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KDOPAK Z VÁS ZNÁ SEVERNÍ MORAVU? 
 
Je to krásný kraj s lesy a horami, odkud stékají do údolíček bystřiny a řeky, v létě se 

pod modrou oblohou vznášejí nad lesy draví práci, v lesích běhají veverky, zajíčci, jeleni a 
srnci, v křovinách plno zpěvu a v čisté vodě potůčků se prohánějí čilí pstruzi s rubínovými 
tečkami na zlaté a stříbrné kůži. 

Po příkrých stráních se plazí bílé silnice, po nichž vystupují nahoru turisté, aby se 
dostali blíž k nebi na veselé kopce, odtud se pak rozhlížejí do dálky po naší krásné zemi, která 
se vlní zlatými lány před jejich očima. 

V zimě, když se hlučný Severák žení s Meluzínou, sviští a fičí z vrcholu Kralického 
Sněžníku. Odtud rozhazují plnýma rukama chuchvalce bílého sněhu a přikrývají jím hory. 
Chudé chaloupky zapadnou sněhem, všecko zesmutní, i lidi. 

Tak proto, že v chaloupkách  v severní Moravě nebývalo vždy v zimě dost chleba, ani 
dosti šatstva, ani dosti obuvi, aby si děti mohly  bezstarostně hrát, vozit se na saních a běhat, a 
potom hladové přiběhnout, jako to dělají nyní, se zářícíma očima domů a zavolat na 
maminku: 

„Já mám hlad!“ 
Tentokrát by si byla mnohá maminka jen povzdechla a zakryla tajně lítostivou slzu, 

která by se ji byla vydrala z oka nad tím, že nemá, co by svému děťátku dala kromě studeného 
bramboru. 

Tak tomu bývalo ještě donedávna. 
Děti musely v zimě sedět doma a šít nitěné knoflíky nebo podávat tatínkovi sázky na 

kartáče. Musely pracovat celý den, pomáhat, aby se najedly. Bylo však ještě hůř, když přišli 
cizí páni a vzali jim i to nejdražší, co bylo – českou školu. Děti už ani tam se necítily doma, 
vládla tam cizí řeč, cizí pan řídící, kterému slova nerozuměly. 

Sedávaly pak večer smutně u kamen a z české knížky, pokud si ji ukrytou uchovaly 
nebo ji tajně dostaly, si čítávaly pohádky. Snily nad nimi a těšily se, že se zase vrátí naše 
svoboda. 

Té krásné chvíle se všechny dočkaly. 
Dětem v severní Moravě zase svítí z očí sluníčko, opět se v létě radostně prohánějí 

v lesích a v zimě po stráních na lyžích. 
Také nyní si za večerů sednou kolem stolu. V zimě, když v kamnech zapraská, rády 

čtou. 
Co rády čtou – přečtěte si s nimi  - a s nimi také jeďte na jejich hory. 
Z Jeseníků spatříte krásný svět! 
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1.O DUCHU HUSYKRKYBRKOVI 
 
Bylo nebylo, ale je mezi horami severomoravskými skryta vesnice Janoušov. Tam 

v zimě, když přijdou sněhové bouře a plískanice, Meluzína zahází celou vesnici sněhem. 
Pouze komíny chalup vyčnívají ze sněhu. L idé musejí seděti doma u kamen a ohřívati se. 
Z komínů se kouří a k ústí komínových děr se chodí ohřívat lišky. 

Sedí lištička u teplé díry a čichá mlsně kouř, aby věděla, mají-li lidé k večeři zelnou 
polívku, nebo česnečku. Protože má také hlad,  načichá se lištička vůně z dobrého jídla a 
trochu tím upokojí svůj prázdný žaludek. A potom, než jde sama spát do svého doupěte 
v lese, zavolá vděčně do komína: 

- Dobrou noc! – 
Proto se o Janoušově říká, že tam dávají lišky dobrou noc. V Janoušově bydlel hošík 

jménem Janek. 
Byl hodný chlapec. Dobře se učil a rád chodil do školy. Nebál se větru, ani zimy, ani 

mrazu, ani nepohody. 
Byly vánoční svátky. 
Sedí Janek doma u stolu a obšívá knoflíky, aby si mohl koupit novou beranici. Natočí 

niti na drobné obroučky, hbitě píchá jehlou sem a tam, protahuje bílou nit a vzpomíná si 
přitom na školu, na pana učitele a myslí si, jaká je asi teď škola, celá pod sněhem. 

A najedou, už před samým večerem, ho napadne, že se půjde podívat na pana učitele. 
Obul si vysoké boty, zapjal si kabát až ke krku a starou beranici si stáhl přes uši. V předsíni si 
vzal lopatu a šel. 

Odházel sníh ze školní střechy a oknem ve střeše vlezl do školy. 
Slezl pěkně po schodech na chodbu a tiše zaklepal na učitelovy dveře. 
„Dál“ -, ozvalo se z bytu slabým hlasem. 
Janek otevře, a co vidí? 
Pan učitel Bokard leží v posteli nemocen, v pokoji je zima. Pan učitel jenom drkotá 

zuby a smutně naříká: 
„ Janku, Janečku, hleď, paní učitelová odjela s Jaruškou na svátky k mamince a je 

tolik sněhu, že se sem nemohou nyní vrátit. Já jsem nemocen a nikdo mi nemůže uvařit čaje, 
abych se zahřál a vypotil, nikdo mi nemůže poslat do Šilperka k panu doktorovi pro prášky, 
ach, Janku, Janečku, já musím umřít.“ 

Janečkovi se chtělo doopravdy plakat, ale nechtěl, aby byl pan učitel ještě smutnější, 
proto skrýval své slzy a pouštěl je potichu přímo za kabátek. Honem nabral do hrnce sněhu a 
honem zatopil v kamnech. Uvařil panu učiteli čaje a pak povídá: 

„Prosím, pane učiteli, já vám teď skočím do Šilperka k panu doktorovi pro prášky, 
jenom to ještě chvilku vydržte a neumírejte, já budu pospíchat, abych byl nazpátek ještě před 
půlnocí.“ 

Pan učitel chtěl Jankovi cosi říci, chtěl ho prosit, aby nikam nechodil, až ráno, nebo 
aby poslal raději do Šilperka některého dospělého muže, ale Janeček už byl na půdě a už byl 
oknem ven a už běžel k Cotkytli. 

Vyběhl za ves, brodil se závějemi a pořád si jenom říkal: 
„Však já se tam dostanu, však já pana doktora najdu, však já pana učitele umřít 

nenechám, já mu ty prášky přinesu.“ 
Na stráni si sedl na lopatu, kterou si vzal s sebou, aby se mohl vyházet, kdyby někde 

zapadl tuze do sněhu. Sedl na ni a šups! – už byl pod Husím vrchem, který stojí mezi 
Janoušovem a Cotkytlí. 

Co však nyní? Do Husího vrchu ani cestičky, jen samý sníh, samá závěj a noc na 
krku. 

Opodál se černala Knápkova samota. Podíval se k ní smutně Janeček. Byla smutná a 
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prázdná. Jenom maličkou skulinou pronikalo růžkem okna maličké, nepatrné světélko z dílny, 
kde pan Knápek řezával dřívka na kartáče. Z komína nad dílnou stoupal sotva znatelný kouř. 

„Půjdu tam“, - pomyslil si Janek -  „a zaprosím je, aby mi nějak pomohl. To jistě pan 
Knápek v dílně ještě pracuje, hobluje, tesá a vrtá.“ 

Přiblížil se s námahou ke světlé skulince a dívá se dovnitř. 
Co vidí? 
U kamen sedí muž. Leč – ó hrůza – to není pan Knápek. To je pověstný vládce husího 

vrchu – mocný duch Husykrkybrk. Sedí u teplé peci a obezřetně, pomalu topí třískami. Jeho 
Dlouhé šedé vousy jsou pozdviženy ke stropu a uvázány ke hřebíku v trámě, aby k duchovu 
tělu mohlo lépe teplo z kamen. Duch se ohřívá, hladí se labužnicky po břiše a šťastně se 
pochechtává. 

Janíček hrůzou chtěl honem uhnout a jít to na něho říci do chalupy, ale sotva se 
pohnul, svezly se mu nohy, zakopl o lopatu a břink! Už vletěl oknem zrovna do hoblovaček 
pod nohy ducha Husykrkybrka. 

Ten se ulekl, trhl sebou, jeho vousy se v půli přetrhly a všecky pořízy, škrabáky, 
svidříky, vrtáky, pilníky, hoblíky, uběráky, hladíky a mačky se sesypaly na hlavu velkého 
Husykrkybrka. 

Vykřikl hromovým hlasem mocné zaklínání: 
„Šidlo, motovidlo, husí brk s vousem frk, jsi ďábel, nebo člověk?“- 
Uchopil nebohého Janečka za límec a zvedl ho k sobě. 
„Co ty tu děláš, čertovský kluku?“ – křičel mu duch do ucha. 
„A co ty tu děláš, velký duchu?“ – řekl zkroušeně Janeček. 
„Já se zde ohřívám po práci u peci,“ – děl duch už ne tak hromově. 
„ A já jdu panu učiteli Bokardovi pro prášky,“ pravil Janeček, „ – leží tam 

v komoře…-„ 
„Má nožky nahoře, bojím se bojím, že umře?“ – posmíval se mu Husykrkybrk. 
„ Ano, ano, velký duchu, a prosím tě, můžeš-li, tedy pomoz, abych se dostal k panu 

doktorovi do Šilperka hodně brzy, sic mi pan učitel umře. Slíbil jsem mu, že se vrátím ještě 
před půlnocí. Avšak co je to platno, já už tam nedojdu, jestli mi někdo velký nepomůže, 
neboť sníh se boří a já  mám ještě krátké nožičky.“ 

„Bude ti pomoženo, neboť vidím, žes chlapec dobrého srdce a že máš rád svého pana 
učitele. Leč přísahej, že nikdy nepovíš, že se já, starý duch, sem chodím ohřívat!“ 

„Strýčku,“  - povídá Janeček, „proč bych měl přísahat na každou hloupost? Nestačí 
vám, když vám slíbím? Já umím stát v slově. A  ostatně, proč to neřeknete panu Knápkovi? 
On by vás zde jistě rád nechal i za dne, když nebudete neopatrně kouřit z fajfky a nepodpálíte 
mu třísky.“ 

„Bál by se mne,“ dutě zahučel duch. 
„I co vás to napadá, myslel, že vy se vyhýbáte více jemu, než on vám, když sem lezete 

až v noci a tajně potichu jako zloděj. Řekněte mu o tom a já se za vás u něho také přimluvím, 
jen když mi pomůžete.“ 

„Ty kloučku,“ bručel rozpačitě Husykrkybrk, „měl bych se na tebe vlastně hněvat, že 
jsem kvůli tobě přišel o své staleté vousy, ale že jsi takový dobrák, tedy si zde zatím trochu 
zdřímni? Já tě pak vzbudím.“ 

Janek nechtěl spát, ale duch nad ním udělal jakési čáry a máry a Janek usnul jako 
špalek. 

Husykrkybrk se obrátil a pravil: 
„Že jsi takový hodný, synku, zhotovím ti lyže, abys všude po sněhu mohl sem a tam, 

pro doktora, i mamince pro kvasnice a pro mouku, aby ses mohl také jen tak vozit pro radost, 
ale za to, žes mne, velikého vládce Husího vrchu, tak polekal, vyrobím ti je z neposedného 
dřeva.“ 

 450,4         DROZDOV 



4                                                         
 

Při těchto slovech se šibalsky zachechtal a dal se do práce. 
Zapjal motorek k hoblovačce a šups – byly dvě krásné, rovné desky. Na jednom konci 

je trochu zahnul. Doprostřed přibil řemeny ze všech stržených vousů a spojil je přezkami od 
vesty a od kalhot. K nim přidal dvě hůlky jako tloučky od máselnice. 

Potom vzbudil Janka. 
„ Vstávej, dobrý hochu, a vydej se na cestu! Toto zde ti dávám, abych ti pomohl. Jsou 

to lyže. Ale to se nelíže, vždyť je na tom ještě čerstvá fermež,“ řekl také Jankovi, když viděl, 
kterak Janek lyže zčerstva olízl. 

„Pamatuj si jedno! Kdykoliv půjdeš někomu pomoci, nebo když zatoužíš po krásné 
přírodě i v zimě, kdy na lyže vkročíš pro své potěšení, nebo proto, abys proslavil 
československý sport, budou ti sloužit dobře. 

Kdykoli však na ně vstoupíš s úmyslem nedobrým, kdykoliv je vezmeš jen pro parádu, 
kdykoliv je vezmeš pod záminkou, abys v horách páchal neplechu, znova si pamatuj – jsou 
z neposedného dřeva.“ 

Po těchto slovech vyvedl duch Janka na sníh, připjal mu lyže na nohy a zmizel. 
A Janek se ani nenadál a už byl na Husím vrchu a už byl v Cotkytli a už byl v Šilperku 

a už měl od pana doktora prášky a už uháněl zase nazpět: 
 
Po sněhu nožky šupy šup – 
Přes meze, strouhy hupy hup – 
Na Husím vrchu u těch skal 
Duch Husykrkybrk se smál: 
- To se to jede hoj a hoj, 
s vichřicí je to snadný boj, 
však chraň se, Janku, býti zlý, 
to by tě lyže nevezly. 
 
Janek to však již neslyšel. Měl radost, že nese panu učitelovi prášky zrovna včas, 

neboť v Cotkytli právě bila půlnoc. Proto uvázal pro jistotu lyže provázkem ke komínu, aby 
mu neujely, než se vrátí, a honem běžel k panu učiteli. 

Ten si radostí sedl v posteli, protože byl teplem po čaji už trochu rozmrzlý, děkoval 
Jankovi za svoje zachránění, spolkl hned dva prášky najednou a hned mu bylo dobře. 

Potom vzal pan učitel z police pecen chleba a uzenou kýtu, jedli s chutí, neboť měli 
oba velký hlad, vařili si ještě čaj a velebili přitom mocného Husykrkybrka. 
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2.NEPOSEDNÉ LYŽE 
 
To bylo radosti a divení v Janoušově, když se Janek proháněl na lyžích po stráních a 

po lesních cestách k Drozdovské pile, když jel do Šumvadlu nebo do Hoštejna, a jednou, když 
jel od Reichlovy chaty s Lázku nad Cotkytlí, vyšla celá vesnice na silnici a pozorovala 
Jankovu krasojízdu. 

A tu do Janka vjela pýcha. 
„Však se podíváte, „ myslil si v největším letu, „jak rychle sjedu tady do Herbortic, 

poletím, až vám budou vstávat hrůzou vlasy na hlavě.“ 
A také vstávaly. 
Janek se pustil nejprudším tempem v L oukové Hoře. Přejel jednu mez – lyže se trochu 

rozvezly, špičky od sebe, paty přes sebe – přejel druhou mez – lyže paty od sebe, špičky do 
sebe, přeletěl třetí mez – a rup, šup, žuch! – už ležel po krk ve sněhu. 

Těžko se sbíral. Vzal lyže na ramena a šoural se pomalu podél lesa domů, aby ho 
nikdo neviděl. Lidé za ním cosi se smíchem křičeli, ale on se ani neohlédl, ani toho nedbal. 

V noci se mu zdálo, že se mu zjevil Husykrkybrk a s výstražně vztyčeným prstem mu 
pravil: 

„Jsou z neposedného dřeva.“ 
Ráno Janek vstal a pořád mu ta slova tanula na mysli. Odpoledne si umínil, že nepůjde 

do školy a že to musí vyzkoušet. 
„Šotůrek“ (brašnu) pověsil za školou u sousedovy chalupy na plot. Několik chlapců 

šlo s ním. Samí takoví pětkaři, lajdáci a lenoši. Jenom jediný z nich byl Jankův dobrý 
kamarád. 

Ten také Janka napřed prosil, aby s ním šel do školy, ale pak mu Janek slíbil, že mu 
lyže také půjčí, a tak ten chlapec šel s ním také. Za vesnicí požádal Janka, aby mu tedy půjčil 
lyže, ale Janek, že ne, že napřed bude jezdit on. 

Tedy jel. 
Jede, jede pár kroků – a bác! -  už ležel. Mrvil se dlouho ve sněhu hanbou. Hoši se mu 

smáli a křičeli: 
„Ten sebou o zem buch! To je ozembuch.“ 
Janek zlostí červený vstával, ale ještě se docela nepostavil na nohy, a lyže už s ním 

jely kupátku dolů se stráně. Janek se všelijak kroutil, aby nepadl, ale byla tu mez a zas – žuch! 
– do sněhu. Tam se mu lyže zabodly tak hluboko, že se nemohl ani hnout, a jeden bodec hole 
mu natrhl beranici i s uchem. Jankovi se v tom okamžiku zdálo, že ho za to ucho někdo hodně 
vykrákal: krvácel a volal na kamarády, aby mu šli na pomoc. 

Rozvázali mu tedy řemeny vázání a vysvobodili ho z nepříjemné polohy. Janek plakal 
hanbou i bolestí. Když mu kterýsi z hochů řekl, aby mu půjčil lyže, ochotně svolil a sám mu 
je uvázal na nohy. 

Chlapec zprvu jezdil jedna radost a ti ostatní se již nemohli dočkat, až jim je Janek 
také půjčí. 

Spolužák, jemuž Janek půjčil lyže, byl nejhorší darebák z celé třídy: lyžování se mu 
v okamžiku tak zalíbilo, že si umínil Jankovi ty lyže ukrást. Rozhodl se, že mu s nimi ujede. 

Sotvaže se však s tímto úmyslem rozjel po stráni, lyže se zpříčily a hip! – už ležel na 
nose. To byla bolest – ó je! Z nosu mu  tekla krev, avšak jeho žádost po lyžích byla větší než 
bolest. Vyskočil zase a chtěl ujíždět. Aspoň stokrát za sebou spadl a vždycky se notně uhodil. 
Než sjel až dolů, obě hůlky ztratil. Leč přece se  dokutálel až pod stráň a tam, nemoha jinak, 
odvázal lyže a utíkal s nimi do protějšího vrchu. 

Janek nyní už pochopil jeho úmysl a s křikem se pustil za prchajícím. Co to bylo 
platno, když ten byl daleko napřed. 

Než Janek sběhl do údolí, zlý kluk byl už s lyžemi na kopečku. Už si přivazoval zase 
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lyže na nohy a chystal se ujet. 
Byl však také již udýchán a z nosu  mu tekla krev. A jak se tak nakláněl, aby lyže 

položil rovně na zem, najednou ho v nose cosi zalechtalo, kýchl, až uhodil nosem ještě jednou 
o zem, lyže mu vypadly a šupity, šupity jely pěkně milému Jankovi naproti. 

Zaradoval se Janek, pěkně lyže objal a pohladil, rozpomněl se na školu a honem se 
vrátil. 

Pan učitel mu to odpustil. V noci zas navštívil Janka ve snách duch Husykrkybrk a 
řekl mu: 

 
Janíčku, Janku, co to je? 
Na pomoc jsem ti lyže dával. 
Však toho jsem se nenadál, 
Že bys ve škole vynechával. 
Zklamán snad měl být dobrý duch, 
Který tak věří v hodné děti? 
Kdo není hodný, s lyží sletí 
a bude – jak ty – ozembuch. 
 
Všecek zpocen strachem se Janek probudil z tohoto snu a svatosvatě sliboval, že už 

vícekrát školu nezanedbá. 
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3. S MACKEM O ZÁVOD 
 
Od té doby, co Janek chodíval zas pilně od školy, lyžování ho také mnohem víc těšilo. 

Když si vyjel, věděl, že na něho nečeká již žádná povinnost, a mohl si proto plně dopřát 
radosti z krásného sněhu, čistého vzduchu a malebné krajiny. 

Liščí vrch se mu ve volných chvílích stal druhým domovem. Cvičíval tam pilně až od 
večera telemarky. A když se počínalo smrákat, zastavil se nahoře u smrků a pozoroval západ 
slunce. Líbívaly se mu nádherné barvy na nebi, a když se za les kladl modrý stín zimního 
večera, dal sbohem lesům a stráním a po měkkoučkém povlaku bílého sněhu ujížděl šťastně 
k domovu. 

Tou dobou stávala vždycky jeho maminka u okna a starostlivě vyhlížela, jestli se jí 
synáček už vrací. Z počátku mívala plnou hlavu starostí, aby se jí Janek na těch prkýnkách 
nepolámal, ale když ho vidívala, jak si jede, dokonce se jí jeho dovednost líbila. 

„Má to po tatínkovi,“ říkávala. „Ten se také nikdy ničeho nebál, do díla jako drak, a 
jak býval odvážný! O půlnoci ho mohli poslat kam chtěli, on vždycky došel a do puntíku 
všecko vyřídí. Janíček bude zrovna takový.“ 

Jejímu oku také neušlo, že Janek má od té doby, co lyžuje, barvu jako květ. Líčka mu 
rozkvétala zdravím, oči měl jasné a veselé, byl samý žert a smích. Pracovat uměl za dva – ale 
za dva i jíst. 

Po lyžích chutná. Jen to zkuste, a podivíte se jak, je dobré i to , co někdy nevoní. 
Proto měla Jankova maminka lyže ráda. Janek jí nyní nikdy neřekl: 
„Maminko, já nerad zasmaženou polívku, já nechci nudle s mákem, mně to nechutná.“ 
Kdepak! 
Jakmile se vrátil se stráně domů, byl by jedl i hřebíky. Ať to byly brambory na 

loupačku se sýrem, nebo hrnek kávy s kusem chleba, Janek se do toho pustil, a než by ses 
pomodlil Otčenáš, byl s jídlem hotov. Dal mamince dobrou noc a ještě jí děkoval: 

„Děkuji, maminko, za dobrou večeři. Bylo vše tak dobré, cos dneska uvařila. Najedl 
jsem se jako pán.“ 

M aminka mívala radost. Usmívala se na něho, než usnul, a přitom přemýšlela, jak 
tomu bývalo dříve. Co zkusila starostí a strachu o Janka! Dokud neměl lyže, nechtěl jíst 
polévku, býval bledý, nic mu nechutnalo a pokašlával. Nyní však bylo všecko jiné. Chlapec 
byl zdráv jako ryba a rostl jako z vody. Nyní mu neublížilo posedět chvíli u knoflíků. Sedával 
u nich nyní, jen byla-li venku nepohoda, a potom ve středu, když měli prázdno. To obyčejně 
pracovával celé dopoledne, potom ještě chvilku odpoledne, až mu maminka sama řekla: 

„Janíčku, už se smráká. Nekaz si dnes už oči a jdi si trochu zalyžařit, aby ti chutnala 
večeře.“ 

To víte, že se Janek nedal pobízet. Zavřel fidlátka do krabičky a už byl za vrátky. 
Vždyť se na matčina slova těšil už od rána a od obšívání ho už bolel každý kloub. 

Jen jednou ve středu s nim šil rarášek už od samého rána. 
Tenkrát byl takový krásně zrůžovělý zimní den. Sluníčko svlékalo růžové krajky s lící 

a smálo se na Janka do chalupy. Na sněhu se blýskaly diamanty a bílá pláň ho stále  volala. 
„Maminko, směl bych se projet už teď ráno?“ – zažebronil Janek nesměle od knoflíků 

a klopil oči, neboť očekával, že ho maminka bude napomínat k pilnosti. K své radosti se 
v tom však přepočetl. 

„Jen jdi, Janečku, jdi“, řekla maminka. „Je tam krásný den. Hned bych šla jezdit 
s tebou, kdybych se nestyděla. Lidé by však řekli, že se stará ženská dočista zbláznila. Jen jdi, 
tedy, jdi! Budu se dívat z okna za tebou.“ 

Janek popadl v koutě beranici a div nedělal na lyžích kotrmelce, jak byl rád. Maminka 
za ním musela volat: 

„Janku, žádné hlouposti, ať něco neprovedeš! Snad by se ti mohlo něco stát, nač 
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bychom potom dlouho vzpomínali.“ 
A skutečně – Janek prožil své nové dobrodružství – jen poslouchejte! 
Rozjel se volně za ves. 
Po rovince si brousil a přitom střídavě přenášel rovnováhu svého těla s nohy na nohu. 

Na svahu přitáhl nohy k sobě. Zůstávala za ním nyní jen čárka úzké stopy, v níž jenom sem 
tam mírnil prudký sjezd oblouček lehké kristiánky. Přes mírnou mez vždy – hop – hop – hop! 
A vysokou mez dole u louky sjel šikmým skluzem. Pod ním a za ním se shrnuly hromady 
sněhu. Stál v nich na  louce až po krk a sotva se mohl pohnout. Hrabal se ve sněhu rukama, 
aby se dostal k vázání a mohl si nejdříve lyže odepnout. Jakmile však provrtal rukou díru až 
k noze, nahmatal cosi teplého a chlupatého. Lekl se toho, ucouvl, ale v tom okamžiku ucítil, 
že se něco po jeho těle drápe rychle ze sněhu nahoru. Lekl se – to se ví – ale utéci nemohl a 
křičet zatím nechtěl. Nežli se nadál, dostal do obličeje spršku sněhu, která mu zalepila obě 
oči. Po obličeji ho nejdříve pohladily ostré drápky a potom cosi velice měkoučkého. Ani si 
nemohl protřít oči, aby viděl, co to je, a už slyšel zlostný hlas: 

„Jsi ty ale nezdvořák, ty Jane! Tohle se přece nedělá. Pořádný lyžař si jede hezky svou 
cestou, někdy i hřbet snad zaječímu člověku zlehýnka přejede, ale aby nám bořil pelechy 
v závějích, to jsem se s ním nadřel, než jsem ho vyhrabal, celou zimu jsem tam mohl v teple 
bydlet – a ty  takhle? No počkej! Povím to na tebe mamince a hned tam běžím.“ 

Janek si protřel oči zalepené sněhem a řekl: 
„Počkej!“- 
Chtěl se přece nejdříve podívat, kdo mu tak laje. A víte, kdo to  to byl? 
Zajíček Macek. 
Seděl na bobku na mezi, pracičku zdviženou, a hrozil. 
Janek se honem omlouval: 
„Nezlob se, milý M acíčku, udělal jsem to nerad. Nevěděl jsem, že bydlíš zrovna tady. 

Jsi tím sám vinen. Kdybys byl zavčas oznámil změnu adresy, nebyl bych po zemi sjížděl 
skluzem, ale byl bych ji přeskočil. Však jsi mě stejně slyšel přijíždět. Nemohls vystrčit z okna 
alespoň pírko? Nebo mi zamával nožičkou? Nebo zavčas utéci? Divím se ti. Ty, takový 
chytrý, rychlý, starý zajíc! Žádný pes tě nikdy nedohoní a ode mne, malého lyžařského 
mláděte, se necháš tak lehce chytit. A pak chceš ještě jít žalovat. Že se nestydíš!“ 

„Co? Já že se nechám chytit?“ zadupal zlostně Macek. „To bys tomu dal. Mě 
nedohoníš ani na lyžích. To se vsadím, oč chceš.“ 

„A necháš se chytit, uvidíš, jen si to se mnou rozdej“, zlobil Janek Macka. „Tak rychle 
utíkat neumíš. Mé lyže jsou rychlejší než tvé nohy.“ 

„Dobrá, vsaďme se tedy“, řekl zajíc, „ kdo z nás bude dřív dole.“ 
„Oč se vsadíme?“ – ptal se Janek. 
„Když vyhrám, dáš mi velkou řepu.“ 
„Když vyhrám já, nepůjdeš žalovat“, rozhodl Janek. 
„Platí. Tamhle sojka ve svědek,“ ukázal zajíc k lesu. „Nuž, pojďme nahoru a najdeme 

si start.“ 
Janek nakreslil ve sněhu tyčí rovnou čáru a oba závodníci se k ní postavili. 
Zajíc pravil: 
„Až praskne v lese první větev, vyskočím kupředu a ty si vyjeď! Pozor! Raz – dva – 

teď! Poslouchej… 
„K řáp!“ praskla haluz mrazem a oni vyjeli. 
Mezitím sojka vyletěla vzhůru na nejvyšší smrk a rozkřikovala po lese, co se tu děje. 

Letěla i k strýci Husykrkybrkovi, aby se přišel také podívat. 
Starý duch viděl, že Janek myslí na hlouposti. Macek se držel statečně a poctivě se 

dřel, kam se však hrabal zajíc s vršku! Neznal, co dovedou lyže. Janek si se zajícem jen hrál, 
sem tam mu pluhem přibrzdil a chystal se, že v druhé půlce závodní dráhy vjede Mackovi na 
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záda a dole od cíle si na něj zakývá a ostrouhá mu prstem mrkvičku. 
Starý Husykrkybrk to věděl, mračil se a bručel: 
„Zatrápený Janku, vždyť ty máš v hlavě pořád samou čertovinu. Radím ti, nech toho! 

Správný sportovec naschvál nedělá. Nechci vám závod kazit, ale dej si pozor!“ 
Janek ovšem nic netušil, zúžil z pluhu svou stopu a už se chystal vjet na Mackův hřbet. 
Co se však místo toho stalo – můžete snadno uhodnout. Kotrmelec, po němž náš Janek 

nevstával. Macek seděl už chvíli dole na bobku, odpočíval a díval se, kde vězí jeho soupeř. 
Na strání nikoho neviděl. Teprve po chvíli se v polovici stráně počalo cosi hrabat ze sněhu a 
Janek Vystrčil hlavu ze závěje. 

„Janku,“ volal Macek, „mně se zdá, žes měl karambol. To se stává všem 
vychloubačům. Honem vstávej a hybaj pro řepu! Už se mi sbíhají sliny.“ 

„Však bys byl viděl, kdyby“ – chtěl Janek cosi říci, ale mávl jen rukou do prázdna a 
skoro zaplakal. „Zkrátka – prohrál jsem“, řekl.  „Dám ti řepu, Macku, hned ti pro ni pojedu, 
ale neříkej to na mne starému Husykrkybrkovi! Mrzelo by ho, že jsem se k tobě chtěl špatně 
zachovat, a to já – Macku, věř mi – už nikdy, nikdy neudělám. Ne jednou, ale každý týden 
dostaneš dobrou řepu, můžeš si pro ni vždy ve středu přijít. Řeknu o tom i mamince, ona tě 
ráda uvidí, až ji dnes budu vyprávět, jaký jsi statný závodník. Dnes však se mnou už nechoď! 
Jsi stejně hodně unaven. Počkej si pěkně tady, já ti tu řepu od chalupy skulím.“ 

Jak řekl, tak udělal. Vybral ve sklepě největší řepu a skulil ji Mackovi dolů po stráni, 
právě když bilo poledne. Zajíc se dal s chutí na sněhu do řepy, Janek s maminkou do oběda a  
oba dva se dívali, jak Macíčkovi chutná. 

„To byla krásná středa“, řekl Janek mamince, když večer uléhal. „Ode dneška budu 
každý týden nosit Mackovi řepu.“ 

„To můžeš“, řekla maminka, „Však chudák teď v zimě dosti zkusí.“ 
Janek se po těch slovech radostně zachumlal do peřin, přikryl se až po nos a byl rád, 

že se maminka neptala, proč je náhle tak hodný na zvířátka. 
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4. O LOUPEŽNÍKU ŠIMÁKOVI 
 
Nejradostnějším dnem z celého týdne byla pro Janka přece jenom neděle. A zvlášť ta 

neděle, když mu paní učitelová Bokardová odevzdala nový lyžařský oděv a pan učitel Bokard 
pravé lyžařské boty. 

Panečku, to bylo něco! 
Janek nevěděl, co má dělat napřed. Chtěl honem panu učitelovi vděčně políbit ruku, a 

než mohl pan učitel přendati viržínku do pravé ruky, Janek si ji zarazil  uhlem zrovna pod 
oko. Paní učitelová místo ruky uchopila taštičku, když  z ní pro něho vyndávala ještě šátek na 
krk. Janek tašku prudce políbil, tak si do ní přiskřípl nos. 

Nic na to však nedal, oblékl si lyžařský šaty, všecko to v něm radostí zrovna hrálo, 
vzal si do kapsy několik buchet a hajdy na hory! 

Nebylo by mu však bývalo tak veselo, kdyby byl věděl, co jej toho dne očekává. 
Sláva Jankových lyží pronikla do všech zemí, šeptaly si o nich stráně na Sněžce i na 

Pradědu, na Lysé hoře i na Stohu, ba i na  Urále a v Alpách o nich věděli. 
A na jakési hoře v neproniknutelném lese bydlel náramný loupežník Šimák, který tam 

přepadal pasáky, bral jim stáda vepřů a krav, bral jim peníze, prsteny, hodinky a  šperky, bral 
jim i šaty. Ten hrozný loupežník si upekl na rožni vždycky najednou několik krav a vepřů a 
na posezení je snědl se zelím i s koží, zapíjel to krví zabitých zvířat smíchanou s vínem, až se 
někdy docela opil, a na konec si ještě uvařil segedínský guláš, který on zvláště tuze rád 
pojídal. 

Když s tím byl hotov, chytil každého kupce za vousy a s hory jim daleko mrštil, že 
letěl jako aeroplán. 

Strážníci po něm už dávno slídili, ale dopadnout ho nikde nemohli. 
A tak se ten škaredý Šimák pěkně na hoře v jeskyni pelešil, dobře se míval a kradl. 
Jednoho dne také jednoho obchodníka o všecko oloupil, peníze z něho vytřepal  a pak 

ho chtěl hodit do propasti. 
„Pročpak, ty zlý Šimáku, se někam jinam neodstěhuješ, pročpak jenom nás tady pořád 

sužuješ a s hory nás do propasti shazuješ? Však počkej, 
 
už o tobě strážníci vědí, 
už velký soud nad tebou sedí, 
už provaz upletli provazníci, 
kterým tě přiváže kat k šibenici. 
Neobrátíš-li mysl svou k Bohu, 
uvážou želízka na tvou nohu, 
a ty pak poznáš ve vězení, 
jak smutné je to posezení.“ 
 
Zalekl se  Šimák loupežník a povídá: 
„Co to povídáš o strážnících, o provazech a šibenicích?“ 
„Už nic“, řekl obchodník a odvrátil se opovržlivě od něho. 
Šimák ho však nezabil. Cítil, jak je mu najednou jaksi na zádech horko, a počal 

pokorně prosit: 
„Já bych se byl odtud už dávno odstěhoval, ale řekni mi, kam? Zima na krku, sněhu je 

po kolena, kampak půjdu? Chytnou mě. Ty mě prozradíš. Musím tě, kupče, také vzít a s hory 
tě dolů hodit, jestli mi neporadíš.“ 

Kupec se tetelil strachy, a když viděl, že nelze jinak, řekl tedy, aby zachránil život, 
Šimákovi: 
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„Já vím, co by ti pomohlo, aby tě nikdy nechytili. Byly by tu Jankovy lyže. S těmi bys 
mohl všude po sněhu a rychle jako vítr. Jdi na severní Moravu a skryj se někde v okolí 
vesnice Janoušova. Tam uvidíš prohánět se po sněhu na dvou kouzelných deskách hezkého 
chlapce, řečeného Janka. Na toho si počíhej, tomu ty lyže seber, a pak budeš moci rychlostí 
blesku měnit svá místa a skrývat se, aby tě nedopadli.“ 

Po těchto slovech pustil Šimák pocestného na svobodu a dal se sám ihned na cestu. 
Přišel až k Husímu vrchu. Za Knápkovou chalupou se ukryl. Narovnal na sebe hromadu dříví, 
takže to vypadalo, jako by tam stál milíř už srovnaný k vypálení. Zatím tam seděl Šimák a 
dával pozor, co se bude díti kolem. 

Ráno pan Knápek vstal, podíval se oknem ven a povídá své paní: 
Podívej se, Mařko, kdosi nám postavil milíř, chtěl jsem se do toho dnes ráno dát sám, 

a kdosi to vykonal v noci za mne. Hned ho půjdu vypálit.“ 
Vyšel ven, postavil žebříček na milíř, rozdělá oheň a pálí. 
Šimák se zprvu nechtěl prozradit, seděl tiše a foukal do uhlí, aby zhaslo. Avšak čím 

více do uhlí foukal, tím ono více a více hořelo, přibývalo ho a počalo Šimákovi padat za krk. 
Pálilo to, Šimák prudce vyskočil z milíře napolo udušený a upečený. Klel a práskal zlostí 
vousisky jako bičem a co  máš, to máš, utíkal pryč. Pan Knápek spadl leknutím i se žebříkem 
na zem, ještě štěstí, že se ve sněhu moc neuhodil. Musel se tomu kousku smát a povídá si: 

„To jsem jakéhosi darebáka pěkně vyplatil.“ – 
Šimák utíkal až do Pálené hory, lesa to, který obrůstá údolí řeky Březné. Tam si 

vyhledal mezi skalisky skrytou díru – nazvali ji později jeskyní Šimákovou – a usadil se v ní. 
Na spáleninu si dával tlučenou cibuli s česnekem, šířil kolem sebe česnekový zápach a chodil 
si přikládat k řece Březné studené obklady na tělo. 

A zrovna tu neděli, co dostal ty nové lyžařské šaty – napadlo nic netušícího Janka, že 
se podívá do Jedlí na svou tetičku Zefku, ženu holiče Keprta. 

Jede k Pálené hoře, šplhá se do stráně krásným lesem a tu najednou vidí ve sněhu 
jakési stopy. 

Nezdály se mu ty stopy ani člověčí, ani zvířecí. Byly takové, jako by se tudy byla 
procházel malá stodola. 

„Aha“, pomyslil si Janek, „Zde se vyvaloval asi nějaký otužilý jezevec. No počkej, 
však já tě vystopuji!“ A šel po stopě. 

Jde a přijde až k jeskyni. 
Poslouchá – cosi tam chrní a chrápe, píská a frčí, cosi se tam hýbá. Ven z jeskyně 

čouhá chvost jakýchsi dlouhých zrzavých štětin, jako by to byl liščí ocas. 
Zatím to tam spal Šimák a z jeskyně vyčnívaly jeho dlouhé vousy. 
„Počkej, chlapíku“, - myslí si Janek, „potáhnu já tě za ocas, abych tě vzbudil a viděl, 

jak se máš v zimě.“ 
Chňapne za vyčnívající chvost pevně oběma rukama, pořádně jím zacloumá a volá: 
„Firy, firy, ježku z díry!“ 
Ale v tom jako by do něho hrom uhodil. 
„Ú, hu, hú“, - ozvalo se z díry. „Remteberemtě, temteteremte, kdo mě to tahá za 

vousýýý?“ – 
Šimák se vyklonil rychle z jeskyně, Janek se ho leknutím držel křečovitě za vousy, 

lyže pod ním náhle ujely s prudké stráně, potáhl ještě víc, smekal se dál, Šimák za ním, Janek  
na lyžích, Šimák po břiše – hlavou do silnice, nosem vyvrátil patník, potloukl se, Janek ho 
pustil, a jak byl tak rozjetý, přejel Andělský mlýn a tam se schoval. Šimák se hnal, slepý 
vztekem a bolestí, za Jankem po silnici k Šilperku, ale tam do něho vrazil autobus a shodil ho 
do řeky Březné, a tu se Šimák ještě ke všemu notně vykoupal, protože v zimě prudký tok 
Březné nezamrzá. 

Polomrtvý zimou vylezl Šimák ven, a aby se zahřál, utíkal až na Bukovou horu a tam 
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kul strašný plán, jak by se zmocnil Jankových lyží. 
Janek se mu potichu za mlýnem smál a nevěděl, že toho dne na něj čeká u mlýna ještě 

jiné dobrodružství. 
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5. O HASTRMANOVI NA LYŽÍCH 
 
Janek seděl u Andělského mlýna schovával se, aby ho Šimák neuviděl a nevrátil se 

k němu. Strachem se sice všecek třásl, ale nemohl se udržet smíchy. 
Co se tam tak krčí tiše za stavidlem, náhle cosi zašramotí u mlýnice. 
Janek se ohlédne. 
Z mlýnice se šourá malý mužíček v zeleném fráčku se zelenými vlasy. 
„Pro pánaboha, to je hastrman“, - hrklo v Jankovi. 
Přikrčil se rychle ještě více pod stavidlo, ale hastrman si ho ani nevšiml, ba vyškrábal 

se po Jankových zádech na stavidlo a pořád cosi zlostně brblal, prskal, odplivoval a třepal 
nožičkami. 

Janek se strachy všecek zapotil, ale ani nedutal. 
Hastrman vytáhl z kapsy dvě buchty. Janek se domníval, že je bude jíst. Avšak nejedl. 

Vzal buchty do ruky, plácal jimi o stavidlo a říkal: 
 
„Jedna buchta, druhá buchta, 
upekla je dobrá kuchta, 
třetí není, ani knedla, 
třetí buchtu „difka“(služka) snědla.“ 
 
Opakovalo se to tak dlouho, až to Janka omrzelo,i rozhodl se, že se hastrmanovi sám 

přihlásí. A tak, jak hastrman plácal zas buchtami a říkal: „Jedna buchta, druhá buchta,“ plácl 
Janek jednou ze svých buchet na stavidlo a povídá: „ Třetí buchta -,“ ale to již ani nedořekl, 
neboť hastrman se náhlým leknutím překořenil pozpátku do vody pod stavidlo. 

Hned však vystrčil hlavu z vody a podívá: 
„Brrr, to je zzzima, kakroholte, tos mě polekal!“ 
A honem lezl ven z vody. 
Janek viděl, že to je jakýsi dobromyslný hastrman, a proto mu ještě poddal lyžařskou 

hůl a vytáhl ho z vody. 
„Pročpak se tak třesete, pane hastrmane, snad vám není zima?“ 
„Ó, jé, ó jé, mně je tte-te-teplo, až mě to může rozemlet-t-t. - “ 
„Tak pročpak lezete na stavidlo počítat buchty, když už to nemůžete vydržet ve vodě, 

a proč nejste raději v mlýnici, tam je přece teplo?“ – 
„Ale to máš tak. Na stavidlo lezu už jenom ze zvyku. Já jsem poslední hastrman na 

řece Březné, ale do vody už nelezu. 
Kdopak by se byl nadál, že tam spadnu. A do šosu si dávám vždycky lahvičku 

s vodou, jenom když jdu mezi lidi, aby mi z něho kapala. Někdy se spletu a dám si lahvičku 
do pravého šosu, a to se mi pak všichni vysmějí. Jo jó, kde jsou ty časy, když se nás lidé báli! 
To má člověk za to, že kolik set let strašil okolo Crhova, že rozžíhal strašidelné bludičky na 
lukách při řece. To je vděk. Holého blázna ze mne mají a dnes mě rozhněvali, jak se patří. 

Tak si jenom, chlapče, pomysli, - povídá hastrman Jankovi, - už co se tu pan mlynář 
Valenta oženil, od té doby sem chodím, a paní mlynářka mi každou neděli dávala po obědě tři 
tvarohové buchty, takové zlaté a měkké – no radost hledět a radost pojídat. 

Ještě jsem dojídal jitrnice se zelím, když mi je paní mlynářka dala na lavici. Pak jsem 

14811/94        PIVONÍN 
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nesl olízat svůj talíř kočce, a než jsem se vrátil, byla jedna buchta v tahu – fuč – pryč – 
v prachu. Ohlížím se, jestli mi ji nevzal pes, ale kde – to Frantina nová mlynářova služka, se 
mi šklebí a tu mou třetí buchtu nestydatě zrovna před mýma očima právě dojídá, jakoby nic. 

I povídám jí – ty čertova podšívko, počkej, však já tě utopím a zavřu tvou duši pod 
hrneček v Hýblově koupališti, abys tam na věky viděla se koupat a veselit pohromadě 
mládence a panny, abys ty nic ze své mladosti neměla za tu ukradenou buchtu. 

A ona, nedobrota, povídá – to jsem si vzala za utírání vody na podlaze, co vy tu, strýče 
hastrmane, vždycky ze šosu nakapete. Nemusíte mi to dělat. Však já dobře vím, že vám už 
voda sama ze šosu nekape, že vy máte v šosu schovanou skleničku. Pořád abych za vámi jen 
utírala. Spropitné nedáváte, tak jsem si vzala aspoň tu buchtu. 

A paní mlynářka také povídá – víte, hastrmane, my vám všecko rádi dáme, ale cedit 
byste nám tu pořád nemusel a přidávat práce. 

Tak ty už taky, myslil jsem si. No dobrá. Však já půjdu jinam. Třeba k Hýlovu hotelu. 
Tam se budu ukazovat hostům a dostávat aji cigárka. Nechte si ty buchty! Ale ty dvě jsem si 
pro jistotu ještě vzal.“ – 

Toto řekl starý hastrman a jal se pojídat poslední dvě buchty od paní mlynářky. 
M laskal a jedl, až se mu uši pohybovaly. 

„A já tu nebudu za nic“, - volal a dupal zase hastrman. 
„Jenom kdybych já se dostal k těm Hyblům“ – a přitom pohlížel žádostivě na Jankovy 

lyže. 
„Já bych vás tam  zavezl, ale neměl byste býti na hodné lidi ze mlýna tak rozhněvaný. 

Křivdíte jim za dobrotu.“ 
K dyž hastrman jinak nedal, uvázal ho Janek za nožní ploutve do lyží a hajdy. – 
Jeli. Ono to není od Andělského mlýna k hotelu pana Hýbla ani dvě stě kroků, ale co 

užil Janek po té cestě smíchu! Musel po cestě hastrmana postrkovat, hned se mu rozjely nohy, 
hned seděl na zemi, bolely ho lokty a kolena od toho, jak se jimi opíral o zem a jak po nich 
lezl. 

U samých dveří hotelu našel hastrman dohořívající nedopalek cigáry. Šťastně se  
zasmál: 

„Ach, cigárka, to bude pochutnáníčko“ – a honem si potáhl. 
Sotva tak učinil, ztratil najednou dech, zalkl se kouřem, a pak zachroptěl a omdlel. 

Když se za chvíli probral ze mdlob, prosil Janka pro Boha, aby ho zavezl zpátky do mlýna, že 
prý ty buchty byly milionkrát lepší než ty zatrachtilé cigárky, že on už nebude panímámě 
courat ze skleničky po zemi. 

Janek se na něho nezlobil. 
„Pálilo vás dobré bydlo – vidíte – teď si běžte do mlýna  sám, já vás tam už 

nepovezu“, pověděl mu. 
„Když nepovezeš, nepovezeš. Půjdu sám“, - pravil vodník. Náhle byl čilý jako rybička 

a upaloval zpátky ke mlýnu! 
 
 

32-55/22-23         HŘBITOV 
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6. LOUPEŽNÍK ŠIMÁK SE UČÍ LYŽOVAT 
 
To chlapci mrkali, když jim Janek vyprávěl své dobrodružství se Šimákem a 

s hastrmanem, ale to nebylo ještě nic proti tomu, co potkalo Janka na Bukové hoře. 
Příští neděli po příhodě s hastrmanem to Jankovi opět nedalo, aby si nevyjel na svých 

kouzelných lyžích, které byly svědky každého jeho dobrodružství. 
Sebral se a hned po obědě jel zase ven. 
Slunce svítilo, sníh jen jiskřil a šustil pod lyžemi. Janek sjížděl po stráních k Šilperku 

a už šplhal po stáni k Rýdrovicům a odkud k Bukové hoře. 
Kdyby se byl Janek jenom na chvilku zastavil v Šilperku  na náměstí, jistě by se byl 

strachem vrátil, neboť všecky radiové stanice v tu chvíli vykřikovaly hroznou zvěst. Všem 
posluchačům rozhlasu vypadly při obědě z ruky lžíce leknutím, když se místo poledního 
koncertu ozval hlas: 

„Haló, haló, Praha, Brno, Bratislava, Košice a Moravská Ostrava – československý 
rozhlas hlásí tyto zprávy – dnešního dne se dostavil do vysílací kanceláře jeden obchodník a 
po žádal hlasatele, aby ohlásil zprávu, že se pověstný a nebezpečný lupič Šimák se své hory 
odstěhoval, aby v severní Moravě vyhledal našeho znamenitého lyžaře Janka z Janoušova. 
Chce ho přepadnout a odejmouti lyže a zmocnit se jich, aby mohl snadnějí unikati strážníkům 
a páchati zločiny ještě větší než doposud. Žádáme všechny posluchače rozhlasu na severní 
Moravě, aby ještě dnes uvědomili o tom lyžaře Janka a všechny strážníky v okolí Janoušova, 
Šilperka, Tátenic a Červené Vody. Snad se společnému jejich úsilí podaří nebezpečného 
Šimáka dopadnout a zneškodnit. 

Haló, haló československý rozhlas končí své denní zprávy a oznamuje, že poslední 
koncert dechové hudby nebude, poněvadž celá kapela prohlásila, že počká, až chytnou 
Šimáka, aby mu zahrála do kroku, až ho povedou, a aby pak zahrála všem do skoku a potěšila 
ustrašené obyvatelstvo. 

Šimáka každý pozná podle toho, že má nos mezi očima a pod nosem vousy. V kapse 
má revolver, cigarety a ještě starou, dvacetihaléřovou krabičku od sirek. Tomu, kdo se o 
dopadení lupiče nejvíce zaslouží, bude vyplaceno 100.000 korun. 

Haló, halo, lovu zdar!“ 
Jakmile to lidé v Šilperku uslyšeli novinu, nechali oběda obědem a sběhli se do 

jednoho na náměstí. Leč běda! Strach má velké oči, a proto, když viděli někoho s nosem mezi 
očima a s vousy pod nosem, hned prchali a schovávali se volajíce: 

„Šimák, Šimák!“ 
Zatím to byl jenom jakýsi šilperský občan. Šel k obědu do Národního domu a 

zapomněl se jako obyčejně oholit. Poznali ho se, koho vyšlou do Janoušova, aby varoval 
Janka. 

Sotva se dostali blíž k Národnímu domu, jeden  z nich prohlásil: 
„Však do Janoušova se teď v zimě ani Šimák nedostane, proto pojďme dovnitř a tam 

počkáme, jak to dopadne!“ 
Ujednáno, uděláno. 
Návrh se všem líbil a všechen strach byl ten tam. Radiofanouškové to měli odbyto. 
Avšak jak se o tom dověděli strážníci, hned nabíjeli pušky a pistole, brousili šavle, 

vkládali do brašny nejsilnější řetězy, nasadili si helmy a šli na obchůzku. 
Zatím co se toto dělo v Šilperku, seděl Šimák na Bukové hoře na vysoké jedli jako 

rozhledně a už z dálky vyhlížel Janka. 
Už ho spatřil sjížděti od Cotkytle, projížděti Šilperkem a přijížděti  k němu. 
„Remte, beremtě“ hučel temně do vousů, kterými občas zapráskal jako pasák bičem. 
„Dnes mi neujdeš“, hučel dutě Šimák, „dnes tě dopadnu, bídný červe, a až se zmocním 

tvých kouzelných lyží, až na tobě vynutím umění jízdy, pak  ó pak – checheche – pak se ti 

586,3        NA HRANICÍCH 
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pomstím – remte – terente – 
 
uchopím já tě – to mi věř, 
jak chytře polapenou zvěř 
a mrštím tebou, Janku též 
odtud až na šilprskou věž.“ 
 
Zapráskal znovu vousisky, až se zachvěl les, a dýchal, lačný pomstou, tak rychle, až 

na Bukové hoře vyrostla čepice z mlhy. 
Nebýti té mlhy, byl by Janek Šimáka jistě uviděl a vrátil se, neboť mohutná jedle se 

pod těžkým loupežníkem silně prohýbala a praskala. 
Janek si však nevšímal ničeho, než krásného lesa. Malé stromky měly na sobě sněhový 

příkrov a vypadaly jako hromádky sladké smetany na dobrém cukroví. Větve velkých stromů 
visely ohnuty k zemi a na každé bylo plno ledových střechýlů. Když odněkud prosvitl paprsek 
slunce, zdálo se  Jankovi, že je někde v kostele a nad ním je samý skleněný lustr. 

Ojíněné pavučiny se vinuly od stromu ke stromu a nevypadaly jinak než jako 
paličkované kraječky. 

Jankovi bylo v duši tak krásně, tak byl šťasten, jako by byl v nebi, jako by sám byl 
princem ze stříbrné pohádky. Opřel se o největší jedli na samém vrcholu Bukové hory, smekl 
čepici, utřel si zvlhlé čelo a díval se jasným zrakem do kraje. Potom odepjal lyže, sedl si na 
ně, hůlky zabodl do sněhu, odpočíval a těšil se  z toho, jak je tu krásně. 

Nevěděl, že Šimák zrovna nad ním na něho míří svou pistoli. 
Leč nevystřelil. 
„ Dříve mě musí naučit jezdit ten kluk a pak teprve ho  zabiji,“ pravil si. Schoval 

pistoli za pas – a hup! – skočil  na Janka. 
 
„Remte, beremtě – 
temte – teremte- 
Pojď ke mně blíže. 
Dej mi své lyže!“ 
 
křičel Šimák a táhl Janka za límec k sobě, práskaje vztekle dlouhými vousy, zrovna 

jako střelec práská z bouchačky. 
Ó, jak litoval, že neměl na nohou své kouzelné lyže! Jak  v duchu plakal a loučil se 

s drahou maminkou, s panem učitelem, s milými lyžemi a se strýcem Husykrkybrkem, když 
hrozný loupežník jím třepal. 

„Nauč mě jezdit, bídný červe“, volal dále Šimák, „sice z tebe vytřepu duši za to, žes 
mě v Pálené hoře tahal za jakousi vrčivou zlou  saň, která mě hodila do vody.“ 

Janek strachy ani nedýchal a nemohl mu ani hned odpovědět. Neviděl nic než v každé 
loupežníkové botě velikánský nůž a v jeho ruce revolver na sebe namířený. Z tváře Šimákovy 
neviděl než ústa, jak se do široka otvírají a zavírají, když ten Šimák křičel. 

I zaplakal znovu Janíček a sklopil oči k zemi. Tam ještě spatřil lyže, a jak na ně 
pohlédl, tu jako by slyšel hlas starého Husykrkybrka, který mu pravil: 

„Přivaž, přivaž mu lyže na nohy! Vzpomeň si že jsou z neposedného dřeva!“ 
Porozuměl Janek a už se nebál a povídal Šimákovi jako kdysi ten obchodník: 
 
„Kdo chce jezdit na lyžích, 
budit obdiv a ne smích, 
ten nesmí mít v sobě zlosti, 
jinak si poláme kosti. 

584,4         KAPLE 
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Pusťte, pane, ať vás učím, 
Za výsledek hlavou ručím.“ 
 
I pustil Šimák Janka na zem a řekl: 
„Hned mi to přivaž, nebo tvou duši z tebe vystřílím tisícem kulí!“- 
„Hned, hned“, povídá na to Janek,  „ale nejdříve si sundejte s nohou ty hadry a onuce a 

pytle a beranice a nechte si jenom holou botu, jinak vázání nedrží!“ 
A tu teprve viděl, co toho měl Šimák na sobě. 
Janek počítal, co odmotal všecko z bot. 
Byly to tři staré pytle, pět vlněných onucí, čtyři kacabajky, půl azóra (zimní kabát) dvě 

staré sukně po babičce a vespod na každé špičce boty měl  naraženou medvědí beranici. 
Když konečně Šimák s námahou všecko sundal a rozvěsil na pahýly větví po stromě, 

aby se mu nic nesmočilo ve sněhu, Janek mu mohl teprve přivázat lyže. 
Janek přivazuje lyže, váže, váže a když dovazuje, myslí si: 
 
„Husykrkybrku, 
nechci mít nůž v krku, 
pomoz mi v té chvíli, 
můj stařečku milý! 
Než mě Šimák píchne, 
než hodí mnou bídným, 
učiň dřevo lyží 
dnes zvlášť neposedným!“ 
 
A to jste, lidičky, jakživi neviděli a neuvidíte ten tanec a cirku, tu komedii a tolik 

kotrmelců, kolik jich v tom okamžení udělal Šimák. Hlava, ruce, nohy, lyže, hůlky, kusy 
kabátu, všecko v jednom klubku letělo a koulelo se a válelo se a řítilo se lesem, do každého 
stromu to drclo, každou haluz to ulomilo, každý kámen to naťuklo, každý pařez to pohladilo, 
každý potok to vymetlo, po každém oraništi to jelo po zadečku, o každý mezník to zakoplo a 
tak to doletělo až do vesnice Červená Voda. Tam nenechalo na pokoji ani jediný plot, všecky 
tyčky to zpřeráželo a naposledy to vletělo do malého okénka u jedné hospody hlavou a tam to 
zůstalo viset. 

Šimákova hlava byla vražena prudkým nárazem až do světnice, a jak se uhodila, 
rázem otekla a pak Šimák nemohl ani do hospody, ani ven – a zkrátka – lapen. 

Cloumal sebou, cukal, frčel, prskal, až se celá hospoda třásla a všichni karbanící utekli 
domnívajíce se, že si pro ně přišel sám rohatý. 

Avšak nic naplat – se Šimákem byl konec. 
Viděl to a volal ještě na Janka, aby mu pomohl, hory doly mu sliboval, pak proklínal 

obchodníka, který ho zradil, ale všecko nic nepomohlo. 
Zatím se sběhli lidé ba i karbanící se vrátili. 
A  jak Šimák ležel chycený zadní části těla vzhůru, tak ho po ní hůlkami hladili, že to 

byla pro Šimáka právě poslední hodinka. Byl zvyklý jenom každému ubližovat, a nyní zkusil 
sám na sobě, jaké to je. Přitom tak úpěnlivě prosil, cloumal sebou a zuřil. 

Ke všemu se tam napletl ještě nadstrážmistr Materka, a ten Šimáka hned poznal. 
Vytáhl mu z každé boty dva metry dlouhý nůž, sáhl mu do kapsy a vzal mu pistoli na 

tisíc kulí a pak povídal lidem: 
„Lidi čky, to je Šimák, to je štěstí, že jsme ho dopadli! Prosím vás, podržte mu trochu 

nohy, abych si ho mohl svázat!“ 
Ale každý se bál k Šimákovi přiblížit. Neboť Šimák strašně nohama kopal a rukama 

mlátil tak divoce, že k němu nikdo nemohl. 

628,6        STROM 
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Proto pan strážmistr M aterka povídá: 
„ K dyž vy lidé se Šimáka bojíte, tak aspoň zavolejte dva drvaře, aby sem přišli a já si 

už se Šimákem poradím.“ 
I zavolali tedy dva drvaře. Ti drvaři přišli a každý měl v ruce pilu a sekeru. A  těm 

drvařům pan strážmistr pošeptal cosi do ucha, aby to nikdo neslyšel. A  pak ti drvaři šli a 
počali káceti vysoký topol, co stál před okny u hospody, řezali, řezali, až se topol počal 
naklánět a kácet, zapraskal a – křáp! – padl Šimákovi na nohy. Ten zavyl bolestí, ale nohama 
už ani nepohnul. 

V tom okamžiku pan strážmistr ihned přiskočil a trojitým řetězem mu ty nohy svázal a 
pak pohrozil Šimákovi, že mu dá svaliti topol ještě na každou ruku, bude-li jimi ještě kolem 
sebe mlátit a nenechá-li se od něho svázat. 

Tu Šimák, úplně zsinalý, už kolem sebe nemlátil, měl z pana Materky velký strach a 
ruce mu pěkně podal do želízek. 

V tom přišel Janek, který s Bukové hory viděl, co se stalo, honem sem pospíchal, aby 
co nejdříve zase měl svoje lyže. 

Vypravoval všecko panu Mateřkou, pna strážmistr Materka  ho přede všemi pochválil 
a povídá: 

„Janku, jenom ty máš zásluhu, že jsme toho nebezpečného  Šimáka chytili, však za to 
obdržíš zaslouženou odměnu. Jenom jak my toho Šimáka dostaneme z hospody, když on 
nemůže ani sem, ani tam.“ 

Přivedli  z Červené Vody všecky koně, zapřáhli je za Šimákovy nohy, řičeli na ně hijé 
hijé! – ale kdepak, ani se nehnul a jen marně hekal, jak ho to lechtalo pod krkem. 

I poslal pan Materka Janka na lyžích  do Šilperka pro traktor. Traktor přijel, pupupupu 
– potáhl jednou, dvakrát a po třetí – héj – rup! – vytáhl Šimáka z díry a táhl ho pěkně po 
silnici k šilperské „čabajce.“(vězení) 

Pan dozorce Hnát už na ně čekal a uvrhl Šimáka do nejtemnějšího žaláře s temnou 
komorou a tvrdým ložem, tam ho přikoval těžkými železy a musel mu za jeho zločiny sázet 
každého dne sto ran nejtvrdším gumovým kyjem. 

Janka velebil všechen lid. 
Dali mu sto tisíc odměny, fotografové ho dofotografovali a podávali jeho obrázky kus 

po pěti korunách, psali o něm všude v novinách a byly napsány i  tyto pohádky. 
Janek Janoušovský se stal hrdinou dne, hrdinou, známým po celém světě. Byl nyní 

bohatý, ale nezpyšněl. Nejvíc si vážil a hleděl svých lyží. 
Proslavil se jimi ještě jinak a víc, ale to už je zase jiná pohádka. 
 
 
 

462,9         HOMOLE 
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7. VÍLA JINOVATKA 
 
Za peníze, které dostal jako  odměnu za polapení zlopověstného Šimáka, šel Janek na 

studie. 
Poradil mu to jeho dobrý pan učitel. Říkal mu: 
„Nic není horšího, Janku, na světě, než má-li člověk hodně peněž a je při tom hloupý.“ 
Jankova maminka plakala, když se Janeček bral s kufříčkem z domova, ale co dělat. 

Přála mu, aby něčím byl a mohl býti lépe živ, než byla ona. 
Tak Janek studoval, studoval a už mu bylo dvacet let. Jeho mamička, chudáček, už 

několik roků odpočívala na pravdě Boží u cotkytelského kostelíčka. Jankova rodná chaloupka 
byla opuštěná. 

Janek byl ve světě sám a sám, studoval v Praze na technice a pan učitel Bokard mu 
opatroval jako rodnou chaloupku, psával občas Jankovi do Prahy psaní a Janek mu odpovídal. 

Janek studoval pilně a stal se z něho hodný, urostlý junák. Šel-li po Praze, všichni se 
za ním ohlíželi, jak mu to slušelo. Ťukali do sebe prstem, pošťuchovali se a šeptali si: 

„To je Jenda Janoušovský, náš nejlepší lyžař.“ 
A byla to pravda. 
Nebylo zimní neděle, aby si Janek nezajel s lyžemi do hor. Opatroval je jako oko 

v hlavě. Byly mu drahou upomínkou na jeho hory. 
Takoví sváteční lyžaři, naparádění a vyšňoření, kteří s ním někdy jeli, se sice po straně 

jeho lyžím posmívali, ale když nahoře viděli, co Janek na nich dovede, na zpáteční cestě ho 
uctivě zdravili. 

Všecky lyžařské závody byly svědkem kouzelné dovednosti jeho lyží. Janek byl s nimi 
zrovna srostlý. Do každé stráně na nich lehce vystoupil jako na křídlech, každý svah bezpečně 
sjel, každou překážku snadno přeskočil, všecko jako na drátkách. 

Nikdy se svým uměním nechlubil a nemluvil o něm. 
„Já rád jezdím“, - říkával každému, když se ho na něco ptali nebo mu lichotili. 
Lidé se tomu divili, že tak krásně jezdí. Napodobovali to po něm, ale kdež! Nikdo 

nesvedl tak krásný telemark ani přeskok, o kristiánce ani nemluvě. 
Proto se nedivme, že ho všichni vyzývali, aby se také zúčastnil světových zimních 

závodů na olympiádě v Lake Placi v Americe. 
Janek byl ochoten. Měl právě po zkouškách a stejně se chtěl podívati někam do světa a 

něco nového viděti. 
Jak se o jeho rozhodnutí dověděli za hranicemi, tu hned potají za Jankem přišli 

vyjednavači a nabízeli mu velké peníze, aby jel do Ameriky pod jménem John Hannows. 
Leč Janek je rázně odbyl: 
„Pánové, já nejsem na prodej a nejsem profesionál. Pěstuji sport pro své potěšení. Za 

svůj slavný národ se nestydím. Závod pojedu pod barvami československými, jak mi káže 
sportovní čest a povinnost.“ 

„To by nás pořád všude jenom odstrkovali“, myslil si Janek, „panečku, ať nás jednou 
poznají!“ 

Počal pilně cvičit s jinými lyžaři, kteří s ním měli také jeti do Ameriky, a vedlo se jim 
dobře. 

Několik dní před odplutím do Ameriky dali čeští závodníci hlavy dohromady a o 
čemsi se radili. 

„Copak máte?“ ptal se jich Janek. 
A tu vystoupil nejkurážnější ze závodníku, Bartoň, a povídá: 
„Jářku, Jendo, my víme, že ten závod vyhraješ, ale , tento, s těmihle lyžemi přece do 

Ameriky nepojedeš. Musíš si koupit nové.“ 
„A to ne!“ vyhrkl překvapený Janek. „Já tam jedu závodit, a ne na parádu.“ 

30-31/30/31        HŘBITOV 
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Hrozně ho ta poznámka mrzela. 
Nemohl jim říci tajemství svých lyží, ani to , proč má ty lyže tak rád. 
Odešel od kamarádů a nevěděl, co má dělat. 
Chodil smutně po Praze a najednou mu počalo býti velice teskno po Janouškově,  po 

panu učiteli, po lesích a horách severomoravských, proto honem popadl lyže, utíkal na 
nádraží a ujížděl domů. 

Aspoň na chviličku, aspoň den být zase u rodné chaloupky, a pak ať už se děje, co se 
děje. 

V Hoštejně vyskočil s lyžemi z vlaku, připjal si je na nohy a přímo do lesa 
k Janoušovu. 

Slunce krásně svítilo, pražilo do zad. Janek byl uchvácen krásou zimy. Les vypadal 
zrovna jako stříbrná pohádka. Větve smrků visely dolů jako záclony z lesklého stříbra, kmeny 
stromů byly ze stříbra, suky také stříbrné, provázky pavučin, po nichž v létě chodili pavouci 
se stromu na strom, byly jako stříbrné niti, jimiž byl celý les svázán. 

Na všem ležel pod větvemi  přimodralý stín, všude ticho, krásně, inu – jako ve stříbrné 
pohádce. 

Janek se opatrně vyhýbal každé větvičce, aby o tu stříbrnou krásu ani nezavadil, 
myslil, že by toho bylo nastokrát škoda. 

Tak se pomalu ploužil tou stříbrnou nádherou, až přišel na paseku na samém vršku 
stráně a tam se překvapeně zastavil.Větve mohutných smrků tam byly k sobě semknuty 
v podobě pohodlného sedátka a na něm odpočívala krásná dívka, jejíž šaty se rozpouštěly 
v blýskavých slzách. 

Ustrnul na ní okamžik pohledem a pak jí řekl: 
„Promiňte laskavě mé zvědavosti, kdo jste, krásná dívko, a proč tak hořce pláčete?“ 
Dívka sebou pohnula,její krásné oči se zableskly v slunci jako dva zlaté paprsky a 

počaly se z nich sypati veliké slzy. 
„Dobrý hochu“, pravila, „jsem víla Jinovatka. Naše královna Zima mě tu ustanovila, 

abych až do západu slunce hlídala tento stříbrný les. Můj bratr Mráz kamsi utekl, ač zde měl 
býti se mnou a odháněti Sluncesvita, který je do mne zamilován a chce mě stáje jen líbat 
nejvřelejšími polibky, ač jsem už celá popálená. Mrázovi tu bylo horko, utekl do lednice 
Kaňourkova hotelu na Drozdovské pile a já jsem vydána na milost a nemilost horkokrevnému 
nápadníku. Nepomůže-li mi někdo, zahynu ještě před večerem.“ 

„Rád bych ti pomohl, jenom kdybych věděl jak“, - pronesl Janek. 
„Chceš-li mi pomoci, dej svoji čepici před moji tvář, aby se polibky Sluncesvitovy 

nedotýkaly mých očí a mých úst, pokud slunce nezapadne. Pak budu zachráněna.“ 
Janek učinil, co si Jinovatka přála. 
Držel nad ní svou čepici tak, aby na vílu padal její stín, a zamilovaný a láskou 

zaslepený Sluncesvit líbal jeho lyžařskou čepici tak vřele, že se z ní zrovna kouřilo. Janek se 
mu musil smát, ale pohlédl-li na krásnou Jinovatku, nic se tomu nedivil. Padal na ni stín, 
vrhaný jeho čepicí, Jinovatka už neplakala, její oči byly zvláštně modré, že se jim ani samo 
nebe nemohlo vyrovnati. Jakmile k ní nemohl Sluncesvit tak blízko, počaly se na ni zase 
jakýmsi kouzlem navlékati stříbrné šaty, a než zapadlo slunce, byla Jinovatka tak krásná, že 
Janek ani nedýchal. 

Sotva zapadlo slunce a stáhlo s sebou za nohu zamilovaného Sluncesvita, vztyčila se 
Jinovatka na svém sedátku a řekla Jankovi: 

„Děkuji ti, dobrý hochu! Znám tě. Vím, co tě bolí. Nic si z toho nedělej! Važ si dále 
lyží, které máš od dobrého strýce Husykrkybrka. Víš, jaké je v nich kouzlo. Však se podívej, 
vždyť ony už mají i nejnovější tvar!“ 

Janek pohlédl na lyže a vůbec je nepoznal. Snad si je ve vlaku s někým vyměnil? 
Jinovatka se usmívala jeho překvapení a hovořila dále: 

548,8         TŘEMŠE 
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„To se divíš, viď, jak rychle jsem lyže vyměnila. Těch starých jsi užil už dost. Jsou to 
tytéž lyže, cos měl, já jsem je jenom trošku poopravila. Chci ti býti vděčná a stát při tobě, 
protožes mě zachránil. Přijmi za to ode mne ještě tuto trubičku, a než pojedeš  v Laké Placi 
svůj závod, natři své lyže tím, co je uvnitř. Nikomu jinému však trubičku nedávej, aby si 
natřel lyže. Bylo by to jeho neštěstí. Podle toho, co se mu stane, také poznáš toho, kdo by ti to 
snad vzal.“ 

Janek uchopil její ruku, když chtěla odcházet, a pravil: 
„Drahá Jinovatko, neodcházej, mám tě tolik rád. Zůstaň už se mnou navždy!“ 
Ona však zesmutněla, jak jí toho bylo líto, stiskla mu ruku a řekla: 
„I já tě mám velmi ráda, ale co je to platno, když já žiji jen v zimě a jindy jsem zakletá 

– to nejde. Ale víš co, když mě máš tak rád, budeme se vždy v zimě scházet zde v lese a 
budeme spolu hovořit. Pro jiného bude ten les jenom ze sněhu, ale pro tebe bude ze stříbra. 
Až ti bude někdy zle, naber si zde, čeho chceš, všecko je tvoje. To proto, že jsem tvá věčná 
nevěsta. 

Nuže, sbohem chlapečku, mnoho štěstí v Americe a za rok nashledanou!“ 
Jinovatka se sklonila, políbila Jankovy vlasy a zmizela. Potom už tu neměl Janek 

žádné stání. 
Podíval se jenom zdálky na svou rodnou chaloupku, utřel si kapesníkem zaslzené oko 

a jel nazpět  k Hoštejnu. 
Sedl na vlak a jel zase ku Praze. 
Tam bylo hotové zděšení. 
Janek je pryč, Janek ujel, Janek měl strach ze závodů, Janek se dal podplatiti – všude 

se mluvilo. 
Noviny přinášely poplašné zprávy, o zvláštní vydání novin se lidé zrovna prali. Na 

Václavském náměstí už také mluvili řečníci o Jankově zradě, celá Praha tam byla hlava na 
hlavě, všecky svíral tíživý pocit, lidé nechtěli věřit, co ti řečníci o Jankovi vykládali, nebyli si 
však jisti. 

Vtom najednou spatřil v davu mladičký lyžař I voušek Král Janka s lyžemi na 
ramenou, kterak jde od Wilsonova nádraží k Museu, a hlasitě zavolal: 

„Zadržte, žvanilové, Jenda přichází z tréninku!“ 
Dav ztichl, a jak spatřil Janka, hned svrhl nepřátelské řečníky s tribun a některým 

ucpali lidé ústa sněhovými koulemi. 
Lidé křičeli: 
„Hurá, zdar Janoušovskému, řečníky dolů, Janka nahoru“, a už uchopili nic netušícího 

Janka a nesli ho na ramenou pražskými ulicemi. Noviny hned přinesly opravené zprávy a celá 
Praha se těšila, že Janek na závody pojede. 

Kufry mu nesli na nádraží, chtěli mu vzíti a nésti také lyže, ale Janek je nikomu 
nesvěřil. 

„Ty si unesu sám“, - řekl přísně a nenechal na ně ani sáhnout. 
Brzy na to plula loď „Ile de France“ vodami oceánu a česká srdce se chvěla, jak to 

dopadne v Lake Placi. 
Janek však byl klidný. 
Jeho spoluzávodníci, kteří netušili, jaká proměna se stala s jeho lyžemi, se domnívali, 

že si Janek přece jenom dal říci a koupil si lyže nové. Proto byli na něho hrdi, když startoval 
k závodu na 50 km. 

Připínal si své nové lyže a v poslední chvíli si vzpomněl na Jinovatčinu trubičku. 
Honem pro ni sáhl do kapsy, přetřel lyže, připjal a už mu dal soudce znamení. 

Janek vykročil 
Měl číslo 5. 
Cítil na sobě pohledy všech kolemstojících, kteří zvědavě očekávali, kdo první dojede 
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k cíli. 
Po malé chvíli Janek dohonil norského závodníka Hegeho. Jel dále a předhonil 

Russtadstuena, po chvíli za ním zůstal Fin Likannen a nakonec, už skoro u cíle, přeletěl Janek 
jako vítr kol boků finského Sarinena, omotal kolem sebe cílovou pásku a stál před sborem 
soudců. 

„Brávo, brávo, all right“, - volali na něho vesele Američané, na stožáru se vznesla 
československá vlajka hudba zahrála naši krásnou hymnu. 

Telefony drnčely, ale nikdo nemohl vyslovit Jankovo jméno: 
„Spell Your name „ (hláskujte své jméno) – volal na něho soudce a Janek pěkně po 

hláskách diktoval svou adresu do telefonu. 
Ptali se ho , je-li unaven, on však řekl, že ne a jel zase nazpět se svými kamarády, kteří 

toho dne nezávodili. Všichni se dívali na jeho lyže. Jely jakoby samy, jakoby nic, všem se 
zdály velmi krásné a podivovali se jejich lahodnému, štíhlému tvaru. Nikdo takové neměl. Jen 
vítěz Janek. 

Druhého hne byly závody ve skoku. 
Janek v svém bytě zase potřel lyže z trubičky a teprve nyní se na ni náležitě podíval. 

Bylo na ní napráno: Wax – vosk. 
K dyž lyže natřel, byl právě svrchovaný čas, aby se dostavil k můstku. Postavil rychle 

trubičku s voskem na stůl a spěšně odcházel, tak spěšně, že zapomněl i klíč u dveří svého 
bytu. 

Skokani byli už na místě. Měli skákat první a za nimi měli přijít mimo soutěž ještě ti, 
kteří k dnešním závodům nebyli vylosování. 

Jeden z těch posledních, který měl číslo 10, sledoval klíčovou dírkou, co Janek před 
závodem v svém bytě kutí. Slyšel, že Jankovy lyže mají kouzelnou moc. Proto, když Janek 
odešel ze svého bytu k můstku, honem otočil zapomenutým klíčem ve dveřích, vstoupil 
dovnitř, natřel si také voskem lyže, vsunul trubičku do kapsy, zavřel zase Jankův byt a  
spěchal na závodiště. 

Závodníci právě skákali s můstku. 
Velké zesilovače hlásily shromážděným zástupům délky skoků. Když skákal nor Hans 

Beck, diváci volali brávo, brávo, tleskali a všichni mu již gratulovali k jistému vítězství, 
poněvadž mysleli, že nikdo neskočí tak daleko. Beck skočil 66,5 m. 

Čeští závodníci už se chvěli obavami. 
Bartoň byl teprve na šestém místě. Všechnu nadějí vkládali v Janka. Ten se rozjížděl 

k závodu poslední. 
Mihl se na můstku, odrazil se pružně a letěl a letěl …. Zapomněl na celý svět, zdálo se 

mu, že má křídla a vidí před sebou usmívající se oči Jinovatčiny a přívětivou tvář starého 
Husykrkybrka, kteří mu drží palec. 

100 metrů – vykřikly megafony. Všichni oněměli, ale pak najednou propukli 
v ohlašující křik a jásot, že vrány, letící nad závodištěm, leknutím spadly dolů jako střelené. 

Na stožáru se zase zatřepetala československá vlajka. Naši hoši volali zdar. Objímali 
Janka, davy lidu se k němu hrnuly: tiskli mu ruce, zvedali jej do výše a  nosili jej na ramenou 
po závodní dráze. Všichni mu blahopřáli, především Hans Beck, který ačkoli byl druhý, toho 
Jankovi ze srdce přál. 

Zatím se nahoře na můstku připravoval závod skokanů mimo soutěž. Také desítka se 
již těšila, že Janka ještě přetrumfne, a v poslední chvíli ještě jednou důkladně namazala své 
lyže Jankovou trubičkou. 

Jakmile na ni došlo, rozjela se, chtěla se na můstku odraziti, leč – co to? Lyže jako by 
přibil. 

Na samém můstku se zarazily. 
Závodník s č. 10 padl na tvář a tuze se rozbil. Trubička s Jankovým voskem mu 
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vyčnívala z kapsy. 
Druzí závodníci už se nemohli dočkat, a když soudce, nic netuše, dal znamení, rozjel 

se další, najel prudce na desítku ležící na můstku,  udělal přes ni veliký kotrmelec, sletěl 
bezvládně dolů a koulel se po stráni. Avšak neublížil si. Vstal a volal, aby odklidili s můstku 
překážku. 

M ezi diváky a soudci nastal neklid. 
Zpozorovali závadu na můstku a rychle spěchali nahoru. 
To se ví, že Janek tam byl první. 
Zvedá omdlelou desítku a vidí, jak jí z kapsy vypadl Jinovatčin vosk. Uschoval jej, 

vzal raněného, skočil s ním přímo s můstku a rychle s ním uháněl k hotelu. Umyl mu tvář, 
zavolal lékaře a ten přivedl závodníka zase k sobě. 

Janek jej večer navštívil. 
„To vám způsobila tahle trubička“, pravil mu a ukázal mu svůj vosk. 
„Jak jste k ní přišel?“ – ptal se ho. 
„ K amaráde, to je jenom na neposedné dřevo. Tohle nikde neroste“, usmíval se 

přátelsky Janek. 
Desítka se ke všemu přiznala, jak to bylo, a prosila Janka tisíckrát za odpuštění. Janek 

závodníkovi odpustil a nehněval se naň. Naopak, byli pak dobrými přáteli. 
„Ani bych nebyl řekl“, myslil si , „jak moje krásná Jinovatka dovede přísně trestat.“ 

Radost mu zalila srdce. 
Vzpomínal. 
Vtom kdosi zaklepal na dveře. 
„Dál“, - řekl Janek. 
Vešli k němu zástupci předsednictva olympiády, sbor soudců, novináři, chicagský 

starosta Čermák, Newyorský starosta Walker, Nor Beck a čeští kamarádi. 
Předseda olympiády mu odevzdal zlatou plaketu jako vítězi, všichni mu znovu 

blahopřáli a zvali ho na slavností večeři, kterou dali dobří Američané vystojit na jeho počest. 
Nemohl odmítnout, když ho měli všichni tak rádi. 
Zatím v Praze už měli kabelogram o vítězství Janka a připravovali se na jeho slavností 

uvítání. 
Domy byly ozdobeny prapory, kapela ozbrojené jednoty měla už naladěno, skladatel 

Ježek už měl zkomponovaný zvláštní Jankův pochod – „Pochod lyžařů.“ 
Všecko bylo jak naleží připraveno na Jankův příchod, ale – Janek nejel. 
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8. DOLARY 
 
V neklidné Americe potkala totiž Janka příhoda, která mu v odjezdu zabránila. Byl 

pozván na velkou hostinu v L ake Placi, kde se měli sejít  vybraní závodníci z celého světa, 
přátelé sportu a největší američtí milionáři se svými dámami. 

I musel se na to jak se patří připravit, aby dělal svému národu jenom čest. 
K oupil si krásné nové šaty, a než odešel na hostinu, nezapomněl na své lyže. Hezky je 

navoskoval Jinovatčiným voskem, vypjal je a svázal, aby se mu nějak nepokroutily. 
„Však už v Americe stejně jezdit nebude, tak aspoň už budou připraveny, až pojede 

domů“. 
Pak se oblékl, uzavřel svůj pokoj a odcházel. 
Venku na něho čekal nádherný automobil chicagského starosty Čermáka, našeho 

krajana, který se všude Jankem chlubil, rád ho ukazoval Američanům, aby se podívali, jak 
chlapce v jeho krásné vlasti rodí severní Morava. 

Starosta Čermák ho uvedl do nádherného sálu, kde bylo plno pánů a dam. Skvěly se na 
nich perly, diamanty, a zlato, zářily prsteny, šperky a druhý kameny. Podlaha se leskla jako 
zrcadlo. 

Janek nikdy neviděl takové nádhery. 
Rozhlížel se kolem a v tom se už kolem něho počala shromážďovati nejvybranější 

společnost dam a pánů. 
Starosta Čermák mu je po řadě představoval, od každého si dal srdečně potřásti rukou 

a vtom už zahrála hudba a započala velká hostina. 
Janka posadili v čele stolu. 
Po jeho levici seděl starosta Čermák a po pravici mu seděla krásná slečna, nejbohatší 

nevěsta z celé Ameriky. 
Té se totiž Janek na závodech velice líbil a byla nad ním hned celá pryč, pořád 

škemrala doma u tatínka, aby jí to nějak spravil a tak to zařídil, aby se Janek – slavný vítěz – 
mohl státi jejím muže, aby se už do Evropy nevrátil a zůstal s ní. 

Tatínek, když už ty ustavičné prosby své dcery nemohl vydržet, navedl svého přítele, 
pana starosty Čermáka, aby slečnu s Jankem seznámil a dal je nějak dohromady. 

Panu Čermákovi se to dobře zdařilo a Janek byl se slečnou velmi spokojen. Slečna mu 
předložila jeho vlastní fotografii, kterou si dala tajně zhotoviti , aby se jí na ni podepsal. Janek 
jí ochotně vyhověl a  bavil se s ní, jak nejlépe dovedl. 

A tu ta slečna, protože myslela, že už je rukáv v rukávě, začala po něm kroutit očima, 
potahovala ho pořád za rukáv a pořád se mu chlubila, že její tatínek má tolik milionů, že ani 
neví kolik, a přitom mu říkala, ať se už do Čech nevrací a zůstane u nich. 

„Zůstaňte se mnou zde“, - pravila, - „a staňte se mým mužem! Budu mít takové věno, 
že nebudete muset do smrti nic dělat, leda se jen bavit a dobře žít.“ 

To se však Jankovi na té slečně přestalo líbit. 
Zesmutněl. 
Vzpomněl si na svou matičku, jak celý život chudinka pro něho pracovala, aby mu 

mohla dát kousek chleba. Vzpomněl jak měla tvrdé ruce a jak ho to přece blažilo, když měla 
radost a pohladila mu rukou kučery. Tak mu bylo smutno, že by byl plakal. A vzpomněl si na 
pana učitele, jakou si dával práci, aby je něčemu naučil, jak si všeho všímal a všude pomáhal. 
Vzpomněl si na starého Husykrkybrka, co by asi říkal, kdyby věděl, že se mu jeho kouzelné 
lyže mají státi prostředkem k tomu, aby mohl celý život lenošit. A konečně před sebou viděl 
krásné oči Jinovatčiny, již slíbil, že ji vždy v zimě navštíví. 

Toto všecko si Janek připomněl v okamžiku, když mu ta slečna líčila příští pohodlný 
život a myslila si, že po ní Janek chňapne oběma rukama. 

Jak byla však překvapená, když Janek na její slova vážně odpověděl: 
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„ Drahá slečno, takový život by pro mne nebyl. Vždyť já jsem mlád a zdráv a mně se 
chce pracovat. Moje matka, můj učitel, můj krejčí a vůbec všichni lidé na světě pracují. A  já 
bych neměl do smrti dělat nic? Já bych umřel v tom okamžiku, kdybyste mi řekla, že pro mne 
není už nic na práci. Chci zase pracovati pro druhé, jako druzí pracují pro mne. V tom chceme 
my Čechoslováci býti jako vy Američané. My také chceme vynalézati nové stroje, ulevovat 
lidstvu zjednodušováním práce, aby všichni měli denně chvilku k odpočinku. A já se bojím, 
že bych to nemohl dělat, kdybych byl vaším mužem. 

Proto myslím, milá slečno, že z toho nebude opravdu nic. A abych vám to vlastně řekl, 
jak to se mnou ve skutečnosti je, tedy jsem zasnouben a svoje slovo nemohu zrušit. Víte, tam 
daleko v mé krásné vlasti na Vraní hoře čeká na mě moje nejkrásnější nevěsta, princezna 
Jinovatka. M y se sice nemůžeme nikdy vzíti a žíti spolu jako muž a žena, však slíbili jsme si 
věčnou lásku. Ona je má věčná nevěsta a já její ženich. 

Mám ji nejraději na celém světě. Je v svém stříbrném království a nikdy, slyšíte, nikdy 
bych se od ní nemohl odloučit. Ona jediná zná moji rodnou chlaloupku a mne celého. Ona je 
můj svět a já její nejvěrnější milý. K ní mohu přijít po dnech tvrdé práce, obtíži a zradou 
života a ona se podívá jen do mých očí, aby je naplnila štěstím. Nechci vás urazit, slečno, ale  
pochopte mě laskavě a nechte mě odejíti do vlasti!“ 

Slečna tu stála jako solný sloup, bledá a vzrušená tklivými slovy našeho hrdiny, a  
když domluvil, sňala s prstu své ruky nejkrásnější prsten, podala mu jej a tiše šeptala: 

„Drahý příteli, jak je to krásné, co jste pravil. Jak vás chápu a jak vás miluji! Škoda, že 
nemůžete milovati vy mne. Prosím, přijměte aspoň tento prsten na památku na nešťastnou 
miss (slečnu) Milly a pamatujte, že ona bude vždy milovati jen vás.“ 

Po těchto slovech klesla do hlubokého křesla a tiše se rozplakala. 
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9. ZLODĚJ LYŽÍ 
 
Janek tu stál všecek zmaten. 
Všichni se na něho dívali užaslýma očima. Hlavně ti, kteří mu velice záviděli jeho 

štěstí. To víte, že by se nebyl žádný z těch pánů tak zachoval jako Janek. Každý by se byl 
jenom třásl na peníze tak bohaté slečny. 

Slečnu M illy zatím ostatní dámy odvedly pryč. Janka se ujal hodný starosta Čermák a 
povídá mu: 

„Maj dýr Džony, drahý Janku, cos to provedl?“ 
Vzal Janka za ruku a uvedl ho do jiné místnosti, kde sedělo ještě několik pánů u karet. 

Ti o tom nic nevěděli a tak si pan Čermák myslel, že Janek tam bude mít pokoj od zvědavců. 
Avšak sotva dosedli do kožených křesel v jednom koutě u stolu, hned se ozvalo od 

protějšího stolu: 
„Haló, Džony Dženousofski, jak se máš?“ 
Janek se ohlédl a spatřil před sebou zavalitého muže, vysedlých lícních kostí. Měl šedé 

a zlé oči, které si Janka zvědavě prohlížely. 
„Kdo to je?“ – tázal se Janek potichu Čermáka. 
„To je král gangsterů, sám Alkapón.“ 
„A co ten tu chce?“ – táže se opět Janek. 
Čermák mu však nemohl už odpovědět, protože v tom už Alkapón přistoupil 

k Jankovi a podával mu ruku. 
Janek se však na něho zamračil a naschvál vstrčil obě ruce do kapes a řekl Alkapónovi 

s důkazem, přímo do očí, aby to všichni slyšeli: 
„Promiňte, ale já nikdy nepodávám svou ruku zloději!“ 
Všichni trnuli hrůzou a strachem, co z toho bude. 
Alkapón zezelenal zlostí, ale jinak se tvářil, jako by to nebyl slyšel. Dal se s Jankem 

do dalšího hovoru. Povídá: 
„Slyšel jsem o tvých lyžích, Džony, jsou na prodej?“ 
„Za nic na světě“, řekl Janek. 
„A co je na nich tak vzácného, příteli, že je nechceš dát nikomu jinému ani do ruky?“ 

ptal se dále Alkapón. 
„Nic, než snad to jediné, že jsou moje, a že jsem na nich vyhrál závod.“ 
„Ach tak“, řekl Alkapón, „nuže, máš pravdu, Gud baj, sbohem“. 
A odešel. 
„Džony“, pravil starosta Čermák, „velice ses odvážil. Tohle tomu chlapíkovi ještě 

nikdo tak rovnou do očí neřekl. Mnoho ses odvážil, on se ti jistě za to nějak pomstí, ale konec 
konců jsi udělal dobře. I my se s ním brzo vypořádáme, až proti němu budeme míti v rukou 
dosti důkazů. 

Nyní si však musíš, milý Džony, dát na sebe dobrý pozor, protože tento chlapík ti 
nikdy neodpustí, cos mu řekl. Je mstivý a úskočný jako had. Myslím však, že se nám ho přece 
podaří při něčem chytit a potrestat.“ 

Alkapón zatím seděl opodál a dělal jakoby nic. Bavil se, hrál v karty, kouřil a pil. 
V jeho duši byl už dávno hotový, ale dosud skrytý plán. Věděl, že už dávno po něm strážníci 
pasou a čekají, jen aby ho lapili při činu, jak pašuje alkohol z Kanady přes hranice do 
Spojených států, kde, jak víte, bylo tehdy podle prohibičních zákonů zakázáno prodávat 
kořalky, pivo, víno a vůbec nápoje, jimiž se lidé mohou opíjet. 

V Americe bylo tehdy jako všude jinde mnoho hodných lidí, kteří chtěli, aby lidé byli 
vždycky střízliví a neopíjeli se. Avšak Alkapón, hotový ďábel v lidské podobě, kazil jejich 
dílo tím, že vedl tajně obchod s kořalkou. Kdo se mu postavil v cestu a bránil mu v tom, toho 
dal bez milosti svou bandou zastřelit. Dokázat se mu však nic nemohlo. Byl chytrý a nenechal 
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se tak snadno chytit. Věděli o něm, že je zločinec, ale pokud se mu nemohlo nic přímo 
dokázat, museli ho nechat na svobodě. Vždycky se ze všeho dovedl chytře vykroutit. 

Alkapón svůj podloudnický obchod provozoval už mnoho let a věděl, že už mu to 
dlouho tak nepůjde. Bál se, že ho konečně chytnou a zavřou do lapáku. 

Proto v té době, když se v Americe tak mnoho mluvilo o zázračném lyžaři Jankovi, 
uzrál v něm plán, že musí vypátrat, je-li v těch lyžích skutečně nějaké skryté kouzlo, nebo je 
to jen lidská povídačka. 

A přesvědčil se, že to povídačka nebyla. 
Sám viděl výjev, kdy závodník s číslem 10 skákal s můstku a od něho samého se 

později dověděl, jak to bylo s tím voskem na lyže. 
Viděl také divy, které Janek konal, když odvážel zraněného s můstku do nemocnice. 

K aždý říkal, že to není jen tak samo sebou. 
A tu si Alkapón pomyslil: 
„Kdybych já měl Jankovy kouzelné lyže, usadil bych se někde trochu dál na severu, 

kde už začíná věčný sníh a led a tam bych byl docela bezpečný. Žádný strážný, by mě nikdy 
nechytil a mohl bych pašovat dál o sto šest.“ 

Proto šel za Jankem a chtěl si od něho ty lyže koupit. 
Poněvadž ho však Janek tak potupil a odmítl, sáhl k další části svého zlého úmyslu. 
Mrkl na jednoho ze svých banditů, který zde s ním seděl převlečený za velkého pána, 

a ten šel hned k telefonu a telefonoval ostatním banditům, aby šli hned do hotelu, v němž 
Janek bydlel, aby vypáčili dveře jeho bytu a vzali tam Jankovy kouzelné lyže i tu trubičku 
s voskem. 

To se také hned stalo. 
Než se Janek vrátil, byl jeho pokoj zpřeházený, vykradený, lyže, pryč, šatstvo pryč, 

hodinky pryč, štětka na holení pryč, zlatá plaketa pryč, košile pryč, zkrátka Janek chudák 
neměl nic než právě to, co měl na sobě. 
 Běžel hned k telefonu a zavolal policii. Oznámil, co se přihodilo. Nato se ještě jednou 
vrátil za panem starostou Čermákem a řekl mu, že mu to jistě nikdo jiný nedal ukradnout, než 
ten Alkapón. 

Teprve nyní ho napadalo, že lupič chtěl lyže od něho koupit. A chicágský starosta 
nemeškal a požádal policii, aby Alkapóna zatkla. 

Ten však už dávno zmizel. 
Strážníci oznámili, že právě odjíždí k Chicagu. 
„Na toho pašeráka si můžeme dát nyní pozor. Jsem si jist, že má nějaké nečisté 

úmysly. Už dávno jsem ho chtěl dát zatknout, ale on má řadu pomahačů, že si to musím 
nejdříve řádně rozmyslet, ale už já na ně na všecky vezmu pometlo, já to v Chicagu vymetu, 
že bude navždycky pokoj“, povídá Čermák. 

Nasedli hned od automobilu a dali se za Alkapónem k Chicagu. 
Alkapón však v Chidagu už také nebyl. Oznámili mu tam totiž jeho pomahači, že je na 

něho vydán zatykač. 
Tak se ztratil, jako by se po něm země slehla. Bál se vězení, vzpomínal si , jak tam 

bude míti na jídlo jen suchý chléb a vodu, a doma měl v konzervách jitrničky, klobásy, pečené 
husy, smažená kuřata, pomeranče, řízky, telecí na paprice a vůbec všecko, nač si jenom 
vzpomněl. 

Proto ujížděl dál a dál na sever a usadil se v nenápadné vilce na pobřeží poloostrova 
Labradoru, kde je krajina uprostřed poloostrova samý sníh a led. 

Cestou křečovitě držel v jedné ruce pytel s dolary, v druhé Jankovy lyže. 
Jeho vila byla postavena tak, že z jednoho tajného okna mohl majitel na lyžích vyjeti 

přímo na sněžnou pláň a zmizet v lese. 
Tam se ukryl a doufal, že o něm nikdo na světě neví. V kapse měl falešný pas a 
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falešnou legitimaci. A denně se cvičil v jízdě na lyžích za svou vilou na kraji lesa. 
Avšak přece byl spatřen. 
Americká policie vyslala do celého světa zprávu, že jí uprchl hledaný král lupičů 

A lkapón, a žádala o zprávu každého, kdo by Alkapóna spatřil. 
Skutečně také jednoho dne o něm dostala zprávu. 
Jeden strážník anglické královské policie, který často hlídal na pobřeží Labradoru 

poblíž Alkapónovy vily, pozoroval na každé své obchůzce muže, který vychází denně ze své 
vily na lyžích k blízkému lesu a tam jezdil. Co viděl, toho velice bavilo, a pak se tam chodil 
dívat zpovzdálí každého dne. 

Každému říkal, že jaktěživ neviděl takovou švandu, jako je podívaná na jízdu toho 
pána, který se den ze dne snaží pěstovat lyžařský sport. 

Neboť sotva prý si ten pán připne na nohy lyže, započne takové představení, že by se 
musel i mrtvý rozesmát, kdyby mu to ukázal. Je prý to přímo zázrak, co ty lyže s tím 
člověkem dělají. 

Vystupuje-li do vrchu, uklouzne mu hned ta, hned druhá noha a on tluče nosem do 
ledu. Sotva vstane, sklouznou mu obě nohy najednou dozadu, patky lyží se mu zabodnou 
křížem do země a on sebou praští pozpátku naznak, plácne hlavou o zem tak prudce, až se 
vlní moře od pobřeží. 

Když se mu konečně podaří vyškrábati s námahou na některý vršek a sjíždí dolů, je na 
něho podívaná ještě pěknější. Buďto sebou sekne hned a pak se kulí dolů jako sud ze střechy, 
nebo se mu lyže najednou v nejprudší jízdě zastaví a zabodnou do sněhu, jako by je přišil. Ale 
lyžař sebou praští na tvář tak prudce, že je hned samá krev. 

„A onehdy“, vyprávěl ten strážník, „jsem tam našel dokonce tři přední zuby a kolem 
byl sníh popliván samými krvavými slinami. Já se tomu člověku divím, že toho raději 
nenechá a nesedí doma.“ 

Jedenkrát, když zase strážník bavil společnost v hospodě vyprávěním o nemotorném 
lyžaři, povstal tam jakýsi neznámý pán a povídá: 

„Pane strážníku, to asi nebude tak zlé, jak to vypovídáte. To bude asi přehnáno. Vy 
trochu prášíte, ne?“ 

„Ól rajt, tak jdeme.“ 
Ten neznámý pán, to byl dekektiv z Chicaga, který hledal Alkapónovu stopu. A jak 

slyšel o lyžích, hned si myslel: 
„Hleďme, aby to tak byly ty lyže Džona Dženoušovského. Podíváme se na to.“ 
Schovali se v lese, a to se rozumí, že detektiv hned poznal Alkapóna. Musel se tedy 

přiznat strážníkovi, kdo je. 
Vyňal  z kapsy legitimaci a podal ji strážníkovi se slovy: 
„Příteli, tento člověk je hledaný největší americký lupič Alkapón. Poštěstilo se nám, že 

ho můžeme spolu zatknout. Nuže, do toho!“ 
„Ól rajt, tedy do toho“, zavolal strážník vesele. „Ach, to jsem měl už dávno vědět, já 

už bych ho byl dávno měl a byl bych vám ho do Chicaga přivedl za límec. Ostatně je dobře, 
že jsme dva. Ten chlapík prý střílí výborně.“ 

Smluvili se, že vyčkají, až se Alkapón vyškrábe s lyžemi nahoru, a pak že se naň 
vrhnou. 

Čekali a báli se, že nebudou moci býti tiše, poněvadž se při pohledu na strašné válence 
Alkapónovy museli sami válet smíchy. 

Konečně se Alkapón vyškrábal až na dostřel z revolveru. Strážník královské policie 
zůstal v záloze, detektiv vyskočil  proti nic netušícímu Alkapónovi, namířil na něho svůj 
revolver a přátelský na něho zavolal: 

„Haló, Aly, ruce vzhůru!“ 
Lupič sebou trhl, ale v tom okamžiku se mu už zaleskla v ruce zbraň a už chtěl střelit 
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na detektiva. 
Nežli však padla rána, stalo se něco neočekávaného. 
Alkapón byl náhle bleskurychle vymrštěn vzhůru, udělal tři krkolomné přemety, 

ozvala se rána z jeho revolveru a Alkapón se natáhl jak široký tak dlouhý zrovna před 
detektiva. 

Alkapónův revolver ležel kus od nich a ještě se z něho kouřilo. 
„Hrome“, zvolal  Tom Déring. „chlapík se nám zastřelil.“ 
Alkapón skutečně ležel jako zabitý, ale přece se po chvíli hnul a zachraptěl: 
„Hé……-„ 
Oba straníci k němu hned přiskočili, na rukou i nohou krále lupičů cvakla železa a byl 

lapen. 
Z jeho úst se hnuly prokletí a nadávky na zatracené lyže. 
Detektiv svázal pečlivě také Jankovy lyže a povídá Déringovi: 
„Bratře, jde o čest Ameriky. Muselo by nás všecky mrzet, kdyby takový závodník byl 

u nás okraden o předmět svého vítězství. Toto jsou skutečně ty lyže, na nichž ten milý, český 
chlapec provedl svůj nejnádhernější skok.“ 

Déring potom šel ohlásit na policii zatčení obávaného lupiče, přivedl spřežení psů, 
odvezl Alkapóna do nejbližšího přístavu a dopravili ho konečně do Chicaga za mříže. 

Ach, jak skákal Janek, když zase spatřil svoje lyže! 
Hladil je a líbal je a volal: 
„Ach, má zlatá, drahá prkýnka, co jste zkusila! Jak vás mám rád!“ 
To se ví, že po této příhodě Janek v Americe už dlouho neprodléval, rozloučil se ze 

všemi známými, poslal krásnou kytici slečně Milly, sedl na parník Queen Mary a odjížděl do 
vlasti. 

Jeho američtí přátelé stáli na břehu a mávali na pozdrav pruhovanými americkými 
prapory s hvězdami. 

Slečna Milly hořce plakala a nepřestala, dokud jí Janek neslíbil, že jí bude často psát 
dlouhé dopisy. 

Janek ještě zaslechl, jak za ním volala: 
„Džony, drahý Džony, proč mě nevezmeš s sebou?“ 
Bylo mu jí líto. 
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10. NÁVRAT 
 
Na Wilsonově nádraží v Praze čekali na Janka jeho přátelé. Připravili mu slavné 

uvítání. 
Janek se však rozhodl, že se v Praze nezastaví. 
"Dokud je ještě sníh, podívám se s lyžemi domů", - pravil. 
Všecky jeho kamarády to na něho mrzelo, ale když jinak nedal a nedal, co měli dělat. 
Nezdržovali ho tedy, přáli mu šťastnou cestu a Janek jel. 
Zase se dal cestou na Vraní horu a hledal v lese svou vílu Jinovatku. 
Přechodil les křížem krážem, volal ji, ale nikde nic. 
Unaven sedl si potom na umrzlý sníh, díval se do zapadajícího slunce a usnul. Byl by 

tam spal dlouho a snad by byl chudák do rána zmrzl, kdyby ho kdosi nebyl štípl do nosu. 
Janek se probral z mrákot, podíval se před sebe a před ním stál Jinovatčin bratr Mráz. 

"Dobrý večer", - pozdravil Janek. 
"Dobrý večer, Janku", řekl Mráz, "co tu chceš a co tu děláš? Copak nevíš, že bys tu 

mohl zmrznout? Prosím tě, jaké jsou to vtipy? Tady si sedneš, usneš a nestaráš se o to, že bys 
mohl být do rána ztuhlý. Jdi raději za Jinovatkou! Je na návštěvě u strýce Husykrkybrk a 
čekají na tebe tamhle pod lesem." 

Janek poděkoval M rázovi, vyskočil, a než bys řekl švec, už byl dole. 
"Janku, sem, Janku", - volal Husykrkybrk a Jinovatka se všecka zarděla pohnutím v 

zapadajícím sluníčku. 
"Tak už ses vrátil?" pravil zase Husykrkybrk. 
"Dobře, že jsi tady. Chtěl jsem ti ještě dát několik rad do života, než se rozejdeme. Tak 

poslouchej. 
Za prvé si přeji, abys mi vrátil mé neposedné lyže. Vykonaly své povolání. Pomáhaly 

ti, dokud jsi pomoci potřeboval, poněvadž jsi měl dobré srdce a pomáhal jsi jiným. Máš nyní 
jméno, jsi slavný a na živobytí si už sám vyděláš. Budeš lidem pomáhat jinak. Nebudeš už pro 
ně jezdit na lyžích. Budeš pro ně pracovat. Na jaře už budeš inženýrem a pak budeš pro ty 
chudé lidi zde na horách stavět silnice, aby mohli lépe jezdit na pole a nemuseli vynášet na 
pole hnůj v košíčku na zádech, jak to dělají doposud. Postavíš pro ně továrny, aby měli stálý 
výdělek a celý rok chleba. Budeš pro ně stavět čisté a světlé domky, aby zdravě bydleli. 
Postavíš pro ně pěkné školy, aby byli vzdělaní, a nebyli ve své chudobě otroky cizáků. Budeš 
dbát, aby severní M orava byla vždycky česká. 

A za druhé ti radím, aby sis vážil slečny Milly. Je to hodná slečna a vím, jak tě má 
ráda. Vím, že i ona bude milovat tvou práci a ráda obětuje své jmění na pomoc tvým 
spolurodákům, kdyby sis jí jedou vzal. 

Nic neříkej, já všecko vím. Ten prstýnek máš od ní, zítra ji napiš psaní a uvidíš, co 
bude dále." 

Janek hrozně zesmutněl. 
Chtěl plakat, že má vrátit své milé lyže, a bránil se, že on má rád jenom Jinovatku. 
Jinovatka se na něho usmála a řekla: 
"Milý Janku, já budu vždycky tvou dobrou vílou. S tebou však stále býti nemohu. To 

víš. Život chce živé lidi a já jsem jen krásný přelud, který zdobí přírodu, aby se ji člověk učil 
milovat. A ty jsi také částí té krásné přírody. Proto tvé dobré srdce k ní tak lne. Jsme jako 
bratr a sestra. Každý však musíme zde na zemi plnit svůj úkol, k němuž nás matka Příroda 
určila. Ty budeš vytvářet krásný život mezi lidmi a já budu zdobit zimní přírodu. Každý z nás 
je určen k svému. Ty bys mi nemohl pomáhat v mém díle a já bych ti nemohla pomáhat v 
tvém. Můžeme však navzájem jeden druhému doplňovat porozuměním a láskou. Žiti však 
může člověk jenom s živými! 

Proto ani já nemám nic proti tomu, aby sis vzal slečnu Milly. Zkoušeli jsme se strýcem 

484,1        PÁLENÁ HORA 



31                                                         
 

tebe i ji. Víme, cos jí řekl tam na hostině, a nebojíme se o tebe. Ona ti porozuměla a vezmete-
li se, bude pracovat s tebou. Ona ta slečna je hodná. Vím, že bude milovat tyto lesy a tento 
krásný kraj jako ty, bude milovat i mne, Jinovatku a já budu milovat zase ji. Vzpomeň si, co 
vykonala pro naši vlast paní Masaryková, také Američanka. 

Zase se tu někdy setkáme, ovšem už ne na kouzelných lyžích, nýbrž vy jako lidé, my 
jako příroda. Poznáme se však dobře a budeme se mít stále rádi. 

Sbohem Janku!" 
Zmizela. 
"Strýče Husykrkybrku", - pravil těžce Janek, "řekněte mi, proč mizí každá pohádka?" 
"Milý hochu, to je tak. Lidský život je vůbec krásná pohádka. V pohádkách žijí lidé 

svým snům a krásným předsevzetím. V životě se pak pracuje k uskutečnění těch krásných 
předsevzetí. Když se lidem podaří uskutečnit ty sny, stává se pohádka a sen krásnou 
skutečností. 

Pohádka mizí a stává se nejkrásnějším životem. 
Když však jenom sníme a nesnažíme se uskutečniti své pohádkové sny, když pro ně 

nepracujeme, když váháme a když jsme líní, řekne nám život, že naše pohádka je nepravdivá, 
a vezme nám ji. 

Proto měň prací své pohádkové sny a v pohádkově krásný život! 
To je ta nejkrásnější pohádka. 
Potírej zlé a pomáhej dobrému, pomáhej lidem! 
Nepouštěj nikdy své sny do neskutečna a do oblak! 
Stůj raději pevně na zemi a snaž se prchající krásný sen přivést sem mezi lidi! 
Učiní je to lepšími." 
Po těch slovech vzal starý Husykrkybrk kouzelné lyže, pustil je před sebou po sněhové 

pláni a sám se za nimi ztratil, tichounce - tiše - jako měsíční stín. 
Janek tu stál bez hnutí a jeho vzrušené rty šeptaly: 
"Živote, má nejkrásnější pohádko, jsi přede mnou!" 
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