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Гостува писателката Златка Чолакова – 
в превод на чешки език – д-р Якуб Микулецки 

Československé Tatry jsou dovolenkovou 
destinací nejen pro místní. Jsou i plné cizinců, 
co přijíždějí velkými autobusy a plní zdejší 
hotely. Jiní zase přijíždějí osobními sportovními 
auty do malých domečků, kterým tu říkají po 

anglicku „bungalow“. A jedna taková kolona složená ze čtyř 
bulharských aut přijela do Tater, konkrétně na místo zvané 
Bystrica… Ne že by ta auta byla zrovna bulharské výroby, 
ale byla zakoupena za tamní valuty, a nesla tak bulharské 
SPZky. Skupinu tvořili lidé organizovaní v sofi jském touring 
klubu. Jejich vedoucím byl Ivan. Nemá smysl zmiňovat jeho 
příjmení, poněvadž díky jeho hbitosti a zručnému řízení 
auta, které jednoduše frčelo, mu všichni říkali Ivan Frčák. A 
tenhle Ivan Frčák tedy dovedl skupinu do Tater, kde se hodlali 
ubytovat v bungalovech, aby si odpočinuli, přenocovali a 
potom pokračovali v cestě napříč celou Evropou. 

Nechal své Bulhary odpočívat v autech, než pro ně budou 
bungalovy připravené, a vydal se do restaurace velkého 
hotelu, aby pro všechny objednal oběd, jak se dohodli. Ať 
jeho lidi vidí kromě měst a hor také to, jak se věci mají v 
rozkošných hotelech.

Ivan byl ramenatý, svalnatý, bulharský horal s černýma 
očima, černými kníry a hustým černým obočím. Měl na sobě 
také vysoký černý kašket, takže vypadal ještě vyšší a robustnější. 
Jeho vizáž okamžitě přitáhla pozornost hotelového personálu. 
Hned mu ukázali na místnost vedoucího restaurace. A Ivan 
vešel dovnitř.

Tatranský hotel byl vystavěn na místě, odkud bylo možné 
vidět velkolepé moře borovic, ostré horské štíty a malé jezírko. 
U něj na sluncem zalitém paloučku leželi na trávě, nebo se 
koupali, muži a ženy v plavkách. Byli to Češi, Slováci, Němci, 
Maďaři. Jenom Bulhaři mezi nimi chyběli.

„Že jim není zima,“ říkal si Ivan, když procházel kolem 

nich a pozoroval je, jak jsou natažení na slunci. „No jo, Češi si 
na slunce potrpí. Vylehávají tam, aby z toho slabého sluníčka 
chytli nějaký ten paprsek a vypadali jako Bulhaři.“

Podrbal se pod tím ohromným černým kašketem. S ním 
vyčníval z řad ostatních Bulharů, co tu byli s ním, ti měli 
baretky a čepice. A ženy byly zase zahalené do potištěných 
šál s výjevy z různých fotbalových utkání a olympiád… Ivan s 
knírem v tom kašketu velmi připomínal hrdý pohled Stalinův. 

Hned jak vstoupil do restaurace, jeho postava přitáhla 
pozornost personálu. Začali si mezi sebou šeptat:

„Ten je jak Stalin!“
A to stačilo, aby se mezi sebou mlčky dorozuměli. V očích 

se jim při vyslovení toho jména zablýskl paprsek nenávisti. 
Připomnělo jim to válku, sovětskou armádu, která přišla po 
stopách Němců. A teď najednou tenhle neznámý člověk s 
takovým vzezřením oslovil vedoucího restaurace v ruštině, 
jazykem, který je u nás běžný.

„A vy, pane, jste Rus?“ zeptal se vedoucí, ještě než požádal 
o jeho cestovní pas. Bulhar odpověděl negativně dokonce i 
zakýváním hlavy a poprosil o stůl, kde by se mohlo naobědvat 
šestnáct Bulharů. Ivan Frčák vychován v duchu nové doby 
jako bulharský vlastenec v tu chvíli na vedoucího upřel 
svá černá očiska. S úsměvem se jal představovat, jak se na 
vedoucího skupiny cestující do ciziny sluší a patří. Skupiny ne 
jen tak ledajaké, nýbrž členů Touring klubu, jejichž návštěva 
může být hotelu jenom ke cti. Pro Ivana už dávno odezněly 
ty staré časy, kdy sem přicházel Gaňu z Balkánu se svými 
torbami. Kdy prodával růžový olej. Zapomněl i na to, jak ten 
chlap vytáhl z těch svých mošen pálivé papričky, aby jimi 
pohostil profesora Jirečka, bulharského ministra. Chtěl mu 
předvést, jak moc Bulhar rád „pálivoučké“. Nevěděl, že i na 
tohle místo v šedesátém osmém přijela jednotka bulharských 
vojáků. Pokoušeli se slovenské vzbouřence přivést k rozumu. 

(rukopis povídky vznikl zřejmě na začátku sedmdesátých let)

Zlatka Čolakovová (1899–1985)

Снимкa: dnevnik.bg

Jak si kdo ustele,
tak si lehne!
Překlad: Mgr. Jakub Mikulecký Ph.D.
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Zase je navrátit k budování socialismu pomocí samopalů. 
Místo se i dnes jmenuje Bystrica. Nikdo tady nezapomněl, 
že tehdy vojáci mířili dokonce i na jejich děti, aby donutili 
rodiče vzdát se „okupantům“. To je minulost, na kterou už 
Ivan v tuhle chvíli dávno zapomněl. Ale paměť zdejších 
lidí až tolik špatná nebyla… A proto se vedoucí hotelu 
znovu zeptal:

„Vy jste Rus?“
„Ó ne,“ odpověděl Ivan s národní hrdostí, „já jsem Bulhar!“
„Takže jeden z těch okupantů, že?“ řekl nevraživě vedoucí.
„Ó ne, my jsme turisté. Přijeli jsme autem navštívit vaše 

Tatry, dát si oběd u vás v restauraci a přenocovat v bungalovech. 
Potom jedeme dál do Evropy, do Německa a…“

„Dobře, dobře, chcete se tady zdržet na oběd?“ řekl 
klidným hlasem drže nervy na uzdě vedoucí.

„Ano, chtěli bychom jídlo v restauraci, ale v hotelu spát 
nebudeme, přespíme v bungalovech. Víte, tam je to pro nás 
levnější. A navíc si tak můžeme posloužit našimi potravinami. 
Dovezli jsme si rajčata, papriky, lukanku. Vy děláte takové 
vytříbené pokrmy a naši lidi jsou zvyklí na červeňoučkou 
polévku, tarat…“

„Červená jako krev, že?“
Po těch slovech a tónu vedoucího sebou Ivan najednou trhl 

a lekl se.
Co tím chce ten člověk říct, že se mi zmiňuje o krvi? 

pomyslel si. Snad…, ale od té doby uběhlo už pět let… Češi 
se už usmířili dokonce i v Praze, těší se ze svobody. Už se 
nebouří proti socialismu, kvůli kterému tropili takový povyk. 
A najednou, ten člověk mu zničehonic vypráví o „krvi“. 
Zdalipak nenarážel na události v Praze? To možná tam v 
centru dění, ale tady v horách, v Tatrách, co ty vědí o tom, co 
tropily armády tam. Vojsko přece neuhlídáš.

Ale poněvadž tón vedoucího naháněl hrůzu, zopakoval:
„Chceme se u vás naobědvat a přenocovat…“
„Dobře, prosím, dám vám stoly pro vašich šestnáct lidí,“ 

řekl pán klidně. „Jídlo bude dle zdejšího menu – polévka, 
knedlíky s vepřovým a jogurt… а bude to stát…“

„My máme v autě rajčata, papriky, kořalku a koňak Pliska. 
I pro vás jsem přivezl jednu lahvinku Plisky.“ A Ivan podal 
láhev, kterou vytáhl zpod kabátu.

„To nemohu,“ máchnul odmítavě rukou. „Vy si za jídlo 
zaplatíte. Co máte za peníze?“

„Leva nemáme, víte, banka zakazuje jejich vývoz. Máme 
koruny, dolary…“

„Všichni musíte přijít na oběd najednou, budete u jednoho 
stolu. Máme mnoho hostů. Musíte být přesně na čas. Čas i 
menu jsou dány. Kde máte auta?“

„Venku u bungalovů. Tam budeme nocovat, víte, máme 
dopis. Zaplatíme vám za každé jídlo na podpis, tedy na 
fakturu. Víte, musíme ty peníze doložit bance, kvůli valutám.“

„Kdy přivedete vaše lidi? Můžete ve dvanáct?“
„To se rozumí, my jsme už lidi s evropskou kulturou a 

vychováním. Bulhaři jsou ve skrytu duše turisté. Přesně ve 
dvanáct budeme u stolu.“

„Zařídím, aby vám připravili tamten stůl,“ ukázal vedoucí 
na jeden ze stolů u zdi daleko od okna. 

Frčák vyfrčel ke svým lidem a zapískal na svou šoférskou 
píšťalku, aby všechny svolal. Někteří z nich už vybalili tašky 

a vyndali z nich jídlo, aby si je vzali s sebou do restaurace. 
Několik z nich se hned začalo vyptávat:

„Dají nám v restauraci teplý oběd?“
A ženské se ptaly:
„Máme se převléci do společenského, nebo můžeme v 

kalhotách?“
„To se rozumí, že se náležitě připravíte, nebudete dělat 

Bulharsku ostudu, že se ukážete špatně oblečené, ne snad? 
Nepůjdete tam postrojení jak banda cikánů na svatbě, jak 
by to vypadalo? Takový hotel, uvnitř samý luxus. A nechtějí, 
abyste si tam brali vlastní jídlo.“ 

„To zase budeme jíst tu šlichtu a ještě bez chleba, jenom s 
těma nechutnýma knedlíkama?“

„Přesně tak, jste v cizině, učte se kultuře a kulturnímu 
chování. Co vám dají na stůl, to pěkně sníte. A pak jezte v 
bungalovu, co jste si přivezli. Už jsem mu nabídnul láhev 
Plisky. Dělá se, že nechce, ale vezme si ji, co by dělal. Který 
hoteliér by odmítl, když mu podstrčíš něco bulharského? Tady 
po kořalce a našem koňaku jen šílí. Až za hodinu zapískám, 
ať jsme připraveni zde na místě, a disciplinovaně. Půjdeme ve 
skupině jako dobrý kolektiv, ať se ukážete v dobrém světle. A 
vy se najezte tady v autě, když si potrpíte na naše. Nikdo ať vás 
nevidí.“

„Ještě neotevřeli bungalov,“ postěžoval si v tu chvíli jeden 
z nich.

„Ještě nejsou připravené, ve dvanáct, teď je uklízеjí. Pak 
nám je předají, co se jídla týká, dělejte, jak myslíte…“

„A proč teda půjdeme do restaurace,“ zeptal se jeden z 
šetřivějších členů skupiny, který by raději jedl z vlastních 
zásob.

„Ach, vy zase. Copak nerozumíte, že se musíme dobře 
prezentovat? I my se stravujeme po restauracích, i my jsme 
ledacos viděli. Nevidíte, jak tady lidé žijí, ti cizinci? Jaké jsou 
v Tatrách kultivované podmínky? Taky se trochu té kultury 
nabaštíte!“

„My se nabaštíme v autě našich salámů a sýrů, potom 
se dojíme polévkami a knedlíky bez chleba! Pivo ale nemají 
špatné!“

„Nemíchejte do toho pivo, ještě pojedeme. Uděláme si 
výlet do přírody. Takové krásné místo, kam se jezdí dívat celý 
svět, tyhle Tatry,“ upozornil je Frčák. „Jsme na cestě a tak bez 
pití, až se vrátíme na noc, potom si otevři kořalku.“

„To i tady nás budou otravovat dopraváci? Silnice jsou 
dobré, asfalt, auto nejede, ale přímo zpívá! A ty po nás chceš, 
abychom se těšili z přírody. Jak se z toho všeho můžeme těšit, 
když si člověk nemůže ani krapet přihnout z lahvinky?“ zlobil 
se jeden z našinců, který bez kořalky, bez té naší z Trojanu, 
nedal ani krok.

„Říkám, já vás budu kontrolovat,“ naléhal Frčák. „A teď 
hajdy, za hodinu všichni kolem mě jako housátka, v zástupu, 
kolektivně… Já vezmu do kapes ještě po lahvince pro každý 
případ. Pliska otevírá dveře všude.“

„Do restaurace jsi vzal, ale co správce bungalovů? Abys 
nezapomněl i na něj, aby radši připravili postele.“

Když je po hodině Frčák svolával zapískáním na píšťalku, 
protože se mezitím rozprchli, hned se kolem něj seskupili, 
vystoupili z aut žvýkajíce salámy a sýry.

„Bravo,“ pochválil svůj kolektiv. „Tak se mi líbíte, to je 



30 Роден глас

Б
И
Б
Л
И
О
ТЕ
К
А

panečku kultura. Ať Evropa vidí, co je to řád a disciplína! 
Bulhaři nechť jsou jim vzorem. Kde máme stůl, víme. Dámy 
se pěkně nastrojily, šatičky ať mají nanejvýš pětadvacet 
centimetrů na délku. Tak to stačí, jako z Paříže!“

Dámy si vzaly i velké kabelky, protože v nich měly tu to, 
tu ono, co si připravili pro směnný obchod – za naši rakiji 
dostanou zdejší zboží z dovozu. Vstoupili do restaurace, 
vedoucí jim se studeným úklonem ukázal stůl a zcela ofi ciálně 
se zeptal:

„Přišli všichni?“
„Ano, všichni,“ odpověděl mu Frčák. „Šestnáct osob, dámy 

a džentlmeni. (Poněvadž si už osvojil zdejší zvyklosti, neříkal 
soudružky, ale dámy.) Auta jsme nechali venku u bungalovů, 
protože ještě nejsou připravena lůžka.“

Stejně jak Bulhaři hlasitě vstoupili, tak i s hlomozem 
šoupali židlemi, když usedali ke stolu daleko od oken. Pán 
se postaral, aby jim nebylo chladno, aby netáhlo od okna. 
Přinesli jim polévku. Někteří ji zamračeně srkali, jiní se jí 
ani nedotkli, že v ní nebylo ani špetky pepře. Vepřové dobré, 
tlusťoučké, ale copak se dá jíst bez chleba, když musíš místo 
toho do sebe soukat ty knedlíky? Někteří pocintali polévkou 
bílý ubrus. Mastné z vepřového jim taky teklo z vidliček, když 
nebylo možno si posloužit chlebem.

„Ó – p'rdon, odpusťte, ušpinil jsem vám ubrus!“ zažertoval 
někdo připomínaje někdejšího návštěvníka s dvojitými pytli a 
růžovým olejem, který sem kdysi taky přijel. Teď s sebou vezli 
jen koňak značky Pliska a taky kořalku.

„Ale co je to s vámi,“ pohněval se jen tak žertovně Frčák. 
„Celou Evropu jste projeli a ještě jste se nenaučili jíst jako 
kulturní lidé! Jen tady cintáte po ubruse…“

„Jen ty knedlíky, kdyby tak přinesli trochu chleba, pak 
můžeš jíst jako člověk. A oni i ten ubrus abychom nezašpinili, 
jako kdyby ho pak nemohli vyprat…“

„K vepřovému se chleba nedává, snězte ho jen takhle, pak 
si dáte chleba v autě.“

„A proč jsi nevyjednal, aby nám dali k tomu jídlu i chleba?“
„To jsou nároky!“ rozzlobil se Frčák. „Můžeš snad tohle 

chtít v takové restauraci? Nevidíš toho vedoucího, dívá se jako 
bůh z nebes, a ty budeš dělat haló kvůli kousku chleba.“

Přinesli i jogurt jako dezert. V malých mističkách bylo cosi 
mléčného, co nemělo s naším jogurtem nic společného, tenhle 
byl z mléčného zákvasu a na to dali po dvou lžičkách nějakého 
jahodového džemu. Kdyby to byl aspoň cukr, ale jahody!

„A tohle teda jestli je dezert…,“ zabrblal někdo, poté co 
jogurt ochutnal malou stříbrnou lžičkou.

„Kdo má jíst jogurt s tímhle navrchu?“ ptal se někdo 
naštvaně, aniž by jej ochutnal, když viděl, že ho servírují s 
džemem.

Frčák všem odpověděl dvěma slovy:
„Hajdy, to stačilo, ven. Snědli, nesnědli, budeme platit. 

Dojezte si ty vaše salámy z Gorné Orjachovice, z Trojanu, kdo 
co má… Já zaplatím…“

Když asi po hodinovém obědě bulharští turisté vyšli ven 
v naději, že se najedí ponašemu, všichni zůstali jako opařeni, 
začali křičet a někdo se rozběhl zpátky do restaurace najít 
Frčáka. Ten pohled byl nečekaný a strašný! Všechna auta byla 
potřena olejovými barvami zeleně a červeně, křivými písmeny, 
a bulharsky. Zřejmě je potřel někdo trochu gramotný. Na 

každém autě stál nápis:
„BĚŽ DOMŮ, IVANE!“
„Propána, no co to je?“ křičeli pobouřeně Bulhaři. 

„Olejovými barvami? Jak to teď dáme pryč? Jak to smažeme!“
„Ostuda, nestoudnost!“
Ten, co běžel pro Frčáka, se vrátil spolu s ním a cestou se 

mu nedařilo přes křik turistů vysvětlit, co se stalo:
„To je nehoráznost! Jak jen pojedeme dál v tak zmazaných 

autech?“
Frčáka zavolali, zrovna když se chystal nabídnout 

vedoucímu znovu lahvinku Plisky. Už už se chystal říct, že má 
i jednu pro správce bungalovů, když pro něj doběhli.

„Kdo tu nestoudnost udělal!“ vybuchl stejně jako ostatní 
sám Ivan Frčák. „A já jsem mu chtěl dávat koňak!“

„Smažte to, čím jen umíte, a já si to s ním jdu vyřídit, jak 
jen si dovolujou takhle zaneřádit naše nový auta! To v nich 
teď navíc máme jet do světa! To se tam máme ukázat v tomhle 
střihu?“

A už spěchal za vedoucím, který odmítl jeho dárek. 
Vedoucí byl v tom stále stejně klidném rozpoložení, neřekl 
jediného slova. 

„Odkud vědí, jak se jmenuju?“ zakřičel Ivan přísně a 
pobouřeně na vedoucího. „Mě budete takhle zahanbovat, já 
jsem se k vám choval soudružsky a přinesl jsem vám dárek, jak 
se to odnepaměti dělá. Vždyť jsme bratři, ne?“

Zatímco venku smývali benzínem či naft ou z aut nápisy 
natřené olejovou barvou, Ivan dál rozzlobeně požadoval 
vysvětlení v restauraci.

„Copak tady není policie, milice, která by našla ty darebáky, 
co nám zmastili auta, že budeme všem pro smích, až pojedeme 
Evropou…“

Vedoucí mlčel a pozoroval jej chladně svýma 
modrošedýma očima, bez sebemenšího záchvěvu na tváři, 
aniž by se obtěžoval na ten vodopád pohoršených slov, křiku a 
obvinění nějak odpovědět. Nakonec, když se vypovídal a vylil 
ze sebe zčásti své rozhořčení, se Ivan Frčák zeptal:

„My jsme turisté. Kde je tady milice, aby se nás zastala? My 
jsme turisté,“ opakoval naštvaně, „nejsme žádní avanturisté! 
No kdo nám teď zaplatí výdaje, když se poškodí nátěr na 
autech? To nejsou žádná ledajaká auta, ta jsou za valuty, ne za 
zásluhy národního umělce!“ 

Vedoucí se ani neusmál, třebaže moc dobře věděl, co se 
stalo, o což se on sám přičinil, když usadil hosty daleko od 
oken. Až když naštvaný Ivan Frčák vyšel ven a vrátil se 
podruhé k vedoucímu žádaje od něj pomoc a spolupráci 
při hledání těch darebáků, pan vedoucí mu ukázal na dveře. 
Jen tak pokojně zavrtěl hlavou, ukázal ven někam směrem k 
Tatrám a klidně řekl:

„Hlas lidu! Jakoupak milici tady hledáte? Jak si kdo ustele, 
tak si lehne…“

Ivan vyšel ven a pomyslel si:
Prý hory, ale o všem tady vědí, co se dělo v Praze! Vojáci, 

co s nimi naděláš? Dobře nám ustlali, a my si teď lehneme…
Ale bungalovy byly pořád zamčené. Nebylo ani kde si 

lehnout a odpočinout si, k čemuž se už dlouho chystali. Prý 
turisti, ale měli je spíš za avanturisty, kdyby jim dali aspoň 
jednu postel, aby si mohli odpočinout po dlouhé cestě. A to 
jsou prý bratři!  ◆


