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Host do domu,  
čagan do ruky!

Obrázek s tímto nápisem jsem objevil jako kluk na 
brance jedné valašské dřevěnky. Na futrech pak visel 
i pořádný dubový čagan, který měl podpořit fakt, že to 
domácí myslí vážně. Byl tak festovní, že bych jím byl 
nechtěl dostat přes hřbet.

Moje teta zase mívala nad vstupními dveřmi obrá-
zek. Byl na něm ale trochu jiný nápis: „Host do domu, 
Bůh do domu!“ Měl jsem ten obrázek rád, protože u tety 
mi bylo vždy dobře. A nejen mně, ale každému, kdo ji 
navštívil.

Který nápis byste si nad vstupní dveře vašeho bytu 
pověsili vy? Jste rádi, když vás někdo navštíví? Nebo 
raději „berete do ruky čagan“?

Lidé na vesnicích se obyčejně dobře znají, a tak vám 
zpravidla ukáže cestu hned první člověk, když se ze-
ptáte, kde bydlí váš známý, kterého hledáte.

Pokud hledáte někoho v paneláku, bývá to jiné. Tam 
se lidé většinou neznají. Žijí zavřeni za dveřmi svých 
bytů a často nemají zájem se s někým přátelit, natož-
pak zvát ho do svého bytu. Člověk tak může být sám, 
přestože bydlí v paneláku plném lidí. Občas se dokonce 
stává, že smrt souseda prozradí až podezřelý zápach.

Kvůli své práci se často stěhuji a bydlím ve služeb-
ních bytech. Díky bydlení na „faře“ jsem zažil i dost ne-
příjemných návštěv, a někdy jsem měl chuť vzít do své 
ruky hůl. Když Václav Havel vyhlásil amnestii, denně 
u nás zvonilo několik propuštěných, kteří si asi mysle-
li, že doma tisknu peníze. Ještě že těch příjemných ná-
vštěv bylo daleko víc. Při pohledu nazpět si ale uvědo-
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muji, že i ty příjemné dokážou unavit. Vzpomínám na 
doby, kdy jich bylo tolik, že jsme si přáli chvíli bydlet 
na pustém ostrově.

Dnes už pomalu začínáme řešit otázku, kde budeme 
bydlet, pokud se s manželkou dočkáme důchodu. Bude 
nám lépe v manželčině rodné vísce, kde známe spous-
tu lidí? Nebo bychom si měli raději pořídit byt někde 
ve městě s dostupnější lékařskou péčí, kde se nám ale 
může stát, že se ocitneme právě v takovém paneláku, 
v němž se nikdo o nikoho nezajímá?

Zatím nevíme. Uvidíme, kde se usadí naši synové, 
protože i to bude hrát svou roli. Chtěli bychom být blíz-
ko jejich rodin, abychom mohli občas pohlídat vnouča-
ta, a když to bude potřeba, tak podle našich možností 
i pomáhat…

Nevím, kde budu prožívat závěr svého života, ale 
měl bych jednou rád nade dveřmi svého domu obrá-
zek s nápisem: „Host do domu, Bůh do domu!“ Proč? 
Aby každý, kdo přijde jako host, věděl, že je vítán.

Celý život jsem prožil mezi lidmi a s lidmi. A stejně 
tak bych si přál jednou prožít i závěr svého života. Přál 
bych si, aby se u nás doma každý cítil alespoň tak dob-
ře jako já u své tety. Nejen moji synové s rodinami, ale 
i naši přátelé a jednou i naši noví sousedé.
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Proč bych si měl  
připadat jako blázen?

Nedávno jsem zaslechl rozhovor dvou komunálních 
politiků ohledně zimní údržby chodníků, kterou už ně-
jakou dobu mají zajišťovat města. Bavili se o tom, že je 
levnější zaplatit pojistku než vlastní údržbu. Je tedy 
jasné, jak to v našem městě vypadá.
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Dneska jsem brzy ráno šel pěšky přes lávku pro pěší, 
která vede nad rychlostní komunikaci, procházející 
Frýdkem. Část chodníku je udělaná ze zámkové dlažby 
a pěkně to na ní klouzalo. Ještě že je tam zábradlí, kte-
rého jsem se mohl držet. U můstku byl zásobník se solí. 
Jenže, znáte někoho, kdo s sebou po ránu nosí lopatu?

O chvíli později jsem se vracel. Nějaký človíček právě 
nabíral sůl do obou dlaní a pak solil právě tu část láv-
ky, na které to klouzalo. Než jsem k tomu místu došel, 
byl už pryč. Šel dál svou cestou. Vzpomněl jsem si na ty 
dva politiky. Co by si o takovém člověku řekli? Vždyť 
město je pojištěné. Tak co řešit?

Před domem, kde bydlím, je kus chodníku, o který se 
starám už sedmý rok. Od té doby, co už to není naše po-
vinnost ze zákona, si všímám, kolik chodníků lidé pře-
stali udržovat. Je to přece povinnost města, tak proč 
se starat?

Při odhazování sněhu mi jeden kolemjdoucí říkal: „Co 
blbnete, nechte to městu!“ Pokračoval jsem dál a on se 
na mne díval jako na blázna. Podle něj jsem dělal něco, 
co nemá smysl.

Já to ale vidím jinak. Nechtěl bych, aby před mým 
domem někdo upadl a zranil se. Peníze nikdy nenahra-
dí ztracené zdraví. A když vidím, s jakými problémy 
jdou třeba důchodci na nákup nebo pro důchod, tak 
chci, aby alespoň ten kousek před naším domem byl 
pro ně bezpečný.
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Mnozí komunální politici, nejen v našem městě, 
vidí na prvním místě peníze. A teprve potom, pokud 
jim zbude na výplaty, vidí nás, občany. Pokud chceme 
změnu, musíme pro to udělat, co je v našich možnos-
tech. Třeba odházet sníh na kousku chodníku před na-
ším domem nebo jako ten človíček dnes ráno – vzít do 
ruky trochu soli.

Jsou to maličkosti. Možná nás někdo bude mít za 
blázna, ale i taková maličkost může někoho uchránit 
před zbytečným úrazem, nebo dokonce smrtí. Až se na 
mne zase někdo bude dívat jako na blázna, tak se na 
něho usměju a nechám ho, ať si myslí své.
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