O muži, jehož celoživotním
koníčkem je krásné písmo
Vilém Tejral se narodil v roce 1917
v Nimpšově a jeho zálibou bylo opisovat
články z novin a časopisů. V roce 1982 mu
bylo 65 roků a žil v Ledči nad Sázavou.
Letos by mu bylo 96 let
Za opisování se ve škole uděluje provinilcům pětka. Vilém TEJRAL byl za
opisování ohodnocen jedničkou. Stalo se tak v roce 1934, kdy studoval
druhý ročník veřejné obchodní školy ve Znojmě. O prázdninách se rozhodl
ulehčit si práci před nadcházejícími závěrečnými zkouškami a přepsal celou
učebnici „Nauky o zboží“ na otázky a odpovědi. Když se opis dostal
k profesorovi, ten vytkl nejdříve studentu v žertu cosi o „porušování autorských
práv“ a bez zkoušení si napsal k jeho jménu známku nejlepší.
Dnes je Vilému Tejralovi 65 let,(1982), žije v Ledči nad Sázavou a dál se věnuje
neobvyklé zálibě, kterou započal před 48 roky. Desítky let vystřihuje z novin a
časopisů články, třídí je podle témat a některé z nich opisuje. Mnohé jsou starší
sta let. Dovíte se z nich o sarajevském atentátu, o Praze roku 1848, o nevídané
polární záři, pozorované tamtéž o 90 let později. Vilém Tejral se vyptává svých
známých a přátel, co kde četli pozoruhodného, a potom doma zasedá k získaným
výstřižkům a opisuje. Žádnou propisovačkou nebo plnicím perem, které ničí
ruku a písmo. S obyčejným násadkovým perem a dokumentním inkoustem
stráví nad jednou stránkou opisů v průměru tři čtvrti hodiny.
„ Když opisuji, nesmím se dát vyrušit, protože pokud se zastavím, trvá mi třeba i
dvě hodiny, než se dostanu do tempa. Začínám odpoledne a končím někdy dvě
hodiny po půlnoci.“
Výsledkem této činnosti jsou dosud čtyři dokončené a jedna rozpracovaná
kniha rukopisů. První z nich opsal již v roce 1936 z kalendáře a nese titul
Historické základy okresu moravskobudějovického. Najdete v ní záznamy o
soudních přelíčeních, o statcích a jejich polnostech v této části jižní Moravy.
Druhá kniha vypráví o Proroctví Sibyly, královny ze Sáby. Tento opis vznikl
krátký čas po osvobození Československa Rudou armádou, v době, kdy toto dílo
bylo k mání jen v několika exemplářích a sháněla se po něm i pražská

Univerzitní knihovna. Před dvěma lety zaujalo Viléma Tejrala rozhlasové
vyprávění o Marušce Kudeříkové, a tak začal o ni shromažďovat materiály,
což vydalo na 325 stran ručně psané knihy. Posledním dokončeným rukopisem
je Několik verzí o potopení Titaniku a Katastrofa Lusitanie. Na poslední
stránky čeká soupis záhad okolo lodi Mary Celeste.
Psaní se stalo Vilému Tejralovi láskou na celý život. Vždyť už krasopis ve
znojemské škole býval jeho nejoblíbenější hodinou. Doma bratrovi opisoval
různé hudební texty. V rodném Nimpšově obcházel po večerech události a
sepisoval rody jednotlivých majitelů. Do čeho se po dopsání Mary Celeste
pustí dál, ještě neví. Ale na rozloučenou prozradil. Snad si někdy najdu čas a
všechny výstřižky přepíšu do přehledné encyklopedie.

Každý pohyb pera je třeba
předem pečlivě uvážit,
výsledek této pečlivosti však
nepotřebuje dodatků. Krásné
písmo zdaleka předčí knihtisk.

Do novin „ Mladá fronta“ napsal 14. 9. 1982 - Pavel Hrabica

Na dalších dvou stránkách ukázka rukopisu

