy otavy.

24. srpen 1920
Stfielba z kanónÛ na hradbách oznamovala blíÏící se událost. Na námûstí
pfiibyli hosté, místodrÏitelsk˘ rada ¤ehofi Borkovec a hejtman Jáchym Merklínsk˘. Pfieplnûny jsou ulice od pivovaru a nepfiehledné ‰palíry tvofií se po celém
latránu aÏ ku ·piritovû drogerii. V ãele novû ustanoveného Hasiãského spolku
pfiijíÏdí vozová stfiíkaãka Collier. Za zvuku kutálky prÛvod odebírá se k hasiãské zbrojnici. Pfied zbrojnicí vystoupil na kazatelnu, improvisovanou k tomu
úãelu, dûkan Augustin Va‰ata. KdyÏ v‰ichni zaujali svá místa, posvûtil hasiãsk˘ prapor a tfii hfieby do praporu zarazil. Ostatní hodnostáfii pfiipojovali se,
uãiniv‰e podobného úkonu zaráÏení hfiebÛv. Tento den slavn˘ byl pro mûsto,
následující den je‰tû slavnûj‰í, neb shofiel statek StopecnÛ. Rekovní hasiãi poÏár uhasili v mÏiku, aãkoliv hadice ponofiena do kaãáku na návsi, proãeÏ ãerpadlo stfiíkaãky zaneslo se rybím potûrem, a namísto vody do plamenÛ nad Stopecnovic statkem jeÏdíci pr‰eli, kapfii a candáti.
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Kmotr Stofií‰ek na ‰piãkách balancuje na hofiením
‰pricli u holubníku. Rousní bubláci klovají mu zrno
z dlanû.
Beãváfi Alfons Stoães, kvapû k strouze u pazderny pro vrbové proutí na ko‰íky, vida kmotra Stofií‰ka, zastaví se a zírá ku holubníku. To nemÛÏe dobfie
dopadnout. AspoÀ Ïe pod kmotrem je hnoji‰tû, a ne holá zem. Zpocen˘ obavou
mimodûk otfie si beãváfi Stoães ãelo ãerven˘m ‰nuptychlem. StonafiÛv krocan,
rudo pfied oãima, protáhne se za boudou Stoupencova barvífie ‰kvírou v plotu
mezi ztrouchnivûl˘mi plaÀkami. Kmotr Stofií‰ek na hofiením ‰pricli otoãí se jak
na obrtlíku a pohlédne dolÛ na beãváfie Stoãese, zápasícího s krocanem. To
nemÛÏe dobfie dopadnout, pomyslí si kmotr Stofií‰ek a poãechrá bubláka po
rousech.

Maxmilián Storch (1842–1903)
Narodil se roku 1842 v rodinû drakslífie Emanuela Storcha. Skuteãn˘m otcem v‰ak s nejvût‰í pravdûpodobností bylÈ kamnáfi Josef Storec. Po absolvování obecné ‰koly v Ra‰ovicích u BoÏetûcha Kabourka v Chorouni vyuãil se krupafiem. Vlastní krupafisk˘ magacín otevfiel roku 1871 v Salmovské ulici. Jeho
krupafiskou dráhu lze povaÏovati za ukonãenou rokem 1890. Pfii cechovním rokování krupafiÛ v ‰antánu Blaue Donau nedopatfiením zamûnil svou bufiinku za
cylindr mistra magického umûní Chan-singha. Povûsiv cylindru doma na vû‰ák,
vypadl z nûho králík. Storchova bytná paní Irma, vdova po prokuristovi Leopoldu Hurdalovi, králíka drapnula za hfibet a tloukem hmoÏdífie pfierazila mu vaz.
CrÛãek krve na králíkovû nozdrách na Storcha zapÛsobil natolik otfiesn˘m dojmem, Ïe krom krupafiení skonãil i s bytnou. Od roku 1890 chloupky v pupíku
vystfiihával si sám.
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Na jarmareãních obrázcích fla‰inetáfie Stoupala ‰afáfi
Stoica, kterak ‰pacíruje od kapliãky k Boubínu, od kaberny na hfibitov, anilinov˘mi barvami jest nakreslen.
V úvozové cestû ku gruntu na Boubínû, v kaluÏích vymlet˘ch Ïelezn˘mi obruãemi ÏebfiiÀákÛ bahní se ãolci. Mezi rozkvetl˘mi lupinami ãmeláci bzukotem
osou‰ejí zplihlá kfiídla. Pod kabernou koãí Storna plaví konû, Hubert Stolmífi
bufiákuje, ve vr‰i má osm rakÛ. Obzvlá‰tník Júda Stoss v brambofii‰ti pou‰tí si
po vûtru netop˘ra na ‰pagátku. Pfied kapliãkou za okrem vybarven˘m ofie‰ákem Stolfovic droboÈ kopí seno. Stouraãová srpe kopretiny na hrob. NeÏ dojde
do ¤emíãova na hfibitov, bude k poledni. Z kostelní vûÏe humny od Ra‰ovic rozléhá se odbíjení.

Kniha gruntovní
Pro mletí mouky v Stockingerovû mlejnû sloÏení jest dvoje s kolmi paleãními, vodními a kameny, item obzvlá‰tní kolo pro jahelku. Kolo vodní pro taÏení
sedmi stup s náleÏit˘m ‰tokem dfievûn˘m. Zem ve mlejnû dláÏdûná cihlami
a proti mlejnÛm pro smetání prachu, aby se obilí nerozsejpalo, podlaha z prken
falcovních na falc poloÏena. Svûtniãka malá pro mlynáfie klenutá. V ní kamna
prost˘, dvéfie v pantích s klikou. Okna sklenn˘ dvû, na sever a západ. Pec pro
peãení chleba vypu‰tûná z stavení pod stfiechu ‰indelovou. Dvéfie nad lednicí
pro pou‰tûní a zase stavûní na vantrokách jedny. Ze dvora k stranû schody tesan˘ na pavlaã a mezi vefiejemi kamenn˘mi dvéfie na ty podlahy, kdeÏ se obilí
k melivu ssejpá. Zase v tom mlejnû druhá podlaha vej‰eji na falc staÏená a komora, kdeÏ pfiede‰le svûtnice hofiej‰í nad svûtnicí spodní pro obydlí mlynáfie
bejvala.
Nájmu z toho mlejna Stockinger platí roãnû 6 vepfiÛv, po 8 zlat˘ch 48 zl.
60 kr. r˘nsk˘ch Ïita míry praÏské
105 korcÛ otrub Ïitn˘ch
Kameny mlejnsk˘ z dÛchodu se kupují a od velk˘ch kusÛ k strojÛm mlejnsk˘m zhotoven˘ch plat vychází vedle jistého jmûní a cedule nájemní.
K tomu melivem pfiináleÏí i ves ObrataÀ a Hlasivo.
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V bedniãce jsou boty Bartolomûje Dittricha, z nichÏ
pravá jest vycpána prádlem.
V druhé botû posílám kapalín pro pana rychtáfie, máme stejné hlavy. Panu
Theodorovi v kapalínu posílám Reptilienbuch, kniha je uÏ zaplacena a porouãím se mu. S dopisem vloÏen˘m do knihy Stodolovi posílám 4 pfiad˘nka hedvábí po 30 a 25 kr. CM. Papír stojí zl. 9 v. ã., ale od Winternitze jsem si tu ponechal 6 archÛ. ProtoÏe nemohl jsem v‰echno do bot pfiibaliti, udûlal jsem je‰tû
pakl. Soupis byl by ob‰írn˘, je to mnoho kusÛ. Nechte balík nedotãen, dokud se
nevrátím. Poznám snadno, chybí-li nûco.
Dr. Jan Rostislav Helt otci do ¤emíãova

Bonifác Stopecen s ‰oufkem od latriny pfies záhon
mrkve ku kompostu má to 24 krokÛ. Vejminkáfi
Stolba pozorovav z lavice na zápraÏí jeho konání,
napoãítal mu pfiedloni 3712 krokÛ úhrnem. Tehda na
záhonu byla rebarbora.
„Kydat senkrovnu v ãervenci pfii tropick˘ch vedfiinách mÛÏe napadnout jen
tu va‰i satorii,“ konstatuje vejminkáfi Stolba.
„A nadto vás zepsuje, Ïe jste po‰lapal zahrádku.“
„BaÏe,“ opáãí Stopecen.
Tu jeho zrak utkví v ‰oufku, na útrÏku Kuriosit.
„Vûdí, Ïe jestvuje Guinea?“ prohodí Stopecen, aby nestála fieã.
„Mot˘li rozpûtí kfiídel mají na Guinei na couly.“
„Není moÏná,“ vece vejminkáfi Stolba.
Bonifác Stopecen zaváhá, av‰ak jsou momenty v truchloherném Ïivotû lidském, obzvlá‰tû pfii kydání senkroven, kdy vytaÏení pravdy na svûtlo boÏí nekonvenuje s nabídnutou cenou.
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2. prosinec 1898
JiÏ v létû roku 1895 projevili rolníci Hlasiva a Stoklasné Lhoty snahu
postaviti si v Hlasivu druÏstevní lihovar. Za tím úãelem konáno mnoho schÛzí. Jednání v‰ak narazilo na finanãní obtíÏe, neboÈ na podílech upsaná summa 30 000 nikterak nestaãila na vybudování podniku. Na podzim roku 1898
opût poãalo se uvaÏovati o uskuteãnûní projektu. Tentokrát popud vy‰el
z Obratanû a rolníci z Hlasiva a Stoklasné Lhoty vyzváni k úãasti. Se‰li se zájemníci obcí ku jednání 12. fiíjna a upsáno bylo na podílech 45 000 korun s tou
podmínkou, bude-li státi lihovar ve Ïlabû. KdyÏ pak 2. prosince konala se schÛze v Obratani, nepfiistoupily ostatní obce na tento návrh. Mimo ãtyfii rolníky odfiekli ostatní ãlenství v druÏstvû. Tak pohrobena krásná my‰lenka svépomoci
postavení lihovaru.

Stochänner ‰vec, podle chalupy u zvonice Stodera,
prÈáka Stolmífie tovary‰ a pfies netefi Stoupencovu
pfiízeÀ po mistru Stobravovi
pfiiklepne flok.
Do klepání ‰evcovského kladívka v‰ak vmísí se klepání o ãtvrttakt onaãí.
Zmaten˘ Stochänner vyveden z rytmu ustane v práci. Rozhlédne se po sednici.
Rukou za‰mátrá pod trdlo. Dvakrát klepne Stochänner kladívkem. Dvé klepnutí mu odpoví. Stochänner klepne znovu. Znovu mu odpoví klepnutí.
„Wer?“ praví vystra‰en˘ Stochänner.
„Pánek,“ ozve se za dvefimi.
„Schuhe jsou fertig!“ zafive Stochänner, zhurta náhle jak jej ztratil, opût
nabyv dÛstojenství.
„Obujou si je, Stoupenec, a maÏou ‰pásfógly si tropit —“
„– – . . . . . . – – – – . – . . – – . . . – . . “ odpoví mu na dvefie tichosnubné
zaklepání.
Ze Stolmífie.

20...21

Benedikt Stolístek (1806–1880)
Na Stolístkovû podivínství podepsala se událost, jeÏ odehrála se dávno
pfied jeho narozením. V únoru 1784 dûd z matãiny strany Jeron˘m Nussberger
spolu s Matou‰em ·vábem z Oldfiichova v lesích nad ¤emíãovem pfiepadli disponenta vezoucího do stfiíbrodolu u Mutic mzdy horníkÛm. Pachatele vypátrati
se nepodafiilo. K hrÛznému ãinu v‰ak Nussberger doznal se roku 1813 pfii posledním pomazání faráfii Rohanovi. Nepotrestanou vinou dle zvykového práva
obtûÏkán byl nejstar‰í potomek rodu.
Co proklatec exkomunikovan˘ z pospolitosti obce proÏil Benedikt Stolístek
Ïivot v osamocení v roubence u ‰p˘charu. Potûchou du‰e stala se mu ãetba. Za
uspofiené peníze nakupoval po statcích v kraji starodávn˘ch knih. Po jeho smrti kloudnû upotfiebitelné haraburdí z domu rozebrali mezi sebe sousedé. Obrovské knihovny o 268 svazcích zmocnily se dûti a z listÛ vytrhan˘ch z barokních
manuskriptÛ nadûlaly vla‰tovek. Uhnízdiv‰e se pod krovem Stockarova chléva,
s podzimem vypasené vla‰tovky odlétly do Afriky. Odtud záliba Bantuú v Dissertatio apologetica pro lingua Slavonica, praecipue Bohemica.

V pavuãinû mezi stébly trav rozevfiená kusadla pokoutníkova neodvratnû blíÏí se ku lapenému cvrãku.
Pfii okraji úplavu z potoku znenadání vymr‰tí se
pstruh. Pfiiváben tfiepetáním noÏek v síti,
pstruh vymr‰tí se a v krÛpûjích rozstfiíknut˘ch po hladinû v slunci zaleskne se
jeho proudné tûlo. Na protûj‰ím bfiehu s kulovnicí na rameni dnes ‰oulající na
srnce, v‰e uchvácen pozoruje domkáfi Stockar. Snad v tÛni pod balvanem zítra
nechá se star˘ potoãák zmást. Naturálnû vûrohodn˘ch imitací mouchy bfieznovky od fy Millbauer z Bu‰tûhradu zásilkovou sluÏbou objednal si domkáfi Stockar tucet v balsové kazetû s monogramem.
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Kniha purgkrechtní
·indeláfii a v‰ichni, ktefií z borÛ uÏitku mají, dávají od 100 kop 12 kop.
Toho roku dostalo se 462 kop. Av‰akÏ to na vrchnosti záleÏí, tûch platÛ pfiiãiniti, anebo jich sloÏiti.
Ktefií pilné ml˘ny mají a s dovolením pansk˘m trámy v lesích pansk˘ch berou, povinni sou ode pnû dáti 2 gr; toho roku dostalo se 44 fl. 12 gr.
Uhléfii dávají roãnû od kaÏdé hromady, co pálí uhle, 1 fl. 6 gr.
Ti z Ra‰ovic povinni sou dáti roãnû 8 kun pûkn˘ch.
Ptáãníci, kter˘m se dopustí na ptáky straÏiti, dávají na svat˘ Jakub 1 kopu
cvrãal, 6 sluk, 20 brkoslavÛ, 8 kfiivek, na svat˘ Martin 30 jikavcÛ a spolu
s masopustním platem 26 gr. 8 d. za jestfiáby 1 fl.
Masafi Stobinger 25 fl., pÛldruhého kamene loje a kaÏdou sobotu z dobrého
hovada jazyk a dr‰Èky povinen darovati.
Medafie, oni v lesích vãely mají, dávají roãnû 18 kvart medu a penûz 3 fl. 9 gr.,
a kdoÏ by koli sÈal dfievo lipové, povinen dáti pokuty 1 fl. 18 gr. a medafiom 1 beãku piva podle pokuty panské.

Nad Boubínem se to krabatí
„Od Boubína vÏdycky se nûco semele,“ praví hokynáfi Stoni‰.
„Mají recht,“ praví po‰tmistr Stokuã.
„BaÏe,“ pfiitaká Stolková.
„Jestli se má nûco pfiihnat,“ praví bednáfi Stoglaub, „tak od Boubína.“
„A tfii matjesy,“ praví po‰tmistr Stokuã.
Hokynáfi Stoni‰ do papírového pytlíku naváÏí kilo krup.
„A kilo krup,“ praví po‰tmistr Stokuã.
Hokynáfi Stoni‰ do celofánu zabalí dva citrony.
„Málem bych zapomnûl,“ praví po‰tmistr Stokuã.
„BodejÈ Ïe mám recht,“ praví bednáfi Stoglaub.
„UÏ poprchává,“ praví Stolková.
Na vyprahlém plácku pfied Stoni‰ov˘m hokynáfistvím tvofií se v prachu
mokré dÛlky.
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18. záfií 1913
V okolí Chorounû pofiádány císafiské manévry. Stfied manévrÛ byl u StfiíteÏe, kde rozprostfien stan Franti‰ka Antonína hrabûte Thuna z Hohensteinu.
Úãastnilo se více neÏ 10 000 vojska nespoãetného druhu a zbraní. Cel˘ armádní sbor praÏsk˘ a litomûfiick˘, ãást armádního sboru vídeÀského a haliãsko-krakovského. Vojsko porÛznu procházelo obcemi. V sobotu 18. záfií nastal stav
váleãn˘. Nad Chorouní producírovaly se aeroplány, pro‰lo i mnoho infanterie
smûrem k Hlasivu. Boj zde na blízku nebyl, v‰e odb˘valo se kolem Ra‰ovic.
Houfnice metala ‰rapnely od Stockingerova ml˘na pfies kopec aÏ ku Obratani.
Byla to pûkná podívaná, jak vypadá válka. Nikdo netu‰il, Ïe se tak stane jiÏ
pfií‰tí rok.

Po vãerej‰ím ko‰tování calvadosu vyhlíÏel pensionovan˘ profesor matematiky Cosinus Stober ponûkud
zbûdovanû. Pod napuchl˘mi víãky bylo bûlmo jeho oãí
zarudlé popraskan˘mi Ïilkami, nadto pfii kaÏdém hrknutí vagónu o praÏce z Ïaludku mu vyskoãila piraÀa
a ostr˘mi zoubky zakousnula se do kofiene jazyku.
Do Chorounû ze Stoklasné Lhoty jsou dvû zastávky. ¤emíãov a Hlasivo.
V obrataÀsk˘ch samotách zÛstal uÏ pouze star˘ Cintl. Zastávka byla úfiednû
zru‰ena a v˘pravãí Kubec odvelen do Pelhfiimova. Pfiesto ma‰infíra Strnad, pokud se mu nezmate kalendáfi, o své újmû za cenu zpoÏdûní oproti grafikonu zde
druhou stfiedu v mûsíci a o BoÏím hodu u náspu za mostkem pfiibrzdí. To jezdívá star˘ Cintl k sestfie do Ra‰ovic. Cosinus cestu ranním courákem absolvoval
nesãetnûkrát. KdyÏ je‰tû kantoroval na gymnasiu, vyuÏil ãas na oznámkování
komposic. Nyní v‰ak zdála se mu cesta b˘t bez konce.
Od nádraÏí propletl se kfiivolak˘mi, Ïivota pust˘mi uliãkami na námûstí.
Vrávorav˘ krok, doprovázen˘ klapáním podpatkÛ o dláÏdûní, jako by do z‰efielého ticha telegrafoval za‰ifrovanou zprávu. Z latránu na jeho depe‰i odpovûdûl
cvakot podkov mlékafiova valacha.
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Zkru‰en˘ Cosinus udefiil ‰pacírkou do zvonku u lékárny.
Za prosklen˘mi dvefimi se zjevila rozespalá silueta magistra Wachsmanna.
„LÏíci bicarbony,“ vyhrkl Cosinus.
„Á, Cosinus,“ odvûtil s mark˘rovanou srdeãností magistr, takto ãasnû z rána zastiÏen˘ v nedbalkách v Ïupanu a se síÈkou na tvarování napomádovaného
kníru pod orlím zobanem.
„Co jsou na pensi, není s jejich kocovinami k vydrÏení. To zas fie‰ej nûjak˘
rébus.“
„Náramn˘.“
„Podle ãichu a neklamn˘ch pfiíznakÛ somatick˘ch hádám, Ïe ‰naps, jenÏ
jich doniãil, uzrál v Stouraãovic sadu u lesa.“
Cosinus Stober se potutelnû pousmál.
„V pátek u mariá‰e,“ pravil namísto odpovûdi a zamífiil pfies námûstí okolo
ka‰ny do Nebovidské ulice.
Mûsto se poãínalo probouzet. Na nároÏí se rozletûla okenice a kdosi pfies
fiímsu pfiehodil vyvûtrat duchnu. Ze dvora ozvalo se hartusení a skfiípûní pumpy, vzápûtí pfiehlu‰ené rachotem rolety u pekafiova kvelbu.
„Dobr˘tro, profesore!“
„Jak se vede, Arno‰te?“

„Dûkuju za optání. Na pendrek. Znají to sami, ãerven, a Ïena omarodí s angínou. Abych pekl a je‰tû stál za kasou ve k‰eftû.“
Cosinus pok˘val hlavou na znamení úãasti.
„À propos, co jsi dûlal pfiedevãírem.“
„Já?“
„Tedy pregnantnûji: draÏba na zámku.“
„Nynãko jim povídám. Upeãu chleba, a neÏ se mi roztopí pec na rohlíky,
chvátám domÛ pfiiloÏit Ïenû priessnitz. Nejhor‰í je ale handrkování s babama.
Na nû nemám nervy. Abych jim slevil krejcar, Ïe kÛrka je oãmoudnutá. Kdepak
draÏba. Podobn˘ rozmary jdou doãista mimo nás.“
„LeÏ jako vûÏ,“ zamumlal si pro sebe Cosinus, úkosem pohlédnuv na
prsten na Arno‰tovû prostfiedníku. Zaujal jej uÏ na obrázku v katalogu. Safír ve
stfiíbfie. DraÏen byl jako 27. hned po bombardonu, dvû ãísla pfied Balthasarem.
Znenadání, jako se probudilo mûsto, probudila se v Cosinovi jeho náruÏivost. Scházeje se schodÛ ke hradbám pocítil nutkání zapálit si virÏinko. Îe od
fieky Blatnice zvedne se vánek a pfiimûje jej obrátit se a sklonit hlavu, aby roz‰krtl sirku chránûnu dlanûmi, to v‰e mûl pfiedem propoãteno a zakalkulováno
do osobité teorie permutace náhod, pfiejících pfiipraven˘m. Pod profiídlou slamûnou rohoÏí na chodníku pfied domkem pfiilepen˘m k ba‰tû, patfiícím krejãí-
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mu Hamouzovi, se cosi zalesklo. Teoretické v˘poãty by ov‰em zÛstaly pouh˘m
shlukem numer, neb˘t Cosinovy dÛvûrné znalosti prostfiedí. Klíã k této cause
logicky vzato nemÛÏe se diametrálnû odli‰ovat od jin˘ch klíãÛ. Klíã je klíã.
Jeho úvaze nahrála i skuteãnost, Ïe od naivních ãasÛ mocnáfiství co do rafinovanosti úkrytÛ pokroãili konzervativní mû‰Èané pramálo. Drobné v hrnku v sekretáfii, bankovky ve stroÏoku a klíã —
„Îe tû beran musel trknout fiídítkama! Pod rohoÏkou.“
V zamy‰lení trpíval Cosinus samomluvou.
JakoÏto ãlovûk vûdy byl v‰ak z hloubi du‰e odpÛrcem unáhlen˘ch soudÛ.
Notabene, jsou-li mu dÛkazy naservírovány doslova pod nos. Proto odebral se
do fieznictví na polévku. Hutná dr‰Èková je medicína nad ve‰keré magistrovy
lektvary.
(pokraãování)

Ferdinand Stockinger (1885–1937)
Na jafie roku 1886 bylo v holiãské oficínû v kufru mezi spodním prádlem
nalezeno ku podprsence pfiissáté nemluvnû. Holiã Bohdan Sto‰ka upamatoval
se pouze, Ïe ona dáma, jeÏ kufru odloÏila za kulmovaãem, pocházela z Písku
a poruãila si ondulaci.
Za 70 gro‰Û renty od obce pfiijal nalezence za svého mlynáfi. Pokfitûn
byl 12. 4. 1886 v kostele v Hlasivu jménem Ferdinand Mareda, leã ve vsi nefiekl mu nikdo neÏ Stockinger. ¤emeslu mlynáfiskému a sekernickému vyuãil se
u otãíma. Od roku 1913, kdy Joná‰ Stockinger uch˘lil se na vejminek, na ml˘nu provedl fiadu modernisací, roz‰ífiil náhonu a od firmy Busch zakoupil americkou turbinu na v˘robu elektfiiny. Roku 1915 oÏenil se s Eli‰kou, roz. Stolbauerovou. Pfiedseda cechu mlynáfiského, ãlen Besedy, Okra‰lovacího spolku,
dobrovoln˘ch hasiãÛv, rybáfiÛv, ostrostfielec, akcionáfi Obãanské záloÏny, mecená‰ ochotnického spolku Tyl. Léta pánû 1918 zvolen radním. Neutuchající pílí
vzorem nám byl a jest. Stár 52 rokÛ pod pytlem Ïita kles.
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Otevfien˘m oknem do blahodárného chládku hostince
U ampesonÛ vlétne masafika, prolétne lokálem kolem
pípy a usedne na mucholapku.
„Z mucholapky neplatûjí,“ upozorní bednáfie Vendelína Stoglaubu hostinsk˘ Stopfer. Na plovárnû fiezník Stoltze v prouhat˘ch monokinách saltem mortale zanofií se do zrcadlolesklé hladiny. Irenka StoÏická pfietanãí po molu s kornoutem zmrzliny.
„Figuru má,“ vzdychne úãetní Stonava.
„Po Mafienû,“ vece ‰tukatér Storka.
„V‰ak Stoltze ve svém kmetském vûku mohl by si kotrmelce jiÏ odfieknouti,“ praví v záminku ku disputaci úãetní Stonava, to skládací lehátko ne a ne se
na nûm pohodlnû sloÏit.
„Caplík nutno zaklíniti do ozubÛ.“
Úãetní Stonava, hmoÏdû se s caplíkem u opûradla, dí:
„CoÏ teprv jak by dne‰ní léto se vydafiilo, kdyby v Stoklasné Lhotû opravdu
byla plovárna.“
„A Irenka StoÏická koketní.“
„Na molu.“
„S kornoutem zmrzliny.“

„Vanilkové.“
„A ne pouze okfiehkem zarostl˘ Dráteník,“ praví posmutnûle ‰tukatér Storka nad tuplákem kru‰ovického malvazu.
Muchobijec bednáfi Vendelín Stoglaub za zády hostinského Stopfery smete
masafiku s mucholapky plácaãkou na pípu. Masafiky na pípû skolené, to je onaãí kafe.
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21. únor 1924
O masopustû vypukl oheÀ u Bofiivoje Stouraãe. Kahánek, jímÏ svítil selatÛm pod sviní, spadl, ãi prasnicí shozen, od rozlitého petroleje vzÀala se podest˘lka. Ma‰tal shofiela do základÛv. Pfii tom hromada namláceného obilí, Ïita,
p‰enice a ovsa uskladnûného v komofie a maso v komínû. OheÀ byl náramn˘,
viditeln˘ aÏ na ãtyfii hodiny cesty ze Sudomûfiic. Lidé sbíhali se ku poÏáru, volajíce na Stouraãe, an byl u snídanû, Ïe hofií mu stavení. Tento odpovûdûl:
„AÈ hofií, já teì snídám.“

Srdci mému rodiãové,
nemáte mi paÀmaminko psáti a mne trápiti, víte-li, Ïe nevládnu ãísti písmenami. Rekomando diktuji do pera str˘ci Balounovi. SluÏba u BalounÛ jest
dobrá a str˘c dobrotiv˘. Pfied svítáním zapfiáhnu na‰eho psa (Rulíka, pozn. Ba.)
do kárky a s mlékem jedeme do mûsta. Îitná brána otevírá se na podzim v pût
hodin. To jest práce má nejradostnûj‰í, od mlékafie v Hybernovû ulici dostanu
‰esták. U ka‰ny v‰ak b˘vá tfienice. Hento (rÛÏenec, pozn. Ba.) mi Stolafiová odevzdala. Bylo-li by to bez velk˘ch nesnází moÏno, ráda bych dostala do klece
skfiivánka. (Nic neposílají, koupím jej Magdalenû od ptáãníka v Obratani k ‰ibfiinkám, pozn. Ba.) A vzkáÏou po Stolafiové, co Betyna.
Opatrujou se (s pánembohem, pozn. Ba.).
Magdalena Stoudová z Vr‰ovic u Prahy rodiãÛm
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Sliãn˘ velocipedista
Na bizarním kostitfiasu doraziv na kraj vesnice, aã snaÏí se budit povrchní
zdání mr‰tnosti, ponûkud topornû vyhoupne se ze sedla na zídku Stollovic
pfiedzahrádky. Odûn je sportsmansky do hedvábné ko‰ile, pumpek a podkolenek. S hlavy sejme bufiinu na pozdrav a praví:
„Kde najdu pana Stopecna, smím-li se tázati?“
Stollová pustí trakafi s jetelem. Hubu dokofián ohromením.
„Stopecna od kaberny, nebo Stopecna od Boubína?“
Velocipedista pokrãí rameny.
„Jestli je zrzav˘, zrzaví jsou Stopecnovi od Boubína. Jako by z tentononc
vypadli Drchalovi z ¤emíãova.“
Velocipedista ponûkud topornû vy‰plhá se na plÛtek Stollovic pfiedzahrádky a z plÛtku vyhoupne se opût do sedla.
„Ale né tomu ze statku.“
„Dûkuji mnohokráte,“ vece velocipedista.
„Drchalovi od halt˘fie!“

Kniha soudÛ
Universi et singuli noveritis, quia quodam tempore dederat dominus Stoparus ad fideles manus cistam cum pecunia sigillatam ad modum crucis ipsius sigilli. Tandem tempore elapso aliquo eodem, quo dominus generosus dominus
noster Pangracius fecerat fortalicum in Stoklasna Lhota, transmisit dominum
Johannem Streczkowsky cum littera sigillo domini sigillata proprio dicens nobis et monstrans eandem litteram et dixit: ecce littera domini! et fecit eandem
pecuniam apud Stoboric, que est data per dominum Stopar a[d] servandum.
Mikolá‰ Stopár, truhlici s penûzi uloÏiv u souseda Stobofiice, po navrácení truhlice seznal byl
pomen‰ení florinÛv na mocnosti. Stobofiic s oãit˘m svûdkem Stolingerem pfied radou ospravedlÀovali se, Ïe truhlu Stobofiic uschovánu mûl v sednici za pecí i mince seschnuly se. Na foliantu V 7/314 syndikem Markem Roszkotem ãesky hrudkou jest pfiipsáno:

Na outraty Stopára v rybníku Stobofiice a Stolingera máãet, aÏ [floriny] nabobtnaj.
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Vejminkáfi Stolba na zápraÏí
Z náprsenky u vesty vyndá mer‰ánku, profoukne troubel a tabákovou moãku nechá skanout na o‰lapan˘ buliÏník. Má-li pfiijít zmûna povûtfií jako dnes,
co podsadit˘ poník s hfiívou barvy medu lesních vãel kopl jej do ‰impánu, jizva
pobolívá. Na fietûzu táhnul kanón, bÛh suì, které uÏ artilerie. Pfii manévrech
jich krajem pro‰lo. Za pecen chleba byl poník jeho. Pod stfiechou kovárny jifiiãka blátem dolepila hnízdo. Od v˘hnû oz˘vá se tlukot hamru, rÏání Stonkova
‰imla a hartusení kováfie Stoudy. Lep‰í chleba neÏ AneÏka neupeãe Ïádná.
Nebo neboÏka Marie? BÛh suì. Chalupou jich pro‰lo, jako tuhle Stoglaubova
Hanka. S nÛ‰í kráãí kolem kapliãky k faktorovi do Oldfiichova.
„Pozdrav pámbu, dûdo.“
„AÏ na vûky.“
Vejminkáfi Stolba sáhne pod lavici a smoãí knír v krajáãi smetany. Manévry
s Prusem to nebyly. Dozajista. To by ti artiléristi ne‰prechtili rukama.
Troubelí mer‰ánky si poklepe na ãelo:
To dá rozum, AneÏko.

30. leden 1902
Historicky první remisov˘ v˘sledek v hockeyovém matchi proti kolébce hry
Canadû zrodil se de facto nedopatfiením. Na zamrzlé Blatnici pod fietûzov˘m
mostem utkal se s teamem representujícím âechii universitní club Ottawa Lions. Za stavu 19:0 pro soupefie generelní poãitadlník Jindfiich Stodera, uzenkáfi
z Chorounû, seznal, Ïe na tabuli score v fiádu desítek chybí dvojka. Po pfií‰tím
obdrÏeném goalu vypomohl si bystfie cetlí s numerem 1, pfiipevniv ji pfied na‰i
nulu. Deset a deset rovná se pfiec dvaceti. AlespoÀ v logice kupeck˘ch poãtÛ
pánû Stodery.

38...39

O devátém Ïenci a proã na strni‰ti chrpa modrá se
mezi snopama
Onehda ráno vy‰li chlapi s kosama do pole. Osmistupem, ve pfiedu hospodáfi. Za nima Ïensk˘ a povfiíslama váÏou obilí do snopÛ. KdyÏ zvonilo na poledne, najednou Stopecen povolí si knofliãek u haleny a chytne se za osrdí.
„To nic, bachlici tfieba naostfiit,“ povidá ostatnim sekáãum, aby nebyl nafiknutej, Ïe se slejvá. Sotva ale div Ïiv dodfiepne na mez, kde se vzal, devátej
Ïnec; nakloní se k nûmu a kostnatá ruka podává mu brousek.
„Dûkuju pûknû,“ povidá Stopecen z posledního dechu, „za to máte u mne
revan‰.“
Odevfie butylku s kontu‰ovkou:
„Na va‰e zdraví.“
A protoÏe vychovan˘ byli oba bontonem Gutha-Jarkovsk˘ho, nedalo SmrÈákovi neÏ Stopecnovi taky nepopfiát:
„Na va‰e zdraví.“
Onoho dne devátej sekáã SmrÈák sám vztekem poÏnul hospodáfiuv lán.
Akorát ta chrpa modrá zvostala uprostfied pole stát.

Karel Bedfiich Stonger (1774–1859)
Druhorozen˘ syn mlatce Hanse Stongera. Matka pocházela z rodiny volyÀsk˘ch (Wohlau bei Strakonitz) âechÛ. Po absolvování gymnasia studoval na
právnické fakultû v Bonnu. Disertaãní práci Zur Kritik der Rechtsphilosophie
v‰ak neobhájil. Roku 1798 nastoupil na místo advokátního koncipienta do ¤emíãova. KvÛli neutû‰ené existenãní situaci ovdovûv‰í matky a deseti sourozencÛ odjel roku 1801 do Brém a odsud lodí Willehad spoleãnosti Lloyd & Ashtenbourgh do Baltimoru. V roce 1802 usazuje se v Chicagu. Ob˘vá skrovnou
místnost na 78 De Koven Rd v podnájmu u rodáka Josefa Storitze. Mezi krajany poÏíval uctivé váÏenosti mû‰Èanostenské. Do dûjin Chicaga prostfiílel se salvou z kapslíkové pistole, jíÏ 27. 4. 1826 zahájil v hostinci U PrawdÛ okupaãní
stávku za reamaterisaci hráãÛv kuÏelek.
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Stobinger tesafi uãinûn˘m byl divousem. V hotelu
Rumburku pod sklíãkov˘m lustrem z niÏborského
kfii‰Èálu, okra‰lujícím i zdej‰í nádraÏní ãekárnu,
debatovav s port˘rem rozhánûl se rákoskou. Upozornûn
recepãním, Ïe lustr stojí dvû stû ãtyfiicet, obrátil
rákosku kohoutkem a
raãte si domyslet. Dva tucty desítikorun vysázel recepãnímu na pult se vztyãenou hlavou: Tady jsou a uÏ mi o tom nemluvte.
„Uãinûn˘ divous,“ povzdychne si beãváfi Stoães.
Vlak ome‰kává pÛlhodinu. Pfiípoj v Sudomûfiicích v 18.05 sotva lze dostihnout, a musgrave hfiejí-li vÛbec, potom vlaze.
„Podafiená humorka,“ praví znervosnûl˘ v˘pravãí Kubec.
„Opravdu podafiená, pfií‰tí pfiípoj ze Sudomûfiic je aÏ o desáté flamendrák,“
opáãí leutnant, podle aufs‰lágÛ od dragounÛ.
„Jestli nemaj rákosku, pÛjãím jim ‰avli.“
„Do vagónu s flamendry ani pfied ‰avlí mne nikdo nedostane,“ vmísí se do
debaty Stohánková, s ko‰íkem vajec kfiehãích neÏ kfii‰Èál z NiÏboru na klínû.

28. bfiezen 1915
Pfies noc napadlo snûhu. Od Husovy lípy u cesty do ¤emíãova vichr odlomil vûtev. Za onoho neãasu v Obratani oddán byl Rudolf Chmel, kantor v Muticích, s Emilií Stonkovou. Nepfiítomného Ïenicha, vojenskou posádkou prodlévajícího v Hercegovinû, zastupoval str˘c nevûsty Vít ·ilha, rolník z Hlasiva.
Oddavky per procuratorum mûl oddávající faráfi Ratibor Mare‰ z té pfiíãiny, Ïe
bylo to v roce váleãném, kdy mnohé sÀatky uzavíraly se narychlo s dispensí od
v‰ech 3 prohlá‰ek. V Népszabadszághu t˘Ï den v zastoupení Josefem Hrkalem
ze StfiíteÏe ã. 17 popraven dezertér Franti‰ek Gruntorád, koláfi z Oldfiichova.
Îita pomrzla v kvûtu. Mandel takového Ïita dával 10–20 kg zrna. Nájemce
dvora Jan Stolínsk˘ Ïito z 60 mûr pole u luk k Boubínu ani nedal mlátit. Pekafii
pfiestali péci rohlíky, Ïemle a obdobné peãivo z dÛvodu nedostatku mouky. Na
trhu housata za 20 korun, dfiíve za 2,40 korun byla boubelatá.
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5. listopad 1916
V listopadu projevil se nedostatek kofiení, chybûjí látky na odûvy a plátna.
Nejvíce podraÏily nitû, ani za horentní peníz nebyly vÛbec ku koupi. Do Chorounû deportováni haliã‰tí Ïidé, pfied Rusy co do âech utekli. Umístûni byli v mázhausu, kde odboãkou âerveného kfiíÏe zfiízen lazaret. Ti valnou ãást vûcí skoupili a odvezli. Proti uprchlíkÛm roste roztrpãení. V nahotû ukázali Ïidovskou
povahu. K‰eft. Zbohatnutí na útraty pohostinného ãeského obyvatelstva. Petrolej na lístky, 1 litr na rodinu. Zaãalo se svítiti acetylenem. Pro váleãnou potfiebu v obcích rekvisiãní komise sepisují zásoby po domácnostech. Sedláci proviant poschovávali, kam mohli, i do hnoje. Mnoho prosa a brambor se zkazilo.
Dobytek zrekvírován byl pro vojsko. Kdo nemá obilí Ïádného, obdrÏí snad na
odbûr chleba chlebenky.

Mráz vrÏe pod podráÏkami
âísi ‰lépûje od návsi pfies rybník k lesu. Z komínÛ stoupá d˘m provonûn˘
smolou. ·afáfi Stoica odloÏí cvikr. Zvedne se od rozeãteného Rádce oráãova,
pfiekroãí berana vyhfiívajícího se u ‰porheltu.
„PfiiloÏejí polínko,“ vece Stoicová.
Jako by nevûdûl sám. Od ãeho je ‰afáfiem.
Na dvofie u StokuãÛ fiezník Stoltze odrhnuv pa‰íka z ‰tûtin v neckách, povûsil jej na rozporku do vrat stodoly. Prokfiehlé prsty zanofiil do vyvrÏen˘ch
vnitfiností. Z nich páfií se horko. Na vousech fiezníkov˘ch spolu s dechem
v rampouchy zamrzá. ¤ezník Stoltze obtáhne ostfií ocílkou. Hodlaje ufiíznouti
stfiev na jaternice, zatne noÏe v‰ak do sviÀského Ïaludku.
„Vypil od rána nefiestnû ‰tamprliãek,“ ‰pitne Stoicová, tváfi pfiitisknutu
k oknu. RovnûÏ naproti u StolafiÛ zachvûla se záclona.
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ObdrÏel jsem jejich psaní v fiíjnu, na knap pût let do
Boston.
Mezi tím zapustili jsme kofieny v Chicago. V Chicago pracoval jsem od poãátku pfii mém fiemesle. Náãiní k práci truhláfiské potfiebné pfiivezl jsem si z domova. Obyvatel Chicago tehdy mûlo ne více neÏ Stoklasnov, nynãko De Koven Rd
nalézá se v samém centru. Zde na pÛldruha lotu vystavûl jsem dÛm. Náklady
máme zaplaceny, na pozemku vázne hypotéka. SnaÏíce se umofiiti ji, do podnájmu pfiivzali jsme krajana Stongera. Na avisovanou pfiiãinlivou náturu svéráznû
v nové otãinû se rozkoukává. Pfii nájmu a stravû dluÏen jest dollars 28. âítám,
jsou ztraceny. V posledku o candrbálu korbely o závod chlemtal. By dva sudy
byly gratis a na kuÏelník pfiispûli jsme chairmanstvo Slawoboru po 15 ct. Vychcandírovi vylil bych zhurta perka, no Hermína po nûm baÏí a za nûho oroduje.
AspoÀ po De Koven roztrousil jsem, Ïe se Stongerem lepãí pachtÛ nemíti. Ka‰par Stobofiic nechá se ptát, jsou-li Ïivi Stofií‰kovi.
Josef Storitz ‰vagru Antonínu Stoupalovi

O stra‰idle v mlejnû
Na fiádnym prosperujícim mlejnû slu‰í se stra‰it. JenomÏe u Stockingera
stra‰it ne. Vzal teda prá‰ka a odved ho k mlejnskejm kamenum a tam ho strãil
mezi nû, jako Ïe hrdelní hfiích by tu lapálii s nestra‰enim moh spravit. Vtom
ale v mlejnici udûlalo se ãoudmo a mlejnicí ozval se ìasa hlas:
„Prá‰ek ti stra‰it nebude, ten je ná‰.“
„Hohó!“ povidá Stockinger.
„Z kaÏd˘ho pytle krad hrst. Proto je peklu propadnutej.“
No a od t˘ doby stra‰í i v Stockingerovû mlejnû, jenÏe ne zamordovanej
prá‰ek, n˘brÏ Stockinger. Po nocích dfiepí nad kalendáfiem a poãitá a poãitá,
o kolik zrna byl o‰izenej. Od kdy u nûj prá‰ek byl v uãení a kolik pytlÛ semlel,
dopoãitat se ale nemÛÏe, neb neví, jak velkou mûl prá‰ek hrst.
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Karolína od StolmífiÛ (cca 1770–1822)
Rodi‰tû ani pfiíjmení není v matrice zaznamenáno. Do Stoklasné Lhoty pfiivandrovala kolem roku 1785. U koláfie Stobofiice za byt a stravu byla posluhou,
rovnûÏ u StoningerÛ a Sto‰kÛ. Roku 1790 po Apolenû Stopárové uvolnila se
obecní pazderna. Krom su‰ení lnu pfiivydûlávala si Karolína sbûrem bylin a ranhojiãstvím. Na anonymní udání v‰ak oznaãena byla za andûlíãkáfiku a arestována. Soudem prokázán byl potrat u Háty Doubravové ze StfiíteÏe. Pelhfiimovská
kasemata opustila v bfieznu 1808 s rukama zmrzaãen˘ma od okovÛ. Po návratu ujali se jí Stodenovi. Odtud její pfiízvisko od StolmífiÛ, neboÈ usedlost v minulosti patfiila Jonatánu Stolmífiovi.
Dne 20. 11. 1822 v noci vypukl u StodenÛ poÏár. Pfiíãinou ohnû pravdûpodobnû byl pu‰kvorec. K dosu‰ení zavûsila jej Karolína na trám v komínû. Od
nûho lehlo popelem celé stavení. Zda Karolína zemfiela pfii poÏáru, písmák Heralt StoÏec neuvádí, leã toliko, Ïe spasiti se zdafiilo mûfiici otrub a oãazené vidle.

PÛlláníka Storce trakafi ‰i‰ek po lesní pû‰inû skfiípá.
Monotónním rytmem ukolébán, usne Storec v okamÏení, co rozhodne se zarezlou oj trakafie promazati,
netu‰e, Ïe právû stanul na bludném kofieni. KdyÏ procitne z dfiímoty a zapne
poklopec, z mlází ‰umící bor a na nûkdej‰í pû‰inû, zaplevelené ‰lahouny ostruÏin, kolo trakafie vrostlé je do kmene statného buku. U studánky Va‰ek Stobinger a Stopecnovic Bára s bandaskami v podfiepu v borÛvãí sbírají jahody na
koláã.
„Chãijící Storec obÏil! Chãijící Storec obÏil!“ volají dûti hlásky pln˘mi dûsu,
bûÏíce do vsi zvûstovat tu novinu.
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22. fiíjen 1923
âinnost rybáfiského spolku, nacházející se na svém vrcholu, byla podlomena válkou. Pstruhová líheÀ udrÏela se v chodu aÏ do roku 1916, aby zÛstavena
svému osudu pustla a koneãnû zanikla úplnû. V popfievratovém shonu a v rozvífien˘ch politick˘ch vlnách pfiedstavenstvo nenalézaje moÏnosti pro zdárnou
ãinnost, povûfiuje roku 1920 porybného Viléma Stopku ochranou a hájením
spolkov˘ch vûcí a záleÏitostí do doby pfiíznivûj‰í. Mûsto ChorouÀ béfie rybníky
do vlastní reÏie, zarybnûní bystfiin rapidnû klesá, neboÈ od roku 1916 Ïádné násady jiÏ do bûhut˘ch vod nepfii‰lo, naopak uvolnûná kázeÀ vody nesmírnû drancovala. V roce 1921, za nastoupení Hefimana Stomeho v úfiad mûstského for‰tmistra, inventáfi se roztratil a nezbylo nic, neÏ pevná víra nad‰eného byv‰ího
jednatele Prokopa Stoupence v nové pfií‰tí. Iniciativy Stoupencovy, podporované Aloisem Stofií‰kem, jenÏ stal se stráÏcem hotového penûÏního majetku, ujímají se Jan Stoupar, ·imon Stokuã a Otakar Stodola.
Z v˘roãní zprávy rybáfiského spolku, vhozené 22. fiíjna 1923 v zapeãetûné lahvi do fieky Blatnice. Provedením povûfien byl Hefiman Stome, za místo aklamací vybrán náhon Stockingerova
ml˘na.

Krom náv‰tûvy fieznictví obstaral si Cosinus Stober
i ostatní nezbytné pochÛzky. V trafice zakoupil ‰tos
novin, které mu Borkovcová stfiádá na pátek, aÏ
pojede do hostince U ampesonÛ na mariá‰, a pût
paklíkÛ brasilsk˘ch virÏinek.
Na po‰tû vyzvedl rekomando s modr˘m pruhem. AniÏ ho pfieãetl, zasunul
obálku do náprsenky. Odkládaná náv‰tûva továrny na velocipedy Kohout & syn
souvisela s Cosinov˘m pfiede‰l˘m pfiípadem. Spor o patentová práva na tvar fiídítek, zakroucen˘ch do tzv. beranÛ, se znovu vyhrotil po sensaãním vítûzství
na Giro d’Adriatica. Cosinus trpûlivû vyslechl argumenty obou znesváfien˘ch
stran, zakladatele firmy Kohouta seniora i jeho sportsmansky nadaného soustruÏníka Roberta Berana. Dobrozdání v‰ak odmítl sdûlit dfiíve, neÏ si prostuduje reportáÏe z italského tisku.
Po poledni navrátil se do Hradební ulice. Pfied domem pfiilepen˘m k ba‰tû
krejãí Hamouz, dfiepící na ‰tokrleti, právû stéblo po stéblu rozebíral slamûnou
rohoÏku.
„Qui bono?“ pravil Cosinus namísto pozdravu a z kapsy man‰estrov˘ch
kalhot vyÀal mosazn˘ klíãek.
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„By pasoval,“ vyhrkl pfiekvapen˘ Hamouz.
„Kam?“
„Ráãejí za mnou, pane profesore.“
Na prahu Cosinus na okamÏik zaváhal. První, co mu v ze‰efielém pfiíbytku
padnulo do oka, byla máselnice naplnûná odstfiiÏky látek, zcela neprakticky
umístûná za dvefie sínû. Pov‰imnuv si jeho rozpakÛ, konstatoval Hamouz na
vysvûtlenou:
„OdstfiiÏky.“
Kuchynû byla zafiízena tradiãnû. Kredenc s ohmatan˘mi drÏadly na ‰uplících uÏ leccos pamatovala. RovnûÏ sporák na uhlí a singrovka s dráty vyspraven˘m ‰lapadlem v koutû za dfiezem, leã záclony byly snûhobílé a mace‰ky
v truhlíku na oknû v plném kvûtu, na rozdíl od tûch Cosinov˘ch.
Po zdvofiilostním ‰álku cikorkové kávy se nezávazné klábosení stoãilo na
barona Eusebia Hrodûje a sobotní draÏbu na zámku, kde za 37 Kã vydraÏen byl
i mechanick˘ jezevec na klíãek.
„Bez klíãku,“ dodal Cosinus.
Krejãí a fanatick˘ sbûratel Hamouz se vztyãil ze ‰tokrlete a ukázal na stûnu
nad ‰icím strojem, posetou stovkami klíãÛ nejrozmanitûj‰ích velikostí a tvarÛ,

a na hfiebík trãící z posledního volného místeãka, zvícího ne více neÏ centimetr
ãtvereãní:
„Sem by pasoval.“
(pokraãování)
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Kniha k‰aftÛ
Wac. Stockar purkmistr vyznáváme tiemto psaniem, pfiistoupil jest pfied
nás opatrn˘ muÏ Merthuss a postavil IV dobré lidi jménem Ondrzeje Stohanzela, Blazka Stolínského, Martina Stoderu, Michala Stochännera, Ïe by seznali,
kterak kup se stal mezi Merthussem Stoltzem a neboÏtíkem Janem Stopecnem,
ktefiíÏ IIII tak sou vyznali, Ïe se jest kup mezi Stoltzem a Stopecnem, str˘cem
Ïeny jeho, Ïe prodal jest Jan Stopecen statku Boubína a rolí v summû za XXXII
zlat˘ch a fika: vydávaj mne nebo i Ïenû mojí pomalu tak, abych já nebo Ïena má
Ïivi bychom mohli b˘ti podlé vás. A tak potom Ïena Stopecnova umfiela jest
a zuostal jest Ïiv sám. KdyÏ nemocen byl Jan, tehdy pozval jest k sobû Jan Stopecen dobré lidi s star‰ími Ondrzeje Stohanzela, Blazka Stolínského, Martina
Stoderu, Michala Stochännera, ktefiíÏ k své pfiísaze vyznali takto, Ïe kdyÏ jest
Jan Stopecen nemocen byl, pozval nás k sobû i optal jest Merthuss Jana: teì
povûz pfied dobr˘mi lidmi, co sem já tobû je‰tû dluÏen za Boubín, coÏ jsem od
tebe koupil. A Jan jim odpovûdûl fika: nejsi ty mi nic více za Boubín dluÏen neÏ
VII zlat˘ch a prosím tebe, jako sem poãal murovati boÏiech muk mezi rolemi,
abys tyto tûmi penûzi domuroval a k tomu se pfiiãinil; a já tebe propou‰tím
a svobodím. A on Merthuss to jest uãinil a domurovati usiloval, coÏ jest on rozkázal. Nad VII zlat˘ch zacházel k tomu gro‰: malty vápenn˘ fanka a cihla.

A protoÏe muka boÏie od svrchu ku základuom murována, u základuov tej
cihly se bylo nedostalo. Pro v‰echny ãasy muka boÏie za Boubínem naklonûna
jest jsou doleva.
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âím markantnûj‰í rozdíl temperatur ve sklepû a pfii
ãepování, tím utrpí se na chuti, proãeÏ co zanedbá se
v zimû na nakládání ledu, elektfiinou ve ‰neku stolice
v˘ãepní se nepospraví.
„Snad alespoÀ herinky budou peprné,“ praví ‰tukatér Storka, kdyÏ hostinsk˘ Stopfer s ãepicí zmijovkou na prople‰atûlé tonsufie od‰ourá se do kuchynû.
Úãetní Stonava úsudek o kvalitû piva odmlãí, skryt za Národní politikou. Mezi
napitím, zabzuãením masafiky a pfiesnû mífien˘m úderem plácaãky upl˘vá nehybn˘ ãas u ‰tamgastského stolu. Bednáfi Vendelín Stoglaub ‰pendlíkem pfiipíchne masafiku na nástûnku na linkovan˘ papír do kolonky ku svému jménu.
UÏ jen dvû, a dostane se do vedení pfied provisionistu Stojice.
Hostinsk˘ pfii‰ourá se z kuchynû s talífiem herinkÛ.
„Dají si je‰tû pivíãko?“
„Jakpak ne!“ pfiisvûdãí ‰tukatér Storka, „k herinkÛm patfií se leÏáãek jako
kfien.“
Je pfieci ‰tukatér Storka U ampesonÛ ‰tamgastem.

28. duben 1905
V Obratani pfii vylu‰Èování jetelového semene pokousal rolníka Petra Bonaventuru drnomistr Josef Stoehr. Nazítfií onemocnûl vzteklinou Marek AmbroÏ
ze StfiíteÏe. Po nûm drÏitel koncese na fietízkov˘ kolotoã Vavro Csillag, koãovav‰í ¤emíãovem s tzv. svûtsk˘mi. KolotoãÛ, stfielnic, kejklífiÛv a rozliãn˘ch
barvit˘ch atrakcí, vãetnû panoptika s voskovou figurinou obra Drásala, bylo
v nedûli plné námûstí. RovnûÏ chapiteau cirkusové s drezírovanou girafou.
Vzteklina pocházela ode bfiichomluvného m˘vala, chyceného Stoehrem na smeti‰ti za telegrafní stanicí. Zmínûné zvífie utratili v maringotce po skonãení artistické produkce. Elvíra Csillagová, pfiipravovav‰í viktuálie ku uzení, jest na
medicínském pozorování v ordinaci MVDr. Gustava Slabihouda, Vavro Csillag
i se sv˘m pocestn˘m furberkem odebral se ra‰ovickou silnicí ku Ra‰ovicÛm.
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Pohleìte na vla‰tovky a na montgolfiéristy, kterak
nízko proletují obzorem.
„Sprchne,“ praví solicitor Stoden.
„Jak nad Boubínem je azurovo a klesá koufi z komínÛ,“ praví mlynáfi Stockinger.
„A navíc ony zpropadené vla‰tovky. Do límce ãamary mûl jsem zabodenu
mouchu bfieznovku, naturálnû vûrohodnou imitaci od fy Millbauer z Bu‰tûhradu,“ praví domkáfi Stockar.
„Neuvûfiitelné,“ praví krupafi Storch.
„Ano, i tu mi sezobly,“ praví domkáfi Stockar.
„Jak vla‰tovky létají pfii zemi,“ praví prokurista Storitz.
„A oÏírají ãamary,“ praví domkáfi Stockar.
„Nûco se od Boubína semele,“ konkretisuje my‰lenku jako dé‰È ve vzduchu
visící nevyfiãenou solicitor Stoden.

Medard Stouda (cca 1680–1742)
âiÏbáfi; za fiíjnového úsvitu roku 1732 vydal se s krosnou smûrem na Oldfiichov. U kapliãky pfied Oldfiichovem odboãil do lesních hou‰tin na starou stezku
vinoucí se ra‰elinami. Místa, kde pfies moãál poloÏeny hatû, zaznamenána nejsou na mapách. Vûdomost stfieÏí se a pfiedává z generace na generaci. Z mlÏného oparu nofiily se morbidnû vyhlíÏející vybûlené kostry smrkÛv a borovic,
jichÏ kofieny zachvátila do spárÛ baÏina. Na palouku u mokfiadu Stouda ufiízl
z bfiízy pruÏnou vût˘vku a noÏem odstranil listoví. Pfiipevniv k vrcholu prutu
koÀskou Ïíni, umotal smyãku. Do stfiedu smyãky nastraÏil jefiabinu. Nato z krosny vyÀal klec s drozdem.
Pfiiváben volavcem, zjevil se u mokfiadu hejtman Carboch. Neb honitba na
levém bfiehu pfiináleÏí jiÏ ku panství voÏickému, kde hrabûcím dekretem z roku 1725 ãihafiství zakázáno, vymûfiil Stoudovi pokuty 18 gro‰Û.
Nemaje penûz na hotovosti, rozprodal Stouda nejprv ptactvo s klecemi, tenátka a ‰pruhle a podraÏce a ve‰keré náfiadí ãiÏbáfiské. Îe musí prodati i slezského norika Bramborka, pfies srdce nepfienesl. Na svatokatefiinském jarmarku
v Obratani za nûho handlífi nabídl 4 tolary. Stouda v‰ak oãekával víc. Proto
kdyÏ neuspûl na trhu, konû zadarmo vûnoval jakémusi muÏi z Chomutic s dobromysln˘mi licousy na kaiserbartu.
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Mihotavé svûtlo louãe probleskuje sednicí
Pantáta Stocheinger polaskav si zálibnû tefiichu, bos˘m palcem pfiistrãí hrnec s vodou pod louãník. Oharek odpadnuv‰í z louãe zasyãí. Ruce draãek co zobany housat jetelinu uÏdibují hltavû z hromady pefií uprostfied stolu. Franti‰ek
Storec s kováfiem Stoudou usazeni na peci vychvalují Stocheingerovy párné
volky.
„Ba,“ pfiisvûdãí dûdek Stokuã, „pûknûj‰í hovada má jen Strnad z Hlasiva.“
„Akorát! Do jha pfied pluh ty sv˘ primadóny nedostane,“ durdí se Stocheinger.
Stonafiovic Nanda uchechtne se. Stoãeska s draãkami okfiiknou ji sborem,
v‰ak sednice uÏ je plná prachoví.
„Na horách v dolinách, co se to tam bûlá, snûhy li tam leÏí, ãi labutû sedí,“
spustí Vincek Stojar na heligonku.

Nespoléhal jsem na vídeÀsk˘ postbestellung,
proto psal jsem Vám s vãerej‰ím datem. Nezb˘vá mi tedy, neÏ abych Vám
co nejvdûãnûji podûkoval za v‰ecko, co jste mi poslala, coÏ jsem fiádnû dostal.
Z prádla: 2 ko‰ile, 3 páry glotov˘ch rukávcÛ, 1 osu‰ku, 3 kapesníky, spodních kalhot mÛÏete úplnû odhodit, aniÏ Vás bude trápiti proto svûdomí, vÛbec
se ocítám, pokud jde o spodní kalhoty, v tísni, jsou jemné jako pavuãiny; posílám rovnûÏ 12 vojákÛv do karantény. Granátník as stiÏen cínov˘m morem, tambora tfieba opatfiiti nov˘m bubnem, grenadier jest o‰klivû poranûn do zad a sappeur pfii‰el o nohu za úterního obléhání Piscie na prof. Sachesenbrunnerovû
komodû. Hnijíc, i s baganãetem visela do pátku na stacheldrátu. Pfii sobotním
úklidu sluÏka ji kams za‰antroãila. Poprosejí zvonafie Stockla, nechÈ sappeurovi odlije protesu.
Vá‰ nejmilovanûj‰í choÈ ·tûpán
·tûpán Johanides manÏelce na letní byt do ¤emíãova
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Soudek calvadosu zakopávaje pod jabloÀ, Bofiivoj Stouraã hrdí se pfiedstavou, kterak, aÏ bude mu dohofiívati
knot svíce, soudek s pfiítelem Stobofiicem
za ryãné hudby dechové vykopá a ze soudku vyrazí ‰punt a pfiedá dûdicovi
grunt.
V‰ak nebude v onen den podmraãeno?
Jak s kaÏd˘m kopnutím motyky jáma víc a více v trávû pod jabloní pfiipomíná hrob, hrdopy‰n˘ Stouraã mûní se ve vûch˘tek zmítan˘ obavami: a nebude-li
podmraãeno, doÏiji se onoho dne? A doÏiji-li se, budou koláãky makové, tvarohové, s marmeládou uleÏelé? A rohlíãky vykfiupané? A tabáãek ‰Àupací? A virÏinka pa‰ovaná? A sousedÛ pln˘ dÛm? A slzy dojetí? Budou? A mace‰ky ve vázách? A griotka pro Ïenské? A ‰tandrle? A ryãná hudba dechová sdostatek
plechová? A sele propeãené? Sádelné, ne lunt?
Usw. und —

7. ãerven 1909
Obecní mûstské volby v roce 1909 zasluhují zapsány b˘ti pro memoria. Dosud odb˘valy se bez agitací svornû. Kandidátní listina byla jedna a podle ní do
mûstského zastupitelstva se volilo. Poãátkem roku 1905 v‰ak do Chorounû pfiistûhoval se advokát JUDr. Emil Stodubec. Sotva se v mûstû ohfiál, poãal tvofiiti
stranu pokrokovou. Pofiádaly se trachtace a pan doktor kritisoval. Co doposud
v Chorouni udûláno, dle nûho ‰patné. Kdo s ním nesouhlasili, v krajinském ãasopise vefiejnû pran˘fioval. Do Chorounû agitovati zval a sám hostil pfiedáky
strany pokrokové v âechách. 18.–19. 8. 1906 proslovil zde universitní profesor
Dr. M. G. Machar. Obecní volby konaly se 7. ãervna. ChorouÀ na kaÏdém nároÏí
oblepena plakáty, na nichÏ strana pokroková kasala se, co ku prospûchu mûsta
uãiní. VoliãÛm pod latránem slíbila tramway. Pan JUDr. Stodubec pfii trachtacích horlil, stavûl se filantropem, v‰ak do diáfie zapisoval. V˘sledek voleb 191:199 hlasÛm. Svorn˘ spoleãensk˘ Ïivot za onûch bojÛ nadlouho byl rozvrácen.
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Kniha práva magdeburského
JakoÏ mezi Cecilií Stoglaubovou a nápadníky pofiádn˘ rozdíl vykonán nebyl, jsouce kon‰elé radní od oufiadu purgmisterského deputírováni, aby o ty
vûci s nápadníky rozdíl uãinili, vezmouce tu práci pfied sebe, do vsi Stoklasná
Lehota am 24. april se vypravili. Dobytek hovûzí takto rozdûlen, Stoglaubové
pfiedkem krávy dvû jménem Rmoutka a Pla‰ka, hospodáfiovi pfii ml˘nû ãest
jménem Louka, Ryhlena, Hnûdka, Jahoda, Biblena, Polka, Michalovi Stoni‰ovi
ãerná, Pavlovi Stonavovi Kavka, Johanû Storãákové Danjela a Majlena, Káãi
Storãákové volek bíl˘ s ãernou hlavou, Josefovi Storchovi volek ãerven˘, Ondfiejovi Stockingerovi, hospodáfii, k vejpravû bejk bíl˘ s ãerven˘ma u‰ima. Více
vyna‰li se dva volci s telaty, kter˘ Ondfiej vzal za 20 t. S tûmi penûzi v‰ichni se
podûliti mají, Ondfiej sobû svÛj díl porazí. Svinsk˘ho jedna mladá svinû pfiedkem Ondfiejovi, ostatek, co jich jest, mají se spoleãnû rozdûliti. Cecilie taky do
toho patfií. Îita se vyna‰lo na zrnû 30 mûfiic, hospodáfiovi 12 mûfiic, ostatek
v‰em do spolku i Ondfiejovi Stockingerovi, jako i co je‰tû k mlejnu se vynachází,
nápadníci v rovnosti bráti budou. Semena lnûn˘ho bohat˘ho hospodáfii se zanechává vûrtel, ostatním v rovnosti, jeãmena, co jest ho pfied rukama, pfiednû co
hospodáfi k setí potfiebovati bude, jemu se vydati má. P‰enice spoleãnû na rozdíl. O plátno a pfiízi mají se porovnati. Pefiiny dvoum mal˘m sestrám v‰ichni

darovali. Truhla stará, spiÏírna a koutnice Michalovi Stoni‰ovi. O kameny
mlejnsk˘ takto se porovnali, jeden mal˘, kter˘ v síni leÏel, vzal hospodáfi za 4 d.,
ty peníze mimo Ondfieje ostatním nápadníkÛm náleÏeti budou, druh˘ kámen zanechán Josefovi Storchovi, zámek velk˘ vzal Divi‰ Stonka za 3 fl. O nádobí truhláfiské se porovnali a náleÏitû rozdûlili. Kladní sekera, sochor Ïelezn˘, drhlen
pfii mlejnû, slepice Stoglaubové tfii a kohout, husa jedna s mlad˘mi Stoglaubové, druhá husa s mlad˘mi Tobiá‰i Stodolovi, Èopka nasazená jedna Stoglaubové
a druhá Ondfiejovi. Poplatky v‰elijaké, jako contribuce, co se jich vynajde a co
jich do sv. Filipa Jakuba zajde, ty nápadníci spoleãnû zapraviti se uvolili, potom
od toho ãasu sám Ondfiej Stockinger zapravovati povinen bude.
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Úvozem mezi Stobingerem a Stofií‰kov˘mi vãelíny
vejminkáfi Stolba chrome se odzvonit klekání.
U kapliãky Stopecen nahání do kurníku kohouta. Na krechtu Stouraãová
srpe petrÏel do kuby. Do kuby s jáhlami, jeÏ z trouby oknem voní na náves.
V kaãáku pod návsí bufiákuje Hubert Stolmífi, ve vr‰i má osm cejnÛ. Za okrem
vybarvenou hru‰ní Stolfova droboÈ kopí seno, neÏ padne rosa. Pfied pazdernou
Stockarovic koza meãí. V‰ak Stockarová ví, kdo jí kozu ufiknul. Stockar rozkroãen ve vrátkách, nûm˘ hadafi Sto‰ek gestikuluje zufiivû. Na morytátov˘ch
obrázcích fla‰inetáfie Stoupala anilinov˘mi barvami se zmijí v pravici je nakreslen. StossÛv kocour prosm˘kne se ‰kvírou v plotu za boudu Stoupencova barvífie. ·tûkotu psÛ k boudû uvázan˘ch v odpovûì pfies humna nese se ‰tûkot z Ra‰ovic.

Jan Bernard Stobofiic (1853–1912)
Obchodník, vynálezce; rodem syn koláfie Ferdinanda Stobofiice a Antonie
Stoudové. Roku 1877 byl bratrem Vojtûchem z dûdictví po otci vyplacen 325 zlat˘mi. Za nû zfiídil si vynálezeckou a osvûtovou firmu Stodogmatbofiiã. Na podzim 1894 pfiihlásil k registraci samokrmn˘ klikoun ku cpaní hus. Pfied patentním fiízením od fiíjna do listopadu, kdy husy nejvíce tuãní, nechal se zavfiíti do
bed˘nky a praxí prokázati nenahraditelnou úãinnost klikounu. Stran záznamÛ,
sepsan˘ch netefií Leont˘nou Doma‰ínovou: nejvíce ‰makovaly mu ‰i‰ky
s pfiímûsí kukufiiãného ‰rotu. Pomocí klikounu spocíval jich aÏ 120 za den, pfii
ranním a veãerním krmení. Po komisionelním pfieváÏení na decimálce v kanceláfii notáfie Karla Taufera sádla 27 kg, jater 17 kg bylo naváÏeno. Pod
ã. 177240 klikoun samokrmn˘ uznán ku udûlení patentu zpÛsobil˘m. Roku 1922 na domû U housliãek Stobofiicovi odhalena bronzová pamûtní cedule.
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Na louce u lesa Ïloutnoucí stébla trav pokryta jsou
filigránskou krajkou bûloskvoucí jinovatky. Na kefii
‰ípku mrazíkem svrasklé bobule jsou ãervené. Modfiín
modr˘. Ostropestfiec ostr˘ a pestr˘. Nostalgie podzimu.
S dubu opadne list. Pod listem
hfiib.
„Hleìte ho, pfiíteli,“ praví po ãtyfiech prolézaje mlází druhdy dÛstojn˘ likvidant StoÏec, postrach agrární poji‰Èovny Slavie. ·tukatér Storka nasliniv inkoustovou tuÏku místo nálezu zakreslí do mapy vynesené v pomûru 102:7 na pausovacím papíru. Krom mykologického, zaloÏen má Storka i ‰anon botanick˘
s herbáfiem a sbírku elaterÛ.
Tiché chfioustání larev pruÏníka ‰arlatového náhle protne svist a s prostfiedku oblohy doprostfied paseky Ïuchne koroptev. O kmen javoru opfien˘ hokynáfi Stoni‰ dí:
„StoÏcÛv huronsk˘ zabil ji fiev.“
Mezi skalami v odrazu echa ozve se v˘stfiel brokovnice.
S dubu opadne list.

31. ãervenec 1926
Od Boubínu pfiihnala se kolem páté hodiny k veãeru smr‰È s krupobitím.
Kroupy velikosti vla‰ského ofiechu zniãily v‰e. Proso bylo zralé a hospodáfii
chystali se po nedûli síci. Nemen‰í ‰koda v sadech. Ovoce posráÏeno, vûtve olámány. S jakou prudkostí kroupy mlátily, nelze si pfiedstaviti. V oknech nezÛstal
kousek skla, stfiepy vmeteny byly do svûtnic aÏ na protûj‰í zdi.
Hladina rybníku zdvihla se ku korunû hráze. Podle knih mlynáfi na vodu
z rybníku právo má nad 40 coulÛ. Stavidlo ‰afáfiem ergo uzavfieno na zámek.
Sebûhnut˘m lidem vypáãiti se nezdafiilo a ani pozdûji, kdyÏ do‰el ‰afáfi s klíãem, zarezl˘ zámek nemoÏno odemknouti. Tu pfiibûhl na hráz mlynáfi Stockinger, máchaje sekyrou. Duchapfiítomn˘ beãváfi Stoães odvrátil mlynáfie od jeho
úmyslu rozpoltit ‰afáfie fika, aby sekyru pouÏil nejprv na odraÏení zámku ze
stavidla a ‰afáfie bacil aÏ pak. Stavidlo uvolnûno, voda v‰ak provalila hráz. Zatopeni u StonkÛ a ‰p˘char.
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Utû‰enû vydafiil se v stoklasenské leãi hon. ZajícÛ na
v˘fiadu tucet, baÏantÛ a kfiepelek bez tfií kopa. I poãasí
pfiálo, na ÏebfiiÀák naloÏiti zvûfiiny v‰í staãilo se,
je‰tû neÏ se smrklo.
„Dobrou noc,“ praví solicitor Stoden.
„Dobrou,“ opáãí ‰afáfi Stoica.
„Dobrou,“ pokyne kloboukem se sojãím brkem vetknut˘m za krempou
kamnáfi Stoupenec.
Z laufÛ zalomen˘ch flint je‰tû cítit stfieln˘ prach patron Sellier & Bellot.
„Dobrou,“ praví fiezník Stoltze.
„Dobrou,“ praví bednáfi Stoglaub.
„Dobrou,“ praví hrnãífi Stoulil.
„Uá!“ zívne StoupencÛv barvífi a oblízne si mordu oblepenou chlupy aportovan˘ch zajícÛ.
„Dobrou,“ praví kováfi Stouda.
„Dobrou vespolek,“ praví po‰tmistr Stokuã.

Pensionovan˘ profesor matematiky Vavfiinec Stober,
pfiezdívan˘ Cosinus, se vyzul z bot a celodenní ‰trapácí
uondané nohy ponofiil do lavóru s odvarem z hefimánku.
Pfii vzpomínce na dne‰ní odpoledne se neubránil úsmû‰ku. Po nalezení klíãe pod rohoÏkou u domu krejãího Hamouze nezamífiil do fieznictví na dr‰Èkovou
polévku, n˘brÏ do Templové ulice. âetnická stanice byla od draÏby auf. KrádeÏ
prstenu je na malomûstû událostí. Mûsíce se o ní bude klevetit, aÏ postupem
ãasu nabubfií do mythick˘ch rozmûrÛ. S inspektorem Stonafiem, rovnûÏ páteãním mariá‰nick˘m kumpánem, má Cosinus uzavfienu gentlemanskou dohodu.
Inspektor nechá jej pátrat a on mu na oplátku oznámí fie‰ení sv˘ch rébusÛ, vyskytnou-li se v nich kriminelní aspekty. Proto kdyÏ pfietrpûl obligátní hecování
stran karet, prohodil Cosinus smûrem k bustû zakladatele daktyloskopie
Jacquese Bertillona, trÛnící na registratufie obsahující kartotéku otiskÛ:
„Ona zaboudlina pod cvikrem je nos? Po‰lou adjunkta s patrolou do drogerie pro sidol na pulírování. A cestou aÈ se zastavûjí u RambouskÛ v pekárnû.“
RozÏav petrolejku vyndal Cosinus nohy z lavoru, do Ïupanu pfiehozeného
pfies opûradlo u‰áku otfiel mokrá chodidla a nazul se do trepek. Po rozvrzan˘ch
parketách pfie‰el k oknu. Z mu‰kátu na parapetu odtrhl vadnoucí kvût a z ka-
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lendáfie 28. ãerven 1929. Poté s obfiadností otevfiel krabici na psacím stole
a mezi prsty zgust˘roval virÏinka, neÏ nalezl ono patfiiãné pro tuto veãerní hodinu. Pfiipálil si od plamene lampy a koneãnû zastrãil mosazn˘ klíãek do Balthasarova boku.
Natoãil setrvaãník.
Útrobami jezevce rozeznûl se mechanicky, bez ‰petky citu reprodukovan˘
Radeckého mar‰.
UÏ mu to hrálo.
Na fotografii obecních radních Stoklasné Lhoty, pofiízené atellieurem
Schächtl u brány zámku v Chorouni, pát˘ zleva ve druhé fiadû vedle mlynáfie
Ferdinanda Stockingera tedy není provazník Stouraã, n˘brÏ pekafi a kapsáfi
Arno‰t Rambousek, na draÏbû majetku zbankrotovaného barona Eusebia Hrodûje vydávající se za truhláfie Theodora StoÏického.

Doslov
Reminiscence má nejranûj‰í víÏe se ku vesnici Kfitûnovice na mladovoÏicku v okresu táborském. V sednici pfieplnûné sousedy pfii ‰erosvitu petrolejky
Ïenské derou pefií a muÏ‰tí vyprávûjí peprné historie. Bez elektfiiny a podobn˘ch civilisaãních rozmachaností jako by obyvatelé Kfitûnovic pfiináleÏeli do
dávno minuv‰ího svûta. Kováfi Jíra, ko‰íkáfi Kubec, tesafi Baloun, nalezenec
Kundrlík, ãiÏbáfi Dolej‰, obzvlá‰tník Júda, hostinsk˘ Mareda. Proklatec Franti‰ek Skalník, pfiedobraz Benedikta Stolístka. Do ãasÛ minul˘ch pfiináleÏel i mlynáfi ·pirit, rakousko-uhersk˘ grenadier, v Haliãi vyznamenan˘ medailí Signum
laudis. K stáru vysedával na zápraÏí, hledû do proudné vody v náhonu. Pod
ml˘nem byli pstruzi zmasilí a pfii chuti. Staãilo naservírovati jim naturálnû vûrohodnou imitaci mouchy bfieznovky do víru u balvanu na okraj úplavu.
Z potoku meandrujícího mokfiinami stala se meliorovaná pfiímka ve vybetonovaném korytu. Z ml˘na ruiny. Z úvozové cesty lemované lupinami s ãmeláky
bzukotem osou‰ejícími orosená kfiídla je silnice se ‰karpami zaplevelen˘mi lopuchem. ByÈ asfaltovaná, stále konãí u hfibitova. Na náhrobcích vytesána jsou
jména sedlákÛ Slunéãko, ·rámek, Vrti‰ka, ·ilha, Mare‰, Borkovec, Hladík,
Stoklasa, Cintl. Z jejich historek vypravovan˘ch pfii draãkách zÛstal pouh˘
stín. Stín petrolejky na vápnem obílené zdi.
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Zastesklo se mi po ode‰ed‰ích ãasech a pfiátelích. Snad emeritního profesora matematiky Cosina Braina mohu povaÏovati za pfiítele. Mûsíc co mûsíc
v detektivních rébusech otiskovan˘ch v ãasopise Kvíz rozechvíval mé srdce
a usvûdãoval mysl z nedostaãivosti fi‰trónu. Cosinov˘m stvofiitelem byl spisovatel ãesk˘ Radko Vyhlíd. S jeho smrtí dokoufiil poslední brasilské virÏinko
i Cosinus. Pfiipomenul jsem si jej proto alespoÀ, vãetnû pfiezdívky a charakterních rysÛ, postavou Vavfiince Stobera.
Kniha Obecní radní Stoklasné Lhoty atd. neãiní si ambicí, neÏ vzdáti hold
tûmto znamenit˘m muÏÛm.

Citovaná literatura:
Farní kronika Mladé VoÏice
Obecní kronika Kluãova
Kronika obce Nákfií
Kronika obce Pode‰ín
Kalendáfi Selka na rok 1926
Urbáfi panství fr˘decko-místeckého
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Básník vãerej‰ího dne
Je podveãer, nikde nikdo,
gramofon hrá pochod z Aidy,
jen nûkolik ovcí spásá
Ïlutou trávu u hfibitova.
(Václav Rozehnal: Z leto‰ního konce svûta)
Putování praÏského básníka a v posledních dvou letech pfiedev‰ím prozaika Michala
·andy tuzemsk˘mi literárními hvozdy je plné kotrmelcÛ. Autor, uÏ drahné desetiletí zamûstnan˘ jako archiváfi Divadelního ústavu, jako by znovu a znovu zakopával na své cestû o bludné kofieny a rozhodl se projednou vydat smûrem k hájemství vizuální poezie, jindy zamífiit
mezi syrové, takfika deníkové záznamy zábranovské ãi koláfiovské linie a do tfietice zabydlet
se mezi bluesmany mississippské delty nebo — to v nynûj‰í knize Obecní radní — v jihoãeské
vesnici, kde „v sednici pfieplnûné sousedy pfii ‰erosvitu petrolejky Ïenské derou pefií a muÏ‰tí
vyprávûjí peprné historie“. Jakkoliv ov‰em kaÏdá z ·andov˘ch kníÏek se na první pohled odli‰uje od té pfiedchozí i následující, zároveÀ existuje — a to hned nûkolik — „ãerven˘ch nití“,
spojnic, které se neomylnû vinou básníkovou tvorbou od sam˘ch jejích poãátkÛ, jeÏ spadají
do první poloviny 80. let minulého století, aÏ k dne‰ku.
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I
Aãkoliv ·anda ve své ineditní Konfesi spisovatele s tloustnoucím tefiichem uvádí, Ïe rozhodující vliv na formování jeho budoucího literárního snaÏení mûla díla Kurta Vonneguta jr.
(„Groteska a Snídanû ‰ampiónÛ, respektive pfiedmluvy k nim, jsou pro mne klíãové texty“),
Ernesta Hemigwaye („od nûho jsem si vypÛjãil psaní krátk˘ch, úseãn˘ch vût“) a Lawrence
Ferlinghettiho („pfiivedl mû k trochu serióznímu psaní“), debut, kterého se autor doãkal aÏ
nedlouho pfied sv˘mi tfiicátinami, mífií úplnû jinam. V útlé kníÏce stoa, která vznikala v rozmezí let 1986–1989 a kterou vydalo Kulturní a informaãní centrum mûsta Brna v roce 1994,
·anda pfiedvedl na tfii desítky pozoruhodn˘ch vizuálních a lettristick˘ch kreací, jeÏ inspiroval
„moÏná Koláfi, moÏná Hir‰al, moÏná Novák a moÏná Karel Trinkewitz“, jak autor pfiiznal
v jednom rozhovoru. stoa se pohybuje na pomezí slova a v˘tvarného umûní, rozehrává leckdy
originální partie nejen v sémantické, ale i ve vizuální rovinû a zfietelnû navazuje jak na zmínûn˘ kvartet ãesk˘ch literátÛ a umûlcÛ, tak tfieba i na Mallarméovu básnickou skladbu Vrh kostek nikdy nevylouãí náhodu, Marinettiho Osvobozená slova nebo na nonsensové a dadaistické
slovní hfiíãky. Do jisté míry v ní rezonuje i tvorba amerického hudebního avantgardisty Johna
Cage, kterého ·anda nûkolikrát parafrázuje i cituje.
O‰klivé pfiíbûhy z krásn˘ch slov, které vy‰ly dva roky po stoa v praÏském nakladatelství
Protis, mohly leckoho pfiekvapit. V této kníÏce, autorem pfiipsané „m˘m str˘ãkÛm“, ktefií
„byli kouzelní“, ov‰em poté co si „vychlastali mozky“, „byli k nesnesení“, ·anda ustupuje od
verbálních her a básnick˘m jazykem, byÈ zbaven˘m ve‰keré lyriãnosti a metafor, zaznamená-

vá kaÏdodenní, zde pfieváÏnû hospodské, „hovory lidí“. Z jedné strany tu cítíme okouzlení prostou a pfiesnou promluvou Jifiího Koláfie — aãkoliv jeho morálnímu apelu ·anda zÛstává na
míle vzdálen˘, z druhé pak inspiraci Hrabalov˘m umem pfiirozenû skloubit nízké s vysok˘m,
najít i na tom nejspodnûj‰ím dnû onu „perliãku“. Ov‰em zaãteme-li se do ·andov˘ch O‰kliv˘ch
pfiíbûhÛ pozornûji, zjistíme, Ïe autor se od pfiedchozího titulu stoa definitivnû neodfiízl. V ‰estistránkovém básnickém cyklu nazvaném Aneb jak zachovat si tvar a tváfi?, kter˘ vznikl roku 1984 a Ïel zÛstal nedokonãen˘, se náhle zabl˘skne apollinairovská ãi spí‰e mallarméovská fantazie, jeÏ slova a ver‰e „osvobodí“ z klasické básnické formy a uspofiádá je do vizuálnû
atraktivních konstelací.
V O‰kliv˘ch pfiíbûzích ale najdeme mostek i na druhou stranu, tedy smûrem k ·andovû
tfietí básnické kníÏce, která pod titulem Dvacet deka ovaru vy‰la roku 1998 v Edici souãasné
ãeské poezie. Autor i v této sbírce zÛstává v mezích v‰ednosti a ohledávání nûkdy pofiádnû
syrov˘ch detailÛ a okamÏikÛ kaÏdodenní reality, i nadále svÛj svût zabydluje pfiíbûhy Ïivotních outsiderÛ. Do Dvaceti deka ovaru rovnûÏ pfiecházejí nûkteré postavy a motivy (tfieba takfika surrealisticky pfieludné zabíjení much plácaãkou v poloprázdné hospodû) z pfiedchozí sbírky. Ov‰em obû kníÏky se také minimálnû ve dvou dÛleÏit˘ch momentech odli‰ují: jednak se
·andÛv básnick˘ jazyk s pfiib˘vajícími roky zfietelnû probarvil a mezi fiádky zaãala stále ãastûji prosvítat dfiíve vytlaãovaná lyriãnost, jednak v pfiíbûzích z Dvaceti deka ovaru nejednou zazní tón jemného a chápajícího humoru. Ve sv˘ch tfiiatfiiceti letech tak Michal ·anda dospûl
v poetu: vycizeloval vlastní v˘raz a zároveÀ získal pro básníka tolik potfiebn˘ odstup od poe-
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zie. JenÏe knihou, která následovala, titulem Blues 1890–1940 (vydal Petrov), s podtitulem
Robert Boyer, Ïivot a legenda v zaprá‰eném svûtle archivních dokumentÛ uloÏen˘ch pod signaturou 82219 C v krabici od bot v depozitáfii Noxubee County Library, 103 East King St., Macon,
·anda dokázal, Ïe vûci se mají trochu jinak.
II
UÏ v autorem ilustrovaném „postmoderním jukeboxu“ Metro (vydal Protis, 1998), této
pfiepestré a sviÏné mozaice pohybující se na pomezí psaného slova, v˘tvarného umûní a hudby, se v ·andovû tvorbû objevil dÛleÏit˘ prvek, kter˘ dodnes z velké ãásti urãuje jeho psaní —
mystifikace, respektive fikce. Zatímco v pfiedchozích kníÏkách (s v˘jimkou stoa, která je pfieváÏnû v˘tvarného rázu) autor autenticky zaznamenával pfiíbûhy, které pro‰ly jeho Ïivotem —
aÈ uÏ je zaslechl od sv˘ch „str˘ãkÛ“ nebo „vlastnodu‰nû protrpûl“, jak by fiekl Eberhardt
Hauptbahnhof, básník ãesk˘ —, ãásteãnû v Metru, ale pfiedev‰ím v Blues 1890–1940 a v nynûj‰í knize Obecní radní se ona autenticita krÛãek po krÛãku vytrácí.
V Metru ‰lo zatím „jen“ o pseudonym, aãkoliv hned dvojit˘ — Jana Kroustová alias Dirty
Jane. V „jedenapadesáti encyklopedick˘ch portrétech bluesmanÛ mississippské delty“, pod
nimiÏ „jako pentimento prosvítá pfiíbûh“ Roberta Boyera, „hazardního hráãe z pfiesvûdãení, alkoholika, tuláka, povaleãe, ale i námezdního dûlníka, nuceného vzít zavdûk hrubou dfiinou“,
jak Blues 1890–1940 charakterizuje záloÏka knihy, uÏ ·anda otevfienû vyz˘vá ãtenáfie ke hfie.
A leckdo do jeho svûta smy‰len˘ch hudebníkÛ a jejich uhranãivû krásn˘ch osudÛ — byÈ zasa-

zen˘ch v reálném prostfiedí i ãase — vstoupil s chutí. Kupfiíkladu Ondfiej Bezr v Rocku
& Popu 7/2000 hovofií o ·andovû „obdivuhodnû detailních ‚mikrodramatech‘“ jako o „blesku
z ãistého nebe“, kter˘ bluesové odborníky zasáhl tím spí‰, Ïe „kniha nevznikala v pfií‰efií muzikologické pracovny ani v redakci odborného hudebního ãasopisu, n˘brÏ je v˘sledkem doslova mravenãí práce ‚ãlovûka z lidu‘“.
Je tedy patrné, Ïe ·andovo Blues 1890–1940 nikterak dál nerozvíjí poetiku O‰kliv˘ch pfiíbûhÛ z krásn˘ch slov nebo Dvaceti deka ovaru, naopak jeho historie — nyní jiÏ psané coby krátké prózy — vznikají „na nivách fascinující borgesovské imaginace“, jak pí‰e Vladimír Novotn˘ v Dobré adrese 9/2000, a spí‰e neÏ dfiíve zmiÀované Zábranu a Koláfie pfiipomenou svojí
poetikou Edgara Lee Masterse (kterého do ãeského jazyka prvnû pfievedl — ejhle! — Jifií Koláfi) nebo autory tak zvané drsné ‰koly. Ale nemylme se! I v ·andovû „mississippské antologii“ stále nalezneme nezpochybnitelné souvislosti s jeho pfiedchozími díly a ov‰emÏe i stopy
autobiografiãnosti: nûkteré z bluesov˘ch pfiíbûhÛ mají reálné kofieny, jsou jen pfiizpÛsobeny
odli‰né dobû a odli‰nému prostfiedí, jiné se do kníÏky „pfielévají“ z Dvaceti deka ovaru, pfiípadnû z O‰kliv˘ch pfiíbûhÛ. SvÛj proletáfisk˘ naturel a sympatie k „obyãejnému Ïivotu“ ·anda ani
tentokrát zapfiít nedokáÏe.
MoÏná Ïe právû v souvislosti s poetikou Blues 1890–1940 je pfiíhodné pfiipomenout spisovatelÛv vlastní Ïivotní pfiíbûh: „Já jsem v proletáfiském prostfiedí vyrÛstal. Moje babiãka
z otcovy strany dokonãila tfii tfiídy na základní ‰kole, pak ode‰la do sluÏby, dûda dûlal zámeãníka, str˘c byl kameník. Z matãiny strany to bylo podobné: druh˘ strejda pracoval ãtyfiicet let
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v Poldi Kladno, dûda dûlal v˘taháfie. I já jsem hned po gymplu zaãal pracovat v podobném
prostfiedí. Zaãínal jsem jako kameník, pak jsem dûlal knihkupce, kolportéra, ãiÏbáfie, vázal
jsem vûjífie na p‰trosí farmû, Ïivil jsem se taky jako natûraã Ïelezniãních vagónÛ, fla‰inetáfi
a tak podobnû.“ Blízkost ·andova osudu s osudy „jeho“ mississippsk˘ch bluesmanÛ je tedy
více neÏ jasná.
III
Nynûj‰í kníÏka Michala ·andy, ozdobená notnû rozvláãn˘m titulem Obecní radní Stoklasné Lhoty vydraÏiv‰í za 37 Kã vycpaného jezevce pro potfieby ‰kolního kabinetu, odstupuje od byv‰í
básníkovy poetiky o dal‰í krok. Protentokrát autor nechal imaginaci prostoupit nejen osudy
jednotliv˘ch postav, ale i prostorem a ãasem, v nûmÏ se jeho hrdinové pohybují. Stoklasná
Lhota se stala magick˘m místem, v nûmÏ se splétají v podstatû banální hovory, momentky
a pfiíhody bez pointy, aby v úhrnu vytvofiily zatím nejpoetiãtûj‰í, byÈ znovu prozaické, ·andovo
dílo. Autorsk˘ zájem o jazyk tu leckdy pfierÛstá aÏ v baudelairovské opájení se dokonal˘mi
souzvuky slov a vût, v estetizaci, která si potrpí na pfiesnû vykrouÏen˘ detail a má zaãasté navrch nad obsahem. Toto ryze básnické zastesknutí „po ode‰ed‰ích ãasech“, onom „krásném
svûtû, kter˘ si vysnil“, jak ·anda pfiibliÏuje knihu v jednom z rozhovorÛ, ke ãtenáfii promlouvá
jazykem star˘m sto a více let, vná‰í do soudobé ãe‰tiny kopy archaismÛ a ov‰emÏe coby rakousko-uherskou pozÛstalost i ãetné germanismy.

·andova staromilská stylizace dá hned na nûkolika místech bezpochyby vzpomenout
jednomu z heteronym Ivana Wernische, básníku Václavu Rozehnalovi (1904–1959), jehoÏ
kompletní dílo nazvané Z leto‰ního konce svûta vydala v roce 2000 Triáda. PakliÏe jsme
o „prostoru, ve kterém se pohybují Rozehnalovy postavy“ napsali, Ïe „je prÛzraãn˘, upfiímn˘,
aÏ dûtsky naivní. Mísí se v nûm jemn˘ humor s náznaky nostalgie. Básníka netíÏí Ïádná existenciální témata, jeho ver‰e ospale plynou ve v‰edních obrazech, stranou tepu doby (...).
Jako by (...) pfieÏíval v jakémsi vnitfiním, jiném svûtû, vybudovaném coby hráz proti hektické
realitû“, mÛÏeme tuto charakteristiku do posledního slova vztáhnout i na ·andovu knihu.
Pfiesto jsou Rozehnal a ·anda autofii rÛzní. Odli‰uje je nejen fakt, Ïe sbírka Z leto‰ního konce
svûta je psána ver‰em a kniha Obecní radní shromaÏìuje krátké prózy, rÛzní se témata, kter˘ch se autofii dot˘kají, a ov‰emÏe i míra stylizace. Pfiednû je v‰ak odli‰né postavení obou
knih v kontextu autorova díla: zatímco ·andovu kníÏku chápeme jako esenci ve‰kerého jeho
dosavadního psaní, pro Wernische byl Rozehnal nanejv˘‰ dal‰ím básníkov˘m Ïertem, radostí
z mystifikace, které rozhodnû nepfiikládal takov˘ v˘znam jako své „nemystifikaãní“ poezii.
Ani v knize Obecní radní se v‰ak ·anda úplnû nespoléhal na vlastní fantazii, byÈ jí zde
dal ze v‰ech sv˘ch textÛ zatím nejvût‰í prÛchod. Za jeho obrazy „dávno minuv‰ího svûta“ stojí inspirace skuteãnou vsí Kfitûnovice na MladovoÏicku, odkud pochází ·andÛv rod. Kronika
Mladé VoÏice pak poslouÏila jako vodítko autorovû jazykové stylizaci. Vedle ãásteãné autenticity rovnûÏ ona v úvodu zmínûná ãervená nit, která se v podobû navracejících se motivÛ a pfií-
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bûhÛ proplétá cel˘m ·andov˘m dílem, odvinula se aÏ sem. Podobnû jako v Blues 1890–1940
(Robert Boyer), i v knize Obecní radní (pensionovan˘ profesor matematiky Vavfiinec Stober)
objevuje se ústfiední postava, která „diriguje“ knihu, znovu i zde bychom na‰li nûkolik textÛ
citovan˘ch z pfiedchozích autorov˘ch knih. A ani v tomto díle nechybí prostor pro hru, humor
a vtip, pfiipomeÀme jen nádhern˘ obraz, kdy „kmotr Stofií‰ek na ‰piãkách balancuje na hofiením ‰pricli u holubníku“, nebo jména vesniãanÛ, vÏdy zaãínající slabikou „sto“. JestliÏe „kniha
Obecní radní Stoklasné Lhoty atd. neãiní si ambicí, neÏ vzdáti hold tûmto znamenit˘m muÏÛm“, jak autor pí‰e v závûreãném Doslovu, nutno pfiiznat, Ïe toto se ·andovi podafiilo vrchovatû. A k tomu dokázal tfieba i to, Ïe je autorem, kter˘ se neustále vyvíjí, posouvá kupfiedu
a kaÏdou dal‰í kníÏkou dokáÏe pfiekvapit. CoÏ v souãasné ãeské literatufie rozhodnû neznamená málo.
Radim Kopáã
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