
Perníková Anička

Že existuje perníkové srdce, ví snad každý. 
Ale Perníková Anička? A víte, že existovala? 
Mému dnešnímu Čtení zase bude předcházet 
trochu „kostrbatý“ začátek. Vy, kteří 
moje Čtení čtete, to už ostatně  znáte. Čas 
neuvěřitelně letí a mně se skoro nechce věřit, 
že moje první Čtení na stránkách Boršičanů 
má datum 28. října 2008. Teď mně napadlo, 
že tento den má neuvěřitelnou historii. 

Původně se slavil jako den vzniku 
Československé republiky v roce 1918. V 
roce 1945 právě 28. října vystoupil na schůzi 
Prozatímního národního shromáždění presi-
dent (ano, psával se takto) Dr. Edvard Beneš 
a pod politickým tlakem jedné z vítězných 
mocností, vyhlásil znárodnění a postátnění 
průmyslu. Začal se slavit Den znárodnění. 
Od 1. ledna 1969 se tento den slavil jako 
Den vzniku Československé federace.  Podle 
současného kalendáře je tento den státním 
svátkem a slaví se zase jako Den vzniku sa-
mostatného československého státu. Pro naši 
rodinu je tento den ještě dnem narozenin 
maminky mojí manželky.

Já jsem ale vůbec nechtěl dnešní Čtení 
psát na toto téma 28 říjen. To mě jen tak na-
padlo podívat se, kdy se moje první Čtení na 
stránkách našeho sboru objevilo poprvé.

Čas je opravdu běžec s dlouhým krokem a 
čím je starší, tím je rychlejší!!!  Pojďme ale 
raději k tomu avizovanému sladkému, „per-
níkovému“ tématu.

„Láďo, tady máš pohlednici a napiš prosím 
tě pozdrav z Petrova jedné velké fanynce 
dechovky. Je to starší paní a je už bez 
manžela. Pepa Pospíšil (hud. red. ČR Plzeň) 
jí říká Perníková Anička, protože je z města 
perníku - z Pardubic. Ona bude mít obrovsk-
ou radost a tobě to nic neudělá!“ 

Marně jsem odporoval Miloši Chráskovi, 
sběrateli písniček o růžičkách, se kterým 

jsme u příležitosti jeho padesátin popíjeli 
petrovské víno u Svobodů v Babidolách, což 
je lokalita v mém rodném Petrově. Lístek 
jsem napsal a tím jsem vše považoval za 
vyřízené. Vůbec mě nenapadlo, že napsání 
tohoto lístku sehraje v mém životě nějakou 
roli. A přece…

Teď udělám poměrně dlouhý „střih č 1“.
Po spoustě dopisů a telefonátů jsme se 

s paní Annou Smetanovou spřátelili nato-
lik, že jsme u ní s našimi vnuky týden by-
dleli v jejím domku v Čeperce u Opatovic 
a  vyjížděli na výlety po pamětihodnostech. 
Ona se totiž na rozdíl od legendárního Hliní-
ka neodstěhovala z Pardubic do Humpolce, 
ale do Čeperky.

Jednou mi paní Smetanová volala, že vyhrá-
la dva lístky na koncert dechových hudeb do 
Hodonína, ale že ona sama nikde nepojede 
a že mně lítky pošle. To byla příležitost, jak 
paní Smetanové oplatit její pohostinství. 
Našel jsem jí vlak, na který nasedla v Čeperce 
a přijela do Moravského Písku, kde jsme na 
ni s autem čekali. Ve čtvrtek jsme společně v 
pohodě navštívili koncert v Hodoníně.

 „Tetě Perníkové“, jak ji nazvala naše 
vnoučata, jsme pak ukázali i zajímavos-
ti našeho okolí. Zabloudili jsme také do  
Kauflandu, ve kterém byl vzduch doslova 
prosycen kouzelnou vůní pečeného chleba. 
Neodolal jsem a chleba jsem koupil. Po 
příjezdu domů jsem ten kouzelně vonící 
chleba požehnal křížkem, jak to dělávala 
maminka a uložil do mrazničky(!!!). Chleba 
bude hrát v mém povídání ještě roli. Musím 
teď ale zase udělat „střih č. 2“, abych se moc 
nezakecal.

I zpáteční cesta „Perníkové Aničky“ byla 
dobře vymyšlená. Moderoval jsem totiž v 
neděli festival dechových hudeb v Dolních 
Dubňanech u Dukovan a po jeho skončení 
jsme protáhli cestu do Čeperky.  Vyjeli 
jsme v neděli dopoledne s tím, že se cestou 
někde naobědváme. V autě jsme si povídali 



a povídali. Přišla řeč i na to, kdy kdo ráno vs-
tává.

„Já jsem skřivánek. Já ráno vstanu, ukrojím 
si dva krajíce chleba a jdu na dvorek mezi tu 
moji drobotinu, popovídám si s králíky, slepi-
cemi a pomalu pojídám chleba. Já mám moc 
ráda chleba, jen tak, suchý.“ 

Při povídání Perníkové Aničky se mně do-
slova zatajil dech. Paní Smetanová byla u nás 
5 dnů a za celou dobu jejího pobytu jsme jí 
nenabídli jediný krajíc chleba !!! Ne, že by-
chom byli lakomí. Spíš naopak. Tetě jsme 
takříkajíc podstrojovali. V hlavě mně to začalo 
„šrotovat“ a začal jsem snovat plán.

Zastavili jsme před restaurací v Moravském 
Krumlově, o které jsem věděl, že je to restau-
race slušná. „Děvčata, zůstaňte sedět, já se jdu 
podívat, jak to tam vypadá a pokud to bude v 
pořádku, tak tady poobědváme.“ 

A teď to začne.

Jako vítr jsem vběhl do restaurace. „Pane 
vrchní, my sem vzápětí přijdeme s manželkou 
a ještě jednou ženou na oběd. Budeme sedět 
u tohoto stolu a já vás moc prosím, kdy-
byste hned na ten stůl přinesl dva krajíce su-
chého chleba. Moc, opravdu moc mi na tom 
záleží!“ naléhal jsem. „Samozřejmě pane, 
spolehněte se. Už pro něj letím.“ „Děvčata je 
to v pořádku. Restaurace je to slušná a je tam 
volno. Budeme obědvat tady.“

 A už jenom „střih č.3“.
 Perníková Anička ještě než nám číšník 

přinesl jídelní lístek, tak ty dva krajíce chleba 
s velkou chutí snědla!

Dočtení
Perníková Anička má také svoji písničku. 

Chleba, ten Boží dar, už pojídá na nebesích. 
Na Perníkovou Aničku však moc rádi stále 
vzpomínáme.  

Noty máte na další stránce...




