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Příloha č. 9: Ukázka fejetonu Chléb ze železa – Zapomenutá Ostrava 

 

…   Jdou do práce časně ráno, dokud se slunce příliš ostře neopírá do zad. Nesou na ramenou 

kylofy a kladiva. Mezi sběrači železa je také parta žen. 

   Přivstaly si a již pobíhají po svahu haldy. Vyklepávají kousky železa. Větší kusy, které 

najdou, dopravují nahoru nebo dolů, podle toho, kam to mají blíže. Postaví se jedna vedle 

druhé a podávají si kusy železa. Je to živoucí pás. Povídají si: 

   „Karola, včeraj chlopi našli velku plotnu, měla přes 25 metrakuv.“ 

   „Já o tym nic něvim, ale je to možne, bo se něska jakši do roboty něženu. – Kaj ju 

zasmyčili?“ 

   „Něvim. Henaj idu. No, co je s vami, chlopi? Dněska něbudětě robiť?“ 

   „Ni. Kdo ma bidu, něch robi“ – smějí se sběrači železa. Z dálky doléhá supění vlaku. Jedna 

žena se napřímí a podívá směrem k žofinským pecím: „Už jedu.“ 

   Šš – tatatata – šš –šš – syčí lokomotiva, vlekoucí asi osm kolib naplněných struskou. 

Dojíždí na určené místo. 

   „Hej, chlopi, vstavať“ – křičí dolů do údolí vylévači strusky. Cože, někdo na strusce spí? 

Neviděli ti lidé vykřičníky?“ 

   Na úpatí haldy se pohybují otrhané postavy. Jedna vysoká se pomaličku zvedá a zahučí 

nevrle: „Ani něněchatě pořadnych ludi spať.“ 

   „Enem němruč a vstavaj. Třa isť do roboty. – Pěkny starosta obce, dy se mu něchce rano 

vstavať.!“ 

   „Velci pani ti vstavaju ež v osm hodin“ – odpovídá se smíchem Prokop, starosta struskové 

obce, nazývané „brenpartije“. Příslušníků této obce je několik a jsou to lidé zklamaní životem. 

Odešli sem do ústraní, kde se oddali pití brenu. Je to nečistý líh, jenž míchají s vodou, a takto 

zředěný pijí. Brenaři nejsou zlí lidé. Nikoho neokradou, spokojí se jen s tím, co jim lidé 

darují. 

   S nevolí opouštějí nocleháři své pelechy a odcházejí na jiné místo. Tam znovu rozloží kusy 

hadrů, části to svých ložních souprav. Vyprázdní z lahve zbytek „brenu“ a zase na trošku 

spaní uléhají. Nedbají na staré dobré přísloví: Ranní ptáče dál doskáče. 

   Vylévači strusky lezou na koliby. Ruce se chopí pák, zuby kol se skřípotem zapadají do 

sebe, pánev se zvolna vyklopí. „Už letí!“ – Po svahu se řítí vyklopený bombon. Naráží na 

kusy strusky, uráží je, tříští a bere s sebou dolů k řece.  

   „Ale peče něska to slunce, ta jak dyby se zvarirovalo. Je to ale dycky lepši, ež dyby 

luchalo.“ 



   Další pánev se vyklopí, tekutý žhavý obsah vyšplíchne na svah. „Šupa tam eště zustala.“ 

   Šupa je jakási slupka, která po stěnách koliby ztuhne a musí se násilím vyrazit. „Jakube, 

podaj mi hef tu šinu.“ Vylévači uchopí část kolejnice a buší jí do překlopené pánve. „Hej rup, 

kizde rub“ – vykřikují při každém úderu. 

* 

   „Karola, oto sem našla pěkny kusek…“ nedopověděla. Nakloněný bombon se rozběhl k ní. 

Zaznělo několik varovných výkřiků: „Tynka, utěč!“ 

   Ani jich nebylo zapotřebí. Tynka zpozorovala nebezpečí a utíká dolů. Balvan poskakuje po 

svahu jako kopací míč hřištěm. Je to tíha. Ostré hrany rozdírají Tončiny nohy, ona však na nic 

nedbá, jen utíká, aby ušla smrti. Kdyby jen trochu stranou odskočila, byla by se zachránila. 

Dobíhá ke skupině bombonů, chce se za nimi schovat, ale už je pozdě. Bombon ji dohoní, 

udeří do zad a sráží k zemi. Pak se zachytí okrajem o jiný a zůstane nakloněn nad tělem mrtvé 

ženy jako náhrobní kámen. 

   Muži i ženy slézají k ní. Někdo se rozběhl na četnickou stanici. Za několik minut přijíždí 

auto Červeného kříže. Několik párů rukou uchopilo mrtvou a uložilo na nosítka. Muži 

odnášejí ji k vozu a sunou mrtvou do něho. Auto odjíždí. 

   „Borak, tela se těšila na vyplatu, že kupi děckam buty.“ 

   „Jaka byla sinna. Musela byť na šup mrtva.“ 

   „Aspoň se dluho nětrapila. Tam ji budě dobře. Šak dyby se stanula na stranu, nic by se ji 

něstalo.“  

   „To se fajn mudruje, ale dy člověk v taku chvilu je cely popleteny, ani něvi, co robi.“ 

   „No, baby, něchmy referovaňa a drauf do roboty. Zítra nakladamy na vagony. A za tři dny 

mame po vyplatě.“ 

   Ťukání zaznívá haldou, jako by se nic nestalo. A přece tu zahynul člověk. 

 

(Zapomenutá Ostrava, 1948, str. 61-64) 
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