
 
 

Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

Katedra českého jazyka a literatury 

 

 

Komentovaná antologie současných autorů Kladenska 

Commented Anthology of Contemporary Authors from 

Kladno Region 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí bakalářské práce:                          PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. 

Autor bakalářské práce:                              Markéta Skorkovská 

                                                                    Husova 757, Kladno, 27309 

                                                                    Český jazyk se zaměřením na  

                                                                    vzdělávání                                     

                                                                    prezenční studium 

Rok dokončení bakalářské práce:               2013 

 



 
 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně s použitím 

uvedené literatury. 

Prohlašuji, že odevzdaná elektronická verze bakalářské práce je identická 

s její tištěnou podobou. 

 

V Kladně 

3. 5. 2013 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ráda bych touto cestou poděkovala PhDr. Ondřeji Hníkovi, Ph.D. za odborné 

vedení bakalářské práce, podmětné rady a připomínky, za trpělivost, vstřícný 

přístup a čas, který mé práci věnoval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBSAH 

Úvod                                                                          5 

Kladenští autoři                                                         6 

Jiří Homola                                                                8 

Josef Řemínek                                                          24 

Jakub Theissig                                                          32 

Eva Michorová                                                         40 

Lubomír Rys                                                            48 

Závěr                                                                        55 

Seznam literatury                                                     57 

Resumé                                                                    58 

Klíčová slova                                                           59 

Přílohy                                                                     60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 
 

ÚVOD 

Kladno je město, které leží přibližně dvacet kilometrů od Prahy. Přesto 

zeptáte-li se některých obyvatel žijících v Praze, jestli vědí, kde leží město 

Kladno, jsou schopni Vám odpovědět, že Kladno je město někde na Moravě. 

Takto podobně je to i s obyvateli Kladna. Nikdo je nezná, nikdo o nich nic 

neví. Kladno je mi velmi blízké. Narodila jsem se zde, vyrůstala, studovala. 

Myslím, že je to město různorodé, má několik tváří, podobně jako lidé, kteří 

v něm žijí. Mojí prací bych chtěla představit některé ze svých spoluobčanů, 

kteří svou troškou přispěli do světa české literatury. Nejsou to slavní lidé, o 

kterých by se psalo v čítankách. Naopak, jsou to obyčejní lidé, kteří mají své 

zaměstnání, zájmy a každodenní starosti. Píší hlavně pro radost svou i pro 

radost ostatních, i když s uměleckými ambicemi. 

Cílem mé bakalářské práce je vytvořit krátkou antologii s komentáři a 

interpretacemi. Nesnažím se tedy o vytvoření výzkumné práce. Pro svou 

bakalářskou práci jsem zvolila metodu rozhovoru, kdy jsem s autory hovořila 

o jejich životě i tvorbě samotné. 

Autory do antologie jsem vybírala podle tří kritérií, a to: 

1) Podle místa narození v Kladně nebo v kladenském regionu, 2) podle toho 

zda autoři žijí na Kladně, 3) zda autoři píší o Kladně, 4) podle ambicí na 

uměleckou povahu textu (tedy převažující estetickou funkci textu). Pro účely 

antologie jsem se rozhodla, že bude postačovat splnění jednoho ze tří kritérií. 

Pro konečnou verzi antologie jsem vybrala Josefa Řemínka, Evu Michorovou, 

Luboše Rysa, Jakuba Theissiga a Jiřího Homolu. Tito lidé mi vyšli vstříc a 

byli velmi ochotní. Velmi otevřeně se mnou hovořili o svých životech a o své 

literární práci. 
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KLADENŠTÍ AUTOŘI 

Úvodem bych chtěla připomenout jména některých známých kanonických 

autorů, kteří měli jistý vztah ke Kladnu nebo jsou v nějaké souvislosti s tímto 

regionem. Například Marie Majerová, Karel Šiktanc, Ota Pavel, Bohumil 

Hrabal nebo Antonín Zápotocký. Marie Majerová Kladno milovala a 

věnovala mu celý svůj život. Její rodina bydlela v Újezdě u Kladna. Marie 

Majerová se stala jednou z nemnoha osobností, které se podíleli na 

kladenském spolkovém životě na počátku dvacátého století. Tato autorka 

zasvětila Kladnu některou svoji tvorbu.  Do kladenského prostředí situovala 

svoji prvotinu, sbírku povídek, Povídky z pekla. Dále se k tématu 

kladenských lidí vrátila dvěma povídkami v souboru Červené kvítí. 

Jednoznačně jejím nejznámějším dílem, které je spjato s Kladnem, je román 

Siréna. Marie Majerová zde zachycuje vyprávění o Kladnu, kladenském kraji 

a jeho lidech. Siréna může být také dobrou inspirací při hledání, pátrání a 

nalézání zapomenutých míst v Kladně a jeho okolí. V roce 1940 vydává 

Město ve znamení ohně. Pro Majerovou je důležitý každý kladenský motiv. 

Vedle samozřejmých hutí a dolů a lidí kolem nich, zachycuje i kladenskou 

krajinu a dějiny tohoto města. Další autor, komunistický politik a náš čtvrtý 

prezident, Antonín Zápotocký, svůj rodný kraj prezentoval a propagoval při 

všech možných příležitostech. Kladno a Kladensko se dvakrát staly hlavním 

dějištěm jeho románů. Jedná se o romány: Vstanou noví bojovníci a Rudá 

záře nad Kladnem. Jeho romány popisují kladenské reálie i jednotlivosti 

každodenního života. Karel Šiktanc, básník, textař, scénárista, překladatel a 

novinář, se narodil ve Hřebči u Kladna. V jeho tvorbě se silně projevil zážitek 

z vyhlazení Lidic. Středočeský venkov, kde prožil své dětství, podstatně 

poznamenal jeho dílo. Spisovatel Ota Pavel bydlel za 2. světové války 

v Buštěhradě, který leží blízko Kladna, a v Kladně pracoval jako horník. Dnes 

má v Buštěhradě své muzeum. Bohumil Hrabal pracoval jako dělník 

v kladenských ocelárnách. Toto prostředí ovlivnilo i jeho knihu: Inzerát na 

dům, ve kterém už nechci bydlet. Na motivy povídek z této knihy vznikl film 

Jiřího Menzela: Skřivánci na niti. 

Ale na Kladně je samozřejmě spousta dosud nepoznaných literárních talentů. 

Proto si jako cíl své bakalářské práce kladu představit méně známé osudy 

zajímavých lidí, kteří jsou s Kladenskem určitým způsobem spjati. Chtěla 

jsem zapátrat a objevit nové autory, kteří mají potenciál stát se známějšími a 
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jejichž texty mají nějakou výpovědní hodnotu, avšak zároveň aspirují na 

uměleckou literaturu. 

Nekladu si nárok na úplnost, nechci dělat mapování a celistvý průzkum, ale 

spíše menší antologii pro účely bakalářské práce. 
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JIŘÍ HOMOLA 

„Veškerý volný čas věnuji tvorbě.“ (Homola, rozhovor) 

ŽIVOTOPIS 

Jiří Homola se narodil 11. 3. 1974 v Kladně. Matka je právnička a otec 

zasloužilý vynálezce, matematik a fyzik. Jiří má dva sourozence, první bratr 

je o dva roky starší a druhý bratr je o třináct let mladší. Jiří měl díky rodičům 

šťastné dětství. Zima pro něj znamenala hory a běžky, v létě jezdili do 

Jugoslávie. „Bylo neuvěřitelné, že jsme dostali vízum, protože ani jeden 

z rodičů nebyl ve straně.“  (Homola, rozhovor) Menší problémy během dětství 

nastaly až v době, kdy se jeho starší bratr dostal do puberty, to už tak šťastné 

nebylo. „Bratr měl opravdu ošklivé stavy a potřeboval se na mně vybít, byly 

chvíle, kdy jsem se bál chodit domů. Až před třemi lety jsme našli k sobě 

cestu zpátky.“ (Homola, rozhovor) Největším vzorem v dětství mu byla babička 

z otcovy strany. „Babička mě nejvíce ovlivnila v mém životě. Chodil jsem za 

ní se všemi problémy. Díky ní dnes učím. Naučila mě systematičnosti. Rád si 

dělám různé přehledy a tabulky a všechny pro mě důležité věci mám 

srovnané, ale jinak jsem chaotik.“ (Homola, rozhovor)  

Základní vzdělání získal Jiří v letech 1980- 1988 na 10. ZŠ Kladno. Dodnes je 

to škola s rozšířenou výukou cizích jazyků. Už na základní škole začal psát 

básničky a krátké příběhy. Tato tvorba vycházela z jeho jakési vnitřní potřeby 

a chuti něco napsat. Dále se věnoval atletice, hlavně běhu, což mu zůstalo 

dodnes a běhá pro radost. 

Od roku 1988 do roku 1992 studoval na kladenském gymnáziu. Jeho literární 

tvorba na gymnáziu souvisela s jakýmsi vypořádáním se s prvními láskami. 

Prožíval velké zklamání a poezie mu sloužila jako „autoterapie“. Potřeboval 

se vypsat z problémů, které ho trápily. „Když jsem byl v pohodě, tak jsem 

toho moc nenapsal, ale jakmile se objevil nějaký problém, byl jsem schopný 

napsat až tři básničky denně a psal jsem na vše, co bylo po ruce. Používal 

jsem noviny, psal jsem na krabičku od cigaret. Věci z gymplu bych asi někde 

našel, protože nikdy nic nevyhazuju, ale nejsou to věci, které by se mohly 

předávat dál.“ (Homola, rozhovor) 

Od roku 1992 do roku 1997 studoval na Pedagogické fakultě UK v Praze. 

Studoval zde obor: německý jazyk, pedagogika a psychologie. „Rodiče chtěli, 

abych šel v jejich stopách, ale do ničeho mě netlačili. V matematice a fyzice 
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jsem příliš nevynikal, takže otcova dráha nepřicházela v úvahu. Abych udělal 

mamince radost, šel jsem na přijímačky na Právnickou fakultu, ale modlil 

jsem se, abych je neudělal, a to bylo vyslyšeno. Místo toho jsem úspěšně 

složil přijímací zkoušky na Pedagogickou fakultu- obor germanistika a na 

Filozofickou fakultu- obor filozofie. Myslel jsem si, že zvládnu studovat obě 

fakulty najednou, ale situace se stala neúnosnou a já jsem se musel 

rozhodnout. Protože babička byla kantorka a já jsem díky ní chtěl už od mala 

učit, rozhodl jsem se pro Pedagogickou fakultu. Ta mi dala dokonalou znalost 

němčiny, protože vše učili rodilí Němci. Navíc jsem do této doby příliš nečetl, 

takže mi spousta zásadních děl české i světové literatury chybí. Až na fakultě 

jsem začal číst knihy v originále. Člověk se tak neustále učí, poznává nová 

slovíčka a fráze a není to zkreslené překladem. “ (Homola, rozhovor) 

Jeho učitelská kariéra začala v roce 1995, kdy Jiří nastoupil jako učitel 

německého jazyka na Střední knihovnickou školu v Praze. Protože tato škola 

pro něj byla tragédií a utrpením, musel po dvou letech skončit. Od roku 1997 

do roku 2002 působil na Vyšší odborné škole finančně- správní v Kladně jako 

učitel německého jazyka a psychologie. „Tragédie soukromých škol není 

v dětech, ale v systému. Tyto školy jsou zaplacené a student nemůže 

propadnout, nic mu nehrozí, tudíž není donucen ke studiu a nic ho nezajímá.“ 

(Homola, rozhovor) Z jeho několika let nešťastného učitelství vznikl Deník pro 

nenarozenou dceru. Od roku 2002 vyučuje na 10. ZŠ Kladno, kde sám se 

svým studiem začínal. „Na této škole učím již jedenáctým rokem a velice mě 

to baví. Zde jsem našel místo, kde můžu uplatnit vše, co jsem si odnesl 

z fakulty.“ (Homola, rozhovor) Působí zde nejen jako učitel německého jazyka, 

ale také francouzského jazyka. „K francouzštině jsem se dostal náhodou. 

Inspirovalo mě shlédnutí francouzského dramatu. Zjistil jsem, že se mi tento 

jazyk velice líbí. Našel jsem si soukromou jazykovou školu a za čtyři roky 

jsem měl dostatečné znalosti k tomu, abych v roce 2005 složil Velkou státní 

zkoušku z francouzského jazyka. Tento jazyk mi otevřel nový život.“ (Homola, 

rozhovor) 

Jiří se věnuje nejen divadelním hrám, ale i poezii. Jeho poslední sbírky nesou 

název Pod nebem provensálským (v kladenské kavárně Ateliér proběhl 

recitační večer básní ze sbírky Pod nebem provensálským, kde básně recitoval 

Jaromír Dulava) a Pod irským nebem. Inspirací pro sbírku Pod nebem 

provensálským byla Jiřímu cesta autostopem do Provence. „Tam jsem patnáct 

dní spal pod širákem a živořil, ale člověk je sám se sebou, což je skvělé.“ 

(Homola, rozhovor) Tato sbírka je plná přírodní lyriky, protože Jiří byl 
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okouzlený prostředím, ve kterém se nacházel. Mezi první a druhou sbírkou 

byla menší pauza. „Odjel jsem do Irska a tam mě to přepadlo znovu, a tak 

vznikla sbírka Pod irským nebem.“ (Homola, rozhovor) Obě sbírky jsou 

rýmované. „Hodně rýmuji, nemám moc básní, které by se nerýmovaly. 

Většinou první sloka určuje rým celé básně, nikdy to nemám promyšlené 

dopředu a také téměř nikdy nic neopravuju. Dále je pro mě velice důležitá 

rytmika“ (Homola, rozhovor) Jiří nikdy neměl potřebu, aby se jeho tvorba 

vydávala. Jak sám říká, cítil by se tím velice svázaný. V této době měl také 

Jiří rockovou kapelu Kaspar Hauser a psal mnoho textů. „Texty písní, to je 

zase úplně jiná forma, hodně se musíte přizpůsobovat muzice.“ (Homola, 

rozhovor) Tato kapela měla obrovský úspěch, vyprodávali koncerty, pak ale 

přišla ponorková nemoc a úraz jednoho z členů a kapela musela skončit. 

Jiří sice není ženatý, ale již patnáct let žije ve spokojeném vztahu. Se svou 

přítelkyní má pětiletou dceru Emu a dvouletého syna Šimona. Mezi jeho 

záliby patří jízda na kole, horská a vodní turistika, běh a běžky. 

DIVADELNÍ SVĚT 

„Vždy jsem miloval divadlo a byl jsem nadšeným členem klubu mladých 

diváků. Jednoho dne na jednom divadelním představení jsem se přistihl, že si 

pro sebe v hlavě přemítám o tom, jaká je to slátanina, co by tam být mělo a co 

naopak ne a řekl jsem si, co takhle zkusit napsat svoji vlastní hru.“ (Homola, 

rozhovor) 

První hra, kterou Jiří napsal, nese název Motýl v kostele. Hra vypráví o 

židovském uprchlíkovi z Terezína, který se snaží ukrýt v římskokatolickém 

kostele. Odehrává se zde dialog s farářem, který uprchlíka nakonec udá. 

Protože Jiřího zajímal názor profesionálů a chtěl vědět, jestli se dá vůbec 

divadlo psát tímto způsobem, poslal tuto hru do soutěže. Žádné odpovědi se 

nedočkal. Až po několika měsících byl nečekaně pozván na premiéru své hry. 

Pražské divadlo Mlejn zinscenovalo tuto hru coby absolventské představení 

tamní divadelní školy, pod režií Iva Šormana. Jednalo se ovšem o zkrácenou 

verzi. Ivo Šorman režíroval i jeho další hru Krysy v podpalubí, kterou uvedl 

pražský divadelní soubor Na cestě v Karlínském spektru. Jiřího nejoblíbenější 

hra Homo Sanctus byla nominována na cenu Alfréda Radoka a dostala se 

mezi prvních sedm, ale bohužel se neumístila. O rok později to Jiří zkusil 

znovu se svou další hrou Noc moudrých mužů, a ta byla mnohem úspěšnější. 

Obdržela třetí místo a také obsadila první místo v soutěži Českého rozhlasu. 
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Znamenalo to, že hra bude zdramatizována, ale musely se provést jisté 

úpravy. „Musel jsem škrtnout dvě postavy, čímž se mi hra rozpadla a musel 

jsem to celé přepsat. Na předělání jsem měl pouhé tři měsíce. Výsledek byl 

ale strašný a bylo to pro mě velké zklamání.“ (Homola, rozhovor) 

Čtyři roky vedl dětský německý divadelní soubor Skladná dáma. Dnes má Jiří 

své vlastní amatérské divadlo Kladina („Kladenská divadelní náhražka, je to 

ale také symbolický název, který značí, že se můžeme kdykoli převrhnout.“). 

V tomto souboru působí jako autor, herec a režisér v jedné osobě. Kladina 

vznikla v roce 2009, kdy se Jiří sešel se svou bývalou spolužačkou Michaelou 

Janečkovou, a ta mu sehnala herce. Jiří jim napsal hru na tělo. Tato hra nese 

název Sborovna. Jedná se o tragikomedii, která poukazuje na klady, ale i 

zápory života. „Učitelé se v této hře nacházejí, což se odehrává v komické 

rovině, pak ale přijde tragický moment, kdy dívka z deváté třídy postřílí 

všechny učitele. Nechal jsem se inspirovat americkými chlapci, kteří postříleli 

celou školu. Hru jsme zkoušeli rok a měla obrovský úspěch, dodnes ji 

hrajeme.“ (Homola, rozhovor) Tato divadelní hra otevřela Kladině cestu 

k dalším úspěšným hrám, které následovaly. Jedná se o hry s názvem Sklad a 

Pád rtuti. Představení pořádají jednou měsíčně, je to pro ně spíše koníček. 

Soubor běžně vystupuje na Kladně, v Lounech a Chyňavě, ale Pád rtuti se 

hrál i v Praze v Činoherním klubu. „Další nabídku do Prahy jsme dostali na 

podzim, kdy bychom měli vystoupit s naší hrou: Sborovna.“ (Homola, rozhovor) 

Soubor zkouší jednou týdně, podle potřeby. „Někdy zkoušíme tři hodiny, 

někdy i více. Samozřejmě nejintenzivnější práci máme vždy před premiérou.“ 

(Homola, rozhovor) Kladina se účastní i různých festivalů amatérského divadla. 

Jiří říká, že ho zajímá názor poroty a že čím více názorů, tím lepší divadlo. Co 

se týče financování divadelní činnosti, hry dostatečně vydělávají na provoz 

souboru. Dále soubor získává dotace od Kulturní komise města Kladna a má 

drobné sponzory. 

V nynější době má Kladina třináct členů. „Nadále bych se chtěl věnovat spíše 

komornějším hrám, kdy jedna by byla pro čtyři herce a druhá pro pět herců.“ 

(Homola, rozhovor) 

SEZNAM AUTOROVY DOSAVADNÍ TVORBY 

Jiří Homola napsal jedenáct divadelních her, dva romány a čtyři básnické 

sbírky, ale nikdy nic nebylo publikováno. 

Divadelní hry: 
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Motýl v kostele (2005) 

Očíslovaní (2005) 

Jóba (2006) 

Krysy v podpalubí (2006) 

Aprílový host (2007) 

Homo Sanctus (2008) 

Noc moudrých mužů (2009) 

Sborovna (2009) 

Sklad (2010) 

Pád rtuti (2011) 

Kupci (2012) 

Romány: 

Slepecký pes (1998) 

Deník pro nenarozenou dceru (2000) 

Básnické sbírky: 

Svědectví o ději (1992) 

Rokulom (1994) 

Pod nebem provensálským (2002) 

Pod irským nebem (2004) 

OCENĚNÍ 

Čestné uznání Seifertovy Kralupy 2003 – básnická sbírka „Pod nebem 

provensálským“ 

Cena města Kralupy 2004 – básnická sbírka „Pod irským nebem“ 

Nominace na cenu Alfréda Radoka 2008 – „Homo sanctus“ 

Cena Alfréda Radoka 2009 (3. místo) – „Noc moudrých mužů“ 
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Cena Českého rozhlasu – „Noc moudrých mužů“ 

UKÁZKA Z DRAMATU NOC MOUDRÝCH MUŽŮ 

OBRAZ DRUHÝ – Úkol 

Stejná scéna jako v prvním obraze o několik hodin později. Zucker se Steinem 

sedí vpravo v křeslech a pokuřují, Janowitz s Popperem uklízejí šanony do 

police, Munk se dívá z okna, Bergmann sedí u prostředního stolu a pročítá 

listiny, Neuhaus vedle něho stříhá kopie na malé proužky. Pes sedí pod 

stolem. 

NEUHAUS: Zajdete tam s tím, pane Janowitzi? (podává Janowitzovi 

nastříhané proužky) 

JANOWITZ: (vezme štos proužků a prohlíží je) Napadlo vás někdy, jak se ti 

lidé asi musí cítit, když jim poslíček předá tento úzký proužek papíru? 

NEUHAUS: S tím si nelamte hlavu. (dívá se na hodinky) Podívejte, ještě 

možná stihneme koncert. 

STEIN: V drážďanské zase hrají? 

NEUHAUS: (přikývne) A bude nabito, posledně byli výborní. 

JANOWITZ: Tak maličký lístek a má tu moc vše změnit. Člověk si tu pomalu 

zvyká, přijme věci takové, jaké jsou, přizpůsobí život byť nuzným 

podmínkám. Zase pravidelně dýchá, poznává sám sebe v novém světě…než 

se objeví posel špatných zpráv. 

NEUHAUS: Ovšem to vy nejste. Jen vás žádám, abyste to zanesl dolů, 

abychom to tu pro dnešek mohli zavřít. 

JANOWITZ: Jistě…umýt ruce a spát. 

BERGMANN: Buďte rád, že nám to nahoře odklepli. Nebo byste tu chtěl 

strávit celou noc? 

ZUCKER: Tak už běžte, pane učiteli, ať to máme z krku. Podívejte, všichni 

jsme se na tom nadřeli, tak to teď nezdržujte, nebo nám nakonec ještě nějaké 

jméno vyreklamují. 

MUNK: To je fakt. Jakmile sou cetly z cimry, už nemaj nárok, tak sebou hoď. 
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JANOWITZ: Promiňte. Jen jsem chvíli uvažoval nahlas. Víte, zkrátka jsem si 

představil ten pocit, když se na cimře otevřou dveře a v nich stojí poslíček 

s tímto vějířem v ruce. (zamává papírky před obličejem) Co cítí on? A co ti 

chudáci? O čem přemýšlí těch pár krátkých vteřin ticha? Je tam i mé jméno? 

Jméno mého otce…bratra? 

MUNK: (cynicky) Učitele? 

NEUHAUS: Pane Munku… 

JANOWITZ: Ale ano, (obrátí se k Munkovi) máš pravdu, Jákobe, lidé se 

občas těžko smiřují s odchodem blízké osoby, byť je to třeba jen jejich učitel. 

STEIN: Ne pokud je na seznamu místo nich. Věřte mi, že pak je jméno 

kohokoliv jiného úlevou. Především o sebe se každý z nás bojí. Oplakávat 

ostatní začneme až tehdy, když se za poslíčkem zavřou dveře a naše ruce 

zůstanou prázdné, bez cetlu v dlaních upocených strachem. Teprve pak se 

rozhlédneme kolem sebe, abychom zjistili, kdo měl méně štěstí. Do té doby se 

modlíme, aby blesk udeřil u souseda, třebaže v sousedství bydlí naše vlastní 

děti, pane učiteli. 

JANOWITZ: (dlouze se na Steina dívá) Vy jste asi velice nešťastný člověk, 

pane Steine. Povězte, kdo vám tolik ublížil, že musíte svou bolest tišit 

takovými řečmi. Ukrýváte smutek za slova, která přitom jistě bodají i vás 

samotného, jelikož jste – 

STEIN: (poprvé vyvedený z míry) Neříkejte mi, jaký jsem! To si nechte pro 

své žáky, pokud ještě vůbec kdy nějaké budete mít. Ale na mě to nezkoušejte, 

protože o mně nic nevíte. 

JANOWITZ: Rád bych věděl. 

STEIN: Lituji, budete se muset poohlédnout v jiné třídě. 

(Munk se pobaveně směje) 

JANOWITZ: ( k Munkovi) Připadám ti směšný? 

MUNK: Hovno. (zapálí si cigaretu) 

JANOWITZ: Jistě. Možná bys ty mohl…(podává mu proužky papíru) 

MUNK: Co? Proč bych měl? Je to snad moje práce? 
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JANOWITZ: Jen jsem měl chvíli pocit, že se na ni nejlépe hodíš. 

MUNK: Co tim chceš sakra říct? (udělá k Janowitzovi několik kroků) Proč 

bych měl zrovna já chodit s cetlama? 

STEIN: Zřejmě máte nejmladší nohy. 

MUNK: Smůla, cetly sou jeho starost. (ukáže na Janowitze) 

BERGMANN: Proboha, tolik řečí pro pár schodů. 

JANOWITZ: Možná pro pár jmen? 

BERGMANN: Už s tím dejte pokoj. 

JANOWITZ: Půjdete tedy vy? 

BERGMANN: Prosím? 

(Janowitz mu podává lístky) 

BERGMANN: Já už si svou práci odvedl.  

JANOWITZ: Proč se nepochlubit jejími plody? 

BERGMANN: Co tím myslíte? 

JANOWITZ: Jste hrdý…(zamává Bergmannovi lístky před nosem) na svou 

práci? 

BERGMANN: Jen plním to, co mi bylo uloženo. Důsledky mě nezajímají. 

STEIN: (s úsměvem) Zvlášť když v těch důsledcích nefiguruje vaše jméno. 

BERGMANN: A vaše jméno tam snad je? 

STEIN: (pokrčí rameny) Ještě jsem se nedíval. 

JANOWITZ: (obrátí se s lístky ke Steinovi) Půjdete vy? 

STEIN: Mě vynechte, učitelskej, řekl jsem vám to snad jasně. 

NEUHAUS: Já půjdu. (zívne, vstane a chce vzít Janowitzovi lístky z rukou) 

Má-li to být nejkratší cesta do postele…  

JANOWITZ: (ucukne rukou) Takhle nemluvte. (posadí se, sundá si brýle 

s čela a mne si unavené oči) Prosím, takhle nemluvte. 
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NEUHAUS: Co zas máte? Jak nemám mluvit? Koncert už zjevně nestihnu, 

tak bych se rád alespoň vyspal. Je to snad hřích? 

JANOWITZ: Copak se neslyšíte? (rozhlédne se po místnosti) Copak se nikdo 

neslyšíte? Tiché monotónní předení ozubených kol. Stali jsme se součástí 

soukolí…dobrovolně! Své blízké posíláme do pekla se stále menšími 

výčitkami. Cvak-cvak…jméno-číslo… 

NEUHAUS: Jste unavený, pane učiteli, my všichni jsme. Běžte si lehnout, já 

ty cetly odnesu. 

JANOWITZ: Klamné zazvonění, jemuž slepě následujeme. (podívá se na 

Neuhause) Kafka. (podá mu lístky) Jděte…a odpusťte těch pár schodů, které 

nemám sílu zdolat. 

NEUHAUS: (vezme lístky) Křivdíte nám, příteli, kdybychom byli slepí, ty 

vagóny by se nijak nelišily od těch, co Němci vypravují na frontu – kus jako 

kus, hlavně rychle. My nejsme slepí, pečlivě vybíráme. 

JANOWITZ: Chcete říct, že si hrajeme na bohy. 

NEUHAUS: (přikývne) Dokud to jde. (položí Janowitzovi ruku na rameno) 

Máme jejich důvěru, úctu…i těch, jejichž jména jsou tady. (zamává lístky 

před jeho obličejem) 

STEIN: (zanotuje) Mein Vater ist im Ältestenrat – krade rád, krade rád… 

NEUHAUS: (obrátí se na Steina, klidným hlasem) Hovno. 

(Munk se opět pobaveně směje, Neuhaus zamíří s lístky ke dveřím vpravo. V 

týž dveřích se objeví důstojník SS a zastoupí mu tak cestu. Pes za 

důstojníkovými zády nepozorovaně proklouzne ven na chodbu) 

NEUHAUS: (zarazí se a koktá) Jsme…jsme hotovi. Právě jsem chtěl… 

DŮSTOJNÍK: (jako by Neuhaus neexistoval) Dobrý večer, pánové. 

(všichni, kromě Poppera, se postaví do pozoru. Vyděšený Zucker připomíná 

třesoucí se pravítko. Popper se tiše modlí) 

DŮSTOJNÍK: (přejde ke stolu a prohlíží si seznamy) Tak to je ono? 

BERGMANN: Ano, kompletní seznam.  
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DŮSTOJNÍK: Dobře. Nějaké problémy s vrchností? (podívá se ke stropu a 

zachechtá se) 

BERGMANN: Žádné. Schváleno bez námitek. 

DŮSTOJNÍK: Hmm. ( k Bergmanovi) A tvé jméno tam je? 

BERGMANN: (ustrašeně) Promiňte? 

DŮSTOJNÍK: (hlasitě se rozesměje) Vyděsil ses? 

(Neuhaus a Zucker křečovitě opětují důstojníkův smích) 

DŮSTOJNÍK: (pobaveně ukazuje na stále nehybného Bergmana) Podívejte 

na něj, stojí tu jak obřezaný! (klátí se smíchy) 

MUNK: (polohlasem Steinovi) Je namol. Zřízenej jak carskej důstojník. 

DŮSTOJNÍK: (ztichne, jako když utne. Je zřejmé, že Munkovu poznámku 

zaslechl. Ticho, které následuje, vyplňuje Popperova modlitba. K Popperovi) 

To je kaddiš. (dojde až k němu) Za koho se modlíš, starý muži? 

(Popper se ani nepohne a pokračuje v modlitbě) 

DŮSTOJNÍK: Jsi hluchý, starče, nebo ti jen zalehlo v uších? Tak je trochu 

prošťouchneme. (vyndá z pouzdra pistoli a namíří ji na Popperovo ucho) 

Uvidíme, jestli uslyšíš tohle. 

JANOWITZ: (vykřikne) Za psa! Modlí se za psa. 

DŮSTOJNÍK: (zarazí se) Za psa? (znovu se rozesměje, Neuhaus, Zucker a 

Bergmann opětují jeho smích) Jaký pes? Kde je ten pes? (rozhlíží se po 

místnosti, pak vrávoravým krokem zmizí v kuchyňce) 

ZUCKER: (šeptem) Měli jsme ho nahlásit, já to říkal! 

BERGMANN: (šeptem) Měli jsme ho zabít. 

MUNK: Už moh bejt dávno v pánu. Za to může von! (ukáže na Poppera) 

BERGMANN: Pes je proti předpisům. 

MUNK: Proč sme ho nezabili?! 

ZUCKER: Teď zabije on nás. 
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DŮSTOJNÍK: (vrátí se zpět již vážný) Kde je ten pes? (namíří pistoli na 

Janowitze) 

(Janowitz mlčí, důstojník odjistí pistoli. Popper náhle vstane a začne štěkat, 

pes přibíhá pravými dveřmi) 

NEUHAUS: Tady je! (ukazuje na psa)  

DŮSTOJNÍK: Vida, tak přeci pes. 

POPPER: Potřebuje pít. 

DŮSTOJNÍK: Jakže? 

POPPER: Je horko. 

DŮSTOJNÍK: Máš pravdu. (chvíli Poppera pozoruje, pak si zapálí cigaretu, 

vypustí obláček dýmu, pak namíří pistoli na psa) A co kdybych ho zastřelil? 

POPPER: Je to pes. 

DŮSTOJNÍK: Toho jsem si vědom. Je to pes, pes je proti předpisům a já se 

ho teď chystám zastřelit. 

ZUCKER: Správně! Střílejte! 

DŮSTOJNÍK: Drž hubu! (zpět k Popperovi) Tak co ty na to? 

(Popper nehne brvou) 

JANOWITZ: Nechte ho žít. 

DŮSTOJNÍK: Další humanista, výborně! Přidá se ještě někdo, pánové? 

(ticho) 

DŮSTOJNÍK: Tedy dva proti pěti? (vyndá z náprsní kapsy pero a píše něco 

do seznamu na stole) Připisuji tedy vašeho čtyřnohého přítele k ostatním 

jménům. (znovu namíří na psa) Ale s ním to vyřídíme hned, ve vlaku by 

překážel.  

NEUHAUS: Víte, už jsme si na něho nějak zvykli. 

DŮSTOJNÍK: Kručí ti v břiše, viď? Chtěl bys ho sežrat, dobytku! Máš ale 

smůlu! Tři, to je pořád menšina. (chystá se zastřelit psa) 
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JANOWITZ: Steine! 

DŮSTOJNÍK: (překvapeně se otočí ke Steinovi) Ach tak, jazýček na vahách. 

Pan Stein se zřejmě ještě nevyjádřil. 

STEIN: (vyčítavě se podívá na Janowitze, pak tiše procedí mezi zuby) Pro mě 

za mě, ať si ten čokl chcípne sám, až přijde jeho čas.  

DŮSTOJNÍK: Tedy mu darujete život? 

STEIN: Škoda kulky a čistý podlahy. 

DŮSTOJNÍK: (do třetice se rozchechtá, tentokrát se však k němu nikdo 

nepřidá) Dobytci! Jak jste se vůbec opovážili myslet, že se já budu řídit vaším 

rozhodnutím. (zvedne ze stolu seznam) Ale dobrá, (škrtá v seznamu) škrtám 

tedy psa ze seznamu. Dnes je váš šťastný den, pánové, komandantu Gossovi 

se totiž ráno narodila dcera, nebylo by zřejmě vhodné zabíjet zrovna dnes 

bezbrannou němou tvář. (směje se na celé kolo) Ale moment,  jedno jméno 

teď vlastně na seznamu chybí, že? To je ovšem nepříjemné. Vidíte, jaké 

komplikace může způsobit milosrdenství? Zželelo se vám špinavého 

čokla…dobře…tedy jeden z vás. (odchází ke dveřím, v nich se zastaví a otočí 

se na ostatní) Jeden z vás nahradí prázdné místo za psa.  

BERGMANN: Ale to přece –  

DŮSTOJNÍK: Já vím, nesluší se, aby prominenti zaujímali místa spodiny. Ale 

my zde hovoříme o psu, meine Herren – nebohém zvířeti, které má, zdá se, 

(podívá se na Janowitze) právo na život. Navíc jste si na něho už tak nějak 

zvykli, (podívá se na Neuhause) že? Sami jste si zvolili. On je pro vás zřejmě 

nepostradatelný, vy pro mě ano. V pět ráno chci mít seznam na stole. Pokud 

na něm nenajdu jméno jednoho z vás, odjedete všichni. Příjemnou noc, 

pánové. (odejde) 

(ticho, Popper se posadí, ostatní zůstanou stát jako opaření, pes odbíhá do 

kuchyňky)  

(opona) 

(část scénáře divadelní hry Jiřího Homoly „Noc moudrých mužů“) 

INTERPRETACE 

Noc moudrých mužů je drama o šesti obrazech.  
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Celý děj se odvíjí během jediné zářijové noci na Transportním oddělení 

v Terezíně. Píše se rok 1944 a z ghetta jsou pravidelně vypravovány vlaky na 

východ. O hladký průběh těchto transportů se stará právě zmíněné oddělení, 

jež spadá pod židovskou samosprávu. Zde se také odehrává příběh sedmi 

mužů, příběh o hledání obětního beránka. 

„Atmosféra celé hry by navzdory tématu neměla působit za každou cenu 

tragicky. Je nutné si uvědomit, že terezínské ghetto skýtalo bohatou škálu 

lidských charakterů, jejichž vzájemný střet musel zákonitě vést i k situacím 

komickým. Dlouhý pobyt v žalostném prostředí, nedůstojných podmínkách, 

pod neustálou hrozbou smrti, se navíc u mnohých časem proměnil ve zvyk, 

který umožňoval zabývat se i všedními věcmi a dával tak alespoň zčásti 

zapomenout na primární útrapy. Na druhé straně inscenace nesmí v žádném 

případě zlehčovat tragický osud židů v této době. Má naopak oslavit jejich 

lidství, jež jim bylo po dlouhá léta plánovitě odpíráno. Pokud divák v jejich 

jednání občas rozpozná sebe sama, své okolí či situace, které sám zažil, 

splnila hra svůj účel. Rád bych ji věnoval H. G. Adlerovi, jehož typologie 

charakterů obyvatel Terezína mi pomohla nahlédnout do duše těchto lidí. I 

když zde vystupují pouze mužské postavy, nebránil bych se jejich ztvárnění 

ženami. Říká se, že v každém muži je ukryt kus ženského já. Právě v mezních 

situacích, jež popisovaná doba skýtala, vyplouvaly na povrch utajené rysy 

lidských charakterů, které by za normálních podmínek pravděpodobně zůstaly 

skryty. Ženy znázorňující mužské postavy by mohly hře navíc dodat absurdní 

až tragikomický ráz, jenž obestírá celou zrůdnou myšlenku Konečného řešení 

a činí ji tak dodnes pro mnohé jen těžko uchopitelnou. Rovněž přítomnost psa 

napříč dějem má úlohu ryze symbolickou, proto navrhuji jeho ztvárnění 

člověkem, jehož zevnějšek bych od zevnějšku ostatních protagonistů nikterak 

neodlišoval. Ani v tomto případě bych se nebránil ztvárnění ženou. Zasazení 

děje do konkrétního času a místa nemusí být divákovi nijak vnucováno, neboť 

téma, které je ve hře nastoleno, zůstává aktuální v každé době, včetně té 

současné.“ (Homola, z úvodu ke scénáři hry „Noc moudrých mužů“) 

V dramatu vystupuje několik klíčových postav, které se nevyvíjejí. Každá 

postava má svůj určitý charakter, který zůstává po celou dobu hry stejný. 

Jejich charakteristické rysy poznáváme z jejich jednání a promluvových 

úseků. Vystupuje zde Popper, kterému je asi 70 let a je zlomený svým 

osudem a rezignuje na veškerý život. Bergmann je bývalý bezmyšlenkovitý 

obchodník, kterému je asi 55 let. Dále zde vystupuje Neuhaus, kterému je asi 
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50 let. Ten má na veškeré situace optimistický názor. Stein je bývalý asi 45 

letý advokát. Už z jeho povolání plyne, že je velice cynický. Zucker je velice 

bojácný. Je to obyčejný úředník, kterému je asi 40 let. Janowitz je velice 

dobrotivý a slušný. Je to bývalý učitel, kterému je asi 30 let. Munk je nejvíce 

brutální a vulgární. Je z nich nejmladší, je mu asi 25 let. Epizodickou 

postavou je důstojník SS, který zde symbolizuje strach. Každá jeho návštěva 

je ohrožující. Postavy jsou kontrastní, každá zastává jiný úhel pohledu a 

každá disponuje jinými charakteristickými vlastnostmi. Tyto vlastnosti 

vyplouvají na povrch hlavně ve vyhrocených situacích, kdy jde o život. Do 

kontrastu můžeme postavit například brutálního vulgárního Munka a slušného 

vzdělaného učitele Janowitze, který cítí morální odpor vůči své práci. 

Nejkladnější postavy, které zde vystupují, jsou Popper a Janowitz. Ti se 

nebojí o svůj holý život, nikoho by nepodrazili a zastávají stále stejné hodnoty 

a i v těch nejhorších chvílích. Dokonce se zastávají i nemocného psa, kterého 

všichni zavrhli a kterého se všichni chtějí zbavit, protože je pro ně hrozbou. 

Tento pes má ve hře symbolickou funkci. 

Autor v této hře použil kompoziční princip gradace. Graduje zde strach a 

napětí o svůj vlastní život: 

Prolog se psem: Podrobný popis místnosti, kde se muži nacházejí. Dohadují 

se mezi sebou o tom, co udělají s nemocným psem, který je ohrožuje, protože 

držení zvířat je proti předpisům. 

Obraz první- Práce: Muži sestavují seznamy lidí určených k transportu, což 

pociťují jako běžnou rutinu, ale Janowitz cítí morální odpor a nechuť k této 

práci, a proto si hraje na psa, který má spíše symbolický charakter, a říká: 

„Sežerte mě.“   

Obraz druhý- Úkol: Muži se dohadují o tom, kdo roznese cetle, které 

znamenají odchod z Terezína do transportního vlaku, a bude tak poslem 

špatných zpráv. V tomto obraze se poprvé objevuje postava důstojníka, který 

je pod vlivem alkoholu, chce zastřelit starého a špinavého psa, ale čtyři muži 

se za něj postaví, a tak pes dostává milost. Místo něj ovšem musí být na 

seznam připsáno jméno jednoho ze sedmi mužů. 

Obraz třetí- Spor: Muži se mezi sebou dohadují, čí jméno má být na seznam 

připsáno. Navzájem si vyčítají své nedostatky a špatné vlastnosti, jen starý 

Popper se dobrovolně na seznam napíše. Nakonec však dospějí k názoru, že 

by měli mezi sebou udělat soudní přelíčení, kde by každý z mužů byl 
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obhájcem a žalobcem zároveň. Ve své žalobní řeči by měli ukázat na jednoho 

z přítomných a zdůvodnit své přesvědčení, proč by právě tato osoba měla být 

zapsána na seznam. V obhajobní řeči by pak měli vysvětlit, proč se domnívá, 

že jeho jméno by na seznamu naopak být nemělo, a pokusí se tak případně 

ještě zvrátit rozhodnutí těch, kteří hodlají označit právě jeho. 

Intermezzo s kloboukem: Muži se domlouvají na tom, jakým způsobem bude 

soud probíhat. Lísteček se svým jménem hodí do klobouku a chystají se 

k losování, kdo půjde první na řadu. 

Obraz čtvrtý- Tribunál (obžaloba): Všichni postupně pronáší své obžaloby. 

Obraz pátý- Oddechový čas: V této pauze přichází Zucker za Munkem a 

děkuje mu, že ho neoznačil. Jelikož ale ví, že své rozhodnutí může ještě 

změnit, domlouvají se na tom, že Zucker Munkovi přenechá týdenní příděl 

chleba i margarínu. Dále se všichni domlouvají, že pořadí pro obhajoby 

zůstane stejné jako u obžalob. 

Obraz šestý- Tribunál (obhajoba): Uvolněná atmosféra obrazu předešlého je 

opět nahrazena napětím. Muži přednáší své obhajoby. Nemocný Zucker 

nevydrží tlak situace a dostává záchvat a umírá. Ostatní muži si myslí, že mají 

vyhráno. Ráno však přijde důstojník a nad mrtvolou Zuckera jim říká, že úkol 

nesplnili, to už však nevydrží Jamowitz a strhne se boj mezi ním a 

důstojníkem. Do sporu se vkládá i Stein. Tento obraz končí výstřelem do tmy 

a pádem těla. 

Epilog se psem a kloboukem: Pes se mění na člověka a celou situaci 

komentuje neznámý hlas: 

Dámy a pánové, díky, že jste dnes večer přišli. Byli jste skvělé 

publikum…opravdu báječné! Loučí se s Vámi naši neméně báječní umělci a 

věří, že se nevidíte naposledy. Podpořme je, ať si na nás odnesou pěknou 

vzpomínku! Dámy a pánové, prosím zatleskejte brutálnímu panu Munkovi, 

dobrotivému panu Janowitzovi, zlomenému panu Popperovi, optimistickému 

panu Neuhausovi a v neposlední řadě bezmyšlenkovitému panu 

Bergmannovi! 

Ze scény je jasné, že se všech pět mužů dostalo do transportu a hlas dále 

pokračuje: 
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Jak už to v téhle branži bývá, všichni musí zase o dům dál. Čeká je nová štace 

a my jim přejeme, aby byla alespoň stejně tak úspěšná jako byla tahle. Jaká 

škoda, že už se k nim nepřipojí bojácný pan Zucker ani cynický pan Stein. 

ODKAZY 

http://www.facebook.com/#!/ucitel.jiri?fref=ts 

http://www.facebook.com/#!/pages/Divadeln%C3%AD-soubor-

KLADINA/199247590112854?fref=ts 
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JOSEF ŘEMÍNEK 

„Jsem autor, který vlastně moc nečte.“ (Řemínek, rozhovor) 

ŽIVOTOPIS 

Josef Řemínek se narodil 2. 11. 1956 ve Slaném. Jeho otec byl dělník a matka 

se živila jako prodavačka. Měl o pět let staršího bratra, jehož smrt ho velice 

zasáhla. Navštěvoval základní školu v Brandýsku u Kladna, kde po celý svůj 

život bydlí. Pan Řemínek chtěl studovat Střední průmyslovou školu stavební, 

která však na Kladně nebyla, proto vystudoval Hutní průmyslovou školu. Poté 

strávil dva roky na vojně. V roce 1978 potkal svoji budoucí ženu, pak už to 

šlo velmi rychle. V roce 1979 proběhly zásnuby a v roce 1980 svatba. V roce 

1981 se jim narodil první syn Tomáš. Druhý syn Aleš se narodil o rok 

později.  

Josef Řemínek pracoval sedm let v kladenských hutích Poldi. Když hutě 

zkrachovaly, začal pracovat v pražské počítačové firmě a poté jako vedoucí 

dispečer ve firmě na výrobu léčiv. Později začaly hutě Poldi opět fungovat a 

Josef Řemínek byl, díky své skvělé pověsti, povolán zpět do své funkce.  

Mezi jeho koníčky patří příroda, turistika. Rád tráví čas v Krušných horách, 

kde má syn chalupu. Popřípadě se věnuje svému baráčku a staré zahradě. 

V šestnácti letech začal hrát na kytaru a tato záliba mu zůstala dodnes. Velmi 

se zajímá o historii, a tak ho obecní úřad v roce 2003 oslovil s požadavkem, 

jestli by nemohl zastávat funkci místního kronikáře. Jak jsem se dozvěděla, 

práce je to velmi časově náročná, protože zahrnuje spoustu oblastí, například 

politický a veřejný život, hospodářství, kulturu a školství, lidopisné poměry a 

další. Nejdříve se s touto prací pomalu seznamoval a naplno se jí začal 

věnovat po úmrtí manželky. 

Svoji první knížku s názvem Chlapi nepláčou aneb Kladno, to je to město, 

vydal v roce 2000, den před svými 44. narozeninami. Na knize pracoval dva a 

půl roku a cesta k vydání byla velmi vzdálená. Nejdříve se obrátil na redakci 

Mladý svět, poté začal obvolávat pražská nakladatelství, nakonec se rukopis 

dostal do rukou pana Zítka. Ten měl však jisté výhrady, tvrdil, že pan 

Řemínek píše příliš slušným stylem. Došlo proto k určitým změnám a 

nakonec vyšlo přes třináct set výtisků. 



- 25 - 
 

Druhou knihu s názvem Záporna z Kladna si pan Řemínek vydal sám v roce 

2009. Vyšlo přes šest tisíc výtisků a náklady činily přes padesát tisíc korun. 

S vydáním knihy mu pomáhal Miroslav Olivierus, s kterým jsou dodnes 

v kontaktu a navzájem si vyměňují knihy. Josef Řemínek byl osloven 

Františkem Baďurou, aby se účastnil literárního večera z cyklu večerů 

kladenské literatury, kde proběhlo autorské čtení jeho textů.  

Nad každou knihou Josef Řemínek strávil průměrně sedm set hodin. Dočkal 

se samých pozitivních ohlasů. Josef Řemínek uvedl, že jeho knihy se více líbí 

ženám. Na otázku, kterou knížku má autor raději, jsem dostala zajímavou 

odpověď: 

„S knížkami je to jako s dětmi, nelze říct, kterou mám radši.“ (Řemínek, 

rozhovor) 

Josef Řemínek se prozatím nechystá napsat další knihu. Jedním z důvodů jsou 

rodinné a zdravotní problémy. Další důvod, který Josef Řemínek uvedl je, že 

zatím nemá vhodnou zápletku, nenapadá ho žádný děj. Ale nebrání se 

myšlence, že by v budoucnu další knihu napsal. Doslova uvedl: „Nechávám 

tomu otevřenou budoucnost.“ (Řemínek, rozhovor) 

SEZNAM VYDANÝCH TITULŮ 

Chlapi nepláčou aneb Kladno, to je to město 

Vydalo nakladatelství OTAKAR II- Michal Zítko, Praha 1 

V roce 2000 

ISBN 80-86355-64-0 

 

Záporna z Kladna 

Vlastním nákladem autora 

Grafická úprava, předtisková příprava a realizace Dr. Josef Ženka, Praha 8 

V roce 2009  

ISBN 978-80-254-4745-1 

 

UKÁZKA Z KNIHY CHLAPI NEPLÁČOU ANEB KLADNO, TO JE TO 

MĚSTO 

III. kapitola 
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Do Kryštofa jsem zamilovaná jako mladá bláznivá holka. Má v sobě všechno, 

co mi imponuje. Pohlednej chlap, inteligentní příjemnej, usměvavej, galantní. 

Kdy byl Jirka ke mně naposledy galantní? Kromě narozenin a jmenin kytku 

nepřinese. Vůbec nemá ponětí, jak málo někdy stačí k velký potěše. Už 

dlouho jsme se spolu nešli projít do lesa, a vůbec mu to nechybí. Mně už taky 

ne. Kryštof má chatu na Sázavě, tam jsou hluboký lesy s vysokými smrky. 

Jirka je mrzutej, odráží se v něm skutečnost, že Poldovka kvůli dluhům opět 

zastavila výrobu. Zato Kryštof roste, před pár měsíci byl jmenován ředitelem 

našeho úseku účtáren. 

Já ale nejdu za ředitelem. Já jdu za láskou.  

(Řemínek, Josef. Chlapi nepláčou aneb Kladno, to je to město. Praha. Otakar II. 2000, s. 

10) 

XIV. kapitola 

Parný letní den pozvolna slevuje ze žáru. Točený pivo má říz i teplotu podle 

mýho gusta, v úmorným vedru přijde k chuti dvojnásob. Okupoval jsem místo 

u stolu, kde už jsou usazeni dva mladý. Jinde volno nebylo. Palisandrový 

stoly a lavice zastřešuje klenba větví a listů letitýho ořechu. Tenkrát se tu 

říkalo Na Barrandově, dnes se to jmenuje u Šebků. 

Pociťuju slabý nádech pocitu volnosti. Vychutnávat si pivo ve stínu stromů je 

nesrovnatelně báječnější než ve vězení čtyř umaštěnejch stěn s načouzenýma 

záclonama a stropem nad hlavou. Parta s kytarou, zpívající falešně Franky 

Dlouhána, krásně dokresluje čundráckou idylu. 

Oči jen tak náhodou zabloudily k okénku, odkud tatíkům a Ondrákům 

podávají orosený piva a dětičkám kulatý lízátka a oranžový limonády. 

Nemohu se rozpomenout, zda tu za mejch mladejch bláhovej let už to šikovný 

servírovací okénko bylo. Tenkrát mi patřil svět, dnes se mi ten svět zhroutil. 

Pocit volnosti bych stokrát vyměnil, jen kdyby tu se mnou seděla Marťanka. 

Vidíš, Marto, ty nevěrnice, už zase na tebe myslím. Vyjel jsem si do přírody 

na tebe zapomenout, už na tebe nechci myslet. 

Sám sobě jsem pokynul sklenicí piva. Na zdraví! 

Kapánek jsem to přehnal. Ti dva mladí, co sedí naproti, najednou na mne 

překvapeně zírají. Prima. Uved jsem se hned jako cvok. Mluvím z cesty. 



- 27 - 
 

Nono, snad jsem zase tolik neproved. Záleží mi na nich? Nezáleží. Mladý 

třeštidla. Holka a kluk. Voháknou se do zelenýho a hrajou si na  čundráky. On 

je takovej typ Idola, černovlasej, snědej, štíhlej, ostře řezaný rysy v obličeji, 

naprosto neodolatelnej pohled a úsměv. Mně ale jako chlapovi samozřejmě 

spíš lahodí ta dívčina. Šestnáct let. Hezký Mládě. Napůl sice už skoro žena, 

ale její oči prozrazují ještě Mládě. Ty velký modrý kukadla a lačný rty 

obrazně reagují na každou změnu v počínání. Bože, takhle čitelnej obličej 

jsem v životě ještě neviděl. To mládě nemůže nic utajit. Má ze všech obličejů 

nejčitelnější obličej. Nechci se vytahovat, ale jako vrchní mistr mám pod 

sebou bezmála sto lidí a letitejma zkušenostma jsem se naučil na první pohled 

odhadnout, co v kom je a co od koho můžu čekat. O vztahu těch dvou jsem 

měl záhy jasno. Zoufalý pohled ze všech obličejů nejčitelnějšího obličeje mi 

situaci jen potvrzuje. Nešťastná, jednostranná láska. Mládě se tomu Idolovi 

vnucuje. Chová se nemožně, div po něm neleze. Zato frajírek si hraje na 

plejboje a sebevědomě vykuřuje žváro. Jednou ji nazval Janou, dvakrát 

Janinou. Ona ho nejméně desetkrát oslovila Logýnku a jednou Logene. 

Hroznej nepoměr. Při slově Logýnku jsem zalapal po dechu. „Logýnku, viď, 

že mě máš rád?“ ptá se ho už asi potřetí. „Ale to víš, že jo,“ zní znuděná 

odpověď. Jakoby od ní chtěl mít na chvíli pokoj. Ona to nechce vědět. Přilepí 

se na něj a políbí ho na tvář. Svou plavou hřívu si položila na jeho rameno. 

Holka nešťastná, že se na něj nevysereš! Nepřitočil se k ní. Spíš někoho 

vyhlíží, očima tápe k silnici. Ty jeho oči mi připadají falešný.  

„A máš mě radši než Sylvii?“ 

„Janino, prosím tě, dej už pokoj.“ 

Aha, jakousi Sylvii má radši. Janin nejčitelnější obličej okamžitě vyjadřuje 

obraz největšího zklamání. Oči se jí zakalují výmluvným smutkem. Na 

okamžik se střetávají s mými. Jen na okamžik. Zjevně ji nezajímám, možná 

mě ani nevnímá. V duchu se sám sobě omlouvám, Já bych si dřepnul jinam, 

ale jinde místo nebylo. Vztekám se sám na sebe. Co mi je do jejich problému? 

Loudám se pro další pivo. Mým momentálním přáním je zdunit se a nemyslet 

na to, s kým leze Marta do postele. Vracím se s druhým pivem a odstartováno 

je i druhý dějství. Na scéně se objevuje nová postava. Vyzývavá černá kočka. 

Sexbomba. Velkej svůdnej výstřih až na hranici veřejnýho pobouření. 

Všechno je na ní černý. Dlouhý vlasy do půli zad, přiléhavej lesklej komplet, 

lodičky s největšíma možnýma jehlama. Vyzývavou chůzí se blíží k našemu 
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stolu. Hned jsem věděl, kolik uhodilo. Logýnek setřásl Janinu ze svýho 

ramene.  

Sylvie. Doplouvá k nám. Má na to ty černý lodě. Přisedá si na mou lavičku, 

přímo proti Logenovi. Už jí horlivě připaluje cigaretu. Natáhla a sebevědomě 

mu foukla kouř do tváře. „Tak Logene, jak ses rozhodnul? Já, nebo ona?“ 

(Řemínek, Josef. Chlapi nepláčou aneb Kladno, to je to město. Praha. Otakar II. 2000, s. 

23- 26) 

INTERPRETACE 

Chlapi nepláčou aneb Kladno, to je to město je román, který podává 

svědectví o tehdejším životě na Kladně a v jeho blízkém okolí (Beroun, 

Sýkořice). Zachycuje skutečné reálie a objevují se zde události, které se 

skutečně staly. Román řeší mezilidské vztahy, které mohou být někdy složité, 

a problémy, které mohou potkat každého z nás. 

Hlavní postavou je čtyřiceti pětiletý Jiří Jirkal. Pracuje jako vrchní mistr 

v sochorové válcovně Poldi Kladno. Odešla od něj žena Marta, což pro něj 

byl obrovský šok. I přesto, že byl vzorný manžel, stal se pro svou ženu 

poněkud nudným. Rád se toulá přírodou, jezdí na čundry, hraje na kytaru. 

V tomto směru můžeme sledovat několik autobiografických rysů. Sám autor 

má také rád přírodu, hraje na kytaru a jako zaměstnanec Poldi Kladno má 

spoustu zkušeností s prací v tomto hutním gigantu. Jiří rád dává přezdívky 

věcem a lidem, ke kterým má nějaký vztah. Například své ženě říká 

Marťanko, své Škodovce říká Drahunko. 

Marta Jirkalová odešla od svého manžela kvůli svému šéfovi Kryštofovi, do 

kterého se bezmezně zamilovala. Po čase však jejich vztah začne mít trhliny. 

Jana je šestnáctiletá okouzlující a krásná dívka. Pochází z pochybné a chudé 

rodiny. Otec je nezaměstnaný opilec, matka slaboška, bratr budoucí 

kriminálník a sestra prostitutka. 

Martin je syn Jirky a Marty. Je velmi rozčarovaný z rodinné situace, která 

doma panuje. Nemůže uvěřit, že se rodiče rozešli. Studuje v Ostravě, kde 

chodí se svou přítelkyní Marcelou. Když zjistí, že ho Marcela podvádí, 

rozejde se s ní a vrací se do Kladna za tátou, kde ho potká nečekané štěstí. 

Jiří se jen velmi těžko vyrovnává s odchodem své ženy Marty.  

„Marťanko, ty bláznivá slepice, co jsi mi to provedla?“  
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Řvu na celej barák, ale nikdo tu není. Tupě zírám na lístek už dobrejch dvacet 

minut. Moje Marťanka už není moje. Už patří nějakýmu cizímu chlapovi. 

(Řemínek, Josef. Chlapi nepláčou aneb Kladno, to je to město. Praha. Otakar II. 2000, s. 

16) 

Chce přijít na jiné myšlenky, a tak odjíždí na čundr do přírody, kterou tak 

velmi miluje. Náhodou se seznámí s mladičkou Janou, když je svědkem jejího 

rozchodu s přítelem Logenem, který ji opustil kvůli zlomyslné Sylvii. Jana je 

nešťastná, ale svého zachránce a utěšitele nachází v Jirkovi.  

Jana má problémy se školou, a tak se jí Jirka nabídne, že jí pomůže. Dokonce 

se k němu i nastěhuje. Našla v něm oporu, bezpečí, domov, zabezpečení, tátu. 

Jiří tak nachází nový smysl života a dokonce se vrací zpět k hudbě. Pokouší 

se společně se svými kamarády Samem a Mikym znovuvzkřísit kapelu, kde 

by měla zpívat i Jana. 

Jednoho dne se vrací na Kladno syn Martin. Doma se seznámí s Janou a 

okamžitě se do sebe zamilují. Jiří se najednou cítí být na druhé koleji a začíná 

propadat beznaději. Naštěstí pro něj si však Marta uvědomí, že udělala chybu 

a chce se ke svému manželovi vrátit. Smíření Jirky a Marty probíhá na 

autobusové zastávce u hotelu Diplomat v Dejvicích, kde oba čekají na 

autobus do Kladna. Bylo to zcela náhodné setkání. 

Moment, ten chlap pár lidí přede mnou vypadá jako můj Jirka. I bundu má 

jako Jirka, sama jsem mu ji v Labuti vybírala. Poodešla jsem stranou, abych 

na něj líp viděla. Je to můj Jirka! Sněhový vločky mu roztávají ve vlasech. Je 

zarostlej, chudáček, nikdo se o něj nestará. Rozbušilo se mi srdce. Co dělá 

v Praze? Už tu má jinou? Já snad omdlím. Ještě o mně neví. Je otočenej 

k Diplomatu jako kdyby počítal projíždějící auta.“Jirko!“ zavolala jsem a 

hlas mě nechtěl poslouchat. Přesto se otočil. Vzpamatovává se z momentu 

překvapení a zmateně si uvědomuje mou přítomnost. „Já...jedu za tebou,“ 

pospíšila jsem si s vysvětlováním. Výraz v jeho obličeji byl najednou plný 

vděčnosti a zamilovanosti. Už ho opravdu nikdy neopustím. Svojí hlavu 

opírám v momentě o jeho chlapský rameno. Objímáme se jak dva 

sedmnáctiletý blázínkové. Jsem nejšťastnější slepice na světě. (Řemínek, Josef. 

Chlapi nepláčou aneb Kladno, to je to město. Praha. Otakar II. 2000, s. 152- 153) 

Jediné, co narušuje šťastný konec příběhu je fakt, že Poldovka zkrachovala a 

Jiří přišel o práci. 

Dalo by se říct, že jsem doopravdy šťastnej. Ale... 
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Podíval jsem se ven do tmy. Jenom červený světýlka na vrcholu komína 

sochorový válcovny a červený světýlka na vrcholu komínu předojemný 

válcovny dávají tušit, že míjíme ladem ležící hutní gigant. 

Nad matkou českýho průmyslu je tma... (Řemínek, Josef. Chlapi nepláčou aneb 

Kladno, to je to město. Praha. Otakar II. 2000, s. 154) 

Příběh je vyprávěn hned několika osobami (Marta, Jiří, Jana a Martin). 

Použití polyperspektivního vypravěče umožňuje pohlížet na věc z různých 

úhlů pohledu a nabízí tak různé náhledy na skutečnost (použití 

polyperspektivního vypravěče můžeme sledovat například i u Kunderových 

románů Žert či Nesnesitelná lehkost bytí).  

ROZHOVOR 

Rozhovor s Josefem Řemínkem, který vyšel v podnikovém časopise Poldi Kladno: 

Kdy a s jakými literárními pracemi jste začínal? 

 

    S prvními pokusy o literární dílo jsem začal v 25 letech. Člověk se však nestane autorem 

knihy přes noc. Zprvu jsem psal naivně a naivní příběhy. Cesta k napsání slušné knihy je 

trnitá a dlouhá. Mockrát jsem s psaním praštil, abych se k němu zase vrátil.  A když už je 

konečně prvotisk na světě, je spíše dílem náhody, najít nakladatele, který riskuje jít na trh 

s dílem od neznámého autora. Svou první knihu jsem držel v ruce až po dlouhých 

devatenácti letech od počátku mého psaní. Vyšla den před mými narozeninami – takže 

oslava byla dvojnásobná! 

 

   Řekněte něco o vzniku Vašich románů. 

 

   V polovině 90 let, jako každý poldovák, jsem byl najednou bez práce a řekl jsem si: 

„Hochu, na to že jsi měl do poloviny šesté třídy samé jedničky, tak jsi to nikam 

nedotáhnul, tak zkus aspoň napsat tu knížku…“  A tak vznikla kniha „Chlapi nepláčou“. 

Ano, děj se  částečně odehrává na naší sochorovce právě v době zániku Poldovky.  

   Děj druhé knihy „Záporna z Kladna“ je z r.1976, právě v ten rok na podzim jsem 

narukoval na vojnu a ty bohémské časy před vojnou  se dobře pamatují. I děj druhé knihy 

má základnu na Kladně.  

 

   Vaše romány se odehrávají v prostředí, které kladeňáci dobře znají, jsou v nich reálné 

postavy? 

 

   Ano, to je častá otázka. Ale všechny postavy i příběhy jsou smyšlené. Ani bych si 

netroufnul o konkrétní osobě psát. Ony totiž všechny postavy v příběhu musí být černobílé, 

tedy musí mít své klady a zápory, to je předpoklad úspěšné knihy. Přeci nenapíšu o 

sochorovce ze samých Mirků Dušínů! 

   Ono konkrétní osobu, která by se v knize poznala, zkladnit a zezápornit veřejně by byl 

sakra risk. Tím spíš na sochorovce. Já chci, proboha, tady ještě těch devět let do penze 

vydržet! 
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   Připravujete další knížku a můžete nám o ní něco říct? 

 

   Odhaduji, že na každé z obou knih jsem se vším všudy strávil tisíc hodin, protože jsem té 

velké výzvy – napsat čtivou knihu - chtěl docílit. A já zatím v sobě nenosím žádný příběh, 

kterému bych těch tisíc hodin obětoval. Jsem z toho docela „nešťastnej“, protože když už 

jsem se naučil psát, tak bych měl psát.  

   I když kolegové z kanceláře mi už pro třetí knihu vymysleli název. Řekli: „Když se ta 

druhá knížka jmenuje Záporna z Kladna, tak tu třetí pojmenuj Porna z Kladna, uvidíš, jak 

půjde na dračku!“  

 

   Děkuji za rozhovor a přeji Vám mnoho věrných čtenářů. 

 

ODKAZY 

http://www.cbdb.cz/autor-36065-josef-reminek 

http://www.kamelot.cz/news/139/17/Josef-reminek-Vzdycky-jsem-chtel-

neco-napsat/ 

http://www.frantovastranka.estranky.cz/clanky/kladno-literarni/kladno-

literarni---sesta-cast.html 

http://www.kladnominule.cz/pribehy/kladno-pise-prozu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbdb.cz/autor-36065-josef-reminek
http://www.kamelot.cz/news/139/17/Josef-reminek-Vzdycky-jsem-chtel-neco-napsat/
http://www.kamelot.cz/news/139/17/Josef-reminek-Vzdycky-jsem-chtel-neco-napsat/
http://www.frantovastranka.estranky.cz/clanky/kladno-literarni/kladno-literarni---sesta-cast.html
http://www.frantovastranka.estranky.cz/clanky/kladno-literarni/kladno-literarni---sesta-cast.html
http://www.kladnominule.cz/pribehy/kladno-pise-prozu
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JAKUB THEISSIG (TĚŠÍK) 

ŽIVOTOPIS 

Jakub Theissig se narodil 26. 11. 1971 v Praze. Společně se svými rodiči a 

jedním bratrem bydlel celé dětství na Kladně. V mládí byl sportovně 

založený, hrál tři roky hokej a také tenis. Od třetí třídy navštěvoval jazykovou 

školu, kde se učil angličtinu a ruštinu. Už zde se začal Jakub literárně 

projevovat prostřednictvím školního časopisu. Sám tuto tvorbu označil za 

„takové počátky“.  Poté studoval kladenské gymnázium, kde se začal už více 

vyhraňovat od sportu k umění. Nejvíce ho v životě poznamenala hudba 

(první koncert Pražského výběru, den kdy poprvé viděl film Wall od 

Pink Floyd, hudba skupiny U2). „Hudba se táhne celým mým životem, 

vyvolává ve mně různé pocity, vnitřní boje, vnitřní tlaky.“ (Theissig, rozhovor) 

Ve svých sedmnácti letech napsal svoji prvotinu pod názvem Tíha reality. 

Povahově je spíše introvert a individualista, což se odráží i v jeho tvorbě. Sám 

sebe označil za vůdcovský typ: „Je potřeba dělat něco víc, než sedět doma 

v teple.“ (Theissig, rozhovor) V tomto duchu se vyjadřuje i k tématu listopadové 

revoluce, která ho zastihla při studiích na gymnáziu. „Revoluce pro mě byla 

zajímavý zážitek.“ (Theissig, rozhovor) Po gymnáziu zkoušel přijímací řízení na 

obor žurnalistika, ale neprošel. To ho ale od psaní neodradilo. Občas 

dopisoval do různých periodik a pracoval ve Večerní Praze. Poté začal 

pracovat v jednom kladenském klubu, kde pořádal kulturní akce, 

performance. „V této době se projevovala čerstvě nabytá svoboda a mě to 

táhlo k volnosti. V klubu se pohybovali lidé, s kterými jsem si rozuměl. Byla 

to pro mě citově velmi intenzivní doba. Pouštěly se tam filmy a volnost 

souvisela i s drogami. I umění je s drogami částečně spjato, prožitek pak 

může být velmi zajímavý, ale samozřejmě nejsem úplným zastáncem drog.“  

(Theissig, rozhovor) Svět mu tehdy připadal upnutý a rychlý a on toužil po 

poznání. „Ze začátku jsem kouřil marihuanu a psal jsem pod vlivem. Tato 

tvorba není pro každého vstřebatelná.“ (Theissig, rozhovor) Připadal si, že je 

neustále na cestě. V té době se do České republiky dostalo LSD. „Lákalo mě 

to z důvodu otevření mysli. Přitahovalo mě to, jak to může odblokovat určité 

věci a otevřít vědomí. Jsou to látky, které dostanou člověka do úplně jiného 

světa. Člověk pak prožívá věci mnohem intenzivněji a může přijít na nové 

souvislosti. Může se jednat o určitý druh poznání a člověk se pak stává 

mnohem citlivějším.“ (Theissig, rozhovor) V té době byl Jakub policejně 

vyslýchán kvůli pěstování marihuany. Když se k tomu přidaly i další faktory, 
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neunesl Jakub tíhu svého osudu a rozcitlivělý ještě pod vlivem látek skočil 

z kladenského mostu. Skok naštěstí přežil bez vážnějších následků. Dnes na 

tento čin vzpomíná se slovy: „Chtěl jsem se vzdát pozemského hmotného 

života. Byla to pro mě fáze, kdy jsem se chtěl srovnat se světem a odpoutat se 

od něj.“ (Theissig, rozhovor) Po této události přehodnotil svůj pohled na život. 

Snažil se smířit se světem a jít ve svém poznání dál. Nyní po tolika letech 

prožívá stav rovnováhy, zklidnění. Chce si užívat života. Na prvním místě je 

pro něj duševní prožitek, ale uznává také důležitost peněz. „Nejsou pro mě na 

prvním místě, ale jsou potřeba k životu.“ (Theissig, rozhovor) Občas ale také 

pociťuje jakousi prázdnotu, kterou se snaží vyplnit psaním. 

Jakub také pořádal autorská čtení. Jednak v klubu, kde pracoval a jednak na 

umělecké škole v Kolíně. Předčítal, mimo jiných, i vedle Ludvíka Vaculíka. 

Se svým přítelem Jiřím Homolou, autorem divadelních her, zajímavě ztvárnil 

své Povídky, které byly dokresleny hudbou a umocněné prezentací obrázků. 

Sám ale o této zkušenosti říká: „Úplně mi autorské čtení není blízké, může 

přiblížit autora, ale necítil jsem se v tom dobře.“ (Theissig, rozhovor) 

Nyní Jakub bydlí i se svojí rodinou na okraji Prahy, což je pro něj výhodné 

kvůli dojíždění do práce. Pracuje ve firmě AAA auto. Je ženatý teprve tři 

roky. „Nikdy jsem se do toho nehnal, souvisí to i s jistou nechutí 

k oficialitám, ale prostě to tak vyplynulo.“ (Theissig, rozhovor) Nyní je pro něj 

rodina na prvním místě. Se svojí ženou má dceru a vyženěného syna. Jakub 

nyní používá původní jméno jejich rodiny. „Děda si za války jméno počeštil 

na Těšík kvůli Němcům, po revoluci jsem si vzal jméno zpátky.“ (Theissig, 

rozhovor)  

V nejbližší době se chystá napsat novou knihu, která bude mít volnější 

strukturu a půjde o propojení prózy a poezie. Do této knihy zařadí i starší 

povídky a básně z jeho prvotní tvorby. Říká o ní, že se bude jednat spíše o 

vnitřní životopis, kde vyjádří své životní spojitosti a vnitřní pohnutky. 

Prozatimní pracovní název knihy je Rozjímání. Tento pojem převzal od 

Aristotela. Nejvíce ho ovlivnil jeho spis O duši. „Vše kolem mě bylo 

najednou tak samozřejmě uspořádané a klidné, ale stejně jsem se necítil 

spokojený a naplněný. Znovu jsem se musel nutně vrátit k úkolu, který jsem 

dlouho alibisticky odkládal. Písmem se lépe vysvětlí veškeré okolnosti, které 

nám jinak spalují jazyk, nebo nemáme tolik času o nich hovořit. Podvědomě 

cítím, jak jsem s dobou dozrál pro tento krok, který mi pomůže v očištění. 
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Samozřejmě hlavně v mých očích, protože psaní je nejlepší druh 

psychoanalýzy a sebepoznání zároveň.“ (Theissig, rozhovor) 

Ukázka z rozpracované knihy Rozjímání 

Na svět jsem přišel na břehu Vltavy a tak se k ní pravidelně vracím. 

Představuji si svou duši, jak krouží nad Strahovem, pak kolem Hradu asi 

Nerudovou ulicí, dál po nábřeží a sem tam se otírá o zdi chrámů, až vystoupá 

nad střechy domů pod Vyšehradem a následně s očekáváním vstoupí do 

nového života. Naše cesty se různě proplétají, ale podvědomě od začátku 

hledáme teplo a klid, ze kterého jsme byli vytrženi. Stejně jako animální 

kmeny uctíváme nejvyššího vládce Slunce a v různých podobách uchováváme 

také oheň. Tím, co nás zahřívá a dává nám sílu je láska, ale stejně nás může 

hodně spálit, pokud nebudeme dávat pozor. Je to jako když se malé dítě 

chytne horkého topení a nemůže se pustit jak je zaskočené. Je to jako jedovatá 

droga, které se nechcete vzdát. Bylo by příjemné vždy umět nastavit ten žár 

jako na termostatu, ale to by už nebylo to pravé vzrušení. Po letech si nerad 

připouštím, že hledám klid, ale celá cesta směřuje jen k tomu, aby člověk 

pochopil a naplnil své poslání. Ten klid má pak na každém kroku, dík 

poznání, že jde po správné cestě a dělá, co je v jeho silách. Neklid je těkání, 

které nás odvádí od pozornosti. Ztrátou kontroly nad vlastním konáním a 

děním kolem sebe pak chybujeme. Následky nás vracejí po cestě zpět nebo 

nás rovnou dovedou na její konec. (Thessig, Jakub. Rozjímání) 

O svém stylu psaní říká, že je nepojmenovatelný a nesourodý a že se jedná o 

styl, který do sebe pojímá všechno. „Svůj styl psaní bych ani neoznačoval. 

Člověk hledá svůj styl. Styl přichází automaticky. Do dvacátého roku jsem 

byl velmi nesourodý a můj styl byl syrový, ale i na syrovosti může být něco 

zajímavého. Byl jsem rád, že mi s tím kamarádi pomohli.“ (Theissig) Jeho 

tvorba připomíná tvorbu hudebních textů, které mají zvláštní rytmus a 

důležité myšlenky se musí vejít do kratšího útvaru. Pro svou tvorbu využívá 

spíše kratší formát, protože nechce věci opakovat a vyhýbá se přílišnému 

popisu. „Nikdy asi nebudu umět napsat velký román.“ (Theissig, rozhovor) 

Hudební texty jsou, stejně jako Jakubovy povídky, spojené s prožitkem.  

SEZNAM AUTOROVY DOSAVADNÍ TVORBY 

Povídky, Roub- Sojka production, Kladno 1993 

Tíha reality (1989) 
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Některé fragmenty: 

Vykoupení (1997) 

Oheň (1997) 

Hledání (2013) 

FRAGMENTY 

VYKOUPENÍ  

Chtěl by se vrátit  

Než prázdnotě nechat  

Ve studených zdech  

Věčného města  

Pár prokřehlých srdcí  

Snad budou čekat  

Tak z posledních sil pod tíhou světa  

Pro jediný cíl  

Však je jako řeka  
 

OHEŇ  

V Tvé klidné duši  

Skryt věcný plamen  

Hnán zrádnou buší  

Do míst kde pramen  

Se prodírá zemí  

A světlo si hledá  

Kam dojde neví  

Obloha šedá  

Chci cítit zdi chrámu  

A plnit ho zpěvem  

Pak později k ránu  

Tvým dechem být sveden  
 

HLEDÁNÍ  

Říkáme, že hledáme pravdu  

Ale každý den ji zrazujeme  

Objevujeme vesmír  

A nevidíme bídu kolem nás  

Čekáme na proroka  
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Ale neumíme naslouchat  

Modlíme se k bohu  

Jež k nám promlouvá  

Tak tiše V našem nitru 

 

UKÁZKA Z RUKOPISNÉ NEVYDANÉ PRVOTINY TÍHA REALITY 

První minuty cesty nejsou sice oku lahodící, zajímavost se jim však upřít 

nedá. Projíždíme částmi Prahy, do kterých se zahraniční turista nedostane. 

Staré neudržované domy s oprýskanou omítkou. Ty odkryté cihly se na mě 

dívají jak časně probuzená milenka. Občas okno se zašlým rámem, na skle 

s malbami jak od mistra Mráze, ale vždyť je léto… I střechy jsou takové 

podroušené. Jejich jedinou hrdostí bývají už jen komíny, které jednou za čas 

dýchnou do ulic teplo zašlých domovů. Ze střech se do země zabodávají 

okapy. Při dešti v nich proudí vzpomínky, které je užírají a užírají. Všechno je 

pokryto špínou, pachem, zlem a událostmi. Naštěstí už matičku opouštíme, 

ale ještě dlouho cítíme, jak starostlivě sleduje naše kroky. 

Po několika minutách dřímotu se probírám a sleduji klusající krajinu. Stále se 

nacházíme v polabských hvozdech- nezábavná příroda. (Pokud budu chtít i 

nadále zaznamenávat veškeré zajímavosti obklopující jedoucí vlak, budu 

nucen opustit kupé a dívat se z uličky, protože můj soused je přes půl 

obrazovky.) V uličce je sice rušno, ale promítá se na větším plátně. 

Právě mě upoutala celkem pohledná zeď na kraji lesa, takový přírodní 

mantinel- brání kamení ve vstupu do kolejiště. Dobrá práce, vždyť i zeď se dá 

zkazit. Stažené závory. Pokaždé si vážím toho, že auta musí počkat, až 

přejedu. Moc mě mrzí, když u závor žádné auto nečeká.  

Počasí si zatím nerozmyslelo, co podnikne, a tak se tváří rozpačitě. 

Potkáváme první vesničky, první JZD a jejich lány, na kterých právě probíhají 

žně. Krásný je pohled na řádky sena končící někde daleko- za obzorem. Také 

míjíme první zahrádky se spoustou rostlin. Nejvíce na sebe upozorňují 

slunečnice. Hrdě se tyčí jako mladé dívky, když jdou poprvé do tanečních. A 

zase pole, občas nějaký kopeček nebo lesík. Pak zase další vesnička…, jak 

vidím, tak se mění v nějaké město. “KOLÍN“ (Theissig, Jakub. Tíha reality) 

UKÁZKA Z KNIHY POVÍDKY 

Láska 
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Ty pláčeš? Ty pláčeš, protože to nemůžeš pochopit? Ale vždyť lásku nelze 

pochopit. Ať pláčou ti, co si myslí, že ji pochopili. Ty neplač. (Theissig, Jakub. 

Povídky. Roub- Sojka production, Kladno 1993, s. 29) 

Červy 

A červ zase chtěl něco nového. Poslední nová věc už vlastně ani nová nebyla 

a každý má tolik nových věcí. Tak i červ si něco urval a měl něco nového a 

ostatní věci tím pro něho ještě více zestárly. A přišel do řečí, že má něco 

nového a o to vlastně šlo. A další červíci začali více krást a běhat, aby i oni 

měli něco nového. (Theissig, Jakub. Povídky. Roub- Sojka production, Kladno 1993, s. 

34) 

Kroky 

A když jsem učinil krok první, bylo mi krásně, však už při kroku druhém mi 

všechno připadalo tak šedé a já sám sobě zbytečný. Při nadechnutí jsem cítil 

radost z harmonie přírody a z toho, že tu jsem, ale jakmile jsem vydechl, 

přepadla mě úzkost a strach z veškerého bytí. (Theissig, Jakub. Povídky. Roub- 

Sojka production, Kladno 1993, s. 51) 

Na rozcestí 

Stojím na rozcestí pravdy a lži a očima se ptám svého přítele na směr. 

Neodpovídá, a tak se každý nejistě vydáváme různými směry, ač jsme před 

tím oba s jistotou věděli kudy- kam. (Theissig, Jakub. Povídky. Roub- Sojka 

production, Kladno 1993, s. 50) 

Stále na útěku 

Jsem stále na útěku před svými myšlenkami, Děsím se svých tužeb, a proto 

stále běžím. Utíkám od starých lásek. Bojím se zaprášených vzpomínek, které 

jsou stále tak silné. Utíkám z domova, a pak zase zpět domů. Spěchám od 

moří až k vrcholkům hor, jen abych nezmeškal něco úžasného.  

Utíkám a slunce mi zaslepuje oči, jindy vítr zvedá prach anebo mě zahalí 

neprodyšná tma. Tak jako tak jsem slepým poutníkem po vlastním nitru. Jsem 

stále na útěku a narážím do zdí, které jsem sám vystavěl. Každým dalším 

krokem, jako bych se jen vzdaloval podstatě. Každý další krok slepce 

přibližuje k záhubě. Jsem stále na útěku od světa, který si vytvářím sám 

v sobě. (Theissig, Jakub. Povídky. Roub- Sojka production, Kladno 1993, s. 48) 
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INTERPRETACE 

Kniha obsahuje 81 velmi krátkých povídek. Jedná se o lyrizovanou prózu.  

Na začátku můžeme najít věnování: Věnováno všem, kteří knížku právě 

otevřeli. 

Za jednotlivými povídkami můžeme spíše vidět obrazy a cítit atmosféru. 

Povídky nám umožňují uvolnit se do jiných skutečností, do jiných světů, které 

jsou méně vnímány. Autor používá různá podobenství k vyjádření a 

pochopení pozemské hmotné reality a společně s autorem nastupujeme na 

cestu poznání. Vracíme se tak do míst, kde každý nesmysl má svou 

nezanedbatelnou hodnotu. 

Většina povídek připomíná spíše sny, polemizování nad tématem (například 

povídka Úterý) nebo vyjádření nálady, která právě v dané situaci převládá 

(například povídka Půlnoční pohoda). Povídky nejsou založeny na ději, proto 

působí spíše filozofickým dojmem, což potvrzuje i samotný závěr knihy: 

Zanedlouho bude civilizace smetena ze Země. Je nutné ukrýt se před tímto 

světem, aby si už nemusel mít strach z jeho výmyslů. Jenom návrat do přírody 

tě může zachránit. Očisti se a najdi v sobě nekonečno. Pak poznáš vše 

prostupující jednotu- že všichni jsme všechno a všechno je ve všem- a dál už 

budeš vědět sám.(Theissig, Jakub. Závěr knihy Povídky) 

 Jedná se často o niterní zpověď. Rozebírá se to, co se odehrává uvnitř duše. 

Povídky jsou nedořečené, nemají žádné řešení a nutí čtenáře k zamyšlení. 

Autor píše o obyčejných věcech neobyčejným způsobem. 

Jeho tvorba je spojená s introvertním prožitkem a citlivostí. Povídky jsou 

velmi spojené s prožitkem. Cílem je pomoci čtenáři otevřít něco nového, něco 

odkrýt. Záleží na každém čtenáři, jak text uchopí a jak smysl povídek pojme. 

Autor nechce dávat jasnou pravdu. 

Povídka Kroky  

Autor se zde snaží vyjádřit dualitu světa. Poukazuje na dvě strany mince. 

Staví proti sobě do opozice klid a smysl proti nesmyslnosti a šedivosti. Svět je 

založený na protikladech. Klady a zápory vidí jako základ fungování všeho. 

Jedno bez druhého není možné. Člověk by měl mít pozitivní přístup i ke 

špatným věcem, snažit se ve všem hledat to dobré. Svět je takový jaký je a my 

se s tím musíme smířit. Ze špatných věcí se dá poučit. Negativní věci tu musí 
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být, abychom poznali ty dobré, pozitivní. Tato povídka autora natolik 

ovlivnila a provází ho jeho životem, že se ji rozhodl použít i pro svou novou 

připravovanou knihu Rozjímání. 

Povídka Stále na útěku je ovlivněna autorovou cestou stopem do Paříže a do 

Holandska. Podle autora je člověk v cizině sám sebou, přijde na jiné 

myšlenky a seznámí se s novými lidmi.  
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EVA MICHOROVÁ 

ŽIVOTOPIS 

Eva Michorová, rozená Bartošová, se narodila 30. 12. 1964 v Kladně. 

Vystudovala kladenské gymnázium a fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy. 

Po škole pracovala v časopisu Dikobraz, přispívala do časopisů Podvobraz, 

Květy, Vaše příběhy. Později pracovala v časopise S tebou mě baví život a 

v Nedělním Blesku, nejnověji pracuje v internetovém magazínu televize Nova 

doma.cz.  

Bydlí v Kyšicích na Kladensku, je vdaná, má dvě děti, dcera letos 

vystudovala medicínu a pracuje jako lékařka, syn studuje práva v Brně. 

„Mám takové obyčejné, nevynalézavé záliby:četbu, kino, divadlo, pečení 

sladkostí (ale to se teprve učím, například takové buchty s mákem nebo 

bábovky jsou dosti náročné), dlouhé procházky v přírodě (jako dítě jsem ráda 

chodila na houby, ale teď už na ně nevidím), dřív jsem měla také ráda rodinné 

výlety na hrady a zámky -ale na to už teď moje děti dost kašlou...).“ 

(Michorová, rozhovor) 

SEZNAM VYDANÝCH TITULŮ 

Doposud publikovala šest dívčích románů:  

Čekání na prince (1996) 

Bára ze zámku, nakladatelství Signet Žatčany, 1997, ISBN  80-86021-42-4 

Kdo mi dá růži? (1999) 

Nikoho se nepros! (2000) 

Samá voda (2001)   

Tak co, holky, co si počnete?, nakladatelství Erika, Praha, 2001, ISBN 80-

7190-589-5 
 

S MUDr. Martou Brtníkovou napsala knížku o výchově k rodičovství:  

Přinesl nás čáp, asi (1992).  

Mimoto vydala knihu o hazardu: 

Hříchy velkých hráčů (2000)   

Podílela se na knížce skutečných kriminálních příběhů: 
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A teď padáme, rejžo, nakladatelství MAC, 1998, ISBN: 80-86015-33-5 

V nakladatelství Eroika pak vydala následující romány:  

Učitelé, kouzelníci, zloději, nakladatelství Eroika, 2004, ISBN 80-86337-39-1 

Všechno v pořádku, slečno Karpíšková, nakladatelství Eroika, 2002, ISBN 

80-86337-25-1 

Jedna jediná noc s inženýrem Kuželem, nakladatelství Eroika, 2004, ISBN 80-

86337-50-2 

Nevíte, kdo mě zabil?, nakladatelství Eroika, 2009, ISBN: 978-80-86337-85-2 

 

UKÁZKY Z KNIHY VŠECHNO V POŘÁDKU, SLEČNO 

KARPÍŠKOVÁ? 

Kapitola první  

Karolína nebyla blondýna. Muži milují blondýny. Ale za manželky si berou 

tmavovlásky. Vědí proč. Ostatně čert je vem. 

Karolína byla tmavovláska. Ležela na něčem bílém a studeném a zírala do 

stropu, který už znala. Nohy měla roztažené doširoka, ruce sevřené v pěst, na 

tváři vzteklý škleb. Dílem vzteklý, dílem bezmocný. Oči nalepené na strop se 

hrozily pohlédnout na muže, jenž se nad ní skláněl. Strop pamatoval lepší 

časy. Hleděla do prasklin, v nichž maně tušila mapu Atlantidy či obličej zlého 

starce. Tlumeně sykla. Sakra! Bolest je skřet s nebozízkem. Pootevřeným 

oknem vstoupilo jaro a rachot auťáků zhusta překračujících nejvyšší 

povolenou rychlost v obci. Opatrně se nadechla a vdechla to jaro. Pořád 

křečovitě střežila oči, jen aby se nepodívaly do očí toho chlapa. 

Chlap byl zticha jako hřbitov. Evidentně se pekelně soustředil. Karolína byla 

taky zticha, taky jako hřbitov. Nehty se zarývala do vlastní dlaně, zatínala 

zuby a prozatím si dovolila jen jedno jediné tlumené syknutí a dvě zaúpění 

tak nezřetelná, že je sama jen sotva postřehla. Zavřela oči. Otevřela oči. 

Studené lůžko, studený vzduch, studené cinkání studených nástrojů. Náhle 

zesílená hudba z tranďáku a za pár vteřin rádio pravilo: „A nyní si, vážení 

posluchači, řekněme něco o korupci na Šumavě…é, promiňte…o kůrovci na 

Šumavě…“ 

Sykla podruhé. Zavřela oči. Otevřela oči, Zhluboka se nadechla. Znělo to jako 

tichounký nářek zbloudilé duše. Studený kov cítila až v břiše. Jo, měla v sobě 
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šperhák, který se ještě ke všemu otáčel nebo snad natřásal nebo co. Strach ji 

ovíjel jako had, jako břečťan, jako divoké psí víno. Taky vztek. Jenomže 

chlap nad ní nenesl na tom všem žádnou vinu. Rádio prohlásilo, že nyní si 

poslechneme názor posluchače, pana Jardy. Pan Jarda prohlásil: „Všecko 

státní úředníci prožerou, stát to rozfofruje, rozdá cikánům…a nic nemáme!“ 

Rozhlas panu Jardovi poděkoval za jeho názor. Rozezněla se ryčná dýhárna. 

Karolíně vnitřní zrak ochotně naservíroval všechny ty šohaje s péry na 

klobouku a červenolící cérečky, kterak se na pódiu v krojích a s rukama v bok 

vykrucují a chichotají a občas někdo zařve: Juchúú- a práskne se pravou 

rukou do pravého kotníku. Nebo do levého? Kdosi v sousední místnosti 

přeladil z dýhárny na vypalovačku. 

Tyran převlečený za mastičkáře z ní vyndal jeden šperhák a ponořil do ní 

druhý, snad ještě delší, lesklejší, ostřejší a studenější, než byl ten předchozí. 

Hlasitě polka. Nikdo nepromluvil. V duchu se modlila: Proboha, ať to nic 

není, ať se mnou nic není nebo ať je to jenom nějaká ptákovina,- nějaká 

blbost, něco, co nestojí za řeč a nad čím stojí za to mávnout rukou, pro všecko 

na světě a pro všecky poklady světa, ať to nic není, prosím, panebože prosím, 

andělíčku- můjstrážníčku, prosím…prosím! (Michorová, Eva. Všechno v pořádku, 

slečno Karpíšková. Eroika, 2002, s. 7- 8) 

Kapitola druhá  

Lina seděla v pokojíčku před zrcadlem a civěla do něho. Osoba v zrcadle byla 

obyčejná hnědovlasá modrooká zmatená nic nechápající věčně špatně 

oblečená gymnaziální myš s hustým obočím (po dědovi), odstávajícíma ušima 

(po druhém dědovi) a vykrojenými rty bůhví po kom. Z mysli jí nelezlo ono 

deprimující: Ale já ho asi nemám ráda. Bylo to tak. Lina toho mrňavého 

esenbáka asi neměla ráda. Zapsala si tu větu do deníčku a na několika dalších 

stránkách se zabývala dalekosáhlými úvahami o tom, že láska skály boří a 

hvězdy zhasíná, zatímco ona, místo, aby umírala láskou, na rtech má led 

chladné oči. Vypadalo to, že esenbák má smůlu.  

Lina si nanesla na nesnesitelně fádní obličej stíny modré jako pondělí, krátké 

řídké řasy zvýraznila půltunou jakéhosi nekvalitního černidla, jež zanechávalo 

cucky, hřebenem si učesala ježaté obočí, rty namázla jelením lojem, matčinou 

rtěnkou a jakýmsi starým leskem, který se už léta rezignovaně válel v šuplíku, 

a konečně si sundala natáčky. 

Docela se vyděsila. 
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Vypadala jako abstraktní pudl. 

Naštěstí si vzpomněla na heslo pratety Karly (vyšité červenou nití na bílém 

plátně), jež viselo v pratetině starodávné kuchyni nad prehistorickými kamny: 

Komu se to u nás nelíbí, ať si to doma lépe zařídí. Svým způsobem by se to 

mohlo vztahovat i na obličeje. Prostě na ksichty. Komu se nelíbím, ten ať si 

trhne nohou a sbalí nějakou blondýnu. 

Nasadila si brejle, aby se lépe viděla. V brejlích se sice lépe viděla, ale zas 

vypadala strašně, protože měla brejle. A když si ty brejle sundala, tak se zase 

moc dobře neviděla. Byl to příšerně začarovaný kruh. Chystala se ne ples es 

es em. Její rodiče se s tou myšlenkou stále nějak nemohli smířit. Matka čas od 

času vběhla do pokoje a vykřikla: „Linuško, přece si nemyslíš, že 

bys…nemáš snad v úmyslu…?“ Zajíkla se a chvíli nemohla mluvit. Sebrala 

na pomoc všechny své vnitřní rezervy a pokračovala jako člověk, který je 

úplně na konci všech sil: „Nenapadlo tě snad…? Nemůžeš si přece myslet, 

že…?“ 

Lina zaujatá nasazováním a sundaváním brejlí si brejle nasadila a řekla: „Co 

jako?“ 

Matka se nadechla a pokusila se o zcela souvislý verbální projev: „V kolik 

hodin hodláš přijít domů, Linuško?“ 

Lina si sundala brejle. Smutně se zahleděla na jednu zvlášť divokou lokýnku 

a pojala úmysl zcivilizovat ji studenou vodou. Šla do umakartové koupelny a 

lokýnku namočila. Výsledek byl zdrcující. Mezi ostatními kudrnami vyhlížela 

mokrá lokna jako náhle zplihlý psí ocas. 

„A v kolik mám jako přijít?“ vzdychla otráveně. 

„V osm?“ tázavě pravila matka. 

„Mami. V osum ten ples začíná.“ 

„V devět?“ 

„Mami!“ 

„Dobrá, tedy v deset. V deset nula nula si vyzvedneš věci v šatně a vyjdeš 

před kulturní dům. Tatínek tam bude čekat v autě. Samotnou tě v noci domů 

jít nenecháme. V noci se v našem městě dějí strašlivé věci. Nepopsatelně 

hrozné věci.“ 
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„Mami. V deset je brzo. Ten ples je do dvou.“ 

„Je naprosto lhostejné, v kolik hodin ta kulturní událost končí. Ty budeš čekat 

v deset nula nula před kulturním domem. Přece si nemyslíš, že bychom tě 

nechali ponocovat do dvou? V tvém věku? Vyloučeno. Co by si o nás řekli?“ 

(Michorová, Eva. Všechno v pořádku, slečno Karpíšková. Eroika, 2002, s. 32- 33) 

UKÁZKA Z KNIHY TAK CO HOLKY, CO SI POČNETE 

Daniel přišel ráno o deváté. Zrovna jsem vyhlídla z okna a on se blížil 

k myslivně s obrovským báglem a něco si pohvizdoval. Zahlíd mě v okně a 

zavolal: „Ty jsi Karolína viď? Co novýho, Karolíno?“ 

„Ále, tady se nic neděje, tady chcíp pes,“ řekla jsem a šla vzbudit Natálii. 

Vyšla ven. Sedli si na lavičku. Bylo slyšet, co si povídají. Ne že bych chtěla 

poslouchat. Prostě to bylo slyšet. 

Daniel: „Natálie, jsi strašně bledá.“ 

Natálie: „Radši mi řekni: Kdes byl? Kdes byl, když jsem tě nejvíc 

potřebovala? Nechals mě tu samotnou, klidně jsi mě tu nechal. Nebál ses o 

mě. Jsem ti lhostejná.“ 

Daniel: „Nějak ti nerozumím. Přišel jsem přesně, jak jsme se domluvili.“ 

Natálie: „Bylo ti jedno, že se mi může něco stát. Taky že se stalo. Šimáně mě 

zamkl na statku. Nechtěl mě pustit ven. Nakonec jsem utekla. S Karolínou 

jsme se tu zabarikádovaly. Ona s flintou, no to byl teda pohled. Strašně se 

bála. Kdes byl ty? A co bys dělal, kdybych bývala nedokázala utéct a kdybys 

mě tu nenašel?“ 

Daniel: „No našel bych si tě. I kdybych měl prolézt všechny zdejší domy od 

sklepa až po půdu.“ 

Natálie: „Takže to bylo všechno zbytečný? Ten můj útěk?“ 

Daniel: „Nebylo, neboj. Aspoň se Karolína naučila zacházet s flintou.“ 

Natálie: „No teda. Tebe si nikdy nevezmu.“ 

Daniel: „Já tebe taky ne. Mně stačí, když spolu budeme žít na hromádce. 

Nebo se taky říká na psí knížku.“ 
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Nebo taky na divoko, napověděla jsem mu v duchu. Učesala jsem se, 

naházela si věci do kabelky a vyšla jsem před hájovnu. Nevím proč, ale 

v hrdle jsem měla knedlík. Taky obličej se mi zmuchlal jako použitý 

kapesník. 

„Tak ahoj,“ řekla jsem jim. 

„Nebreč, Karolíno,“ řekl mi Daniel. „tebe přece nikdo nezamk.“ Pokusila 

jsem se o úsměv. Vlekla jsem se tou úzkou lesní cestičkou. Vzpomněla jsem 

si na vilu, který asi už nikdy neuteču. Natálie má zas na krku hájovnu, Vlk 

těhotnou Pavlínu, fotr mě, máma příštipkáře, svlíkající se inženýr to svoje 

svlíkání, tak to jsme zamčený všichni. Klíče, ty máme u sebe. Klidně bychom 

si mohli odemknout a zmizet tomu všemu za devatero řek. Ale my zůstáváme. 

No nejsme praštěný? (Michorová, Eva. Tak co holky, co si počnete. Erika, Praha, 2001, 

s. 157-158) 

INTERPRETACE 

Zatímco román Všechno v pořádku, slečno Karpíšková? je určen starším 

ženám, tento román je určen pro mladé dívky. Pro každý dívčí román je 

typická citovost, identifikace s hlavní hrdinkou, první lásky a zklamání, 

problémy spojené s dospíváním a rodinné problémy. Tyto hlavní rysy 

najdeme i v této knize. 

Vystupují zde dvě hlavní postavy. První je sedmnáctiletá Karolína, nejhezčí 

holka z městečka, která poté co ji matka opustila, žije jen se svým otcem 

v secesní vile, obklopena penězi a luxusem. Je tajně zamilovaná do svého 

třídního učitele Vlka, který ji ale bere pouze jako svoji studentku a chystá se 

na svatbu se svou přítelkyní Pavlínou.  

Druhou hlavní postavou je její nejlepší kamarádka Natálie, která bydlí zcela 

sama v hájovně v lese a řeší také, stejně jako Karolína, milostný problém. 

Posledním přáním jejího zesnulého otce bylo, aby nežila sama a vdala se za 

zemědělského synka Josefa Šimáně. Obézní Josef však vtipem právě nehýří a 

mluví převážně jen o zemědělských plodinách. Navíc do jejího života vstoupil 

okouzlující Daniel.  

Každá dívka je úplně jiná. Karolína je pyšná, cynická, mazaná, vypočítavá, 

drzá, ví o sobě, že je krásná, inteligentní a bohatá a dává to svému okolí 

dostatečně najevo. Dokáže se ale postavit za osobu, kterou miluje a udělá pro 

ni vše. Natálie je krásná, ale skromná. Je jemná, slušná a zároveň odvážná. O 
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jejich charakteru se dozvídáme vždy z popisu té druhé. Z popisu situací, jak 

se která dívka zachová a z popisu vzhledu, jak ji ta druhá vidí: 

„Karolína hodila hlavou dozadu a kapuca jí sjela z vlasů. Několika trhnutími 

rozepla knoflíky, svlékla šedý zimník a stála teď v rozlehlé síni v celé své 

kráse: vysoká, štíhlá, přírodně blonďatá, oči z čokolády, šaty z nejčistší vlny a 

oslnivé nohy v punčocháčích za čtyři stovky. Bohužel právě u jejích nohou se 

náhle objevila zrada, něco jako jeden falešný tón, jenž dokáže zkazit celou 

sonátu. Obrovské kostkované bačkory s bílými bambulemi. Paní domácí je 

před Karolínu přistrčila. Karolína se podívala dolů na bačkory, nekonečnou 

chvíli je pozorovala a pak se její pohled zvolna stěhoval až ke mně. Tak tohle 

snad prokristapána ne, říkaly její oči. Umím v nich docela dobře číst. „Děkuji 

paní Šimáňová, to je od vás nesmírně laskavé, ale já jsem si boty přinesla 

svoje,“ řekla Karolína tak nesnesitelně sladce, až mě zamrazilo, ta zmije mi 

slíbila, že se aspoň pokusí o slušné chování, no to nám to tedy pěkně začíná. 

Karolína vytřepala z příruční brašny extralodičky nachlup v tom odstínu, co 

jej měla na šatech, vklouzla do nich, a díky jehlovým podpatkům byla rázem o 

hlavu nebo ještě o víc vyšší než paní domácí. Na tu teď shlížela z výšky a 

hezky se na ni usmívala, řekla bych, že až moc hezky. S klidem jsem si obula 

ty kostkované bačkory s bambulemi. Bylo mi v nich krásně teploučko. ? 

(Michorová, Eva. Tak co holky, co si počnete. Erika, Praha, 2001, s. 8- 9) 

Měli byste ji vidět, jak byla naštvaná. Zrovna ona, to zosobnění andělského 

klidu, ta ztělesněná vlídnost, ta pochodující nádoba plná šlechetnosti. 

(Michorová, Eva. Tak co holky, co si počnete. Erika, Praha, 2001, s. 19) 

No jo, vsadím boty, že chcete vědět, jak Natálie vypadá. Nebudu vás napínat a 

prozradím vám to, taková jsem já. Tak si představte Audrey Hepburnovou 

dejme tomu ve filmu Prázdniny v Římě. Určitě jste to viděli, hrála tam tu jako 

sen krásnou princeznu, co se zamilovala do novináře. Tak taková je Natálie. 

Tmavovlasá dívka s hlubokýma očima, záhadnýma jako dvě hádanky, má v 

nich všechnu tu svou zatracenou ušlechtilost a taky cosi, co nejde přečíst, 

nějaké tajemství ...Kdepak na Natálii nemám, vypadá jako madona, no 

řekněte sami, kdo může být hezčí než panenka Marie, nikdo. ? (Michorová, Eva. 

Tak co holky, co si počnete. Erika, Praha, 2001, s. 21) 

Zatímco v románu Všechno v pořádku, slečno Karpíšková? si autorka 

pohrávala s časovou rovinou (střídá se zde vyprávění malé Liny a dospělé 

Karolíny), zde pro zpestření použila polyperspektivního vypravěče. Střídá se 

zde vyprávění obou dívek. Dívky popisují své vnitřní pocity, to, co se jim 
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odehrává v hlavě. Není to tudíž vyprávění objektivní, ale subjektivní, zaujaté. 

Realitu vidíme očima hlavních postav. 

Kniha je rozdělena do dvanácti kratších kapitol. Tento dívčí román je 

podstatně svým rozsahem kratší než román výše zmíněný. 

Autorka z důvodu, aby byl text pro čtenářky přitažlivější, důvěrnější, ne příliš 

strojený a jim více blízký, využívá také slovní zásobu obecné češtiny a 

nespisovné tvary hlavně v případech, kdy se jedná o přímou řeč postav: 

„No vidíš, to se hodí. Fotr chodí každou středu do Zámečku a vrací se o 

půlnoci. Tak do půlnoci je vila vaše. Dobrý, ne? Fotr bude fuč a já půjdu do 

kina pak někam na kafe. A netvař se tak vyděšeně. Co bych neudělala pro to, 

aby tys měla radost a ten blb Šimáně vzteka.“ ? (Michorová, Eva. Tak co holky, co 

si počnete. Erika, Praha, 2001, s. 75) 

ODKAZY 

http://www.databazeknih.cz/autori/eva-michorova-6347 

http://www.cbdb.cz/autor-3089-eva-michorova 

http://www.eroika.cz/katalog-autorek/eva-michorova.aspx 

http://www.knihovnicka.net/autor/902-michorova-eva/zivotopis-biografie/ 

http://www.databook.cz/michorova-eva 
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LUBOMÍR „ČUŽÁK“ RYS 

„Už jako malý kluk jsem byl v knížkách.“ (Rys, rozhovor) 

ŽIVOTOPIS 

Lubomír Rys se narodil 22. 8. 1944 v Kladně. Vyrůstal po válce, a jak sám 

říká, měl krásné dětství, i když bylo maso jednou týdně a nebyla televize. 

Jeho dětství je hodně oživované vyprávěním rodičů, hlavně maminka si 

pamatuje mnoho historek a detailů. Měl nezatížené dětství i přes nepříznivost 

doby. „Jako dítě se těmito věcmi příliš nezabýváte. Chodilo se na prvního 

máje, ale nechápete další souvislosti a okolnosti.“ (Rys, rozhovor) Maminka 

měla vztah k umění, a tak chodil často do divadla, přednášel na besídkách a 

zpíval. Měl ovlivněné dětství, vyrůstal v době tendenčních filmů (Timur a 

jeho parta, Pád Berlína aj.). Však postupně s tím, jak dospíval, si utvářel 

vlastní názor na život. „V době mého dětství, kdy jsem se dotvářel, mě zaujal 

jeden citát, který jsem měl stále před očima. Na kladenské knihovně stálo: 

chce-li být člověk vzdělaný a moudrý, musí si nade všechno zlato a stříbro 

vážit knih. Tato slavná věta našeho významného Čecha Jana Ámose 

Komenského, kterou nosím stále v paměti, mě inspirovala po celou dobu 

mého života a provází mě dosud.“ (Rys, rozhovor) 

V mládí byl pro něj nejdůležitější sport. Hrál hokej, fotbal, tenis. Škola šla 

trochu stranou. Ve svém bratrovi měl obrovský vzor, protože byl úspěšným 

sportovcem, a tak chtěl docílit i on stejných úspěchů. Nejdříve hrál za žáky, 

poté hrál dorosteneckou ligu, dále za dospělé, ale pak musel odjet na vojnu do 

Košic, kde strávil pět let. Po návratu z Košic vystudoval Střední průmyslovou 

školu strojní. 

Hráčská kariéra: 1963- 1968 Dukla Košice a VSŽ Košice, 1968- 1975 Poldi 

Kladno, 1975- 1977 Slavia Praha, 1977- 1984 Beroun, 1984- 1985 HC Slaný. 

Ve 49 letech vystřílel EHC Frankfurt postup do druhé německé ligy. 

Trenérská kariéra: Beroun, VTJ Mělník, HC Slaný, Kaučuk Kralupy 

Je šťastně ženatý s manželkou Štěpánkou. Má dvě dcery Mirku a Lenku. Dále 

má tři vnoučata Nelu, Matěje a Lukáše. 

Jeho otec Drago, česky Karel, pochází z Vrbovace u Záhřebu. Matka Marie, 

silně věřila komunistickému režimu, dělala na poště a šířila stranický tisk. 
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Má dva bratry Karla (zemřel) a Mirka. Karel byl o čtrnáct let starší. Mirek byl 

slavný internacionál, hrál na nejvyšší úrovni fotbal i hokej. Žil přes dvacet let 

v Americe, kam utekl po sovětské okupaci v roce 1968 a několik let 

prezidentoval v krajanské Spartě Chicago. „Karel byl mojí oporou, protože na 

mě měl víc času. Mirek byl osobnost, ale Karel mi věnoval veškeré volno.“ 

(Rys, rozhovor) 

K jeho jménu Lubomír se váže veselá historka o tom, jak paní Rysová poslala 

manžela na faru, aby nahlásil, jak se jejich syn bude jmenovat. Otec omylem, 

protože se přeslechl, místo Luboš nahlásil Chrudoš. Po tom, co se paní 

Rysová zděsila, musel okamžitě běžet zpátky na faru, aby ho stačili 

přejmenovat, než se sepíše rodný list. 

Přezdívku Čužák má Lubomír po otci, kterému tak začali říkat na vojně, 

protože byl výbojný a vznětlivý. Od té doby mají tuto přezdívku všichni 

Rysové, co žili a žijí na Kladně. Čužáci byli v bývalé Jugoslávii něco jako 

partyzáni. 

Lubomír Rys je člověk plný optimismu a humoru, výborný bavič a vypravěč 

vtipů. „Jsem člověk, který je rád mezi lidmi a také člověk, který rád mluví a 

kouří, dokonce jsem si složil i písničku na cigaretu.“ (Rys, rozhovor) Píše 

písničky a drobné básničky na různá témata, ty pak prezentuje na svých 

„decentních večerech“, které pořádá jednou měsíčně. Na své zábavné večery 

si zve zajímavé hosty, známé osobnosti, například Miroslava Donutila, 

Helenu Vondráčkovou, Moniku Absolonovou a mnoho dalších. „Jediný, kdo 

mi chybí je Lucie Bílá a Karel Gott, se kterým jsem ale v jednání, že bychom 

to pojali jako charitativní akci na pomoc dětem.“ (Rys, rozhovor) Celou akci si 

zařizuje sám, od scénáře, přes propagandu, až po lístky. 

SEZNAM VYDANÝCH TITULŮ 

Obsluhoval jsem hokejového krále 

Nakladatelství Soukup a David, s.r.o., Praha 2008 

ISBN:80- 86899- 34- 3  

UKÁZKA Z KNIHY OBSLUHOVAL JSEM HOKEJOVÉHO KRÁLE 

Kapitola pátá- Dvě slunce jsou víc než jedno  
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Jaromíra Jágra s Lubomírem Rysem dělí osmadvacet let. Je to vlastně malý 

zázrak, když si chlap, na kterého jdou léta, porozumí s klukem. Ale někdy se 

ten odstup dá překročit. Úsměvem, náladou, optimismem. Chlapi, pokud jsou 

opravdovými chlapy, by měli zůstat kluky, protože si dovedou hrát a nesedí 

zatrpkle v koutě omotaní léty jako škrtící liánou. Také proto se možná ti dva 

setkali. 

„Viděl jsem ho jako žáčka, malýho kluka na Bendikově hokejový škole ve 

Slaným. Vím, že dával pět, deset gólů za zápas. Vedl jsem ho v patrnosti. To 

hned poznáš, že jsi potkal někoho výjimečnýho, ale ani o tom moc 

nepřemýšlíš. Někde vzadu v hlavě máš uložený, že to jednou bude borec. 

Pamatuju si ho i z dorostu, když přecházel do áčka. Mezi dospělý chlapy. 

Bylo mu sedmnáct let a bylo jasný, že z něj brzy bude plejer. Měl všechno. 

Dlouhý skluz, kličku a především přehled.“ 

Nebyl to ale střelec jako „Balík“ Milan Nový, viď? 

„To ne. Balík udělal čtyři kroky, obrovsky zrychlil, a bylo to tam. Jarda 

potřeboval dostat přihrávku, nebyl to ten typ, co by projel celým válem, 

placem. Když ale tu přihrávku dostal, tak dokázal předvídat, co by z toho 

mohlo vzniknout. Měl myšlení šachisty. Vždycky byl o tři tahy napřed. Ne 

bruslením, ale myšlením. Už v klukovských letech.“ 

V draftu byl v roce 1990 na pátém místě. Sebevědomý a cílevědomý kluk 

věděl, že brzy uroste domácí, tehdy ještě československé lize, a zamíří do 

velkého světa. Nebude hrát v ochotnickém hokejovém divadle, ale v La Scale. 

První part. V Pittsburghu cítili, že si při výběru na draftu sahají na budoucího 

hokejového krále. Vzali ho mezi sebe. 

„Do Ameriky přišel usměvavej klučina s dlouhými vlasy. Američani mají 

čuch. Pochopili, že je to hvězda, která bude bavit lidi. Vyprodá stadion. 

Věděli, že bud mediálně zajímavej, rozpoznali, co v něm je a nechali mu 

volnost. Měl image krásnýho kluka s úsměvem na tváři a těmi rozevlátými 

kudrnatými vlasy. Američani jsou rádi, když jsou lidi přitažliví, sebevědomí. 

Prostě bych dal hned krk na to, že poznali, že kupují usměvavou hvězdu. 

V týmu byl tehdy Mario Lemieux, Cofffey, Francis, Burasso. Všichni si ho 

hned oblíbili.“ 

Do Ameriky sice přijela hokejová Nova, ale v osmnácti letech není lehké si 

zvyknout na jiné prostředí. Žít sám bez mámy, táty, kamarádů. Poslouchat 
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jazyk, který mu asi nejdřív musel znít jako maďarština. Prošel si nelehkým 

obdobím. Na stadion chodil poslední a první odcházel. Radši utekl. Houstla 

nálada blbec. Na místě generálního manažera Penguins naštěstí byl gentleman 

Craigh Patrick, bývalý učitel z Colorada, který byl za Jaromírovým tátou i 

v Kladně. A ten ho pozval do hospody na Cikánce, kam chodili dělňasové 

z Poldovky hned po šichtě v šest hodin ráno na pivo. Patrick, zvyklý na hotely 

s pěti hvězdičkami, musel jenom s údivem otvírat pusu… Za Jaromíra se ale 

postavil a sehnal mu nejen spoluhráče, ale spíš staršího kamaráda. Jirku 

Hrdinu z Calgary Flames. O časech, kdy by se nyní slavné číslo 68 nejraději 

vrátilo domů, dobře ví i Čužák Rys. 

„Vyprávěl mi, že v těch prvních měsících kolikrát plakal. A máma mi to 

potvrzovala. Neuměl jazyk a v Pittsburghu musel povinně chodit na kurzy 

angličtiny. Třeba šest hodin denně. Rvali to do něj. A teď nevím, jak bych ti 

to úplně přesně řekl, ale… kdyby se tenkrát dostal do nějakýho blbýho klubu, 

kde by panovala jiná atmosféra než v Pittsburghu, tak by ho tam zkazili. Jenže 

v Pittsburghu věděli, že mají poklad. Povolili mu a Jirka Hrdina mu opravdu 

hodně pomohl v době, kdy ho jazyková bariéra srážela dolů.“ 

Začala devadesátá léta. Blížila se doba, kdy se měli poprvé setkat. Rys v té 

době zrovna nechodil každý den vybírat do banky padesát tisíc korun. Spíš 

přemýšlel, po jakých cestách by dál šlapal životem a mohl se usmívat. Aby to 

byl on. Bylo pár let po listopadové revoluci. Hrál ještě v Německu za tři sta 

marek zápas. V Kolíně. Ale spíš se hledal. 

„V tý době jsem se potácel,“ přiznává. „Měli jsme s Edou Novákem a Frantou 

Kaberlem firmu Sport Stars na prodej hokejový výstroje a výzbroje. Pak jsem 

si říkal, že musím něco udělat pro rodinu, tak jsem si pronajal prostory 

v Poldi poliklinice a vybudoval tam bistro Mirlandbell. Dal jsem tomu 

exotický název, dělala tam dcera Mirka, pomáhala manželka Štěpánka. 

Prodávali jsme chlebíčky, zákusky, kafíčko. Chtěli jsme zajišťovat i nákupy 

rovnou domů. Byl jsem bojovník, hned při první šichtě jsem promluvil do 

rozhlasu a dal jsem všem lidem nákup zdarma. Lidi přišli, ale horšilo se to 

každým dnem. Kikslo to, kolem bylo hodně jiných podobných obchůdků.“ 

Na kladenské Sítné tehdy otevřeli kasino Admiral. Kladno vstoupilo do světa 

hazardu. I na Sítné přece mohlo být takové malé Las Vegas s výhledem na 

skanzen Poldovky. 
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„Nadchlo mě to, bylo to něco novýho. Na Kladně nikdy nic podobnýho 

nebylo. Začal jsem tam chodit, a to mi taky zrovna nepomohlo. Zpočátku to 

vypadalo nadějně, já jsem hravej, bavilo mě to, ale není to způsob obživy. 

Bylo tam ale slušný prostředí, dobrý zacházení. Potřebovali do kasina 

natáhnout lidi. Hrál jsem ruletu, Black Jacka. Ne, na číslo jsem nikdy nesázel, 

ale někdy má člověk intuici, že vyjde sedmička, čtrnáctka. Tomu docela 

věřím. Když vyhraješ, tak je to krásnej pocit, ale nejhorší jsou konce, protože 

žádný hráč s tou výhrou nedokáže zacházet. Nikdo neumí včas odejít a mezi 

ty hráče jsem patřil i já. Říkáš si, že když to nevyjde teď, tak to vyjde příště. 

A na tom je to vlastně založený. Dlouhodobě nikdo nemůže vyhrávat. Když 

budeš chodit pravidelně, tak jsi v mínusu. Byl jsem otrávenej, hledal jsem, co 

dělat. Trénoval jsem Slaný, Mělník, ve Slaným jsem dělal i ředitele zimáku, 

ale pořád jsem nevěděl, kudy dál.“ (Rys, Lubomír. Obsluhoval jsem hokejového 

krále. Soukup a David, s.r.o., Praha 2008, s. 60- 64) 

INTERPRETACE 

Jedná se o autobiografický text. Obsluhoval jsem hokejového krále je 

životopisná kniha, která svým názvem evokuje jeden z románů Bohumila 

Hrabala. Tato kniha však zachycuje období autora od narození zhruba do 

šedesátého roku života. Obsahuje veselé příběhy, které se skutečně udály. 

„Jako bývalý sportovec, hokejista, jsem prožil neskutečné příběhy, které 

vyprávím všude, kde k tomu dostávám prostor.“ (Rys, rozhovor) Dále je 

vyprávění doplněno básněmi, které pan Rys vytvořil, jedná se většinou o 

verše a epigramy a Jaromíru Jágrovi. 

V únoru se rodí slavní (k pětatřicátým narozeninám Jaromíra Jágra) 

Třicet pět let tě nosí tenhle svět 

Vydrž Járo, dělej slávu 

Jsi náš hlavní květ 

Zdraví, to je téma hlavní 

V únoru se rodí slavní 

Proslavil jsi republiku 

Hrouda tvá je česká 

Díky tobě naší zemi půl světa snad tleská 

Překonal jsi všechny mety 

Sláva někdy bolí 

V Americe lidé žasnou, co dokážeš s holí 

Jsou to věci neskutečné 

New York taje v nadšení 
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Povýšil jsi hru na báseň 

Divák krásu ocení 

Proto touto krátkou básní 

Gratuluju tobě 

Vlídné slovo rozehřeje srdce v každé době 

Za české fanoušky posílám pozdravy 

Přijeďte s New Yorkem příští rok do Prahy  
(Rys, Lubomír. Obsluhoval jsem hokejového krále. Soukup a David, s.r.o., Praha 2008, s. 

95- 95) 

Kniha obsahuje i mnoho fotografií z autorova mládí, dále fotografie 

z rodinného i sportovního prostředí a fotografie se známými osobnostmi. Na 

závěr je zařazen příspěvek, který je nazván: Čužáku, půjč mi dvacku! (aneb 

Jágr, Rys- a čas), ve kterém můžeme nalézt různé názory známých osobností, 

jednak na pana Rysa, ale i na Jaromíra Jágra. 

Jaromír Jágr  

„Čužáka znám šestnáct let. Oceňuju na něm, že má pořád dobrou náladu, je 

skvělý vypravěč, povídá mi svoje příběhy ze života, miluje historii a pořád- 

jak jsem říkal- je dobře naladěný a dovede mě vytáhnout z mých splínů a 

smutků. Samozřejmě vím, že býval ligovým hokejistou Kladna, má i několik 

startů za nároďák a musím přiznat, že mě docela mrzí, že jsme se spolu 

nemohli setkat na ledě. Myslím, že by mi jako tvořivý centr docela 

vyhovoval…“ (Rys, Lubomír. Obsluhoval jsem hokejového krále. Soukup a David, 

s.r.o., Praha 2008, s. 143) 

Martin Dejdar  

„Mistr Rys? Mám ho rád. A víte proč? Protože je málo lidí na světě, kteří, 

když je potkáte, vám zlepší náladu. Já ho potkávám rád, protože mě pokaždé 

pochválí. Usmívá se na mě. Je pozitivní. A to se dneska často nevidí. 

Vždycky se s ním zasměju, je to velký srandista a má rád kumšt. Bylo až 

dojemné, když na jedné z minulých Zlatých hokejek zazpíval velkému 

Jardovi písničku k vítězství, jeho podání Armstrongových písní je naprosto 

osobité a skvělé.“ (Rys, Lubomír. Obsluhoval jsem hokejového krále. Soukup a David, 

s.r.o., Praha 2008, s. 145) 

Kniha se skládá z dvanácti kapitol. Začíná vyprávěním o jeho dětství, 

rodičích, bratrech. Postupně se přesouvá do sportovního prostředí. Popisuje 

zde, jak se vyvíjela jeho sportovní kariéra, za koho hrál a kdo byl po jeho 
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boku. Hlavním tématem této knihy je Jaromír Jágr v Pittsburgh Washington. 

Lubomír Rys strávil po boku Jaromíra Jágra patnáct let.   

Vyšlo 7000 výtisků. „Byl jsem potěšen, dostal jsem se na sedmé místo 

v prodeji. Tlačil jsem se i na Harryho Pottera, což považuji za veliký úspěch.“ 

(Rys, rozhovor) 

„Chtěl jsem napsat ještě jednu knihu, která by obsahovala historky ze 

zábavných večerů, které pořádám, ale prozatím jsem nenašel dostatek času.“ 

(Rys, rozhovor) 

S touto knihu pomohl Lubomíru Rysovi jeho kamarád Pavel Loněk. „Radši 

vyprávím, přidáte grimasy a hned to lépe zní. Ale Pavel Loněk byl psavec, 

psal hodně ze sportovního prostředí, tak jsem mu své příběhy vyprávěl a on 

dal mé vyprávění do krásné a zábavné podoby.“  (Rys, rozhovor) Vyprávění má 

formu dialogu, kdy pan Loněk „nadhazuje“ panu Rysovi témata a ten o nich 

ochotně a vtipně vypráví. Vyprávění Lubomíra Rysa je umístěno do 

uvozovek. 

ODKAZY 

http://kladenskelisty.cz/71063/lubomir-cuzak-rys-hokej-ma-porad-moc-rad-

ale-aktivne-se-venuje-uz-jen-tenisu/ 

http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/cuzak20111008.html 

http://www.rozhlas.cz/strednicechy/tandem/_zprava/lubomir-rys-byvaly-

hokejista--1154865?print=1 
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ZÁVĚR  

Ve své antologii jsem se snažila představit pět současných žijících autorů 

Kladenska.  Na základě rozhovoru, který jsem s nimi prováděla, jsem zjistila, 

že jsou velice rozdílní, co se týká osobnosti i tvorby samotné. Jediné spojující 

vodítko mezi všemi je kladenský region, ale nic dalšího, co by bylo všem 

společné, jsem neodhalila. 

Jiří Homola se věnuje divadelní činnosti. Zaměřuje se především na tvorbu 

divadelních her. Napsal i některé romány a básnické sbírky, ale nepatří to 

k dominantě jeho tvorby. Za své některé divadelní hry a básnické sbírky 

obdržel ocenění. Z jeho tvorby nebylo nikdy nic vydáno, což poukazuje na 

tvůrčí typ autora, který raději píše do šuplíku. Sám uvedl, že by ho to příliš 

svazovalo. Josef Řemínek napsal dva romány, které se odehrávají v prostředí 

Kladna, kde žije a kde pracoval v hutích Poldi. Jeho texty vypovídají o 

Kladně, o životě na Kladně. Jeho texty mají poznávací funkci, ale i estetickou. 

Autor jenom nevypovídá, ale umělecky vypovídá aktualizovaným jazykem. 

Žádné příběhy ani postavy jeho románů nemají reálný předobraz. V tvorbě 

Jakuba Theissiga se hodně projevuje jeho osobní ladění a charakter. Je spíše 

introvert a individualista, rád přemýšlí o životě, o lásce, o smyslu všeho a 

takto působí i jeho krátké povídky, které tíhnou k lyrizované próze. Je to 

člověk velmi uzavřený a záhadný, a tak i jeho tvorba je filozoficky laděná. 

Jedinou ženou mezi všemi byla Eva Michorová, která se zaměřuje hlavně na 

romány pro dívky a pro ženy. Její tvorba je ze všech autorů nejrozsáhlejší, 

nazvala bych ji tedy nejaktivnější autorkou. Její knihy nejsou náročné, spíše 

slouží k relaxaci. Neřeší žádná závažná témata ani filozofické problémy, spíše 

píše o každodenních životních situacích. Největším bavičem ze všech byl pro 

mě Lubomír Rys. Je to člověk plný optimismu a humoru, což se projevuje i 

v jeho jediné knize Obsluhoval jsem hokejového krále. Jedná se o 

autobiografický text, kde autor popisuje zážitky ze svého života. Převážná 

část knihy se odehrává v hokejovém prostředí, protože Lubomír Rys byl 

jednak známým hokejistou, ale také dlouho spolupracoval s Jaromírem 

Jágrem. 

Ve své antologii jsem se snažila postihnout všechny literární druhy. Snažila 

jsem se, aby má práce zahrnovala prózu, případě lyrizovanou prózu, poezii i 

drama. Chtěla jsem tím poukázat na rozmanitost autorů kladenského regionu. 
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Jsem velice ráda, že jsem měla možnost s autory promluvit a důvěrně je 

poznat. 
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RESUMÉ 

Chtěla jsem zapátrat a objevit nové autory, kteří mají potenciál stát se 

známějšími a jejichž texty mají nějakou výpovědní hodnotu, avšak zároveň 

aspirují na uměleckou literaturu. Z těchto autorů jsem chtěla sestavit svoji 

antologii s komentáři a interpretacemi, kde bych představila jejich život a 

jejich tvorbu. 

Nekladu si nárok na úplnost, nechci dělat mapování a celistvý průzkum, ale 

spíše menší antologii pro účely bakalářské práce. 

SUMMARY 

The objective is search and find new authors who has potential to be more 

acquainted and whose texts has realistic as well as literature value. The goal 

was set up anthology with comments and interpretations which present life 

and work of mentioned authors. 

The aim of this anthology is not full presentation of described matter. 
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Jakub Theissig s dětmi 

 Obal dívčího románu od Evy Michorové 
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