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Normálně se pořádají plesy nebo karnevaly v době maso-
pustu. Ale ve škole, kam chodil Vojta, zřejmě nikdo otáz-
ku, jak spolu souvisí masopust s půstem, neřešil. Prostě 
vždycky ke konci zimy pořádaly paní učitelky z hudeb-
ky, výtvarky a dramatické výchovy karneval. Říkaly tomu 
projekt. Tak se stalo, že letos naplánovaly karneval 
v době, kdy už byl půst v plném proudu.
„Nám, když jsme byli malí, rodiče něco takového vůbec 
nedovolili,“ zlobil se tatínek, když se to dozvěděl.
„Jenže, Jožko, to byla úplně jiná doba,“ namítla mamin-
ka. Asi se bála, že by tatínek mohl Vojtovi účast na kar-
nevalu rozmlouvat. „Jiná doba možná byla, ale copak je 
to normální pořádat masopustní zábavu v postě? To se ti 
pohani nemůžou křesťanů zeptat?“ nedal se tatínek jen 
tak odradit. Slovo ‚pohani‘ Vojtu zaujalo: „Myslíš, tati, že 
naše učitelky na výtvarku, hudebku a dramatiku jsou po-
hanky? Jako že ničemu nevěří? Já myslel, že když někdo 
nevěří v Boha, tak je prostě nevěřící. Ale on je taky ještě 
pohan, jo?“ Maminka se tázavě podívala na tatínka. Sko-
ro to vypadalo, že souhlasí s Vojtou. Označení ‚pohan‘ se 
jí asi také zdálo nějak nadbytečné. 
„Pohané, vážení, jsou lidé, kteří nevěří v Boha proto, že 
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věří v něco jiného. Kdežto nevěřící jsou nevěřící, protože 
nevěří v nic. Třeba...“ A tatínek najednou nemohl na to 
„něco jiného“ přijít. 
Tady už byl ale doma Vojta:„Myslíš, že třeba Vietnamci 
jsou pohani?“ 
„Prosím tě, co víš o Vietnamcích?“ podivil se tatínek.
„No, vím to, že Simča z naší třídy má doma takový malý 
oltáříček a její tatínek na něm zapaluje voňavé tyčinky 
a poslouchá přitom duchy mrtvých lidí. Simča začala 
chodit na náboženství, tak nevím, jestli je ještě pohan. 
Ale naše paní učitelky a děti ve třídě? Ti na nic takového 
nevěří...“ A Vojta se zatvářil velmi pochybovačně. Ale ma-
minka se otočila od nádobí, které mezi tím začala umý-
vat, a jen tak do vzduchu poznamenala: „Dneska třeba 
může někdo věřit penězům, nebo slavným lidem, třeba 
hercům nebo hokejistům. Jako že mají peníze nebo her-
ce nebo slavné lidi za svoje idoly...“ 
„Maminka tím myslí, že pořád jen myslí na peníze a hle-
dají senzace v hloupých časopisech,“ dodal tatínek. 
Aha, to už Vojtovi něco říkalo. Na stole v kabinetě paní 
učitelky Kotkové zahlédl nedávno časopis s názvem 
Blesk. Jestli je to hloupý časopis a jestli ho čte, znamená 
to, že je pohanka. Ale vyzkoumat to půjde těžko, Vojta by 
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se nechtěl paní učitelky Kotkové nějak dotknout. A taky 
si pořád ještě nebyl úplně jistý, kdo je to vlastně pohan. 
Pohani nebo nevěřící, důsledek to má vzhledem ke kar-
nevalu stejný: v pátek odpoledne s ním budou čtvrťáci 
a páťáci celé odpoledne pomáhat.
Tedy mezi námi, Vojtu karnevaly bavily, když byl ještě 
mrně. A nebyl sám, koho už karnevaly moc nebavily. Pro-
to čtvrťáci a páťáci dostávají spíš na starosti výzdobu, ob-
čerstvení, pořadatelskou službu a tak, protože už to při-
pravování masek tolik neprožívají. Masky taky mají, ale 
většinou si vymýšlejí různé kolektivní. Třeba 5. B. půjde 
letos za obyvatele středověkého hradu a u nich ve třídě 
navrhl Kája, že by mohli jít za indiány. Což je sice takový 
docela obyčejný nápad, ale Vojta si nechtěl dělat starosti 
s vyráběním masky, takže mu docela vyhovoval. A tak při 
hodině výtvarné výchovy začali svoje převleky a masky 
vyrábět. Paní učitelka jim přinesla z výtvarného kabinetu 
nějaké cizí časopisy, ve kterých byly fotografie různých 
indiánských kmenů. Holky zajímala samozřejmě móda, 
jak vyrobit třásně na šaty a něco, co by připomínalo šper-
ky z kostí. Ale kluci si všimli něčeho jiného: barevného 
malování tváří. Ano. To byl objev. Nemusí si vyrábět žád-
né papírové nebo sádrové masky. Můžou si na karneval 
přinést barvy a pomalovat si přímo obličeje. Problém byl 
jenom sehnat takové barvy, které by se daly dobře umýt. 
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Pro přemýšlivé hlavy
Měli by podle tebe křesťané dodržovat postní dobu? Jestli ano, 
proč? Jestli ne, proč? Jak by se potom poznalo, že jsou křesťa-
né? Co je podle tebe horší � když nedodržuje postní dobu křes-
ťan, nebo když ji nedodržuje ten, kdo křesťan není?

Co znamená označení „pohan“ podle tebe? Ten, kdo se hlásí 
k jinému náboženství? Ten, kdo nevěří ničemu? Ten, kdo čte 
hloupé časopisy a věří třeba penězům? Nebo je to ještě úplně 
jinak? Kdyby ti někdo řekl, že jsi pohan, urazilo by tě to?

Zkus se zeptat
Zeptej se dědečka nebo babičky, nebo ještě lépe pradědečka 
nebo prababičky, co se v době, kdy byli tak staří jako ty, v post-
ní době všechno nesmělo. Co z toho zůstalo dodnes? 

Zkus pokus
Měl jít Vojta na karneval, i když je křesťan a křesťané v postní 
době na karnevaly nechodí? Napiš si do jednoho sloupečku dů-
vody pro a do druhého důvody proti. Které převažují?

Tvoje babička Ludmila  


