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Toman Brod Se Svým Bratrem A Matkou Na Horách
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Tohle jsme já, m?j bratr Hanuš a naše maminka Olga Brodová. Fotka byla po?ízena v roce 1935 v Krkonoších v
Harrachov?.
Myslím, že t?ikrát ro?n?, na Vánoce, na pololetní prázdniny a na Velikonoce, jsme jezdili na hory. Otec ?íkal:
"Jste bledí, vy jste takové prost? ty m?stské d?ti, musíte mít alespo? jednou za ?as horský vzduch, musíte na
lyže." Tak jsme jezdili na hory. Do Špindlerova Mlýna a do Harrachova, vždycky do stejného hotelu, ješt? dneska
tam stojí. No, sice jsem žádný slavný lyža? nebyl, ale bylo to fajn. Jezdili jsme z kopce, do kopce se chodilo
p?šky, tenkrát ješt? nebyly vleky, a ty kopce také spíš byly lou?ky, ne sjezdovky, na ty bych se neodvážil. ?lov?k
jel, zastavil se o n?jaký plot a zase šel nahoru. Ten pocit, když ?lov?k celý zmrzlý p?ijde do teplé útulné chaty a
dá si t?eba ?aj, to je n?co, ?emu se jen tak n?co nevyrovná.
A samoz?ejm?, že jsme byli také velcí sportovci, ohromn? jsme se zajímali o fotbal, teda aspo? já a m?j bratr.
Aktivn? fotbal jsme taky hráli, ale spíš nadšen? než dob?e, fandili jsme Spart? a Slávii, sledovali jsme jejich
výsledky a to byla událost, když na mistrovství sv?ta v t?icátém ?tvrtém roce v Itálii se naši fotbalisté dostali až
do finále, kde prohráli, ovšem to nebylo moc regulérní, pak byli v Praze vítáni jako hrdinové, p?ijeli v otev?eném
autokaru a všichni je zasypávali kv?tinami, taky jsem byl u toho. Fotbalisté té doby nebyli gladiáto?i, milionoví
otroci, kte?í se nechávají prodávat za miliony tam a zase zpátky, byli to lidé, kte?í hráli skute?n? pro prestiž a s
nadšením, pro lásku k v?ci. S vlastenectvím. Pro n? byla opravdu hrdost reprezentovat ?eskoslovensko na
mezinárodním poli. Vlastenectví tehdy nebyla fráze, byl to skute?n? hluboký cit.
Já jsem byl Spar?an, Hanuš fandil Slávii. Dokonce otec, ješt? než zem?el, koupil bratrovi slavistický a m?
spar?anský dres. Znal jsem celou sestavu Sparty, m?l jsem ji pov?šenou nad postýlkou a vždycky v pond?lí ke
mn? p?išel pan u?itel Pokorný, to byl takový starší pán s brejli?kama, a ?ekl: "Brode, jak jste dopadli v ned?li?"
Tak jsem hlásil: "Pane u?iteli, prosím, vyhráli jsme." My, my jako. "Tak vy jste vyhráli? Tak to je ohromná zpráva."
No a já mu referoval, jak jsme teda vyhráli.

