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Vážení spoluobčané, 
školní rok dětem utekl jako voda, máme tu po roce opět letní prázdniny a čas dovolených. Léto se 
již přihlásilo krásnými slunečnými dny s někdy až vysokými teplotami. A právě letní prázdniny, 
kdy nebude ve škole probíhat vyučování, je ten nejlepší čas na opravy v budově základní školy. 
Koncem školního roku se budova základní školy čím dál více potýkala s problémy v odkanalizo-
vání dětských WC a patrně i netěsností dešťové kanalizace. Ve sklepě bytu školníka a třídě dru-
žiny se po přívalových deštích začala objevovat vlhkost, posléze i voda. Proto nás čeká výměna 
starých litinových odpadních trubek a odstranění dalších havarijních stavů, které se vyskytnou 
při těchto pracích.
Oprava střechy základní školy se blíží do finále, je již téměř hotová. Zbývá o prázdninách už jen 
vyúčtování projektu. Do opravované tělocvičny školy jsou objednány kotevní prvky na lana a tyče 
na šplh a na hrazdu, které již neodpovídaly současným normám. O dalším vybavení tělocvičny 
jedná městys s vedením školy. 
Městys Knínice objednal nové sloupy na místní rozhlas. Již dříve jsem psal o poskytnuté dotaci na 
rekonstrukci místního rozhlasu, bylo by nevhodné nová rozhlasová hnízda umístit na staré, místy 
již nebezpečně nakloněné sloupy. Dodání sloupů by mělo být během prázdnin, samotnou instalaci 
nového digitálního rozhlasu plánujeme na září. 
V těchto dnech je dokončována oprava kaple sv. Floriána. Zbývá též už jen vyúčtování k poskyt-
nuté dotaci. Mimo dotaci byla provedena i oprava omítky uvnitř kaple ve spodní části a kompletní 
vnitřní výmalba. Zbývá jen počkat na stavební povolení na nasvětlení kaple. Zemní pochozí světlo 
máme již zakoupeno. 
Kolem kostela již finišují práce na chodnících a výstavbě nového kolumbária. Svah za opěrnou zdí 
kolumbária je již zavezen a zhutněn, v současné době se již osazují skříňky na urny. 
V ulici Vanovská je dokončena rekonstrukce povrchu komunikace, budou se dodělávat vjezdy  
a chodníky k rodinným domům. Poté se firma DEAS přesune k Semíči, kde začne oprava stávající 
komunikace. V současné době je zde provedena přeložka sdělovacího kabelu, nachystána místa pro 
umístění stožárů veřejného osvětlení a uloženo vedení nízkého napětí. 
V minulém čísle zpravodaje jsem Vás informoval o tom, že Ministerstvo pro místní rozvoj zásadně 
snížilo finanční částku na dotační projekty obcí. Knínice žádaly o dotaci na opravu střechy budovy 
radnice s vnitřními úpravami a o dotaci na opravu části komunikace včetně mostu směrem k fot-
balovému hřišti. Bohužel jsme byli informováni, že z důvodu úspor státního rozpočtu nám tyhle 
dvě dotace poskytnuty nebudou. Stále ještě čekáme na výsledky dotací na výstavbu autobusových 
zálivů u žel. přejezdu a opravu hřbitovní zdi. Výsledky by měly být známy každým dnem. 
Přes prázdniny nás čeká mj. práce na nových projektech na opravy dalších komunikací a chodníků, 
budou vyhlašovány nové dotační projekty na opravy a výstavby. Je třeba se připravit na tyto výzvy,            
i když dle mého názoru nebudou alokace tak vysoké jako jsme byli zvyklí.  
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál hezké prázdniny, krásný čas dovolených a rekreací. Ke 
konci prázdnin přijďte všichni na taneční zábavu a poslední víkend jste zváni na pohár Drahanské 
vrchoviny a Posvícení. O těchto akcích budete informováni místním rozhlasem a na našich webo-
vých stránkách.

Petr Grénar 
starosta městyse   

informace  z  radnice
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Rekonstrukce střechy ZŠ

Nový hřbitov u kostela



3

Vítání občánků
V neděli, 12. 6. 2022, za krásného slunného a teplého dne, jsme přivítali při letošním, již druhém vítání 
občánků, 8 nově narozených dětí. Byli to děti narozené v druhé polovině roku 2021 a letos narozené. 
Přivítali jsme tyto děti: Theodor Chudjak, Teodor Mostovský, Ema Markusová, Ella Pokorná a při 
druhém vítání to byli: Matěj Hospodár, Jan Foerster, Zuzana Bránská a Ellen Krajíčková.
Dětem i rodičům přejeme do života zejména pevné zdraví, hodně radosti a plno krásných chvil pro-
žitých v rodinném prostředí. Děkujeme za vystoupení dětí z místní mateřské školy (Berenika Pulco-
vá, Lukáš Včelař a Aneta Vybíhalová), malým slečnám z místní základní školy (Miriam Hartlová,  
Michaela Olivová, Berenika Ševčíková, Veronika Mahelová a Simona Včelařová) a rovněž za přípra-
vu jejich paním učitelkám Havířové, Kopalové, Pokorné, Včelařové a Pulcové. 
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Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022
Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. 9. 2022 volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu 
Parlamentu České republiky. Případné druhé kolo volby do Senátu PČR proběhne ve dnech 30. 9. 
a 1. 10. 2022.
Lhůta pro podání kandidátních listin kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí registrační-
mu úřadu (MěÚ Boskovice), je do úterý 19. 7. 2022 do 16 hodin.
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odpady
TDO: úterý 5. 7., 2. 8., 30. 8.
BIO: úterý 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8.
PLASTY + PAPÍR: úterý 19. 7., 16. 8.
Nádoby prosíme umístit na sběrná místa den 
předem, svoz může probíhat již od 6.00 hodin 
ráno. Upozorňujeme, že nebudou sváženy při-
stavené pytle. Reklamace svozu p. Hejlová,  
tel.: 736 682 992.

Provozní doba sběrného dvora
každou třetí sobotu v měsíci (16. 7., 20. 8.)  
8.00–11.00 hodin.

Provozní doba skládky  
9. 7., 23. 7., 13. 8., 27. 8. 8.00–15.00 hodin
Správce pan Zdeněk Bílek, mobil: 774 680 100.
Vždy je nutná předchozí telefonická domluva.
Cena za uložení 1 tuny: zemina 36 Kč vč. DPH, 
stavební suť 109 Kč vč. DPH.

KniHoVna
Provozní doba: středa 16.00–19.00 hodin.
Provozní doba o prázdninách: otevřeno mimořádně 
čtvrtek 7. 7. (namísto středy 6. 7. státního svátku)
Otevřeno: 13. 7., 31. 8.
Zavřeno: 20. 7., 27. 7., 3. 8., 10. 8., 17. 8., 24. 8.

Knihovna
Vážení čtenáři, ráda bych vás informovala o novinkách v knihovně. 
Byla nám schválena dotace! A máme se na co těšit, trochu si to u nás oživíme. 
V průběhu dubna a května jsem společně s kolegyněmi z boskovické knihovny vyřadila spoustu 
knih, které už nebyly čtené, nebo přebalem přitažlivé. Některé z nich (ty „přebalem přitažlivé“) jsou 
k rozebrání u vchodu do knihovny.
A protože šly staré tituly pryč, musely být nahrazeny novými. A jaké tituly máme nové? To se 
přijďte podívat! 
I nadále stabilně doplňuji výměnný fond o další svazky, takže nemusíte mít strach, že by nebylo 
co číst. Nově si můžete zapůjčit i knihy pro Albi tužku a spoustu audio knih pro děti i dospělé (Pro 
cestu na dovolenou do auta ideální, že?).
A když jsme u těch dovolených – i já si nějakou vyberu. A proto bude v červenci otevřeno výjimeč-
ně ve čtvrtek 7. 7. 2022 a následně „klasicky“ ve středu 13. 7. 2022. Pak už bude knihovna uzavřená 
a znovu se uvidíme až 24. 8. 2022. 
Přeji vám fajn prázdniny s dobrou knihou v ruce. 

Simona Vybíhalová

Otvírací doba obchodu MEGI
Pondělí–Pátek: 7.00–11.00 13.30–16.00 hodin  Sobota a Neděle:  zavřeno
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omaLoVÁnKa
Děti, které nám v průběhu prázdnin přinesou do kanceláře Úřadu městyse Knínice ukázat vybarve-
nou omalovánku, obdrží sladkou odměnu.
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Poslední zvonění školního roku 2021/2022
Škola ztichla a děti vyběhly na prázdniny. V ruce vysvědčení, na tváři oddech, úsměv, u deváťáků 
občas i slzy z loučení. Po dvou covidových letech jsme ve škole prožili celý rok. 
První třídu zvládlo 27 prvňáčků, u přijímacích zkoušek uspělo 29 dětí IX. ročníku. 24 z nich nastoupí 
po prázdninách na maturitní obory, 5 na učební obory. Do naší budoucí první třídy přijde 24 prvňáčků, 
do školky jsme přijali do plné kapacity 20 nových dětí, přijde i 7 dětí z okolních škol do VI. ročníku. 
Řady pedagogů rozšíří od září Mgr. Pavla Rosenbergová, na 6 hodin nastoupí Ing. Petr Vaněk, po 
rodičovské dovolené se vrací Mgr. Eva Vlachová, třídní učitelka prvňáčků. Rozloučíme se s Mgr. 
Lucií Pilařovou, v červnu odešla do starobního důchodu naše dlouholetá a milá paní kuchařka Ma-
rie Vykoukalová. Paní vychovatelka Kristýna Pulcová nás bude nějakou dobu navštěvovat jako ma-
minka s kočárkem. Děkuji všem odcházejícím za jejich skvělou práci, obzvlášť paní Vykoukalové, 
která ve školní kuchyni uvařila tisíce výborných jídel a prožila zde hodně dlouhý kus života.  
Provozní i pedagogické pracovníky čeká kromě zaslouženého odpočinku i plno oprav a příprav na 
budoucí školní rok. Zajistíme 14 dní provozuMŠ, budeme dále spolupracovat se zřizovatelem na 
rekonstrukci školy, čeká nás oprava odpadů, plotu, venkovního vybavení, výmalba některých tříd. 
Chceme, aby se všem ve škole líbilo. 
Děkuji učitelům i provozním zaměstnancům za kvalitní práci, přeji jim zaslouženou hezkou dovole-
nou. Vám děkujiza přízeň a podporu, stejně tak všem členům zastupitelstva a pracovníkům obce. 
Mějte poklidné léto plné sluníčka, pohody a dobré nálady.     

Mgr. Jitka Vaňková

ŠKOLA  A  ŠKOLKA

Návštěva památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě
Ve středu 25. 5. 2022 se žáci 9. ročníku společně s několika žáky 8. ročníku zúčastnili prohlídky a vý-
ukového programu v Památníku holokaustu Romů a Sintů v Hodoníně u Kunštátu. Prostor památníku 
byl v minulosti kárným pracovním táborem, ale především místem, kde se za II. světové války nuceně 
koncentrovali Romové a další osoby nacistické ideologii nepohodlní. Prostřednictvím filmu „Jsou to 
těžké vzpomínky“, ve kterém vzpomínají na tyto kruté časy doboví pamětníci a kvalitně připraveného 
výukového programu získali žáci hlubší vhled do událostí, které se odehrály během války. Návštěva 
památníku v žácích probudila emoce a utvrdila v přesvědčení, že nesmíme dopustit, aby se tyto ohav-
né zločiny proti lidskosti v budoucnu opakovaly.

Mgr. Lukáš Musil
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Školní výlet žáků 6. a 7. ročníku v Permoniu v Oslavanech u Brna
V pátek dne 27. 5. 2022 jsme se se žáky 6. a 7. ročníku vydali na školní výlet do Parku Permonium 
v Oslavanech u Brna. Jedná se o „zábavní park s příběhem“, který nabízí aktivní poznání, zábavu 
i adrenalinové zážitky spojené s historií a technologií těžby černého uhlí v regionu Rosicko-osla-
vanského uhelného revíru.
Naši žáci absolvovali hru MagicPermon. Ta spočívá v plnění různých druhů úkolů – vědomostních, 
dovednostních i fyzických. Na počátku této hry byli rozděleni do čtyřčlenných týmů, které pak 
musely projít nástrahami sopky, pralesa, rozsáhlého nadzemního bludiště a také plnit různé úkoly 
ve výšce až 8 metrů.
Na konci hry si každý z hráčů odnesl jedinečnou odměnu ve formě permoníka.
Děti si výlet opravdu užily a navíc jim přálo krásné počasí.

Mgr. Simona Gricová

Absolventský ples 9. ročníku
Letošní školní ples 9. ročníku Základní školy Knínice se konal dne 3. 6. 2022 netradičně v kultur-
ním domě. Akce byla určena pro II. stupeň včetně 5. třídy. 
Ples již na začátku nabral zábavnou a veselou atmosféru, a to hned prvním společným vystoupením 
– polonézou. Z krásných šatů dívek a elegantních obleků chlapců nešlo spustit zrak. Polonéza byla 
doprovázena písní „Hallo“ od americké zpěvačky Beyoncé. 
Dále se předvedli chlapci 9. ročníku v sukních a šatech s písní „Boky jako skříň“ od známé zpěvačky 
Ewy Farne. Dívky nezaostávaly a roztančily parket písní „Tepláky“ od již zaniklé kapely Nightwork.
Dále se v sále vystřídaly ploužáky s krátkými písněmi, ale i rychlá taneční hudba. Mezitím proběhly 
hry, které žáky pobavily a též zvedly ze židlí. Tanec páru s balónkem či židličkovaná.
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Letní zahradní slavnost
Dne 16. 6. 2022 se v prostorách školy uskutečnila Letní zahradní slavnost. Rozmary počasí nás 
neodradily, ale pouze přesunuly ze zahrady do školy. Akce tak dostala komorní nádech a kýžený 
klid pro divadelní představení, která byla dominantou celé akce.
Chodby školy zaplnily stánky, kde si mohli návštěvníci zakoupit občerstvení nebo výrobky žáků. 
Příprava stánků i jejich obsluha byla v režii žáků, jejichž velkou motivací bylo utržit co největší 
obnos na obnovu školní knihovny.
Slavnost doprovázel bohatý kulturní program. V sále měli možnost návštěvníci zhlédnout několik 
představení. Program zahájila Recyklopohádka „O dědečkovi a staré ledničce“, v níž se vystřídali 

Ten, kdo zrovna chyběl na parketu, mohl zkusit štěstí v tombole. Tombola byla velice bohatá, skýtala 
až 225 cen. Od krmiva pro králíky po barvy na velikonoční vajíčka či power banku! Tudíž každý 
vyhrál nějakou cenu.  Každý los ale výherní nebyl, a tak si žáci i učitelé mohli spravit náladu nějakou 
dobrotou z bufetu. I ten byl velice pestrý. Nabízel nejenom jednohubky, dezerty, ale i koláčky a různé 
druhy limonád.
Triumfem a překvapením se stalo taneční vystoupení! A ne ledajaké! Díky sázce mezi paními uči-
telkami a žákem 9. třídy Adamem Kvítkem vzniklo humorné taneční vystoupení Labutí jezero. 
Paní učitelka Axmanová jako přísná matikářka, p. uč. Paroulková jako spořádaná baletka a p. uč. 
Richterová jako neposlušná rebelka se vlnily okolo lavórku s vodou symbolizujícího jezero. Jejich 
parodie pobavila celý sál.
Vše podtrhovala krásná výzdoba sálu modro-bílými balónky. S vyhlášením krále a královny plesu 
se akce chýlila ke konci. Tento rok měl tu čest dostat korunku Radim Kaderka a jeho královnou se 
stala o rok mladší osmačka Laura Koutná.
Po společném tanci přišla na řadu další záplava rychlé i pomalé muziky s vyhlášením tomboly.
I přesto, že tento slavností den utekl jako voda, zůstává v nás jako jedna z nejkrásnějších vzpomí-
nek, co jsme zažili.

žákyně 9. ročníku Tereza Kirschnerová, Kristýna Biberlová a Tra Mi Tranová
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všichni žáci páté třídy. Poté předvedli svoje znalosti angličtiny žáci třetí a čtvrté třídy. Po krátké 
přestávce následoval blok sedmáků. Nejdříve diváky pobavilo divadelní představení „Dobytí sever-
ního pólu“ z dílny Járy Cimrmanna. Na ně navázala děvčata vlastním tanečním vystoupením.
Poslední blok divadelního programu nabídl divákům také velkolepou podívanou. Žáci páté třídy se 
rozhodli sehrát baladu „Svatební košile“ od Karla Jaromíry Erbena. Nezalekli se nelehkého textu 
ani jeho rozsahu a spoustu času věnovali výrobě kulis a doladění představení do posledního detailu. 
Za krásné představení sklidili zaslouženě obrovský potlesk a uznání publika. 
Divadelní program zakončilo představení šesté třídy v anglickém jazyce. Jejich verze pohádky „O veliké 
řepě“ diváky velmi pobavila.
Diváci odcházeli nadšeni a příjemně překvapeni záplavou kulturních zážitků.
Všem děkujeme za účast a těšíme se na další kulturní setkání.

Mgr. Martina Kopecká, Mgr. Petra Galbová
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Červen v mateřské škole
Máme za sebou poslední měsíc školního roku 2021/2022. Letos byl červen plný akcí, výletů, pro-
jektů, ale hlavní oslavou a zlomem bylo tradiční pasování předškoláků na školáky a přespávání 
předškoláků ve školce. 
Předškolákům přálo počasí a slavilo se venku na zahradě školy, přišli rodiny i kamarádi. Budoucí 
školáci dostali od paní ředitelky Mgr. Jitky Vaňkové a svých třídních učitelek knížku, odznak před-
školáka a také přání všeho nejlepšího do školních let. Pasování se letos poprvé chopil klaun Hubert, 
kterého už děti dobře znají. Zhostil se úkolu zvesela a po pasování měl pro děti připravený program, 
kde se všichni procvičili v dovednostech potřebných pro úspěšný nástup do školy. Pak přišlo louče-
ní se s rodiči a stateční předškoláci zůstali s námi, učitelkami, na ,,přespávačku“. Tvořilo se, hrály 
se hry, zpívalo se, děti zvládly noční hru a na večeři nám paní kuchařky připravily palačinky. 
Děti byly neméně nadšené i z projektového dne „Ze života včel“. Zkušení včelaři povyprávěli dě-
tem o sběru nektaru, opylování rostlin a procesu tvorby medu. Pozorovali jsme včely v přenosném 
úlu a ochutnali med.
Devátá třída, pod vedením pana učitele Lukáše Musila, připravila pro předškoláky a prvňáky olym-
piádu. Děti soutěžily v hodu kriketovým míčkem, ve skoku do dálky a v běhu. Olympiáda se vyda-
řila a děti si odnesly diplomy.
Paní učitelky z mateřské školy přejí dětem i rodičům krásné léto.

Kolektiv učitel MŠ
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SPORT

ODDÍL TJ 
maLÁ HanÁ 
KNÍNICE

Odehrané zápasy

                  TJ Malá Haná Knínice
_____________________________________________________________________________________________________                                                                                      

Odehrané zápasy

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ STAV BRANKY

24. Knínice Drnovice 1:5 0:3 Mucha V.

25. Bořitov Knínice 5:3 3:2 Mucha O, Mucha V., Letfus Mi.

26. Knínice Letovice 7:1 4:1 2x Mucha V., Mucha O, Letfus Mi., 
Lajšner M., Lajšner L., Lexman M.

I. TŘÍDA DOROST - skupina A
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ STAV BRANKY

24. Knínice FKD Drnovice 0:9 0:1

25. FC Svratka Brno "B" Knínice 8:1 3:0 Chalupa D.

26. Knínice FC Dosta Bystrc 0:6 0:3

I. TŘÍDA STARŠÍ ŽÁCI - skupina A
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ STAV BRANKY

25. Lipovec/Ostrov Knínice 4:0 2:0

26. Knínice Šošůvka/Vysočany/Sloup 2:3 1:3

27. Boskovice "B" Knínice 6:3 5:1

28. Knínice Kořenec 5:6 2:2 Roupa L.

OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ PŘÍPRAVKA
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ STAV BRANKY

18. Lipovec "A" Knínice 11:5 6:1 3xOliva J., 2xMosler M.

19. Knínice Žijeme hrou/Kunštát "B" 2:0 0:0 Hlubinka V., Mosler M.

19. Knínice Žijeme hrou/Kunštát "A" 0:0 0:0

Pavel Lajšner
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Fotbalový den
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KNÍNICKá  FARNOST

V NEDĚLI 31. ČERVENCE BUDE V NAŠEM KOSTELE UDĚLOVáNA
SVáTOST POMAZáNÍ NEMOCNÝCH
Svátost pomazání nemocných je jedna ze sedmi svátostí. Je znamením, že nemocný není ve zkouš-
ce opuštěn, je s ním Ježíš, který zná utrpení, aby ho pozdvihl svou mocí, posílil, případně uzdravil, 
aby mu pomohl zachovat důvěru k Otci a naději ve vzkříšení.

Ještě donedávna (60. léta 20. století) nesla tato svátost nešťastný název kdesi ze středověku: „extre-
ma unctio“ – poslední pomazání. Tento název z ní udělal strašáka nemocných.

Po II. vatikánském koncilu byl této svátosti vrácen název i důraz tam, kde v raném křesťanství 
původně byl. Není to totiž svátost pro umírající, ale pro nemocné. Není tu cílem „posvěcení 
smrti“, ale pomoc k životu, k uzdravení, oživení nemocného. Ježíš přichází jako milosrdný Sa-
maritán k nemocnému, aby ho posílil, vrátil životu, zachoval pro život navěky. O život se tu jedná, 
ne o smrt.

Jsme-li nemocní, máme si na pomoc pozvat Pána Ježíše a nemořit se s nemocí sami.
Svátost pomazání nemocných pomáhá celému člověku k uzdravení, posiluje jeho důvěru v Boha  
a vyzbrojuje ho proti pokušení a úzkosti před smrtí, aby mohl nejen statečně snášet utrpení, ale také 
proti němu bojovat, a prospívá-li to jeho spáse, dosáhnout zdraví.
Pokud takto zaopatřený člověk přece jen zemře, je mu svátost ke smíření s Bohem i lidmi, je to 
jakýsi „druhý křest“ pro život věčný.

Kdo přijímá a kdo uděluje?
Příhodná doba pro přijetí svátosti pomazání nemocných je už tehdy, když věřící začíná být v nebez-
pečí smrti pro nemoc nebo stáří.
Jestliže nemocný, který přijal pomazání, znovu nabude zdraví, může v případě další těžké nemoci 
tuto svátost znovu přijmout. Během téže nemoci lze svátost opakovat, jestliže nastane zhoršení. Je 
vhodné ji přijmout před těžkým chirurgickým zákrokem. Má být také udělena starým lidem, kteří 
slábnou věkem, i bez těžké nemoci; dětem od chvíle, kdy jsou schopny chápat, že jim svátost při-
náší posilu; nemocným, kteří ztratili užívání smyslů nebo rozumu (bezvědomí), ale při vědomí by 
pravděpodobně o svátost požádali. Svátost se neuděluje zemřelým.
Pomazání nemocných mohou udělovat pouze biskupové a kněží.

Jak se slaví tato svátost?
Pomazání nemocných probíhá slavením liturgie ve společenství (v rodině, v nemocnici nebo v koste-
le, pro jednoho nemocného nebo pro skupinu nemocných). Liturgická pravidla doporučují, aby byla 
svátost nemocných udělována během mše svaté. Předcházet jí má zpověď a četba Božího slova, zvláš-
tě textu z listu Jakubova (5, 14–16), což je základní text, který hovoří o pomazání nemocných olejem 
prostřednictvím představených církve.

„Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce
a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně;
modlitba spojená s vírou zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne,
a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno.“
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pLÁnoVané  aKce

Slavení svátosti zahrnuje hlavně tyto prvky: kněz mlčky vkládá ruce na nemocné; modlí se nad 
nimi ve víře církve; pak vykoná mazání olejem, pokud možno posvěceným od biskupa – kněz maže 
nemocného na čele a na rukou a přitom říká:

Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro svémilosrdenstvípomůže milostí Ducha Svatého.
Odpověď: Amen.

Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní.
Odpověď: Amen.

Potom kněz říká modlitbu:
Modleme se: Prosíme tě,
náš Spasiteli,uzdrav milostí Ducha svatého tohoto nemocného (tuto nemocnou), odpusť mu (jí) 
hříchy a zbav ho (ji) všech bolestí duše i těla, aby mohl(a) s novými silami opět plnit své povin-
nosti. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

POSVÍCENÍ
Výročí posvěcení kostela letos oslavíme v neděli 28. srpna. Ráno v 8.30 mše svatá, odpoledne ve 
14.00 svátostné požehnání v kostele a potom až do večera společenský program na farním hřišti  
s občerstvením.

Okolo Malé Hané
XV. ročník cyklovýletu Okolo Malé Hané se koná v sobotu 27. 8. 2022 ve Světlé. Informace najdete 
na www.okolomalehane.cz

Pohár Drahanské vrchoviny – závody horských kol
Šestý ročník závodů horských kol v Knínicích je plánovaný na sobotu 27. 8. 2022 u kulturního 
domu. Závod je určený pro všechny věkové katergorie, od dětí na odrážedlech, až po veterány. 
Informace k závodu naleznete na www.pohardrahanskevrchoviny.cz.

ÚM
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UPLYNULé  AKCE
Dětský den v Knínicích
Dětský den se konal v sobotu 4. 6. 2022 na knínickém hřišti. Účast byla rekordní, soutěžilo téměř 
140 dětí. Děti sbíraly čárky na svoje kartičky a ty pak vyměňovaly za sladkosti. Pořadatelé pro ně 
připravili tradiční stanoviště a ve smyslovém koutku si pak mohly zdokonalit svoje smysly. Cvičení 
na mini trampolínách pod vedením zkušené lektorky děti bavilo a byly až neuvěřitelně vytrvalé. 
Všem se také moc líbilo vystoupení klauna, agility se cvičeným pejskem, jízda na koni a poníkovi 
a na závěr dovádění v hasičské pěně. 
Bohaté občerstvení pro všechny přítomné připravili členové Sboru dobrovolných hasičů Knínice. 
Pochutnat jste si mohli na dobrotách z udírny a grilu. 
Děkujeme všem, kteří se na organizování této akci podíleli. Věříme, že jste si sobotní odpoledne 
užili a těšíme se na Vás příští rok opět za hřišti. 

ÚM
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Knínická hasičská noc 2022
A je to tu zase! Po dvouleté pauze se do Knínic opět vrátila legendární noční soutěž, v pořadí již 
třináctá „Knínická hasičská noc“. Letos se konala v sobotu 18. června 2022, tradičně na fotbalovém 
hřišti v Knínicích. Soutěže se zúčastnilo 16 hasičských sborů: Knínice, Šebetov, Sudice, Borotín, 
Uhřice, Úsobrno, Boskovice Mazurie, Chrudichromy, Velké Opatovice, Kochov, Velká Roudka, 
Žďárná, Dzbel, Šubířov, Vranová Lhota, Gruna. Na soutěž také poprvé zavítala senátorka paní Ing. 
Jaromíra Vítková, která je známa svými sympatiemi k hasičům a obecně k požárnímu sportu, což 
nás velice potěšilo.
Soutěž byla zahájena tradičním „Keňa Kapem“ – soutěž v netradičních disciplínách. Do Keňa Kapu se 
přihlásilo 7 družstev mužů a dvě družstva žen. Soutěžící absolvovali vylepšenou verzi štafety „Opičí 
dráha“ s překážkami a pozměněnou štafetu pivní, kde nově bylo zařazeno také pití piva z láhve. První 
místo v kategorii muži obsadilo družstvo z Kochova, v kategorii žen družstvo ze Šebetova. Knínice 
skončili na místě šestém. Keňa Kap moderoval sportovní komentátor Vlastimil Kolaja.
Po setmění odstartovala hlavní část soutěže „Knínická hasičská noc“. Požární útoky zahájily druž-
stva mladých a starších žáků, po nich navázala kategorie žen a mužů. Na požární útoky se přihlásilo 
celkem 14 družstev mužů a 3 družstva žen. Požární vedení bylo realizováno pomocí dvou hadic „B“, 
rozdělovačem a čtyřmi hadicemi „C“. Délka tratě činila 80 m. Nově se startovalo z opačné strany, než 
je u požárního útoku zvykem, svinuté hadice se musely nacházet mimo základnu a musely se spojovat 
až na dráze, požární stříkačka musela být v době startu vypnutá. Změny byly zavedeny proto, aby se 
tak částečně srovnaly výkonnostní rozdíly mezi jednotlivými družstvy a všichni měli šanci na výhru.
Požární útoky byly hodinu po půlnoci zakončeny slavnostním vyhlášením výsledků. V kategorii 
muži obsadili přední příčky tyto družstva: 1. Šubířov, 2. Dzbel, 3. Velké Opatovice, 4. Velká Roud-
ka, 5. Chrudichromy. Muži z Knínic udělali během svého útoku pár drobných chyb, které je bohužel 
odsunuly až na 13tou pozici. Hasiči ze Dzbelu získali na poslední noční „Putovní pohár“, který měli 
letos obhajovat. I přes jejich velké nasazení se to nepodařilo a v držení „puťáku“ je vystřídali hasiči 
ze Šubířova. Kategorii žen vyhrálo také družstvo ze Šubířova, také obdrželo putovní pohár, a tím 
tento sbor totálně ovládl letošní noční soutěž. Večerem provázel a požární útoky komentoval Martin 
Straka. Nechybělo ani bohaté občerstvení a dva stánky s pivem.
Sbor dobrovolných hasičů Knínice děkuje všem hasičským sborům za účast, senátorce paní Vítko-
vé za návštěvu, všem rozhodčím a pomocnému personálu za pomoc při soutěži, našim spoluobča-
nům a návštěvníkům za přízeň. Doufáme, že se Vám atmosféra na hřišti líbila a že Vás uvidíme opět 
na dalším ročníku soutěže „Knínická hasičská noc“.

SDH Knínice

Z knihy GENERAČNÍ VÝPOVĚĎ aneb příběh výjimečného človíčka 
Milan Nechuta, 2021

Všechno dopadlo jinak
Další překvapení.
Rodiče požádali Pavla, aby do Prahy nechodil a nějaký čas byl s nimi doma. Přestože měli tolik 
dětí, byli najednou sami. Bratři se oženili, sestry vdaly a rozprchli se do světa. Nejmladší sestra 
studovala ekonomickou školu v Brně. Chodila do posledního ročníku školy a bydlela na internátě. 
Pavel poslechl. Nevěděl, jako to skoro nikdo neví, co ho v životě čeká. Umínil si, že napíše knihu. 
Rozhodl se pro „hrabalovskou cestu životem“. Věřil, že život mu přinese dostatek zajímavých 
poznatků, které napíše.

KniHa
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Nastoupil do podniku Potraviny a začal nákladním autem rozvážet potraviny ze skladu do obchodů.

Větší odbočka:
Mnohokrát se stalo, že jedna maminka se dokázala postarat o osm dětí, ale osm dětí se nedokázalo 
postarat o jednu jedinou maminku. Nakonec, po letech, oba rodiče dochovala k smrti nejmladší 
sestra a byl to obdivuhodný výkon. Maminka měla cukrovku a museli jí amputovat nohu. Bratr 
lékař dělal, co mohl, ale nakonec nebylo jiné řešení. Nejmladší sestra se o maminku deset let sta-
rala. Každou noc k ní musela několikrát vstávat. Pavel ví, že by to nedokázal. Tatínek onemocněl 
tuberkulózou a musel do sanatoria. Otec po návratu ze sanatoria vážil sotva 50 kg.
Konec odbočky.

Sklady, garáže a administrativní budova velkoobchodu s potravinami obkličovaly rozlehlý dvůr. Ve 
skladech bylo zboží v pořadí:
• těžký koloniál (cukr, mouky všeho druhu)
• alkoholické nápoje všeho druhu
• konzervy všeho možného a cukrovinky (hlavně bonbóny) – tabák a cigarety
Nejveselejší sněhuláci, věčně od mouky, byli dělníci v těžkém koloniálu. Mluvili schválně legračně 
česko-německy. Když byli rozčíleni, tak zalezli a jen výkřiky „Konec láska mezi nás,“ signalizova-
ly, kde asi jsou mezi paletami mouky narovnanými až po vysoký strop.
Ženské ve skladech většinou nepily, ale chlapi uměli dovedně otvírat láhve, upíjet a zase „neporu-
šené“ vracet, takže měli věčně trochu draka. 
Pavel začal jezdit s ERENOU, které říkal Irena. Erena byla staré nákladní auto, Praga RN, s plach-
tou. Později pokračoval v krasojízdě s prodlouženou espětkou – Pragou S5T. Pepinkou. Auta měl 
vždycky rád a každému dal jméno. Závozník byl hbitý potkan s živýma očima a rukama eska-
motéra. Všichni se na něj pořád vyptávali. Každý jejich příjezd na prodejnu, do hospody nebo do 
výrobny byl triumfální.
„Dobrý den, hodná děvčata,“ hlaholil řidič a mával fakturami jako kapesníkem.
Potkan závozník vylezl na korbu a podával tovar. Žertovali s prodavačkami a měli radost z burácivé 
kakofonie jejich smíchu a juchání. Postupně se stávali šiřiteli světla a radosti. Alespoň si to Pavel 
myslel. 
Vedoucí řeznictví Králíček tančíval s lahví piva na hlavě, hned jak přijeli. Měl několik psů a Felicii, 
auto se stahovací střechou. To tehdy bylo něco. Pokaždé musel Pavel se závozníkem, po složení 
zboží, jít k tomu osobnímu autu, se kterým řezník jezdil málo. Mistr je pokaždé nastartoval a túro-
val na plný plyn. Motor řval a řeznický mistr byl blahem bez sebe. Pavel nechápal, co se mu tak líbí 
na zbytečném ničení vozidla. Králíček byl velmi hrdý na své dogy.
Jeho žena jim pokaždé ukazovala modřiny, které jí manžel nadělal. Naštěstí neměli děti. Měli  
u výseku masa i jídelnu, kde prodávali skvělou držkovou polévku.
Králíček byl velký bourák a známý alkoholik. Seděl v hospodě, a když šla přes lokál svatba, plácl 
vodítkem dogy nevěstu přes zadeček. Svatebčané se na něj vrhli, že jim zneuctil nevěstu a zbili ho 
tak, že musel do nemocnice. Pan primář dovolil, aby mu jeho manželka do nemocnice nosila rum, 
protože uznal, že takový pijan nemůže přestat pít ze dne na den.
Řezník Králíček byl velký magor.
Do rodné vesnice Pavla Smékala jezdila na pouť i skupina akrobatů. Vždy vztyčili na návsi vy-
sokánský stožár. Představení začalo až po setmění. Cvičenci v záři reflektoru předváděli ve výšce 
bez jakéhokoli zajištění parádní výkony. Přiopilý Králíček se vsadil, že vyleze na stožár a udělá 
tam stojku. Lezl nahoru, lezl, ale už v polovině ztratil odvahu a sjel dolů. Prohranou sázku zaplatil, 
vždycky měl, stejně jako všichni řezníci za všech režimů, peněz dost.
Vedoucí prodejny ve Světlé hrála brilantně karty a obehrávala večer v hospodě místní štamgasty. 
Téměř každý z obchodníků měl někoho v zahraničí, a to, co říkali, se diametrálně lišilo od toho, co 
psaly noviny. Jednoho v Německu živilo pole jahod. Na jejich sběr si zval Jugoslávce. Další měl 
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výrobnu džusů. Jablka dovážel z Československa. V Holandsku prý jeden Čech zpracovává třešně 
za jízdy při dopravě autem. Nevyhodí ani pecky, z těch vyrábí laky. Češi, o nichž se povídalo, si 
v zahraničí vedli velmi dobře. Ale stejně se pořád nad nimi vznášelo to, co napsal básník a nikdo 
nevěděl v té době, je-li to pravda, nebo ne.
„Opustíš-li mě, nezahynu. Opustíš-li mě, zahyneš.“
A toho se mnozí, včetně Pavla, báli a neopustili vlast. Třebaže byli vnitřně přesvědčeni, že by to 
bylo nejlepší.
„Brácha v Americe maká akorát čtyři měsíce v roce a pak se fláká po světě. Scházíme se na Balato-
nu, protože k nám ho nepustí,“ říkal hrdě další vedoucí prodejny, kterému se říkalo Medíček.
Pavel opět navštěvoval sociologické laboratoře a sledoval chování lidí. Hrál fotbal, divadlo, chodil 
na taneční zábavy.
Při tanci se seznámil se sexbombovitou Liduškou. Byla blonďatá. Dozvěděl se od ní, že se nejraději 
opaluje nahulatá, že je švadlenkou, šije ve výrobním družstvu tepláky, že má normu za čtyři hodiny 
splněnou, pak jdou do šatny a tam kouří. Pošlou si pro půl litru rumu, vyzunknou ho a jdou domů. 
Domů po splnění normy jít nemohla. Musela dodržovat pracovní dobu a víc taky dělat nesměla, 
aby nekazila normy ostatním.
Později to s Liduškou dopadlo špatně. Propadla alkoholu. 
Ochotníci zkoušeli Mirandolínu. Začal pozorovat to, čeho si napoprvé všimnout nemohl. Staří herci 
umírali nebo ztráceli sílu, mladí měli větší zájem o sledování televize.
Ochotnické divadlo, které mělo staletou tradici, pomalu umíralo. Až umřelo na některých vesnicích 
úplně. Ochotníci zůstali doma a dívali se na televizi.
Na fotbale byli pořád stejní fanatici.
Pavel prožíval první velkou tvůrčí krizi. Z těžkých beden, přepravek a další práce při rozvozu 
potravin byl utahaný a brzy usínal. V hlavě psal pořád, sumíroval věty, ale nad papírem je zapomí-
nal. Soustavně si pěstoval komplex méněcennosti. Propadal beznaději. Při natahování štulpen před 
utkáním si náhodou všiml, že má na plantární, zadní straně lýtka, křečovou žílu. Prohlídl si obě 
nohy a zjistil, že toho modrého, ošklivého, těch varixů, má na obou nohách víc. Jeho udřená mamin-
ka měla také varixů plné nohy. Úplně ho to vykolejilo a prakticky každá rána na branku znamenala 
gól. Kluci mu vynadali. Nešel s nimi na plesnivý sýr a pivo, nýbrž zalezl do stodoly a důkladně 
si prohlížel tlapky. Večer byla zima, kůže se stáhla a varixy nevypadaly tak hrozivě. Trochu ho to 
uklidnilo. Pak už myslel na své žíly skoro pořád. Začal se chovat pro své okolí poněkud podivně. 
Bloudil po večerech rodným údolím, opěvoval hluboce dojatý rodné drny, potůček Semič, kdejaký 
kámen, nebo strom. Opěvoval Malou Hanou. Nejen přírodu, ale i lidi. Každého Malohanáka pova-
žoval za svého příbuzného. 
Stal se z něj samotář, který bloudil po práci rodným údolím a prozpěvoval si:
Jak jsi krásný můj potůčku, když tak krásně bubláš. Poraď mi, co mám dělat, když mám v hlavě guláš.
A takové a podobné nesmysly si zpíval.
Často chodil běhat do lesa i do polí. Vizitýroval své žíly před námahou, po sprintech, vyklepával  
z nich únavu a krev. Dával je nahoru. S nikým se neradil, nikomu se nesvěřoval. Jako vždy sám 
se trápil a hledal řešení. Našel je opět při vyvážení chlévské mrvy. Jalovice družstevní už ve stáji 
neměli, část chléva okupovala kráva záhumenková a dvě prasata. Uvědomil si, že taková věc se dá 
jistě operovat, a že jeden z jeho bratrů je nadaný chirurg.
Opravdu se stal lvem operačních sálů, jak si kdysi předsevzal.
U lidí nejen v rodném údolí měl vynikající pověst. Hned mu bylo lépe.
Nezdálo se mu tak hrozné nakládání a skládání dvou fůr koloniálního zboží. Espětka byla pětituna, 
takže každý den musel 100 q naložit a složit. Nanosit do skladu prodejny na místo. Zpátky vozili 
prázdné obaly, většinou bedny s prázdnými lahvemi. Každý pátek musel dělat údržbu. Údržba, to 
bylo hlavně vylehávání na chladné zemi při mazání 26 maznic, které na nákladním automobilu 
Praga ES 5 T byly. Řidiči ho utěšovali, aby si z toho nic nedělal, že stejný počet mazacích míst má 
i osobní automobil Volha. Přesto se třásl obavami, aby nezapomněl něco namazat. Celé podvědomí 
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mu ničila strašlivá představa, že mu zadřená část náklaďáku bude předepsaná k náhradě. Následkem 
neurvalého chování bídného traktoristy se nezbavil strachu z nenamazaného ložiska do dneška.
Řízení obrovského zaplachtovaného náklaďáku mu nečinilo potíže, ani couvání úzkými uličkami 
na zničené dvory prodejen a hospod.
Velmi rád jezdil do Letovic. Tam byl vedoucím prodejny potravin legendární hudebník a veselá 
kopa pan Huzlík z Boskovic.
Vždy měl novou zásobu vtipů. Uměl krásně, jen ústy napodobovat různé hudební nástroje. Vždy 
„hrál“ veselou písničku.
Ten naučil Pavla v hudebních dílech slyšet veselé zvuky, názvuky a trylky.
Nervovou soustavu Pavla sužovaly poruchy auťáku. Pavel není technický typ. I tak jednoduché 
úkony jako dobití akumulátoru mu naháněly strach. Všechno se musel učit sám. Jízlivých matado-
rů, ostatních řidičů, se ptát nechtěl. Bál se, že akumulátor rozvaří, všichni se mu budou šklebit a on 
bude platit. Věčně někde pod autem kapal olej a on nevěděl kde. Nevěděl, jak to opravit. 
Poslední kapkou bylo důvěrné sdělení, že potkanovitý závozník krade, nikdo s ním nechce jezdit 
a tak ho šoupli Pavlovi. Pavlův parťák to dělal mazaně. Veškeré zboží je předáváno po příjezdu na 
prodejnu, přesně podle faktur, a on pak v nestřeženém okamžiku něco šlohne z regálu ve skladu na 
prodejně. Stačí mu maličkosti, čokoládička, bonbónky či menší lahvinka. Pokud neukradne každý 
den alespoň za 10 Kčs, tak není spokojený.
Pavel si přehrál na duševním filmu radostná přijetí na prodejnách a polil ho studený pot. Závozník 
hrál takové divadlo, aby odvedl pozornost prodavaček, a aby je ani nenapadlo, že jim krade. Pře-
svědčil se, že je to pravda. Nenápadně delikventa sledoval, načapal ho, ale zase mu nedokázal nic 
říct. Prásknout ho nechtěl. Zjistil, že vůbec neví, jak bojovat proti zlu. Jak bojovat nenásilně proti 
zlu, aby nebyl udavač? Zkoušel si to nanečisto, když byl sám u potoka, ale nic jiného než: „Ty haj-
zle, nech toho, nebo ti rozbiju hubu,“ z něj nevylezlo.
Dobře věděl, že by mu nic nerozbil. Pes, který štěká, nekouše. Uvědomil si, že je kakalič.
Dal výpověď a šel makat do vodárny. Tam ho přidělili k partě čističů kanálů. Jmenovalo se to 
OVAK – Okresní vodovody a kanalizace, ale byla to další universita lidských věd. Největší část 
zaměstnanců tvořili instalatéři, kteří dělali přípojky do domů až k vodoměrům. Kanálníků bylo pět, 
z toho dva kriminálníci. Jeden seděl ve Valdicích a druhý ve Vinařicích a oba si to velice chválili:
„Kriminál. Tam jsme se měli dobře. Tam jsem přečetl knížek.“
Ale v obličejích to měli zaznamenáno, že jsou Valdičák a Vinařičák. Prostě měli ksichty, z nichž 
bylo na první pohled vidět, že byli v lochu.
To ještě Pavlíček Smékal netušil, že i do valdické věznice ho zavede jeho osud. Pokud laskavý čtenář 
bude pokračovat ve čtení tohoto díla, bude o tom pravdivě pojednáno v kapitole Lustrování lustrů.
Čistili ucpané kanalizační potrubí a dělali nové na panelových sídlištích. Nejčastěji byli zváni na jatka. 
Nějaké čuně hodilo třeba celá játra býka do kanálu a už plavali. Dalšími v pořadí byly restaurace. Tam 
se většinou po dobře vykonané práci ožrali na účet podniku. Někteří lidé byli hrozní. Když se jim 
nechtělo dělat, tak ucpali kanál, nebo v jedné dílně schválně na soustruhu „vyrobili“ poruchu.
Schválně zlomili nedostatkové zboží, nůž soustruhu. Tím pádem nemohli pracovat, seděli na šatně 
a hráli karty. Proletáři byli velmi vynalézaví.
Tam Pavel poprvé poznal solidní práci. Dělali pomalu, svým tempem a nikdo s nimi nehnul. Tam 
pochopil, jakou sílu má vládnoucí dělnická třída. Dělá si, co chce a jak chce. Většinou makali zvol-
na do svačinky a pak už zůstali v palírně. Jenom jednou se pokusil mistr něco namítat. Kriminálníci 
ho srovnali do metru, že už ani necekl. Občas na něj preventivně dělali známé gesto – šmikanec 
rukou pod krkem. To gesto tehdy viděl Pavel poprvé. Pak je viděl v životě ještě několikrát. Mistr 
sklopil zrak a zmizel. Měl také strach.
Výjimkou nebyly dny, kdy se na práci vykašlali úplně. Seděli v boudě, topili si, ohřívali párky, 
chlastali pivo, hráli karty a vyprávěli o lochu. Tito úderníci samozřejmě nemohou na socialismus 
zapomenout a pořád volí komunisty. I teď, třicet let po sametu.
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Mistr se nahlas modlil, aby ti dva zas něco vyvedli, zavřeli je a on měl pokoj. Brzy se to samozřejmě 
stalo. Neměli prachy a tak ukradli řidiči autobusu tašku s penězi. Na výkonech to bylo hned znát. 
Ve třech udělali daleko víc práce než v pěti.
Přesto mistr sháněl nové dva. Prý kvůli plánu pracovníků. V tabulkách bylo uvedeno, že tam musí 
pracovat pět lidských bytostí.
Sehnal dva dědky, jednomu se třásly tak ruce, že mu vodku ze štamprle museli lít do chřtánu, aby se napil 
a nepolil. Druhý se taky sotva držel na nohou, po tom nikdo žádnou práci ani nechtěl. Posedával v boudě 
a chodil pro pivo a pro svačiny. Pavel, který byl zvyklý na pracovní tempo z domova, jen zíral.
Dokonce založili brigádu socialistické práce. Argumentům verbujícího mistra nebylo možno odolat.
„Dělat budete stejně, já vymyslím závazky a napíšu, že byly splněny a překročeny a dvakrát do roka 
se zadarmo pěkně vožerete. Budou odměny. A uděláme zájezd do Brna na fotbal.“
„Ať se máme, jsme na světě jen jednou.“
Mistr nepil, měl to zakázáno od lékaře, měl velmi špatné jaterní testy. Špatné jaterní testy měli i jiní, 
ale ti na to vůbec nedbali. Ti dopadli špatně.
„Fanda se poškleboval doktorům, že nic nevědí, že mu řekli, že když nepřestane holdovat alkoholu, 
bude do půl roku pod kytičkama a vidíš, říkal, půl roku je pryč a já su zde.“
Zemřel o dva měsíce později, ale to jiné neodradilo.
Postupně se za ten rok, co tam Pavel působil, upili ve vodárně ještě Paša a Josífek. Nastoupili za ně 
jiní dva, kteří měli obličeje úplně stejně černé jako ti dva před smrtí. Zkušení tvrdili, že ti mají játra 
také v hajzlu a půjdou brzo do vodárenskýho ráje. Postupně mistr zjistil, že Pavel má řidičák a umí 
jezdit. Od té doby zaskakoval za onemocnělé a dovolenkující řidiče. Jezdil s modrým rumunským 
gázem a říkal mu Motejl modrejl, s vétřieskou, s fekálem, s traktorem – Bělorusem. Tomu se říkalo 
loutkové divadlo a byl to stroj na kopání a zahrnování rýh pro vodovodní a kanalizační potrubí  
v matičce Zemi. 
Rumunský gáz byl velmi nebezpečné vozidlo. Měl vysoko těžiště a silný motor, který sváděl  
k rychlé jízdě. Kdykoli jel Pavel kolem autoservisu, viděl tam několik velice pomačkaných gazíků. 
Právě když kopal v lese nad Blanskem s Bělorusem zákopy pro vodovodní potrubí, přišel dopis od 
Jitušky. Psala, že na Pavlíčka nemůže zapomenout, že se jí celé noci zdá o jeho vlnitých, černých 
vlasech, širokých ramenech, o směšném nosánku, o šikovných rukách.
Post scriptum: Nedělej vrásky!!!
To ho dostalo. Okamžitě jí odepsal květnatě. Dopis byl veselý i dojemný. Nechyběla pitomoučká 
básnička opěvující její pozoruhodný výstřih. Lavina dopisů v obou směrech pokračovala. Pokaždé 
Jituška něco přidala, brzy začala s malůvkami na obálku.
Na dopise, v němž psala, že by ho strašně ráda a strašně brzy viděla, byla nádherná srdíčka. Ode-
psal, že také touží po setkání, ale že nemůže, protože je fotbalová sezóna a také musí chodit do 
práce. V expres odpovědi mu přála sportovní úspěchy, ale několikrát uvedla, že je šikovný a hodný 
a jistě něco vymyslí.
Vymyslel. Zradil kamarády.
Pajdal jak stará žebračka a skučel, že má něco s kotníkem a ani octan nezabírá, a že v neděli nemůže 
hrát fotbal. Vymyslel Prahu na tři dny – pátek, sobota, neděle.
Rozechvělý jak lístečky na stromech, vlahý jako déšť a agresivní jako sotva znatelný jarní větřík, 
elegantně naskočil do rychlíku. Celou cestu zase vesele blbnul, povídal si s Malohanákem, který 
nebyl v Praze celých 40 let, naposledy ve třicátém roce.
V r. 1930. Vrtalo mu hlavou, jestli je pořád v hlavním městě tolik koní jako za první republiky. Ten 
byl také úplně mimo. Za chvíli usnul. Pavel ho v Praze budil, když dojížděli k Hlavnímu nádraží.
„Probuďte se, už jsme v Praze.“
Malohanák mrkl z okna na ulice Žižkova a povídá: „To nemůže bet Praha, tade nésó žádný koně.“
Mluvil pomalu a rozšafně, jako téměř všichni lidé z jeho rodného kraje, z Malé Hané. Tehdy si 
Pavel uvědomil, že jeho krajané, i když se hádají, tak mluví pomalu.
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Pomalu mluvili při hádce strýčci i tetičky. Naštěstí se hádali málokdy. Mluvili pomalu, a tak si toho 
moc nevyčetli.
Jituška už čekala na Hlavním nádraží. V první chvíli ji nemohl poznat.
Měla kovbojský černý klobouček a apartní zelený plášť až k zemi. Koupil jí kytku a hned na Václa-
váku došlo k prvnímu incidentu. Nějaké dvě staré vydry se vyjádřily zcela neočekávaně k Jituščině 
extravagantnímu oblečku. Odplivly si a vykřikovaly:
„To je strašný strašidlo.“
Pavel byl neočekávaným útokem zmaten. Jituška se změnila okamžitě ve lvici, řekla jim, ať si 
vylížou prdel, starají se o sebe a odkráčela. To bude stejná nátura, jako tetinka z Brna. Pomyslel si 
Pavel.Pavel jenom zíral. Strašně mu imponovalo, že se Jituška nebojí velkých žen z Prahy.
On, když mu někdo něco řekl, okamžitě souhlasil s názorem toho druhého. Teprve později zjistil, že 
to není zase tak skvělá vlastnost. To Jituščino sebevědomí a projevy dominantního chování. Když se 
trochu vzpamatoval, podnikli spolu tour po pražských šencích. Pavel uplatnil svoje bohaté brněnské 
zkušenosti nejen co do výběru nápojů – pil francouzký koňak, který znal z rozvozů v potravinách.
Na lahvi bylo napsáno Dupuis. Ale Pavel při objednávání správně vyslovoval: „Dypy“. Jituška pila 
výhradně whisky se sodou. Jituška byla nadšená.
Střídavě ho ladila jak rádio a omotávala si ho kolem prstíčku. Brzy poznal, co chce Ona slyšet a rád 
jí to říkal. Byly to exploze netradičních lichotek. Rád dělá lidem radost. Kouřila dlouhé, tenké ciga-
rety. Viděl takové poprvé v životě. Ještě se nezačalo smrákat a šli hledat nocleh. Z jednoho hotýlku 
ho vykvindovali, že mají plno. Je z Malé Hané a chvilku trvá, než mu to dojde. Než se dovtípí. Zašli 
do hotelu Opera. Dal předem v recepci zelenou bankovku a dostali pokojíček s koupelnou.
Jituška si napustila vrchovatou vanu a dlouho se cachtala. On ležel na posteli a snažil se všechno si zapa-
matovat tak, aby to pak co nejlépe popsal. Okno, záclony i koberec. Slavnostní náladu. Velké očekávání. 
Také se hodně dlouho provaloval ve vaně. Oholil se a pečlivě si vyčistil zuby. Znovu se v duchu vrátil  
k příhodě se strašidlem na Václaváku. Převažoval imponující pocit, ale ozýval se i slabě varovný
hlásek. Zabalil se do osušky, aby vůbec nebyly vidět žíly na jeho svalnatých nohách.
Jituška v růžové košilce ho již čekala v jedné z postýlek. Krátce se milovali. Ona v košilce. Pak 
košilka i s Jituškou odlétla do druhé postýlky. Sladce usnula.
On celou noc nezamhouřil oka. Jako správného burana ho mrzelo, že asi nebyla panna. Ona byla 
jeho první. Zeptat se na to ale neodvážil. Zdálo se mu to netaktní.
Ráno k němu svěží košilka opět vklouzla. I ráno se dlouho koupala. Zase se zabalil do osušky, jen 
se umyl. Kalhoty si oblékal tak, aby nezahlédla ani kousíček plantárních ploch jeho chlupatých 
pánevních končetin. Byl přesvědčen, že tam jsou varixy nejhorší. Oblékli se, načesali a vyrazili 
opět do ulic. Líbilo se jim U koníčka, obědvali v Intercontinentálu, večeřeli, nepamatuje si kde. 
Pořád si povídali, Jitušce došlo kouření a tak jí koupil nejdražší americká žvára. Ta s velbloudem 
na krabičce.
Sešli se s Járou, kamarádem z vojny a večer s ním šli do divadla. Sehnal lístky do Činoherního 
klubu na něco s Vodňanským a Skoumalem.
Pak šli tančit do pajzlu, který Jára doporučil. Tam si povídali hlavně Jára s Jituškou. Pavel poslou-
chal a přemýšlel si. O půlnoci už byli zase v hotýlku.
Dlouhá koupel, krátké milování. Usnul jako medvěd brtník a probudil se o půl deváté. Milovat se 
nemohli, i když po ní děsně toužil. Oznámila mu, že je nemocná.
Vyděsil se. Smála se a ohlásila návštěvu z oblak, vlastně až z měsíce. Zaplatil a zjistil, že měsíční 
výdělek je skoro pryč. Pomalu táhli k nádraží. Dohodli se, že se sejdou za čtrnáct dní v Brně. Rozum 
mu radil, aby rychle řadil zpátečku, ale něco silnějšího ho změnilo v tetřeva hlušce. V týdnu jel do 
Brna s gázem pro nové vodoměry. Stavil se ve Slovanu a zamluvil pokoj s koupelnou a balkónem.
I v Brně ho čekala na nádraží. Měla na hlavě jiný klobouček, velký, červený.
Prostě byla kloboučkovitá. Stavili se v cukrárně u Tomana. Dělali od první chvíle velké plány, co 
všechno v moravské metropoli navštíví. Ale dopadlo to zase úplně jinak. Tři dny nevytáhli paty z 
pokoje a jen občas z postele. Dozvěděl se toho strašně moc a teprve doma si to vše jako z dálky 
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připamatovával a uvědomoval. V tak zvláštním stavu, kdy nevěděl pořádně, zda sní či bdí, byl po-
prvé. Bylo to slaďoučké, ale i hrozné. Jituška má syna Robertka. Ale Ona je fantastická, jedinečná. 
I ve spánku se mu zdálo, že je na jahodách s Jituškou a má se výborně. Začali se scházet po týdnu. 
Kroměříž, Hradec Králové, Ostrava, Bratislava. V Bratislavě mu navrhla, že se vezmou. Jituška 
řekla Pavlovi u stolu v hospodě, že se vezmou.
Zalapal po dechu. Bylo to náhlé, vůbec nebyl na manželství připravený. Ani finančně, ani psychic-
ky. Ale souhlasil. Neumí říkat ne. Vezme si ji za manželku, a do toho vztahu musí jít úplně čistý. 
Hned si nechá odoperovat varixy. Nalepil se na bráchu lékaře jako štěnice a sužoval ho tak dlouho, 
až povolil. Ten mu to silně vymlouval, říkal, že to nemá zlé, když si opálí ty své chlupaté nohy, 
nebude nic vidět. Nakonec ho poslal do Brna na odborné vyšetření. Doktorka mu dávala na nohy 
hadičky, dělal dřepy. Škemral dlouho, marně mu paní doktorka ukazovala svoje varixy a říkala, že 
není jisté, že se mu po náročné operaci nevytvoří varixy znovu. Operovali ho. Brácha pravou nohu, 
primář levou. Po operaci ho chodili prohlížet a byli rádi, že hýbe všemi prsty na nohách.
Říkali, že mu toho vyrvali takové kusy, že měli strach, že mu poškodili nervus fibularis.
Celá rodina s napětím očekávala věci příští (rodiče i sourozenci čekali s hrůzou, co z Pavla vyleze). 
Nebo co z něj vypadne. Jeho projev byl krátký, ale celá rodina skučela a bědovala jako po ničivém 
zemětřesení. Oznámil jim to jako hotovou věc.
„Bude se ženit příští měsíc, nechá si ušít smoking, bude bydlet u Ní v paneláku v Čechách.“
Tomu o rozkošném synáčkovi Robertkovi bylo sotva rozumět. Šumloval, jak mohl. Ale všichni z rodi-
ny rozuměli dobře. Ze začátku bude jezdit náklaďákem ve sklárnách, pak si najde něco jiného“.
Všichni znovu zaúpěli.
Tehdy to nebylo obvyklé. Byla to naprostá rarita, když si mladý, svobodný chlapec vzal ženu  
s dítětem. Chumaj a trulant bylo nejmírnější hodnocení.
Ječeli hlavně sourozenci, otec a matka se jen hlouběji sehnuli k zemi. Tatínek řekl jen památnou 
poučku: „Neber si matko s ceró, te tě hlavo speró.“
Vypůjčil si gazíka, se kterým jezdil ve vodárně a oba staré chudáky rodiče vezl přes 300 km k bu-
doucí tchýni. Osmdesátikilová matrona je přivítala s úsměvem.
Při prohlídce bytu se drželi statečně. Maminka plakala až v terénním vozidle při zpáteční cestě.
Postupně se hladina rozbouřeného domácího rybníku uklidňovala a i radikálové, kteří prohlašovali, 
že je na svatbu nikdo nedostane ani párem volů, pomáhali ze všech sil, aby mimořádná rodinná 
událost dopadla co nejlépe. 
Maminka připomínala otci, že on byl u nich poprvé na Štěpána a že za dva měsíce, tj. v únoru, už 
byla svatba.
„A vidiš a sme spolu spokojeni dosud a tolik dětí jsme vychovali,“ dodala a opatrně pohlédla na 
Pavla. Bylo jasné, že z úrovně jeho vychování není nadšená.
„Jediná má naděje je, že ho za měsic vežene,“ odvětil otec a šel vykopat příslušnou láhev slivovice, 
kterou zakopal vždy při narození dítěte.
„Je to vul, ktere nehomi říct ne,“ přizvukoval nejstarší brácha.
„Buďte rádi, že nepotkal babo se čtyřma děckama. Von be si vzal he takovou, mo je to všecko 
jedno.“
Ve stodole na svém místečku, se kterým se pomalu loučil, přemýšlel i černý beran rodiny, proč to 
udělal. Nakonec si vymyslel dva důvody. Sám pro sebe, pro svoji vnitřní útěchu.
1. V paneláku budu mít víc času na psaní.
2. Udělám dobrý skutek a bude další úplná rodina.
Snubní prstýnky zakoupili společně a v naivním Moravanovi zatrnulo, když jej zkoušel na Jituščin 
prsteníček. Od nikotinu měla zažloutlý ukazováček.
Cigaretu držela velmi elegantně mezi ukazováčkem a prostředníčkem levé ruky.
Byla levák. Velké starosti měl se svatební kytkou. Nevěstinka si přála výhradně orchideje. Celá ro-
dina je sháněla po celé republice, ale přicházely pouze telegramy, že nejsou. Onemocněla listonoš-
ka, a ta co ji zastupovala, poradila, že její zeťák sehnal orchideje v Brně-Bohunicích, hned naproti 
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blázinci, u soukromníka. Neprodleně se tam vydal a soukromník slíbil, že bude zalévat rostlinky 
speciálními roztoky, aby květy byly v termínu krásně rozkvetlé.
Vykvetl unikát, pět květů na jedné lodyze. Při placení se prohnul, ale nikdy peněz nelitoval. Ani v tomto 
případě. Jituška a její matinka mu nařídily, že si musí nechat na svatbu ušít smoking. Poslechl.
Den před svatbou se rozloučil s fotbalisty, divadelníky a kanálníky. Pil málo a ze všech stran slyšel 
přání všeho dobrého a také větu s nejasným smyslem: „Svatba a pohřeb ruší všechno.“ V den svat-
by ho naložili do auta s kýblem sádla, peřinou a cestovním psacím strojem Consul. Kolona deseti 
osobních aut vyrazila. Pavel Smékal se začal potit. Valil se na něj žár spálených mostů. Obřad byl na 
radnici o půl druhé a on byl pořád na potítku. Zalíknul je jen přiopilý řezník ze sídliště, podpultový 
dodavatel masa. Na radnici i u fotografa staré babky vzdychaly, jaký je to krásný pár. On vysoký, čer-
novlasý, ramenatý, ona útlá, v bílých šatech podle Burda moden. Nevěstinka vážila čtyřicet osm kilo, 
byla štíhlounká, ale správně vyvinutá, šaty podle Burda moden s výstřihem, byly dlouhé, s úžasnými 
volány. Tehdy nebyly digitální fotoaparáty, a tak všichni svatební hosté napochodovali do fotoateliéru.
Tam vznikla skupinová fotografie a pak ještě fotografie nevěsty a ženicha. Jituška vážila 48 kg a velice 
si na tom zakládala.
I tchýně řekla, že je ženich jak ze žurnálu. Smoking mu velice slušel. To byla první a poslední nor-
mální věta, kterou od ní slyšel. Novomanželům zazpívali místní ochotníci Ódu na radost. Nejlépe 
zpíval Zdeněk Smutný.
Pavel si pak často připomínal příjmení tohoto zapáleného ochotníka.
V hospodě, kde byla objednaná hostina, už nastaly problémy. Kuchař na ně koukal jak na Marťany.
Vše jim to později vysvětlil jeden z číšníků. Druhý číšník a kuchař si dělají naschvály. Pingl se 
přihnal po druhé hodině do práce, řekl kuchtíkovi, že svatba není, ženich že se nedostavil. Kuchtík 
bleskově zrušil připravované menu, nacpal maso do lednic a právě v té chvíli se přihnalo padesá-
tihlavé stádo svatebčanů. Svatba byla veselá, dvouletý Robertek jedl společně z jednoho talíře s ne-
věstou a ženichem. Ženichovi se zdálo, že nevěstinka a nová paní matka se dívají spatra na udřené, 
prací a těžkým životem sešrotované rodiče. A byl z toho smutný. Díky jeho směšnému nosu nikdo 
nic nepoznal na jeho výrazu.
Byla to svatba i funus dohromady. S bratry lékařem, veterinářem a inženýrem, se sestrou učitelkou 
byla tchýně jedna ruka. Ve 20:00 hodin přišel Karásek s houslemi. Sloužil v sousedním městě jako 
výpravčí. Přehodil si službu a přišel kámošovi z vojny zahrát. Kolem 21:00 odešla tchýně s Ro-
bertkem, který jí usnul v náručí. Těsně po půlnoci se kolona bez jednoho dojatého jezevce vydala 
zpátky na Moravu.
Svatební noc prožili v ložnici společně s dítětem a dopracovali se ke třem zářezům na pažbě. Druhý 
den byla sobota. Tchýně přišla po ránu do kuchyně vařit. Bydlela ve stejném bytě ve stejném pane-
láku, spávala v obyváku. A po obědě to začalo.
Vypálila Pavlovi do ksichtu, jak se styděla, že jeho matka měla na svatbě pomačkané šaty. Ohro-
mený novomanžel se snažil vysvětlit, že šedesátiletá udřená ženská po 300 km jízdy může mít šaty 
vzadu zmačkané. Jituška se přidala, že má matka naprostou pravdu, že se hanbou málem propadla  
a Pavel si uvědomil pravdivost dvou pořekadel: „Neber si matko s dceró, te tě hlavo speró,“  
a „Tchýně a uzený, nejlepší studený.“
Neřekl nic a šel na fotbal. Přestoupil i fotbalově a odpoledne ho čekal první zápas za B mužstvo.
Tchýně začala štěkat, že to není normální, že Kamišová, se kterou dělá, taky říkala, že fotbal je na 
nic, a že být Jituš, okamžitě by mu fotbal zakázala. Před panelákem polohlasně vyřkl všech pět 
sprostých slov, která znal. Ulevilo se mu a pak se i pousmál. Napadlo ho, že tchán raději umřel, 
než aby to poslouchal. Ale s tchánem to bylo úplně jinak, ale to se dověděl až mnohem, mnohem 
později. Hřiště bylo nedaleko. Než k němu došel, tak si je představoval. Na duševním filmu viděl 
nádherný trávniček a velkou tribunu. Skutečnost byla zase úplně jiná. Strašné škvárové hřiště. Před 
zápasem a během poločasové přestávky je místní hasiči kropili. To vydrželo chvilku. Pak se krásně 
prášilo a hráči byli černí jak horníci po šichtě. Trávník na stadionu byl vybudován až po r. 1990.
Tribuna byla velká a byla plná již při dorosteneckém předzápase. Pavel Smékal šel pomalu kolem 
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hřiště k šatnám a sledoval hru. Ihned ho upoutal malý, slabý kluk. Dres na něm vlál jak na prádelní 
šňůře, ale vodil míč krásně u nohy a nikdo mu nemohl kulatý nesmysl vzít. Kličkoval, obešel tři 
protihráče jako nic. Před branou to zasekl a pomalu poslal mičudu do sítě. Dva obránci se snažili 
doběhnout, ale balón se odrazil od tyče do sítě. „Buzar,“ zašeptala tribuna obdivně.
V šatně se dozvěděl, že fotbalový umělec se jmenuje Láďa Vízek. Při fotbalovém předzápase do-
rostu chodil kolem škvárového hřiště vedoucí a trenér dorostu v jedné osobě, učitel Matějec. Proslul 
projevem, který říkal hráčům před každým zápasem:
„Hrajte celý zápas naplno a posledních deset minut přidejte. Tehdy se fotbalové zápasy rozhodují.“ 
Včas se novopečený manžel převlékl do dresu a cítil se výborně.
Dres a kopačky byly vzorně připravené od správce hřiště pana Bárty. Pan Bárta s manželkou byli 
stejní fotbaloví nadšenci jako Jenda Drobníček a nedá se na ně zapomenout. Díky nim prostí chlap-
ci zažili spousty radosti ve velechrámu fotbalu. Při rozcvičce před tribunou mrsknul parádní robin-
zonádu doleva a jen to mezi fandy obdivně zahučelo. V zápase na něj skoro nic nešlo, vyhráli dva 
nula a kluci ho lákali do hospody „U Stehlíků“.
Po zápase se všichni hráči sprchovali v rozlehlých sprchách pod tribunou. Tam poprvé Pavel slyšel, 
jak kapitán zavelel: „Hlavně si všichni pořádně umejte starokladrubáka.“ Všem se ta hláška zdála 
hrozně vtipná a řehtali se jako koně.
Tak to bylo po každém utkání. Po poznámce o starokladrubákovi se všichni huronským smíchem 
uvolnili. To bylo zvláště potřebné po domácích porážkách.
Po doma prohraných zápasech na ně čekali před kabinami dva, na celý svět naštvaní občané města, 
kteří si křikem: „Jste lazaři, jste lazaři,“ vylévali zlost na nevinných fotbalistech. Jeden z lazarů 
přitom proslul tím, že při výměně oleje ve svém automobilu zapomněl dole na vaně zašroubovat 
výpustný šroub. Nalil čtyři litry oleje a pořád se divil, že na měrce žádný olej není. Tehdy si olej  
v motoru vyměňoval každý sám. A ještě jeden husarský kousek se mu podařil. U čerpací stanice 
chtěl dofouknout pneumatiku. Pneumatika byla pořád stejně poloprázná.
Začal nadávat obsluze benzinky, že kompresor nefunguje. Žena od pumpy se podívala a zjistila, 
že ten umělec nesundal čepičku, narval hadici na ventilek, a chtěl, aby vzduch proudil do kola. To 
všechno je pravda.
Brankář Pavel se omluvil, že do hospody nepůjde, že půjde až příště. Nechtěl přilévat oleje do do-
mácího ohně. Při zápase diváci skandovali:
„Rozhodčí je Hugo.“ „Hugo je vůl.“
Strašně se jim to líbilo a považovali to za vtipné a rafinované. Později Pavel poznal, že se takhle di-
váci baví při každém zápase. Ještě jedna zaznamenáníhodná událost se tehdy opakovala na každém 
fotbalovém zápase. Středního obránce hrál velmi dobře řízný bek Bohouš. Pracoval ve sklenářství, 
bral objednávky. Kamarádil s Velkým soudruhem, který byl vedoucím personálního oddělení Vý-
chodočeských cukrovarů. Když zemřel ředitel cukrovaru ve Smiřicích, napadlo Velkého soudruha, 
že by Bohouš, který cukrovku viděl jenom z rychlíku, mohl být ředitelem cukrovaru ve Smiřicích. 
A tak se také stalo. Na Bohouše pak při fotbale pokřikovali „lazaři“: „Dřepčík, škůdce cukrovky.“
Bohouš se zapsal nesmazatelně do dějin města. Uměl pít pivo tak, že nepolkl a nalil si v mžiku celý 
půl litr piva do útrob. Říkal tomu „splachovák“ a každému, kdo pivo zaplatil, to kdykoli rád před-
vedl. Jednou mu v hospodě přiopilí kamarádi dali do piva nenápadně, tak že to Bohoušek nevěděl, 
šroubek. Pak ho vyzvali, aby předvedl „splachovák“. Bohouš spláchl pivo i se šroubkem. Přátelé 
z mokré čtvrti se vyděsili a přiznali se, co provedli. Bohouš šel do nemocnice a na rentgenu lékaři 
uviděli v žaludku cizí předmět. Před operací šel pacient se šroubkem na záchod.
S exkrementy, aniž by si toho všiml, odešel i kovový předmět z těla. Chirurgové operovali, ale šrou-
bek v žaludku nenašli. Ještě další úžasná story se řediteli Bohouškovi povedla. Každý rok jezdili 
fotbalisté hrát přátelské utkání do Maďarska.
Pravidelně se zastavili v Uhrách na párek a pivo v útulném bufáči. Při oné návštěvě bylo v bufetu 
plno. Bohouš vystál frontu na párek, dal si ho na zvýšený bufetový stůl, u něhož se stálo, a šel 
do fronty na pivo. Najednou vidí, že mu Maďar jí párek. Vyletěl z fronty, chytil Maďara pod krk  
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a řval, že to je jeho párek. Vyděšený Maďar něco koktal, Bohouš se podíval lépe a zjistil, že si spletl 
stoly, že jeho párek je neporušený na vedlejším stole. Pantomimicky se Lájošovi, tak, jak se později 
zjistilo, se Maďar jmenoval, omlouval.
Ve fotbalovém mužstvu bylo pár opravdu dobrých hráčů, rozených fotbalistů.
I ve fotbale jako v mnoha jiných činnostech, se dá mnoho věcí natrénovat, ale ti s talentem jsou vidět 
na první pohled. Nejen Láďa Vízek, ale i další dokázali výjimečné věci. Někteří přestoupili postupně 
do mužstev hrajících vyšší soutěže. Nejčastěji do Štětí. Pavlovi se zdálo, že zvláště leváci mají větší 
cit v noze a dokázali velice přesně přihrávat i na velkou vzdálenost. Levonohý obránce Láďa Třasák 
rozdával přihrávky nejpřesněji. Pavel ho obdivoval. Láďa zůstával na hřišti po tréninku a třeba hodinu 
kopal míče na vyznačený cíl. Láďa a Pavel byli jediní fotbalisté, kteří nehráli karty.
Pro mnohé fotbalisty bylo fotbalové utkání jen bezvýznamnou epizodou v mariášovém maratonu.
I mezi brankáři byla velká konkurence. V „A“ mužstvu byli dva, kteří skákali robinzonády bezvad-
ně na obě strany. Pavel měl lepší levou odrazovou nohu a robinzonáda doprava nebyla tak perfektní.
Proto chytal většinou za „béčko“.
Tchýně v neděli vařila.
Jituška ráno prala a odpoledne spala. Pavel si hrál před panelákem s Robertem. Učil ho kopat do gu-
mového míče. Vysvětloval mu, jak se kope nártem, placírkou, šajtlí. Robertovi se dařilo jenom bodlo. 
Večer šli do divadla, místní ochotníci hráli Velkou zlou myš. Ochotníci hráli výborně, Pavel jenom 
zíral. Nejlepší byla Alenka Vorlová, ta hrála výborně i tenis a Ota Kuzdas. Byla to úroveň mnohem 
vyšší, než v jeho rodné dědince. Místní ochotníci dokázali zahrát a zazpívat operetu s orchestrem 
složeným z místních hudebníků a zpěváků. V divadle bylo narváno, znalci místních poměrů si nosili 
z domu svoje židle!!!
Před odchodem do divadla mu nová matka znovu zvedla hladinu adrenalinu v krvi. Vypočítávala, 
co chlapi v širém okolí koupili v poslední době své ženě. Největší nadšení u ní vzbuzovalo zlato  
a kožichy. Chovala se jako tuctová, kýčovitá, jednoduchá tchýně z nejhorší červené knihovny. Pa-
vel byl vychován od rodičů tak, že peníze nejsou na prvním místě. Na dědině bylo tehdy peněz málo  
a lidé si pomáhali, aniž by se ptali: „Co za to?“
Kdyby to Pavel neviděl na vlastní oči a neslyšel na vlastní uši, nevěřil by, že taková harpagonka 
existuje. Ale je to historická pravda. Proslov zakončila stroze pronesenou větou, že v pondělí ráno 
jen ukáže zeťákovi, kde jsou sklárny, dál s ním nepůjde, tam ať si to pěkně dojedná sám.
Pavel, který dlouho nepsal na papír, ale jen v hlavě, vytáhl černý sešit. Cestovní psací stroj Consul 
si zatím netroufal použít. Pavel si napsal: „Tchýně je žiletkovitá.“
Před spaním chtěl manžílek naladit a potěšit ženušku a pochválil jí obyvák.
Opět ho překvapila. Řekla, že ten obývák splácí ten idiot její bývalý manžel, otec Robertka, i když 
v něm určitě nikdy bydlet nebude. Považovala to za dobrý fór.
Pavel si zalezl do koutečku a napsal do sešitu s černými deskami pro ostatní nesmyslnou větu: 
„Nesmím znovu zkrachovat.“

Milan Nechuta
Narodil se 8. září 1945 v Knínicích do početné rodiny. Má dva bratry a dvě sestry. Otec byl sedlák, 
takže všechny děti musely od malička pomáhat při práci v zemědělství. Rodiče své potomky vy-
chovávali prací a osobním příkladem. 
Milan zřejmě zdědil literární geny po babičce, která psala básničky. Už jako malý chlapec si umí-
nil, že napíše knihu. Po ukončení základní školy chodil rok na Učňovskou školu zemědělskou do 
Boskovic, pak čtyři roky na Střední zemědělskou technickou školu v Moravské Třebové. Odma-
turoval s vyznamenáním.  Tři semestry studoval na Vysoké škole veterinární v Brně. Tehdy se tak 
jmenovala. Chtěl psát a tomu podřídil celý život. Vydal se na „hrabalovskou“ životní dráhu. Chtěl 
zblízka poznat lidi nejrůznějších profesí, zájmů, cílů, povah, snů a osudů. Rok pracoval v Mo-
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ravských šamotových a lupkových závodech ve Velkých Opatovicích. Vojenskou základní službu 
vykonal v Bučovicích. Pracoval pak jako řidič v Potravinách Boskovice, ve Vodárnách Boskovice, 
v Jabloneckých sklárnách Nový Bydžov. Vystudoval dálkově Vysokou školu zemědělskou v Praze 
Suchdole. Pracoval jako zootechnik, inzertní manažer, učitel odborných předmětů, rozvážel krmi-
vo pro domácí mazlíčky, byl i řidič na Ministerstvu kultury ČR v Praze. Napsal román Generační 
výpověď. Vystupuje jako lidový vypravěč v malohanáckém nářečí na slavnostech „Jevíčkovění“, 
v klubech důchodců v Praze, v Litovli, v Mohelnici a také v Kanadě (v hlavním městě v Ottawě). 
Žije v Praze, je starobní důchodce a věnuje se literární činnosti. 

GENERAČNÍ VÝPOVĚĎ ANEB PŘÍBĚH 
VÝJIMEČNéHO ČLOVÍČKA
Milan Nechuta, 2021
Kniha je k zakoupení v knihovně v Knínicích 
a v knihkupectví Tomáše Špidlíka, 
Masarykovo nám. 8/6, Boskovice.
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