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      Periodický občasník  KORDULA  byl svého času úkaz zapadající do českého 
undergroundu či altenativy koncem 70tých a začátkem 80tých let minulého století. Takto 
řečeno to působí téměř jako vykopávka, která je ovšem z dnešního úhlu pohledu – to jest 
především jiného politického režimu a jiné politické státní orientace - překvapivě živým 
odkazem a potvrzením, že formálně lze přepólovat snad cokoli, přičemž podstata vlastně 
zůstane nedotčena. A domněle nedostatkový banán symbolem existence v elektronickém, 
informačním a zdravotním koncentráku. … 
Vítejte v banánové republice, v níž, jak kdysi pravil v současné době  neznámý český 
komunista – dneska se všechny možné  skupiny perou v jedné partaji, aby se časem 
pravděpodobně totéž mohlo opakovat v mnoha jiných. … 

      Pocit určité sterility a nenaplněnosti vedl v tehdejší době k mnoha různým pokusům o 
přibarvení tehdejší normalizační šedi, která ovšem bledne před dnešním konzumním a 
orwellovským barvotiskem s pandemickým symbolem – držet hubu a krok. 

      List KORDULA  byl  především žirovnickou záležitostí na samém počátku, ale s 
postupným a stále výraznějším vstupem pražským i mimopražským. Byl to pokus něco dělat
v rámci domnělého pokroku v mezích zákona. I to bylo ovšem příliš, a tak tehdejší státní 
moc zasáhla a tři archivní ročníky skončily neznámo kde. KORDULA  neustále tloustla 
dokonce už i o oficiální autory, kteří do ní ovšem přispívali pod pseudonymy, ale nicméně 
její úroveň začali pomalu zvedat z hospodské záležitosti  k alternativně  literární. Nepřísluší 
tomuto úvodu hodnotit, nakolik se to povedlo, když možnost srovnání s něčím podobným v 
tehdejší době byla téměř  nulová. 

      Možnost archivovat alespoň část periodického občasníku, který měl v záhlaví každý rok 
jinak formulované prohlášení, je po mnoha letech vítaná, ale bohužel zároveň technicky 
omezená, jak lze zjistit při otevření. Třetí ročník prakticky chybí, ačkoli právě v něm se 
odehrávaly nejvýraznější obsahové změny. To už do KORDULY  přispívali i básník Jiří 
Žáček /don Číčo/ , Alexandra Berková /Timrava/ a Eduard Světlík /dr. Aude/. 





      Kde úplně nakonec skončí fyzicky zachovalé exempláře není ve chvíli psaní těchto 
řádek úplně jasné, protože se rýsuje i možnost Památníku národního písemnictví. Jistě ne 
pro obsahovou závažnost a kvalitu, ale jako doklad doby a jejích různých písemných forem 
a projevů. 

      Mnohé z toho, co by tady mohlo být řečeno, je vlastně obsahem KORDULY, takže to 
není třeba dublovat. 

      Každé číslo sestavoval Miroslav Petrů, který byl zároveň i autorem mnoha textů. 
KORDULA  by snad ani nebyla myslitelná bez kreseb Luboše Rataje. Tématicky se 
všechno dávalo dohromady v hospodě, přičemž titulní strana třetího ročníku byla věnována 
Starým pověstem českým. 



      Do KORDULY autorsky kromě jiných nejčastěji přispívali Miloš Konáš ze 
Žirovnice /Miko z Moderata/ , Petr Pelz z Prahy /sign. PEPÉ/, Jiří Sirotek z Prahy /Orphan/, 
Miroslav Houška ze Žirovnice /Čurda/,  Karel Aldorf z Kamenice nad Lipou /Fík/ a jeho 
sestra – Alfina. 

      Úplně nejhůř  čitelným je první číslo prvního ročníku a proto je spojeno s úvodem, aby 
byl tento hendikep aspoň částečně vyrovnán. 

                                                                                Miroslav Petrů 

                                                                                                                                                                 
                                                                        Miloš Konáš  



      
                                                       Petr  Pelz

      

                                                           Jiří   Sirotek 



                                              Karel   Aldof     

                                    L. Rataj, M. Petrů, J. Polák















   Přepis povídky                                 

                                                         Vyprávění  ad  absurdum 

     Tak se opět ocitáme na známém místě ortodoxního žirovnického lidu. Čas odkrajuje 
poslední část večera a u několika stolů vrcholí zábava, zatímco u jiných se už nabírá síla na 
podobnou zítřejší šichtu. Právě u těchto se nejdůkladněji připravují dvě velmi výrazné 
mužské postavy – Vocas a Manželka. Opřeni o sebe vyrážejí střídavě zvuky vlakového 
nádraží jako dobře seřízený stroj. Což u Vocase se není čemu divit, protože po takovém 
výkonu, jakým je nástin jedné z hlavních postav jeho oblíbeného seriálu – opice Džudy, 
anebo předvedení vepřové zabíjačky, se musí u člověka zákonitě projevit útlum, ale je 
divné, že Manželka už posiluje také, přestože do splnění denní normy mu chybí ještě pár 
orosených písní. Ovšem do zavírací doby nějaký čas pořád zbývá, takže … co není, může 
být. 
     Zrovna teď se zdá, že Manželka trochu ožívá. Zavrtěl hlavou a hluboce se zaklonil. U 
vedlejšího stolu, kde to až do této chvíle nejvíce hlučelo, je najednou ticho. Široce otevřená 
ústa a právě ten hluboký záklon naznačují nečekané zpestření. 
     Napětí vzrůstá. 
     I Vocas přestal chrápat a zabodl pravý malíček do ucha. 
     A je to tady – hlava Manželky letí dopředu, přičemž vzápětí místností otřásá mohutné 
kýchnutí. 
     Před oběma exoty to teď vypadá jako po výbuchu šrapnelu. Vocasovi vypadl malíček z 
ucha a jeho obličej, spočívající do této chvíle v poměrně kultivovaném výrazu, chytl podobu
dobyťoura, kterou vzápětí vystřídala grimasa vyčerpané závodní slepice, aby poté za 
mohutného řevu okolí zase upadl do posilování. Manželka se pomalu narovnal z předklonu 
a v pokračujícím limbu mu klesla hlava na pravé rameno. 
     „ To jsou vopratě!“ , zaburácel od vedlejšího stolu karatista Fous ukazujíc přitom na nos 
Vocasova souseda. Z Manželčina nosu vykukovaly dva zelené hleny jako párek slimáků. 
     „ To je děs v běhu,“ povykoval Fousův komplic Palička. 
     „  Vyzkoušej mez pružnosti,“ šťouchl Bubák od stejného stolu čímsi deštníkem do Fouse 
a ukázal na Manželku. Nápad byl okamžitě schválen. Fous se natáhl přes uličku a konec 
deštníku zapíchl do levého šlemu. Obratně voprať krouživým pohybem napojil a začal 
natahovat. 
     „ Nechte toho, je to nechutné,“ zvolal jakýsi plešatý pán, když otylé ženě po jeho pravici 
se udělalo nevolno. Vida však, že Fous za mohutného povzbuzování osazenstva jeho stolu 
nebere vyřčená slova na vědomí, vylétl s brunátnou tváří, aby to zarazil. Nezvolil si však 
vhodný okamžik. Zakopl o nohu jednoho zvedajícího se zvědavce a vychýlil se z dráhy. 
Jeho pravačka, která opsala ve vzduchu úderný čtvrtkruh, zasáhla ruku právě přicházejícího 
pikolíka nesoucího tatatský biftek. Talíř zasažený s mohutnou razancí vlétl na voprať, kterou
mezitím Fous stačil o několik čísel prodloužit. Šlem se napnul jako tětiva luku a odmrštěný 
tatarák dopadl na do té doby krásně se blýskající pleš padajícího pána. Placka semletého 
masa dosedla jako bezvadné zrzavé  tupé  se žlutým přelivem. Bubák okamžitě přiskočil k 
ležícímu útočníkovi a na novou pokrývku temena mu vysypal sůl, pepř a na vrch použil 
ještě trochu kečupu. Vocas, který se probíral k životu, nasál a hlasitě říhl. 



     „ Ježíšimarjá, koukejte,“ přehlušil rozesmátý dav Palička, přičemž rukou ukazoval z 
okna ven. Všichni se otočili. Výjev na ulici upoutal pozornost přítomných tak, že se 
nahrnuli k oknům. Pod pouličními světly klusala po dláždění skupina asi dvaceti úplně 
nahých mužů a žen. Jejich těla ostře kontrastovala s podzimní nocí. Obstarší pán, který 
běžel v čele měl na pohlaví připevněnou tabulku s nápisem – Prdel je reakcionář, pryč s ní!
     Skupinka se přehnala okolo oken a zmizela za rohem. Šokující scéna vzala každému 
dech. Nelogičnost celé situace působila velice depresivně. Jeden se díval na druhého a v 
očích všech se dala číst otázka: Co se to jenom děje? 

     Až budete někdy mít cestu kolem, nebo snad budete Žirovnicí přímo projíždět, zastavte 
se a zajděte do restaurace na náměstí. Dneska se tam už neřekne jinak, než U zelených 
vopratí. Ale proč to říkám? Třeba budete mít štěstí a stanete se svědky neuvěřitelných věcí 
/jako se to stalo mně/, na něž vám zůstane vzpomínka, a tím i na toto místo. A kdyby se snad
vůbec nic nedělo, tak si alespoň objednejte Speciální polévku se zelenými opratěmi, 
Vocasův  guláš anebo obzvláštní pikanterii – Děs zelených vopratí. I to potvrdí autentičnost 
mého vyprávění. 

                                                                               Miroslav Petrů                říjen 1978

                                               Rozjímání

  

                                         Jak je tady podzim
                         
                                         a s ním táborák,

                                         musím se plnit jen mlíkem kozím

                                         a  dělat si bramborák.

                                         Pusa plná, 

                                         hlava v dlaních, 

                                         hmm...

                                         a kyprá stehna kypré paní.
 

                                                                         Miroslav Petrů                říjen 1978
                                                                       



Odkazy na další čísla prvního ročníku:  

https://uloz.to/m/theorinoko/archiv-pravidelneho-obcasniku-kordula

https://theorinoko/rajce.idnes.cz/Uvod_do_Korduly_a_cislo_1/


