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Ve jménu čistoty zvítězíme 
 

 
Zápis z kroniky města Ra-pha místním kronikářem: „A v onen Den očisty největší záhada objevena byla. Stany 

nepřátel prázdné a po hrdých bojovnících ani stopa nezůstala…“ 

 

 

 

 

Místo: radnice 

Kdo: starosta a konšelé 

Kdy: odpoledne před Dnem D  

Co:  projednávání plánu 

 

Starosta se zlatou medailí na krku značící jeho úřad z moci královské zvolal bodrým hlasem: 

„Přátelé! Nehádejme se přece! Koneckonců je soumrak března – měsíce účetních závěrek a naše 

město není s rozpočtem v mínusu. Podívejme se třeba na naše sousedy z Kalolelogote-re-no. Ti se 

pokoušejí vyhrabat z dluhů druhým oběhem a -“ 

První z konšelů – ctihodný Kalum – znechuceně praštil sklenicí o stůl, aţ pivo vyšplíchlo na 

vyrovnaný stoh dokumentů pojednávajících o mírových snahách města. Hlavy ostatních 

rozhodovatelů se ke Kalumovi obrátily a napjatě očekávaly, co z nejstaršího muţe představenstva 

vypadne.  

Kalum zpozoroval zájem o svou osobu a rozhodl se přispět do debaty ţivotním moudrem: 

„To pivo se nedá pít! Ergo, měli jsme si nechat donést led!“ 

Starosta Ergo si rozpačitě odkašlal, hlavy konšelů se opět otočily správným směrem.  

„Pánové, shodli jsme se, ţe účetní závěrku zveřejníme na náměstí, aby si ji mohli přečíst 

naši spoluobčané – “ 

„Navrhoval bych změnit místo vystavení,“ přerušil starostu druhý nejvýznamnější konšel 

Proditor (do této doby se zabýval odsouváním důleţitých dokumentů z dosahu nebezpečného 

Kaluma). „Stejně městskou vývěsku nikdo nesleduje. Mám lepší nápad – co takhle přibít oznámení 

na trám šibenice? Spojíme příjemné s uţitečným, nehledě na to, ţe se zvýší počet diváků při další 

exekuci. Uţ teď si městský kat připadá, jako kdyby popravy konal sám pro sebe, protoţe se jich 

kromě něho a odsouzených nikdo neúčastní. Jeví se tak sám sobě méněcenný, coţ nemůţeme jako 

představenstvo královského města dopustit!“ 

„Dobrý nápad, Proditore,“ pokýval hlavou starosta, „i kdyţ si nejsem jistý, zdali změna 

místa vývěsky k něčemu bude, kdyţ dvě třetiny obyvatelstva neumí číst.“  

Rozhlédl se po místnosti a pokračoval: „Nyní bych přešel k dalšímu bodu našeho jednání. Máme 

ţádost o dotace na dračí farmy, zemědělci si pořád na něco stěţují – kupříkladu v našem případě 

chtějí, aby jim pojišťovna zpětně vyplatila škody způsobené zvířaty na jejich majetku. Dvě dračí 

farmy přišly během půl oběhu třikrát o střechu – shodou okolností patřily chovu mladých draků, 

kteří neovládli svůj plamen při základním výcviku. Majitelé jsou rozezleni přístupem pojišťoven, 

jeţ jim odmítají sjednat smlouvy. Ohání se výrokem, ţe dnešní podnikání s draky je riskantní 

záleţitost.“ 

„Ţádné dotace, peněz málo, lidí hodně,“ prohlásil Kalum a pohlédl krhavýma očima na 

sousedovu orosenou sklenici. Ten si povšiml chtíče zračícího se v Kalumově tváři a hbitě si 

inkriminovanou sklenici přitáhl.  

Spodek těţkého skla drhnul o hrubý dřevěný stůl a na okamţik přerušil starostu, který pokračoval v 

debatě:  „Souhlasím s prvním konšelem. Nemůţeme vydávat peníze na zbytečnosti jako jsou farmy. 
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Nezapomínejme, ţe naše město – město blahé paměti a slavného jména, jeţ i nepřátelé vyslovují 

s úctou a despektem –“ 

Do starosty nenápadně šťouchl jeho rádce Alin a zašeptal tak, ţe se jeho mohutný hlas rozlehl do 

čtyř koutů místnosti a návdavkem se vrátil znásobený ozvěnou: „Respektem, Ergo, respektem!“ 

„Inu respektem, samozřejmě,“ opravil se starosta Ergo a pokračoval nevzrušeně dál, aniţ by 

postřehl, ţe rada konšelů začíná zívat, obracet oči v sloup či si čmárat do pracovních archů 

hvězdičky, kříţky a stromečky. „Naše město čistého a zvučného jména Ra-pha-sol-gmene-vidi-ťa-

nig (nutno podotknout, že nikdo z obyvatel neuměl název vyslovit s takovou razancí a rychlostí jako 

starosta) se nachází jiţ sedmým oběhem v obléhání krutými a krvelačnými nepřáteli a naše hradby 

musí být neustále hlídány hrdinnými stráţci –“ 

 Kalumovi spadl nos do sklenice piva a začal hlučně chrápat. Starosta se vyţíval 

v rozvláčných proslovech, ovšem pro zasvěcené byla muka mu naslouchat, neboť obsah sdělení 

zůstával neměnný a Ergo se opakoval tímto oběhem posedmé. 

 Ctihodné město Ra-pha-sol- ehm, zkrátím je na stravitelnější slovo Ra-pha, jehož ostatně 

používal každý z normálních občanů, (stejně nechápu, kdo se namáhal s vymýšlením trapných 

sáhodlouhých názvů, jichž nikdo neužíval v praxi).  

Počkat! Ticho – poslouchejte… starosta se rozhodl nezvykle rychle ukončit projev a přijímá názory 

konšelů; nejvyšší čas, abych jednání zapsal do kroniky. 

 „Proč jim nezaplatíme? Poţadují šedesát kop zlaťáků, třicet kop stříbrných a sto dvacet kop 

měďáků – nebylo by pro nás jednodušší jim zacálovat jejich poţadavky a mít od nich nadosmrti 

pokoj?“ 

 Oprávněný dotaz, uznávám. Musím ho zaznamenat pro případ, že by se později někdo 

hrabal v materiálech a byl po válce generálem. 

 „Ano. Mohli bychom pouţít peníze z plánovaných dotací, na kterých jsme ušetřili,“ chápe se 

příleţitosti nejmladší z konšelů – chlapec s pisklavým hlasem připomínajícím myš. Ani nevím, jak 

se mohl dostat do rady, když mu mlíko ještě teče po bradě. 

 „Nejsem si jistý,“ mne si zobákovitý nos starosta, „ je to spousta peněz a my je budeme 

potřebovat na –“ a nyní končí jedna část příběhu. Bohuţel se nedozvíme, jaká brilantní myšlenka se 

chystala splynout z úst nejčelnějšího představitele města Ra-pha, poněvadţ do dveří vrazila Ergova 

čilá ţenuška.  

Vrazila je slabé slovo – skoro je rozštípla vedví. 

A nyní stála přede všemi – se zrudlými tvářemi, zpoceným čelem a velkým výstřihem. 

 První se chopil slova konsternovaný starosta: „Ţeno, coţ nevíš, ţe přístup na jednání je 

slabému pohlaví odepřen?“ 

Zajímavé, jak se jeho tón měnil pozvolna od káravého k prosebnému. Jasně, byl pod pantoflem a 

zároveň si nechtěl podkopat autoritu před svými spolupracovníky – těžké rozhodování. 

 „Koukám, ţe jdu včas,“ nahlédla čilá ţenuška nejbliţšímu konšelovi do jednacího programu, 

„přerozdělování peněz z dotací, které nedáte ani dračím farmám, ani potřebným.“  

Důrazně si zaloţila ruce v bok a ignorovala chtivé pohledy nejbliţších konšelů utápějících se 

v jejím přeplněném výstřihu. „Tak aby bylo jasno – peníze se pouţijí na vyčištění města. Osmdesát 

oběhů se nevybíraly špinavé roury, chodníky se pod odpadky a hnojem utápí,“ varovně vztyčila 

prostředníček (pardon, ukazováček) a zatřepala jím: „A občané navíc nedodrţují časy na vylévání 

exkrementů. Kdyţ jsem byla na cestě sem, vylili mi nočník na střevíc z batistu, vidíte?“ bez okolků 

nadzvedla široké sukně a opřela zmíněný kousek obutí na nejbliţší ţidli. Konšelé se mohli přerazit, 

aby viděli důsledek ohavného jednání jednoho z občanů Ra-pha. Měkký střevíc obepínal útlou 

noţku aţ nad kotníky, pak následovala holá bílá kůţe a nad ní ozdobné mašličky patřící spodním 

kalhotám. Na špičce střevíce z batistu se skvěla nepěkná zahnědlá skvrnka o velikosti zlaťáku. 

 „Proto mám jednoduché řešení, muţi.“ Bílá hladká kůţe zmizela pod vrstvou několikera 

šatstva, „nařídíte všem občanům, aby vyšli do ulic se smetáky a kýbly s vodou a kaţdý vyčistí úsek 
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u svého domu. A navíc, kdyţ budou v horlivém čištění a umývání ulic, mohou jednou umýt i sebe,“ 

starostova ţena zatleskala a do dveří vstoupila její sluţka Eya s horou poskládaných, čistých, 

zánovních a sluncem vybělených – ručníků! 

Starostovi poklesla čelist: „Lolio! Nechápu, o co se snaţíš!“ 

„Je to prosté, muţi,“ jeho manţelka razantně odebrala ze stohu přesahujícího Eyinu hlavu 

jeden ručník a hodila ho před nejbliţšího konšela, „můj spolek se posledním oběhem zabýval 

výrobou hygienických potřeb, zvláště ručníků.“ Obratně chytla druhý kus látky a mrštila jím před 

dalšího z členů představenstva. „Jak jistě víš, ručníky jsou nedílnou součástí našich ţivotů, a 

protoţe jsme naplánovali očistu města…“ 

„Naplánovali JSME?“ zbystřil starosta, „JÁ o ničem nevím!“ 

„Teď uţ ano, zlatíčko,“ děla nasládle jeho choť, „rozdáme ručníky občanům a ve jménu 

čistoty zvítězíme.“ Přelétla zářivým pohledem vyjevené posluchače a pobídla sluţku, aby rozdala 

zbytek. „Všichni budou moci zdarma pouţít vodu ze svedeného ramena řeky, o to se můj ţenský 

spolek ručních prací postaral před týdnem. Stačí zvednout stavidla. Za odměnu získají občané 

přerozdělené peníze z rozpočtu.“ Vyčkávavě se rozhlédla po napjatých tvářích kolem sebe. „Nu?“ 

vybídla je, „co říkáte?“ 

„Echm, echm, echm,“ odkašlal si starosta,“ nemyslím si, ţe by se jednalo o dobrý nápad, 

Lolio. Občané jsou zaneprázdněni sháněním obţivy, nemohu nařídit pekaři, aby přestal péct 

housky, řezníkovi, aby neprodával čerstvé maso, katovi, aby nestínal odsouzeným hlavy – to 

NEJDE!“ 

„Váţně, paní, nemůţeme nechat město jeden den ladem jenom kvůli přehnané čistotě. 

Troufám si říci, ţe příliš čistoty je zdraví škodlivé, nic se nemá přehánět,“ jeden z konšelů 

vyzkoušel svůj názor na publiku a napoprvé s úspěchem. Zdálo se, ţe Lolia má i přes promyšlený 

ručníkový plán prohráno. 

„Škoda peněz, raději bych je vydal na podporu chovu dobytka neţ na nesmyslné vyhazování 

do hnoje,“ přidal se i Proditor. Lolia ho zpraţila pohledem (to uměla dost dobře, v pražících 

vyčítavých pohledech se cvičila doma ve volných chvílích na manželovi). 

„Hernajs – já jsem pro prosperitu našeho města! Měli bychom se o občany starat. Platí daně 

a z daní my tady nahoře ţijeme, já jsem pro Loliin návrh!“ 

„Coţe?“ konšelé jako jeden muţ vyvalili oční bulvy na ospalého Kaluma. Ze špičky nosu 

mu odkapávalo pivo, přesto se zdál při smyslech: „Jsem při Lolie. Nechceme, aby v Ra-pha vypukl 

mor nebo cholera, úplavice či tyfus nebo – nedej Boţe – pravé neštovice. V našem zájmu je zdraví 

občanů, a proto bych zítřejší den nazval úklidovým a kdo by nebyl viděn se smetákem nebo jinou 

čisticí potřebou v ruce – tedy i ručníkem, zaplatil by tučnou pokutu a my –“ vzpřímil se a narovnal 

ramena, aby měl rozhled a viděl, jak jeho prorocká slova plní zasedací místnost údivem – „my 

bychom vydělali.“ 

„Výborně!“ zatleskal Proditor, „souhlasím s Kalumem, kdo se přidá – starosto?“ 

Starosta Ergo rozpačitě cumlal zlatou medaili visící na masivním řetěze upnutým kolem jeho krku. 

Ten ošklivý zlozvyk mu zůstával z doby, kdy byl poprvé ustanoven hlavním představitelem Ra-pha 

a kdyţ nevěděl, jak má rozhodnout (zvláště v případech, kdy si proti sobě nechtěl poštvat ani jednu 

ze soupeřících stran), dumlal starostovskou medaili.  

“Zlato je dobrý na zuby,“ řekl mu onehdy kovář (jeho příležitostný zubař) a takový zubař musí 

vědět nejlíp, co je a co není dobré pro starostu města se zatraceně dlouhým jménem. 

 „Dobře, Lolio. Učiníme zítřek úklidovým a osobním očistným dnem prospěšným pro 

všechny,“ řekl s těţkým srdcem Ergo. 

 „A nezapomeň novinu vyhlásit bubeníky, aby ses zase nevymlouval, ţe lidi neumí číst,“ 

sekla po něm jedovatým jazykem Lolia. V hlavě jí vrtalo, proč Proditor změnil bleskově názor a 

přidal se ke Kalumovi, kdyţ se zpočátku zdálo, ţe není jejím návrhem nadšen, ale důleţité bylo, ţe 
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zvrátil hlasy v její prospěch. Zapomněla tedy na podivné hlasování ve stejný okamţik, kdy 

vykročila ze dveří batistovým střevícem, na jehoţ špici zářila skvrna velikosti zlaťáku. 

 
Zde končí zápis z kroniky města Ra-pha. 

 

 

„Tak jak, milostivá paní?“ k Lolie se vrhla sluţka s lahvičkou vody, hadrem a kusem mýdla. 

„Skočili na to jako myš na špek, drahá,“ řekla samolibě starostova manţelka, „ani si 

nevšimli, ţe flek není pravý. Barvivo z angreštu je výtečné.“ 

„Ano, paní,“ souhlasila sluţka, zatímco pečlivě drhla střevíc z batistu. 

 

 

 

xxx 
 

 

 

 

Místo: před branami Ra-pha 

Kdo: tábor nepřátel 

Kdy: těsně nad ránem Dne D 

Co: projednávání plánu 

 

„Báječně jste to vymysleli. Aţ město přepadneme, nikdo z občanů nebude mít čas se vzepřít. 

Moment překvapení nám napomůţe, přijdeme v nejméně vhodnou dobu a nejméně moţným 

místem. Kdyby starostova ţena tušila, co svým čistotným programem způsobila! Inu ţenská… a 

díky jejímu slavnému nápadu se dostaneme do města, aniţ by si nás někdo všimnul. Skoro si říkám, 

jak to, ţe mě tohle nenapadlo uţ před několika oběhy. Geniální nápady bývají naprosto jednoduché. 

Výborně, moji přátelé!“ velitel nepřátelských vojsk obléhajících Ra-pha jiţ sedmým oběhem 

poplácal spiklence sedící v jeho stanu po zádech a pochvalně zamručel. „Blýská se nám na lepší 

časy, chlapi. Přišli jsme na slabinu města. K čemu jeho slavné hradby? K čemu neporazitelnost a 

namyšlenost tamní vojenské posádky! My nepotřebujeme k cestě dovnitř brány, my si poradíme bez 

nich! Hej! Hej!“  

Muţstvo polosedící pololeţící kolem náčelníkova stanu pozdvihlo oči a zaskuhralo 

v odpověď bojový pokřik. Velitel Karlot přehlédl vojáky s výrazem odporu, očekával větší zapálení 

pro věc. Muţi naopak neočekávali nic. 

Sedm oběhů si brousili zuby o městské hradby, aţ je měli vyblýskané dohladka, sedm oběhů se 

ţivili z rozuteklých městských stád a hovězí maso měli do týdne také sedmkrát, ono prokleté číslo. 

Smůla smůloucí se na ně lepila, kdyby aspoň- 

 „Kdyby aspoň kus hrušky nebo jablka,“ zatouţil neznámý vojín procítěně a zahleděl se na 

tmavé hradby rýsující se na kopci a skrývající bohaté městské sady. „Slyšel jsem, ţe letos měli 

dobrou úrodu. Škoda.“ 

 „Blázne stará,“ utrhnul se na něj druhý neznámý vojín, „velitel má dobrej plán. Tentokrát se 

do Ra-pha dostaneme.“ 

 „To nám minule tvrdil taky, předminule stejně a vidíš? Jsme tu pořád, tvrdneme, zapouštíme 

kořeny a já si ani nepamatuju, kdy naposledy jsem měl kvalitní domácí chleba, pořád jenom ţrát 

krávy, to mě nebaví.“ 

 „Aby ti jazyk zčernal a huba upadla,“ osopil se na něj druh v krvavé práci, „velitel slíbil, ţe 

ještě dnes obsadíme pivovar a vinotéku…ééé…vlastně město. A tak tomu bude.“ 
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 „Chrabří vojáci!“ zmíněný velitel vystoupil ze stínu stanu rozhodnut pronést plamennou řeč, 

jíţ by dosáhl ohnivosti v srdcích a zapálenosti v hlavách svěřených bojovníků. Přehlédl poloospalé 

stádo se zarputilými výrazy – vojáci nevypadali naladěně na proslulé Karlotovy proslovy. Podobně 

jako starosta Ra-pha si zakládal na zdařilých frázích a frázovitých klišé, avšak jak oběhy plynuly, 

vojíni přestávali růţovým snům věřit. 

Karlot se rozhodl zkrátit projev: „Naši přátelé z města nám dopomůţou k vniknutí do Ra-pha. 

Přichystejte si zbraně, do půl hodiny odcházíme.“ 

 „Todle byl nejkratší proslov, jakej jsem kdy od Karlota slyšel,“ odplivl si neznámý vojín 

číslo jedna, „nejkratší a nejlepší.“ S jeho názorem nešlo neţ nesouhlasit. 

Bojovníci si naposledy zkontrolovali veškerou zbroj, přezkoušeli ostří mečů palcem a řadili se za 

Karlotem oděným v nejlepší válečnický oděv vyrobeném speciálně pro příleţitost dobytí Ra-pha.  

Karlot si vychutnával jeho nošení (měl ho na sobě teprve posedmé). Kaţdým oběhem se neúspěšně 

pokoušel ztéci pevně vystavěné hradby města, ale dnes tomu bude jinak. Dnes zvítězí. 

Temná masa těl za ním se rozvlnila – povel k odchodu. 

Šero šedivělo, kdyţ poslední z vojínů mizel v okrouhlé díře, u jejíhoţ otvoru se válela 

vylomená zrezivělá mříţ. Tekuté bahno odkapávalo ze spodku otvoru do níţe protékající říčky. 

„Boţe, to je smradu, kde jsme?“ 

„Ty inteligente, nepoznáš městskou stoku?“ 

      „Stoku?“ 

 „A co sis myslel, kdyţ jsme lezli do křoví pod hradbami a ke všemu nad řekou? Hejbni 

kostrou.“ 

Vojáci se s nadávkami a klením sunuli páchnoucím bahnem. Odraz plamenů pochodní se míhal po 

zakulaceném stropě, z něhoţ stékaly struţky špinavé vody. Puch se stával nesnesitelným. 

Vpředu výpravu vedli dva muţi s kapesníky decentně přitisknutými na nos. 

 „Strašné! Tlouci se půl noci z města a pak zase půl dne vzhůru do města stokou,“ otřásl se 

jeden. 

 „Musíme myslet na zářivou budoucnost, Proditore,“ povzbuzoval svého druha jeho 

společník. 

„Jen si říkám, jestli se zrada vyplácí, Kalume,“ zahuhňal Proditor nezřetelně a ohlédl se 

dozadu na odhodlaně se tvářícího Karlota. 

 

 
 

xxx 
 

 

 

Místo: lázně města Ra-pha 

Kdo: starosta, jeho manţelka 

Kdy: Den D 

Co: splnění plánu 

 

„No není to nádherný pohled na naše překrásné město, drahý? Podívej, jak se chodníky lesknou a 

cesty jsou zbavovány špíny. Vţdyť přes nános bahna a slámy nebyly dlaţební kostky ani vidět!“ 

Lolia, starostova ţena, nadšeně rozmachovala paţemi a zdravila se s občany drhnoucími smetáky 

hroudy prachu ztvrdlého do zatvrzelých nánosů drţících se zuby nehty spodních okrajů domů. 

Veškerá špína byla smetávána do strouhy pod vyvýšeným chodníkem. 
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 „A městské lázně praskají ve švech. Naše ručníky slaví úspěch, jen se podívej!“ zmáčkla 

manţelovi paţi a zamávala na procházející mladou dvojici. Ţena i muţ měli ručníky přehozené přes 

ramena a ţivě se bavili se sousedy mířícími se stejnými bělostnými hygienickými potřebami do 

lázní.  

„Naši občané jsou tááák pracovití!“ zatleskala Lolia, „proto bychom jim měli jejich práci 

usnadnit, co říkáš, miláčku?“ 

 „Mhmm,“ řekl miláček. 

 „Výborně,“ Lolia s úsměvem na tváři zdvihla stavidlo od svedeného ramena řeky a vpustila 

do zanesené strouhy dravý proud. 

Starosta Ergo se zájmem sledoval bahno splývající říční vodou překotně vpřed: „Kam všechen 

sajrajt poplave?“ 

 „Kam asi, medvídku,“ děla jeho choť s milým úsměvem, „všechny strouhy přece vedou do 

městské stoky.“ 
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