
Jak to bylo s mojí Anežkou  

Fáze 1:  
Začalo to na gymnáziu ve Vysokém Mýtě, kde jsem v letech 1949-1952 studoval. Francouzština byla 
povinným předmětem. Jedna z mých spolužaček našla kontakt se studenty v Avignonu ve Francii, a 
zeptala se nás, kdo by si chtěl dopisovat s jednou Francouzkou. Vzal jsem si její adresu a začala 
bohatá korespondence. Bylo to v době hlubokého komunismu, takže každý dopis přicházel otevřen, 
převázán provázkem a orazítkován nápisem “Došlo poškozeno”. Ale byla to velmi živá 
korespondence, kdy každý z nás za 4-5 roků poslal přes 400 dopisů a spousty fotografií. Po maturitě 
to pak pomalu odumřelo.  

Fáze 2:  
V roce 1984 jsem byl služebně ve Francii. Když jsem se zastavil v malém městečku nedaleko 
Avignonu, odkud „moje Francouzka“ pocházela a o níž jsem věděl, že její otec tam byl lékařem, zašel 
jsem do lekárny a zeptal se na něho. Je už mrtvý, řekli mně, ale jeho syn je starostou Avignonu. 
Napsal jsem dopis starostovi a zeptal jsem se na jeho sestru. Za 3-4 týdny jsem od ní dostal dopis. A 
nová intenzivní korespondence začala znovu, tentokráte mezi Austrálií a Francií.  

Fáze 3:  
Od roku 1986 jsem pracoval více než 6 let na projektu pro VW. Každý rok jsem strávil celý leden a 
únor (během prázdnin na škole, kde jsem učil) ve Wolfsburgu v severním Německu. Začalo to jako 
studijní dovolená od konce června roku 1986 do konce února 1987. A samozřejmě že jsem ihned 
zajel do Avignonu. Po přecházejícím roce velmi intenzivní korespondence to byla láska na první 
pohled. A já jsem pak byl často tam a ona v Německu.  

Fáze 4:  
Koncem roku 1989 komunismus v Československu skončil. Po 21 letech jsem mohl navštívit svou 
vlast. Slavil jsem tam už Silvestra a začátkem února 1990 jsem tam zajel z Německa znovu, 
tentokráte se svou Francouzkou, která se ke mně připojila ve Frankfurtu. Strávili jsme nádherný 
týden v Praze.  

Fáze 5:  
Můj o pět let mladší bratr Jan (zemřel 2012) byl fantasta: astrolog, věštec atd. Čekal na nás na letišti 
v Praze. Jeho první slova byla: „Vždyť toto je Anežka! Ty to nevíš? A ty jsi její bratr, král Václav I. Ona 
se vrací po osmi stech letech zpět k tomu, co nejvíce milovala." A hned nás zavezl do kláštera 
sv.Anežky České na Starém Městě pražském. Takže to jsou hned dvě první básně. A pokračuje to dál: 
On opravdu skálopevně věřil v karmu a znovuzrození; a v básni Socha Anežka vždy znovu a znovu 
zčerná – neuvěřitelné, ale on tomu věřil doslova. Mám fotku s ním, nahoře nad pražským hradem na 
Pohořelci, před pomníkem Jana Keplera a Tychona Brahe, kde jsem mu řekl, že jsme jako oni: on je 
astrolog-hvězdopravec, zatímco já jsem astronom-hvězdoznalec. A při každé návštěvě Prahy nikdy 
neopomenu navštívit hrob Tychona Brahe v Týnském chrámu.  

Shrnutí:  
Návrat Anežky Přemyslovny je v podstatě dialog mezi mnou (Anežka) a mým bratrem (král). Je 
pravda, že třináct básní představuje téměř přesně procházky Prahou s mojí Francouzkou. Ale dialog 
je v podstatě mezi mnou a mým bratrem. Ona svého bratra velice miluje, přesně tak, jak to bylo před 
osmi sty roky, ale nikdy neprohlásí, že by věřila tomu, co on tvrdí.  
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