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Petr si uvědomil, že při výstupu z metra Můstek opravdu ko-

lem nějakého odkrytého mostního pilíře chodí, ale nikdy si to 

nedal do souvislosti s názvem Můstek. 

„Kolik vlastně tehdy žilo v Praze lidí?“ zeptal se, aby to za-

mluvil. Pod nimi se do všech stran rozlévalo město. Dnešní Pra-

ha vypadala nekonečná a sahala až k obzoru. „Myslím na konci 

14. století.“

„Odhaduju, že asi tolik jako dnes v Táboře, něco přes pětatři-

cet tisíc. Samozřejmě to bylo největší město v zemi. Ve středo-

věku měl každý předem určené místo na společenském žebříč-

ku, ale město,“ kalous se odmlčel a tvářil se, jako by se do toho 

středověku právě teď přes své brýle díval, „město dávalo šance 

i těm, kteří by jinak nemohli uspět.“

„Jak uspět?“ zajímala se Magda. 

„Získat vzdělání, postavení, zbohatnout.“ Jaromír si urov-

nal klopu na kapse letitého saka. „A Hus byl ambiciózní mladík 

z chudých poměrů, takže ho to sem táhlo také.“

Petr poslouchal a rozhlížel se. Táta Alois bral vždycky návště-

vy na Pražský hrad, odtud jim ukazoval město a vyprávěl pár 

stále stejných historek, třeba jak ho na Újezdě srazila tramvaj 

a on si toho ani nevšiml. Hlavně se ale neustále rozčiloval, jak 

dnešní developeři obcházejí památkáře nebo jak špatně je ve 

městě upraveno parkování. Petr se poslední dobou snažil z těch- 

hle vlastivědných exkurzí spíš vyvléknout. Netoužil po dvacáté 

slyšet, kolik stálo v Nerudovce pivo v roce osmdesát osm a jak 

jeho otec jako kluk sjížděl Petřín na tříkolce. Ze střechy Národ-

ního muzea vypadalo všechno jinak. Petr dokonce dobrovolně 

vylovil brýle a nasadil si je. 

„V Husově době neměl Týnský chrám, to je ten na Staroměst-

ském náměstí, věže a dostavěná nebyla ani katedrála na Hradě,“ 

Petr se rozběhl po širokých kamenných schodech do dalšího 

patra. Magda s Jaromírem se vydali za ním. Opustili prostory 

určené veřejnosti a pokračovali do podlaží nad skleněným stro-

pem, kde bývaly pracovny odborných pracovníků. Odtud prošli 

přímo na střechu. Dívali se dolů na pulzující náměstí, červené 

střechy domů, věže kostelů. 

Když jsem studoval, přál jsem si být 
brzo knězem, mít pěkné oblečení 

a žít si lépe než ostatní.31

„Kde tedy začínalo Staré Měs-

to?“ zeptala se Magda a  odhr-

nula si z  obličeje dlouhé vlasy, 

cuchané větrem.

„Na Můstku,“ ukázal Jaromír 

na spodní část Václavského ná-

městí. „Tam byly hradby mezi 

oběma pražskými městy a můs-

tek, podle kterého se místu do-

dnes říká, vedl přes příkop před 

hradbami. Ale to Petr jako Pra-

žák asi ví.“
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„Brilantní!“ Jaromír udělal pažemi pohyb, jako by plácal kříd-

ly o tělo. Pokud není sova, je jistojistě tučňák, uvědomil si Petr. 

„Ale prezidenta Masaryka, Petře, nepodceňuj. Roku 1925, když 

uplynulo pět set deset let od upálení mistra Jana Husa, prosa-

dil, aby se v Československé republice 6. července slavil Husův 

den jako státní svátek, a naopak byl zrušen svátek svatého Jana 

Nepomuckého.“33

„A  co tím riskoval?“ zeptal se mladík. „Svátek se vždycky 

hodí. Den volna určitě každý přivítal.“

„Ale tehdy vůbec nešlo o nějaké volno jako dnes, kdy lidé 

ani nevědí, proč se to které datum slaví, a raději stráví celý vol-

ný den v hypermarketech. Tehdy šlo o oslavu člověka, kterého 

katolická církev stále považovala za kacíře. Prezident Masaryk 

dokonce dal vyvěsit na Pražském hradě husitský prapor s  ru-

dým kalichem na černém poli, takže si vatikánský velvyslanec 

Francesco Marmaggi sbalil kufry a na protest opustil Prahu.“ 

„Paráda! Masaryk byl dobrý provokatér,“ uznale hvízdl Petr. 

Magda se rozesmála: „Vidím, že tě Masaryk a Hus zajímají čím 

dál víc. Kdo by to do tebe před pár dny řekl?“

zachytil Petr zřejmě až poslední větu. Jaromír nehýbal očima, 

ale otáčel celou hlavou jako sova. Mluvící sova ze starého Sou-

boje Titánů.

„A kdo vidí, jestli je prezident doma?“ vykřikla Magda.

„Není,“ mhouřil Petr oči přes dioptrická skla, aby dohlédl do 

dálky.

„Je,“ byla si jistá dívka. „Tamhle ten flíček, to musí být prezi-

dentská vlajka.“

„Do těchhle závodů mě, Magdičko, netahej,“ zamžoural přes 

skla Jaromír. „Spíš mně řekněte, jaký nápis Masaryk na prezident-

skou standartu vybral.“

„Pravda vítězí,“ řekli Magda i Petr ve stejnou chvíli a plácli si 

na to dlaněmi.

„A proč?“

„Podle Husa,“ vypálil Petr bez rozmýšlení. „Asi jim oběma při-

šlo hledání pravdy důležité. Jen Husa kvůli pravdě upálili, a Ma-

saryka ne.“

Proto, věrný křesťane, hledej pravdu, 
slyš pravdu, uč se pravdě, miluj  

pravdu, mluv pravdu, drž pravdu,  
braň pravdu až do smrti; neboť  

pravda tě vysvobodí.32
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„Masaryk a Hus byli jednoznačně chlapi, co se ničeho nebáli. 

A to se mi na nich líbí.“

Křídla soch na střeše Národního muzea zašuměla souhlasem.

Naposled se zadívali k Hradu a vydali se dolů.

Jaromír je dovedl k východu, rozloučil se a zmizel opět v útro-

bách muzejní budovy. 

„Magdo, já jsem sice po dnešním očkování trochu mimo, do-

konce na mě mluví sochy,“ začal Petr opatrně, když obcházeli 

budovu muzea a hledali mezi jmény Jana Husa, „ale aspoň něco 

bys mi vysvětlit mohla.“

„Jen do toho,“ vybídla ho dívka.

„Kdo je Jaromír a co dělá ve vyklizeném muzeu?“

„Vždyť jsem ti to říkala. Kamarád mých rodičů. Když jsem mu 

zatelefonovala, nejenže mi vysvětlil, kde je ‚pod ocasem‘, ale slíbil, 

že za ním můžu do budovy muzea naposledy před rekonstrukcí za-

běhnout. Je to zvláštní, když už uvnitř nejsou vitríny s vycpanými 

ptáky, minerály ani archeologickými nálezy.“ Když Magda viděla, 

jak se na ni kamarád tváří, přestala vypočítávat exponáty. „Jinak 

má ale kancelář přesunutou do vedlejší budovy muzea, do té nové.“

„Dobře,“ spokojil se Petr s odpovědí. „A co jako má být ‚Bá-

ječnej bál‘?“

„Ples. Normální dobročinný ples. A teď se ptám zas já,“ roz-

hodla Magda. „Tamhle je cedulka s  Husovým jménem, takže 

mise splněna. Kam vyrazíme teď?“ 

Petra otázka zaskočila. Nebyl zvyklý vymýšlet program pro 

holku. Navíc začínalo mrholit.

„Ukážeš mi, kam jsi chodil do školy?“ hodila mu Magda zá-

chranné lano.

„To je až na Pohořelci, nad Pražským hradem,“ zavrtěl hlavou. 

Tonoucí se stébla chytá, proto řekl: „Nechceš se jen tak projít?“ 

Nicméně pravda, jež nás osvobozuje 
od omylu, je také pravda, jež nás činí 

svobodnými.35 

Pravda a láska musí zvítězit 
nad lží a nenávistí!34
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ruce a velké boty dávaly tušit, že tenhle kluk se ještě vytáhne. 

Nebyl to žádný třídní krasavec, spíš dravec, kterému přistřihli 

křídla, proto se po každém ohání zobákem. Výrazný nos a slá-

mové vlasy stažené do krátkého culíku ten dojem potvrzovaly. 

Ale ano, odpověděla si vzápětí. Má to smysl. Zajímal ji. Ko-

neckonců všechny ty tetičky a strýčkové, kamarádi ze sboru, se 

kterými se zná odjakživa, to je taky život v kleci. Sice ve větší 

a zabydlenější, ale právě teď měla pocit, že je na svobodě. 

„Promiň, Petře, já to tak nemyslela. Pro mě je cesta do Prahy 

vždycky zážitek. Tolik tváří, tolik zajímavých míst.“

„Ty mi promiň. Jsem nějak podrážděný.“ Stáli ve Vodičkově 

ulici. Krápání přecházelo do deště a ani jeden neměl bundu. „Víš 

co? Zvu tě do jednoho úžasného podníčku.“ Vzpomněl si na ob-

líbené slovo z humoristického románu Tři muži ve člunu. „Ale 

musíme zpátky nahoru na Václavák. Jsi pro?“

„Že váháš!“

Vyběhli náměstím, podběhli magistrálu a zakotvili v proskle-

né kavárně. Oba byli pořádně promáčení.

„Je to tu skvělé,“ ožil Petr a rozkládal rukama. Sedli si k ma-

lému stolku do pohodlných křesílek, ale většina ostatních stolů 

připomínala spíš normální psací stoly, kolem nichž byly rozesta-

věné židle. Návštěvníci kavárny měli vyndané notebooky a na 

něčem pracovali, v rohu probíhala pracovní schůzka, kolem stěn 

se táhly knihovny.

„Obsluhuje se tu?“ zeptala se Magda.

„Právě že ne. Ani obsluha tu nikoho neruší. Je to studovna, 

pracovna a kavárna v jednom.“ Petr doběhl k pultu pro dva čer-

né čaje. Když dosedl, lišácky mrknul: „A žádní turisti.“ 

Magda pochopila, došla ještě pro dva jablečné koláče a pak 

povídali a plánovali, jak by měl Petr na Husa nejlépe jít. Že od 

Kličkovali Václavským náměstím mezi podzimními turisty. Teda 

Petr kličkoval, Magda se ho snažila neztratit z dohledu. Školní rok 

už začal, takže na výlet do Prahy se vydávali cizinci bez dětí. Mí-

jeli světlovlasé německé dvojice, které si vykračovaly ve světlém 

oblečení, jako by šly po lázeňské promenádě. To aktivní britské 

páry v pastelových barvách, ty v sobě stále měly koloniální páru 

zdolat každou překážku. Magda se v duchu smála, když si všimla, 

že Angličanům se za roky společného soužití slily rysy natolik, že 

u některých nebylo úplně patrné, kdo je muž a kdo žena. Chaotic-

ký pohyb vykazovaly pestrobarevné italské a španělské dvojice, 

které naopak v otázce pohlavní rozdílnosti nikoho na pochybách 

nenechaly. A chodník spolehlivě po pár metrech vždycky ucpaly 

skupinky Rusů, oděných… inu roztodivně. 

Dívka byla u vytržení. Nevěděla, zda si má dřív prohlížet lidi, 

obchody, nebo domy. Petr, který ovládal pohyb ve velkoměstě 

dokonale, se jí neustále ztrácel. 

„Petře, spěcháme?“ zeptala se ho, když ho konečně dohnala.

„Ne,“ podíval se nechápavě. „Proč?“

„Protože se snažíš popřít fyzikální zákony,“ ukázala na tekou-

cí řeku hlav. „Nemůžeme prostě normálně jít?“

„Já měl za to, že jdeme normálně,“ pokrčil Petr rameny. 

„Takhle se po Praze chodí, když tu bydlíš.“

„Jenže já tu nebydlím. A ty už také ne,“ jen to dořekla, bylo jí 

jasné, že druhá věta byla navíc. 

„Připomínat mi to nemusíš,“ zareagoval Petr a začal se staho-

vat do sebe, jako by aktivoval ochranné štíty. Magda zaváhala. 

Má smysl se snažit? Přátelství s tímhle podivínským Pražákem 

je jako cesta po minovém poli. Neustále se musela rozhlížet, aby 

nešlápla vedle. Prohlédla si ho. Lehce se hrbil. Ve velké tmavo-

šedé mikině, určitě o dvě čísla větší, vypadal menší, ale dlouhé 
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„Stará nezadala téma Hus a Masaryk náhodně,“ pokračovala. 

„Ona je přidělila tobě a Loupáčkovi naschvál.“ 

„Naschvál?“

„Přesně. Vsadila na tebe jako na černého koně. A taky je zvě-

davá, jak to Loupáček skousne.“

„Tak to aby si na mě Karlík pořídil nový zuby,“ zasmál se Petr 

a v očích mu bojovně zablýsklo.

Magdě bylo jasné, že letos bude mít referát o mistru Janovi 

stejnou sílu jako mocný husitský zpěv, jímž Žižkovi bojovníci za-

háněli na útěk celé křižácké oddíly.

lesa, to bylo jasné oběma. Na práci měli měsíc. Dohodli se, že 

by Petr měl zajít do Husitského muzea v Táboře a podívat se na 

Kozí hrádek. V Praze to bude chtít navštívit Betlémskou kapli 

a možná i Karlovu univerzitu. 

„Koho sis vlastně vybrala ty?“

„Já mám referát na Mahátmu Gándhího,36“ poklepala si Mag-

da lžičkou na nos. „Ale s ním si letos moc šancí nedávám. Práce 

se budou hodnotit na radnici, určitě budou chtít vybrat téma, 

co nějak souvisí s  Táborem. A  abych psala ještě jednu práci 

jen kvůli soutěži, to letos nestíhám.“ Lžička se Magdě přilepila 

k nosu a chvilku tam visela. Petr vyprskl smíchy, dívka se přidala 

a lžička skončila s cinknutím na stole. 

Člověk často dělá plány, jen aby mu je Bůh 
zvrátil. Ale kde je konečným cílem hledání 
Pravdy, nechť jakkoli jsou zkříženy lidské 
plány, výsledek není nikdy škodlivý a je 

často lepší, než jsme čekali.
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