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Jak jsem se stal
na stará kolena policajtem
Pfiiznám se, Ïe na rozdíl od ruského reÏiséra Sochurova

nemám rád uniformy. Ten nám ve filmu Rusk˘ oblouk
udûlal malou vojenskou pfiehlídku. Rusové si na uniformy
potrpûli a potrpí dodnes. Rodinná legenda tvrdí, Ïe mÛj
pradûdeãek, kterého nikdo z nás nepoznal, byl carsk˘m
oficírem. MÛj bratr má k této legendû znaãné v˘hrady, ale
já tím vysvûtluji svou nechuÈ ke khaki barvû.
V dûtství jsem chtûl b˘t fiidiãem trolejbusu a pfii tomto

zamûstnání by mi tramvajácká uniforma nevadila. Josef
Lada mne zbavil zase averze k uniformû myslivecké. Ale
tím mÛj vztah k této módní záleÏitosti konãí. Nedokázala ho
zmûnit ani povûstná sovûtská pedagoÏka Anna Ivanovna v
mém oblíbeném románu OdváÏná ‰kolaãka. ·kolní a
pion˘rské uniformy nebyly mojí parketou a nikdy jsem pro
nû nehoroval.
Nebyl jsem nad‰en ani z uniformy trestanecké, kterou

jsem snad jako jedinou okusil. Ta mi sice sedla na míru, ale
pfiíli‰ pfiipomínala staré letecké, takÏe jsem se ji neustál˘m
praním pokou‰el vy‰usovat, aby alespoÀ kalhoty vypadaly
jako dÏínsy, coÏ se mi po ãase  podafiilo.
Odpor k uniformám od dûtství zpÛsoboval, Ïe jsem nemohl

vykonávat nûkterá povolání, která bych jinak dûlal rád a
dobfie. Nestal jsem se fiidiãem trolejbusu, protoÏe trolejbusy
z Prahy zmizely dfiíve neÏ jsem byl ve vûku, kdy jsem mohl
získat fiidiãák na mopeda.
Ale jiÏ v tomto vûku jsem lampasákÛm od hodnosti ãetafie

nahoru s oblibou ‰lapal v tramvaji na kufií oka. A jednou,
kdyÏ jsem vidûl pfiíslu‰níky VB, jak cestují za prací mûstskou
hromadnou dopravou, vysvûtloval  jsem jednomu star‰ímu
pánovi, Ïe policajti musí chodit po tfiech, protoÏe jeden umí
ãíst, druh˘ umí psát a tfietí ty dva intelektuály hlídá, aby se
nepoprali. JenÏe v tom autobusu bylo osmnáct intelektuálÛ
a tak mnû pfiikázali, abych vystoupil. I vystoupil jsem a tam
mi nafiídili, abych to zopakoval a pak uÏ jsem pochodoval
jako zajatec praÏsk˘mi ulicemi na známou policejní stanici
Na Míãánkách v Praze 10. Pokud z nûkteré postranní ulice
vy‰la trojice pfiíslu‰níkÛ, bylo na mnû, abych celou úvahu
zopakoval. Dav zelen˘ch uniforem se mnoÏil jako kobylky.
Skuteãností je, Ïe nûkteré veselé kopy z celého pelotonu se
i zasmály (dodnes nevím, do které kategorie intelektuálÛ
patfiily). Potkali jsme i osamûlého jedince, kter˘ navrhoval
pro mne nejpfiísnûj‰í trest - ten nemûl uniformu a podle toho
jsem usoudil, Ïe byl tajnej. Jemu se rozhodl podat hlá‰ení
o mém provinûní horliv˘ nadstráÏmistr: „On o nás fiíká, Ïe
chodíme po tfiech, protoÏe jeden to pfiedãítá, druh˘ to
zapisuje a ten tfietí tam je taky k nûãemu.“
Bylo mnû jasné, Ïe celou záleÏitost v principu pochopil a

byl jsem pfiedán do kanceláfie jednomu z tûch, ktefií
pfiipomínali zmen‰eného lond˘nského bobíka. Byl urostl˘,
ale mûfiil pouh˘ch 154 cm a pobíhal u protûj‰í stûny.
Sledoval jsem ho jako tenisov˘ míãek. Pomalu se ke mnû
pfiibliÏoval, aÏ mnû probûhl pfiímo pod nosem. A pfii svém
supûní vyslovil zajímavou otázku. „Co jste to o nás fiíkal v té
tramvaji?“ SnaÏil jsem se získat ãas a upozornil jsem ho, Ïe
to bylo v autobusu. „Tak Vefiejná bezpeãnost je vám pro
srandu,“ vysvûtlil zv˘‰en˘m hlasem a abych záleÏitost lépe
pochopil jako ko‰íkáfi vyskoãil a místo míãe pouÏil dvakrát
moji hlavu. Lidovû fieãeno v˘chovnû mne profackoval.
Tím byla vysvûtlovací procedura dokonãena a nastala

procedura sepisování. KdyÏ jsme dospûli k zápisu mé
adresy, objevilo se jméno ulice, kde jsem tehdy pob˘val:
Ky‰inûvská 4. Namítl jsem, Ïe se pí‰e Ki‰inûvská 4.
Pfiíslu‰ník udûlal korekci tím, Ïe nad ypsilonem udûlal
velkou teãku. Bylo mnû jasné, Ïe toto byl intelektuál, kter˘
umûl psát.
Po tomto setkání se zákonem mnû bylo jasné, Ïe místo na

ministerstvu vnitra je mi nedostupné a Ïe se policajtem
nestanu.

Pomalu jsem se smífiil se zákazem v˘konu tohoto povolání.
Frustrace trvala aÏ do minulého ãtvrtka. Vezl jsem zrovna
noviny na po‰tu a projel jsem první kfiiÏovatku. Na následující
kfiiÏovatce jiÏ semafor nesvítil. Pustil jsem si CBC a tu jsem
se dovûdûl, Ïe nejen tato kfiiÏovatka je bez svûtel, ale Ïe
bez svûtla je celé Toronto a nejen Toronto. Po vzoru pilota
âkalova jsem otoãil stroj a vrátil se do hangáru. Kdybych byl
‰ikovn˘m obchodníkem nebo dobr˘m ‰pekulantem, vytáhl
bych v‰echny baterky, svíãky, petrolejky a louãe. Ale já se
rozhodl zneuÏít situace jinak. Z rádia jsem se dovûdûl, Ïe
nûjak˘ zoufalec policista-amatér se pokou‰í zprÛchodnit
nebo lépe fieãeno zprÛjezdnit stfied mûsta. Bylo mi jasné, Ïe
mÛj sen je na dosah ruky.
Vyrazil jsem k nejbliÏ‰í kfiiÏovatce na Blooru a Ossingtonu.

V chaosu a houkání jsem se tedy pasoval na samozvaného
dopravního odborníka. Nejprve jsem provoz zcela zastavil
zvednutou rukou. KdyÏ v‰e bylo v náleÏitém klidu, upaÏil
jsem a tím se dala do pohybu houkající kolona na Blooru.
Bûhem pár minut se zlovûstné houkání zmûnilo v pfiátelské
krátké pozdravné zatroubení. V˘hodou bylo, Ïe kromû
autobusÛ, nikdo nesmûl odboãovat vlevo. Ponûkud hor‰í to
bylo smûrem severojiÏním na Ossingtonu, kde se nûktefií z
po‰etilcÛ o manévr odboãit vlevo pokou‰eli. Pro nû bylo
nutné vÏdy zastavit dopravu. Za poníÏení v mládí v ulici Na
Míãánkách jsem si dovolil zastavit i policejní auto. Tentokrát
jsem já nemusel poslouchat je, ale oni mne.
Toto vyrovnání s minulostí jsme brali s úsmûvem. Jiní

dobrovolníci mnû dodávali láhve s vodou. Po chvíli jsem s

nimi nakládal jako s policejní plácaãkou. Dokonce nûkdo
donesl i oranÏovou vestiãku. Ta se mi v‰ak nezamlouvala,
bylo dostateãné horko a necítil jsem potfiebu se je‰tû více
oblékat.
Zjistil jsem, Ïe kaÏdá hÛl má dva konce. V˘fukové plyny

totiÏ nebyly lahÛdkou. V tom jsem v davu pfiíznivcÛ spatfiil
nefal‰ovaného policajta v uniformû a s turbanem, jak mne
pozoruje. Oãekával jsem, Ïe kaÏd˘m okamÏikem pfievezme
taktovku. Nûjak se k tomu nemûl. KdyÏ to trvalo asi ãtvrt
hodiny, pokynul jsem mu, postavil ho do prostfiedka silnice
a jako v pohádce o pfievozníkovi mu pfiedal veslo. Objektivnû
fieãeno byl mnohem hor‰í. Po chvíli jsem zjistil dÛvod. Byl to
ten, kter˘ umûl psát a dává Ïluté tikety za parkování. Vkrádá
se otázka, proã pfii energetické krizi v Ontariu nebyli nasazeni
tito renesanãní policisté, ktefií umí nejen psát, ale i ãíst,
poãítat a fiídit dopravu.  Jak dlouho to tento policista vydrÏel
nevím, ale druh˘ den jsem vidûl témûfi na kaÏdé kfiiÏovatce
policejní amatéry fiídit dopravu. Byli skvûlí, mûli pí‰Èalku a já
jsem mûl tentokrát pocit, Ïe jsem byl proti nim úpln˘ bfiídil.
Utvrdilo mne to v krásném pocitu, Ïe Kanada nepotfiebuje
Národní gardy, milice nebo Pomocné stráÏe VB.
A doporuãení: udûlat na Ossingtonu severním smûrem

pfiikázan˘ smûr jízdy. Zrychlila by se tím doprava, i kdyÏ
jsou svûtla v provozu, ale jelikoÏ tam nikdy Ïádn˘ policajt
nestál, tak to nikdo z „odborníkÛ“ neví.

Ale‰ Bfiezina
***

Pupendo na Torontském filmovém festivalu

Jedná se o hofikou komedii z období reálného socialismu tûsnû pfied rokem 1984. Bedfiich Mára musel z
politick˘ch dÛvodÛ opustit místo vedoucího ateliéru na praÏské Akademii. Nesmí vystavovat a po odsunutí
je na periférii zájmu a lukrativních zakázek. Se svojí manÏelkou, keramiãkou BoÏenou, a dvûma syny,
Matûjem a Bob‰em, Ïijí v malém ãinÏovním bytû na okraji Prahy. Protipólem Bedfiichovy rodiny je rodina
fieditele základní ‰koly Míly Bfieãky. Soudruh Míla a jeho ambiciózní Ïena, Márova spoluÏaãka z Akademie,
jiÏ drahnou dobu plavou s hlavním proudem stfiedem fieãi‰tû. Pro své poãínání nacházejí ospravedlnûní v
tradiãním postoji: „Nûkdo musí plavat s ,nimi’, aby situaci zmûkãoval, nûkdo se musí obûtovat:“ A Bedfiicha
zastihneme právû v okamÏiku, v nûmÏ je z materiálních dÛvodÛ postaven pfied dilema: vstoupit ãi nevstoupit
do holportu se svûtem, jímÏ tak pohrdá. (Na snímku: Eva Holubová a Boleslav Polívka jako manÏelé Márovi).
Film Pupendo mÛÏete vidût ve stfiedu 10. záfií 2003 ve 20:45 (Cumberland 2) a ve ãtvrtek 11. záfií 2003

v 16:15 (Uptown 1). finale


