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Na kávě u pátera Kobzy
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České Budějovice -  V malé 
garsonce v církevním domě 
pro seniory v Suchém Vrb- 
ném voní káva. „Vezměte si 
ještě sušenku," pobízí mě hos
titel, dvaadevadesátiletý Jo
sef Xaver Kobza.

Pak se natáhne pro kytaru 
a říká: „lon i slavil jeden ka
marád od Písku devadesátiny. 
Pozval mě na oslavu a já jsem 
si vzal pro jistotu s sebou ky
taru. Po obědě to pak bylo ně
jaký mrtvý, tak jsem ji vytáhl 
a začal jsem hrát písničky 
z mládí.“ Pokojem se rozezní 
písnička „Když jsem k vám 
chodíval pod okýnko“ a já pře
mýšlím nad tím, jak někdo do
káže zůstat tak duchem mladý 
až do vysokého věku.

Josef Kobza to přitom ne
měl v životě jednoduché. Na
rodil se ve východních Če
chách do početné rodiny, měl 
sedm sourozenců. Po méšťan- 
ee by býval šel rád na studia, 
ale na školu nebyly peníze. 
Vyučil se tedy u svého bratra 
holičem. Studium ho nicméně 
stále lákalo a po poradé se 
sestrou, která byla jeptiškou, 
se rozhodl stát se knězem.

Odešel do Písku, kde kvůli 
tomu začal navštěvovat školu 
Petřínům. To už byla válka 
a po roce musel studium pře
rušit a nastoupit na nucené 
práce v Říši. Po válcé se do ško
ly vrátil, jenže neuplynuly ani

tři roky a JpPIM i 
přišel Únor - j t / F  
48. Následo
vala inter
nace, služba 
u PTP a věz
něni z poli
tických dů
vodů.

Na svo- J. X. KOBZA, 
bodu se do- Foto: Filip Černý 
stal na za
čátku roku 1954, vrátil se do 
rodného kraje a začal praco
vat opět jako holič. Po několi
ka letech si mohl alespoň do
dělat maturitu. Nakonec byl 
v 60. letech tajně vysvěcen na 
kněze. Na začátku 70. let Josef 
Xaver Kobza dostal od státu 
souhlas k vykonáváni pasto
rační práce a stal se farářem.

Poslouchám vyprávění pá
tera Kobzy o jeho životě a vší
mám si, jak často se směje. 
I když mluví o nepříjemných 
věcech, nemizí mu z tváře 
úsměv a z jeho slov je cítit nad
hled. Vidět na životě přede
vším to dobré, to je nejspíš ten 
správný recept pro svěžest a 
vitalitu i v úctyhodném věku.

Vzpomínání Josefa Xavera 
Kobzy si můžete poslechnout 
v sobotu 30. listopadu v 830 ho
din nebo v repríze v pátek 6. pro
since po 19. hodině na frekven
cích českého rozhlasu české Bu
dějovice -106,4 MHz pro jižní Če
chy, 88,2 MHz pro S ia  voničko 
a Dačicko - anebo Živě na inter-
netu todejovice-rozhias.cz.
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