
Důležité upozornění!! 
 
Byl jsem požádán, abych poslal JaVor text své řeči z oslavy Luďkových narozenin k jeho 
umístění na webu (toho textu, ne Luďka). Neměl jsem ho však předem napsaný, jen 
nahozeno pár bodů. Tak jsem tedy dodatečně sedl, začal vzpomínat, co jsem tam vlastně 
říkal a začal psát. Když jsem dopsal, jala mne hrůza, jestli ono to vlastně nedopadá jako 
s původním textem té písně (a vlastně i mnoha dalších), zpíváme to, je nám u toho dobře, 
ale když si v klidu pořádně přečtete text, tak zjistíte, že je to vlastně úplný blábol a 
nechápeme, že něco takového vlastně vůbec můžeme vypustit z úst.  
Tolik jsem nucen svědomím uvést úvodem, a pokud budete číst dále, vězte, že tak činíte již 
na vlastní nebezpečí.  
Ovšem píši to v neděli krátce po poledni a mám puštěnou televizi, je tam zase nějaká 
politická diskuse, slyšíc, co někteří (zřejmě budoucí členové vlády) vypouští z úst, uklidnil 
jsem se (částečně). 
 
 
Milý Luďku Ledvino! 
 
À propós, všimli jste si, že spousta slavných a šikovných lidí má stejné iniciály?? 

Z mužů například  
Aloisius Alzheimer 

Pak třeba 
Jesse James 
Evžen Erban 
Ozzy Osbourne 

nebo 
Ronald Reagan! 

Mezi herečkami se to jen hemží: 
Slavná B.B. – Brigitte Bardot 
Nebo C. C. – Claudia Cardinale 

No a co M. M!! 
Marillyn Monroe 
Michèle Mercier 
Monika Moravcová 

Nu, ale zpět k L. L. 
 
Luďku, ty jakožto řadový člen čtrnáctky jsi to dotáhl nejdál, až na šéfa šestnáctky. No a 
takovým lidem se při slavnostních příležitostech (což tato jí bezesporu je) většinou hraje 
hymna. Samozřejmě, že nás jedna hned napadla (určitě tušíš která). Ano, má jí jímavý text, 
který mnohé dojímá, některé dokonce tak, že si při zpěvu radši hned kontrolují správnou 
funkci svého kardiostimulátoru. No, ale když jsme nad tím textem zamysleli, tak jsme 
usoudili, že tedy v žádném případě Tě není hoden. No posuďte sami; třeba hned první 
sloka: 
 
Proud řeky ví, kdy kámen pohladí, 
ví, kdy ho zastaví hráz, 
ví, voda ví, kdy ji noc ochladí, 
a zná, jak pálí mráz. 
 



No, přátelé, zkoušeli jste někdy někoho pohladit kamenem? Nebo taky nám není jasné, 
odkud autor textu zná Rudu Mráze a ještě ho nechá pálit vodu!? 
Další dvě sloky radši vynechám (jsou ještě horší) a přejdu k refrénu, tam to všechno 
vrcholí: 
 
Vítr stín tvůj svál, 
nejdelší vlak jel dál, 
šestnáct vagónů měl, tenkrát měl, 
v posledním z nich jsi stál. 
 
Jak může vítr svát stín!!?? A kam?? No dál, všichni jistě znáte neutěšenou situaci Českých 
drah a přesto autor vypravuje nejdelší vlak, dokonce se šestnácti vagóny! O tom, jak je to 
neekonomické se můžeme přesvědčit hned v následujícím verši: „v posledním z nich jsi 
stál“ Jen v tom posledním, z toho logicky vyplývá, že v těch patnácti předchozích je volno a 
jen v tom posledním je tak plno, že musí stát!  Proč tedy vypravují tolik vagónů?? Taky mi 
není jasné, proč si dotyčný, když musel v posledním stát, nešel sednout do některého 
z těch předchozích volných, pohodlnějších, třeba, co já vím, tak třeba do čtrnáctého!!  
 
No nic, vidíš sám, že to jsme tedy zazpívat nemohli. No jo, ale tedy jakou jinou??  
Uvažovali jsme třeba o té (taky se docela často hraje) té poněkud, řekl bych, narcisistní:  
„Sláva nám, my jsme ňácí kabrňáci!!“ Ale to nám zase připadlo poněkud devótní. Pak ještě 
jsme si řekli, jestli nepoužít ještě jinou, která se taky sem tam hraje, tedy ona je to spíš, řekl 
bych, kultovní píseň fanklubu toho již zmíněného bavorského němce, tam se nějak zpívá - 
vzpomíná „Kde domov můj?, kde domov můj?“. 
Nakonec jsme se tedy radši vrátili k té první a předělali slova, řekl bych, že jsme ji 
„upgradeovali“ - přizpůsobili problémům našeho věku a restartovali.  
 
Nuže … 
 


