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Z doby nejstar‰í a stﬁední

Nebylo náhodou, Ïe snad odjakÏiva se v lidov˘ch zkazkách PlzeÀska ãas od
ãasu zdÛrazÀovaly dvû roviny.
Ta první se pﬁimykala k pﬁírodû – k prstenci hor a kopcÛ, k podhÛﬁí s mnoha
ﬁekami, ba celému malebnému kraji, jemuÏ vévodila „oãarované ·umava“,
jak ji nazval jeden z rodákÛ. ·umava s rázovit˘mi obyvateli, ale také s tajemstvím smy‰len˘ch bájn˘ch bytostí, oÏiven˘ch ãlovûãí pﬁedstavivostí.
Ta druhá rovina mûla vztah k etnick˘m a dûjinn˘m skuteãnostem. VÏdyÈ
PlzeÀsko vÏdy b˘valo a je dosud krajem hranice, která nás nejednou oddûlovala od NûmcÛ aÏ k obrann˘m bitvám i válkám, ale která k nám i Nûmce
pﬁivádûla na dlouhá staletí,
aby také jejich vyprávûní
zÛstala zde
v pamûti…

G
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Jak pﬁi‰li na svût Chodové



Pán JeÏí‰ se svat˘m Petrem chodili za onoho ãasu uÏ dost dlouho
po na‰í zemi, kdyÏ se jednou dostali do sam˘ch lesnat˘ch kopcÛ. Ty
se boulily, kam jen oko dohlédlo, ale nejen to. Cestou potkávali jen
samé vlky, jeleny, srnce medvûdy, zato z lidí ani kﬁi‰Èánka.
Svatému Petrovi to bylo divné, po lidech se mu st˘skalo, takÏe Krista poÏádal:
„Nebylo by lep‰í, kdybys sem usadil taky nûjaké lidi, Pane? Teì je tu jen sam˘ les a samé zvíﬁe jako nûkde v divoãinû a mÛÏeme se vyspat pouze pod
stromem místo v posteli pod peﬁinou…“
„To ti asi vadí nejvíc, Ïe?“ zasmál se JeÏí‰. „A jaké lidi bys tady chtûl mít?“
Petr mudroval dlouho, ale ponûvadÏ pﬁi tom jejich putování uÏ spatﬁil v‰elijak˘ pronárod, kter˘ na nich leccos chtûl, tak nakonec povídá:
„No, udûlej tu takové, aby jim málokdo rozumûl…“
Kristus Pán jen udivenû zakroutil hlavou, neÏ se rozhodl:
„Nevím, proã tû teì napadlo zrovna tohle, ale má‰ to mít!“ A jak tam v lese stáli, zdvihl svou poutnickou hÛl, aby s ní poﬁádnû uhodil do shnilého
paﬁezu se slovy:
„Michl, ‰té auf!“
V té chvíli vám ten paﬁez obÏivl a zaãalo se z nûho klubat ven chlapisko
v ãerné kazajce, celé u‰mudlané, zarostlé. Chytilo Petra u krku za roucho,
zacloumalo s ním a spustí rovnou na nûho:
„Vós hóst mi afkvekt? Tu, saprment, tu!“
Apo‰tol samozﬁejmû nic takového neãekal. A ponûvadÏ s ním ten hrubián
cloumal dál, div z nûho du‰i nevytﬁásl, zaãal se obávat o svÛj Ïivot. Zato
Kristus se jenom zasmál a povídá:
„Tak co, Petﬁe, rozumí‰ mu?“
„Ani slovo, ale chce mû tu snad zamordovat. ZachraÀ mû, prosím, Pane!“
„BodejÈ bys mu rozumûl, vÏdyÈ je to Nûmec jako poleno. A nadával ti, Ïes’
ho vzbudil, abys vûdûl.“
Po tûch slovech pra‰til JeÏí‰ toho neurvalce znovu poutnickou holí po hlavû, takÏe se z nûj udûlal zase ten star˘ paﬁez. Svat˘ Petr se v‰ak je‰tû nûjakou chvíli o‰íval, neÏ se znovu ozval:
„Îádného takového uÏ tady radûji nechci. Ale bojím se, Ïe by pﬁece jen
mohli obÏivnout a dostat se dolÛ do údolí. Jen se podívej, kolik takov˘ch
paﬁezÛ tu je‰tû je!“
Kristus pﬁik˘vl:
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„To jen, Ïe jsi chtûl, aby jim nikdo nerozumûl. Ale aby ses nebál, stvoﬁím
tady lidi, kter˘m rozumût bude‰ a kteﬁí právû tûm druh˘m zabrání, aby se
dolÛ do âech dostali!“
No, Petr byl z toho zprvu jako v Jiﬁíkovû vidûní. Zvlá‰tû pak, kdyÏ Pán JeÏí‰ bﬁinkl svou holí zase do nûkolika bﬁízek, co vyrostly jako nûjaké bûlounké majolenky hned vedle. A hle: Sotva se jich dotkl, stáli tady místo
stromkÛ urostlí mládenci v bíl˘ch panãochách, smekli pﬁed obûma poutníky své ‰iráky a ten nejstar‰í povídá:
„No tak, pote, pote, ale nesete-li nûco zlého, hani krok dál!“
„Kdo je to, Pane? Moc nás tu sice nevítají, ale rozumím mu dobﬁe,“ pﬁece
jen si Petr pochvaloval a mohl na tûch mládencích oãi nechat.
TakÏe mu Kristus v‰echno rád vysvûtlil:
„Jsou to stráÏci tûchto hor, aby se dál Ïádn˘ nepﬁítel nedostal. Budou chodit na hlídky, a proto se jim taky bude ﬁíkat Chodové. TﬁebaÏe jich nikdy
nenajde‰ v lese moc, stejnû jako tûch bûlounk˘ch bﬁízek, budou mít oãi
v‰ude…“
A tak se i stalo. UÏ od tûch pradávn˘ch ãasÛ, kdyÏ Kristus Pán chodil se
svat˘m Petrem po svûtû, zaãali Ïít na celém Chodsku Chodové, aby tam
ochránili celou zemi pﬁed kaÏd˘m, kdo by k nám pﬁicházel se zl˘mi úmysly. PonûvadÏ v‰ak také byli urostlí, ne nadarmo se o nich od tûch ãasÛ zpívalo:
Chodováci, lide pûkn˘,
chrání‰ lesy sv˘mi tûly…
Aby to ale nebylo snad líto jejich mil˘m, o tom byla zase jiná písniãka:
Ha ty svat˘ Vavﬁineãku
stojí‰ na pûkn˘m kopeãku,
vycházejí panny z tebe
jako hanjílové z nebe.
Co je‰tû dodat? Asi jenom to, Ïe kromû poctivé sluÏby na hranicích se ﬁídili také tímhle chodsk˘m pﬁíslovím:
V kostele se pûknû modli, hu muziky hodnû tancuj!
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Jak to s Jidá‰em v‰echno zaãalo ve Kdyni



Já vím, Ïe znáte vyprávûní o Jidá‰ovi, co zradil JeÏí‰e, moÏná v‰ichni, ale tûÏko mÛÏete vûdût, z ãeho to po‰lo:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Zvon na kostele svatého Mikulá‰e právû zaãal odbíjet pÛlnoc,
kdyÏ pﬁi‰li do jedné chalupy na okraji mûsteãka dva vandrovní a poÏádali
hospodáﬁe o nocleh. Ten se podrbal na hlavû, ale vyhovûl jim a poslal je
spát na pÛdu. JenÏe neÏ ‰el sám na kutû, zaslechl, jak jeden tulák povídá
tomu druhému:
„Tady v chalupû se bûhem zítﬁej‰í noci narodí chlapec. Pﬁinese rodiãÛm
i celému svûtu veliké ne‰tûstí…“
„Co povídá‰? Jaképak ne‰tûstí?“ chtûl hned vûdût druh˘.
„Radûji se neptej – vlastního tátu zabije, matku zneuctí, a dokonce i Pána
Boha zradí!“
Po tûch slovech nastalo uÏ v obydlí ticho, av‰ak chalupník celou noc nezamhouﬁil oãi, roztﬁesen˘, co má pﬁijít!
Hned ráno proto, sotva oba tuláci ode‰li, v‰echno vypovûdûl Ïenû, a kdyÏ
se jim pak pﬁí‰tí noci chlapeãek vskutku narodil, mûli uÏ pﬁipraven˘ plán.
Peãlivû vysmolili jednu velkou o‰atku, novorozenû do ní poloÏili a pustili
ho po proudu Zahoﬁanského potoka ze strachu, co by se mohlo stát, kdyby si ho nechali.
Mal˘ se v‰ak neutopil. Hned za nûkolika zátoãinami si o‰atky pov‰imla panímáma ze ml˘na, a kdyÏ chlapeãka spatﬁila, rozhodla se, Ïe si ho ve ml˘nû nechají.
I pojmenovala ho rovnou Jidá‰kem, neboÈ zrovna pekla tohle sladké peãivo k VelikonocÛm. Pak ho vychovávali s mlynáﬁem jako vlastního, neboÈ
do té doby sami Ïádného syna nemûli.
Ten se pak narodil pár let poté, myslím, Ïe mu dali jméno Ondﬁej, a tak
oba chlapci vyrÛstali jako bratﬁi spolu. Zaãali se pak oba i uãit mlynáﬁskému ﬁemeslu od ‰rotování aÏ po mletí vejraÏky. Chodili na tancovaãky
k muzice a pan otec jim pﬁi té pﬁíleÏitosti obûma dával stejnû penûz na
útratu. JenomÏe Jidá‰ skoro pokaÏdé utratil docela v‰echno je‰tû mnohem
dﬁív, neÏ muzikanti sloÏili své nástroje, a tak si musel pÛjãovat od Ondry.
No proã ne – ale uÏ tehdy se zaãala projevovat jeho nectná hamiÏnost a lakota, ponûvadÏ nikdy nic mlad‰ímu nevrátil.
Jednou si proto Ondﬁej postûÏoval na Jidá‰e i matce, a ta mu ﬁekla:
„Nech to b˘t, Ondrá‰ku, a pamatuj si jen, Ïe ty jsi ná‰, ale on je z vody vytaÏen˘. Pﬁesto s ním promluvím, nestarej se…“
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Z toho sice Ondra nikterak moudr˘ nebyl, i kdyÏ poslechl. Zato Jidá‰, jenÏ
v‰echno sly‰el potají za dveﬁmi, dostal zlost na cel˘ svût a nemûl uÏ ve ml˘nû stání. Hned chtûl, aÈ jej mlynáﬁ pustí na zku‰enou do svûta, a ponûvadÏ
s tím otravoval den co den, nakonec to dovolení od pana otce dostal
a s ním i pár zlatek na cestu.
Ta cesta ho vedla zprvu kolem Zahoﬁenského potoka, potom na DomaÏlice a je‰tû dál a dál, aÏ po mnoha t˘dnech pﬁi‰el do jakéhosi mûsta, kde v‰ude vlály na znamení smutku ãerné prapory.
I zeptal se hned v první hospodû, coÏe to znamená, a krãmáﬁ mu odpovûdûl:
„To znamená, Ïe ná‰ mlad˘ kníÏe je bÛhvíjak dlouho nemocn˘ a asi bude
hlídat hlínu. Sice k nûmu chodili vûhlasní dochtoﬁi, profesoﬁi, apatykáﬁi
i babky bylináﬁky, jenÏe v‰echno marné. A to si pﬁedstav, mladej, Ïe vypsali
za kníÏecí uzdravení je‰tû odmûnu tisíc dukátÛ!“
Jakmile Jidá‰ usly‰el o penûzích, rychle se s krãmáﬁem rozlouãil a honem
na zámek, Ïe kníÏete uzdraví.
No, vûﬁte nebo nevûﬁte, povedlo se mu to! Byl totiÏ nejen docela pûkn˘
mládenec, ale hlavnû dokázal tak dobﬁe sv˘mi ﬁeãmi zabavit, Ïe kaÏd˘
hned zapomnûl na v‰echna svá trápení, smutky i na v‰elijaké nemoci,
i kdyby ho nûjaká uÏ ke hrobu postrkovala…
KníÏe dal proto rád tûch tisíc dukátÛ svému zachránci ve velkém mû‰ci, ale
kdyÏ se s ním louãil, povídá:
„Ty peníze sis jistû zaslouÏil, jenom tû poÏádám o je‰tû jednu sluÏbiãku.
Kousek za zdí mého zámku právû dozrávají moc dobrá jablka a já na nû dostal velikou chuÈ. Nepﬁinesl bys mi nûjaká?“
„Jak by ne, Milosti,“ vece Jidá‰ a uÏ metelil ze zámku. Ten mû‰ec si vzal samozﬁejmû s sebou, jak také jinak. Ale moÏná právû tohle zapﬁíãinilo jeho
vlastní osud:
KdyÏ totiÏ trhal pro svého dobrodince ta jablka, vyﬁítil se na nûho s kﬁikem
nûjak˘ chalupník:
„Zlodûj! ChyÈte zlodûje!“
A uÏ milého Jidá‰e mydlí holí hlava nehlava. Chasník byl ale silnûj‰í. Uhodil toho neurvalce sv˘m mû‰cem do hlavy tak prudce, Ïe se svalil a byl rovnou v Pánu.
To bylo nadûlení! To víte, cobydup tu byla stráÏ a uÏ Jidá‰e vedli do ‰atlavy.
Je‰tû Ïe se jej zastal sám uzdraven˘ kníÏe a udûlil mu milost. Pﬁesto se Jidá‰ musel podﬁídit zvyklosti té zemû a za to, co provedl, musel si vzít chalupníkovu Ïenu. I kdyÏ by tahle vdova mohla b˘t podle vûku jeho matkou…
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