
Jak sa strýc Fojt s autem potýkal. 
( volné zpracování zprávy z tisku v rodinné kronice Bohuša Trnky) 

 
          „Koho to čerti tady nosí“, zabručel nevrle strýc Jan Fojt ( z Jasenky 
č.p.62), když uslyšel za sebou houkačku a hrčení automobilového 
motoru. A aniž by se byl obrátil nebo ohlédl, pokračoval v měření délky 
silnice v Jasence svými klidnými, těžkými kroky sebevědomého 
venkovana. 
 
         „ Ať uhne, potřebuje nám tady zasmraďovat vzduch a ještě 
abychom mu uhýbali. To by tak scházelo. Ať si zůstane v městě a neleze 
do vesnice“, mudroval strýc a just se nehnul ze středu silnice. Auto se 
zatím blížilo a frkalo jako splašený kůň. Když už bylo strýci v patách, 
zatroubilo. Strýc se leknutím div nerozsypal jako vyschlý škopek, a jen 
tak tak, že uskočil. „Sakramentská potvoro “, zaklel strýc jadrně a po 
venkovsku. „Je mi už 69 let, ale takového něco se mi nestalo, tohle za 
našich mladých let nebylo“ filosofoval strýc. Když se strýc leknul, začali 
se hoši uvnitř auta hrozně smát a to strýca pořádně rozčílilo. „Ale 
počkaj, poučím tě, že nemáš na starého strýce troubit“, umiňoval si.  
 
          U nedaleké hospody vytrhl špinglu z plotu a když auto jelo nazpět, 
dal šoférovi znamení, aby zastavil. Ale to znamení bylo takové, že okno 
dvířek se rozsypalo a kůl se ocitl ve voze. Střepiny skla pořezaly Pavla 
Trusinu na levé tváři a způsobena mu byla tržná rána, kterou mu 
v nemocnici sešili. 
 
          U soudu strýcova tvrdá hlava trochu změkla, zejména, když mu 
soudce vytkl, co svým nerozmyšleným jednáním mohl způsobit za 
neštěstí. Při úderu mohl šofér ztratit leknutím nad autem vládu a vjet do 
příkopu nebo najet na strom a všichni se mohli zabít. Stařík kroutil 
hlavou a nechtěl tomu rozumět. A nakonec se dal do vymlouvání. Kůl 
prý hodil jen nazdařbůh a neměl v úmyslu auto poškodit. A ostatně prý 
za to nemůže, rozčilil se, když šofér nezastavil na jeho znamení a hodil 
dřevo za autem. Že auto vjelo kůlu do cesty, na tom nemá vinu on, nýbrž 
šofér. Soud neměl ovšem pro takové argumenty porozumění a odsoudil 
strýce na týden do vězení nepodmínečně. 
 
          Poznámka z kroniky Bohuša Trnky: Během pobytu ve vězení na 
Horním městě mu rodina snášela všelijaké přilepšení, aby mu to 
ulehčila. 
 

 


