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František Nepil           
Aleš Fetters           

 
     František Nepil - 10. února 1929 - 8. září 1995 
 
      "Na lidech je nejtěžší poznat, co je na nich ryzí," říkal František Nepil v jednom ze 
svých "dobrých a ještě lepších jiter". A jindy nám sdělil, že "člověku trvá asi tak 3-5 let, 
než se naučí mluvit, ale 30-50 roků, než se naučí poslouchat. Poslouchat ve smyslu 
naslouchat, nikoli neodmlouvat." Pan Nepil uměl vyprávět i naslouchat. Moudrostí 
nasbíraných (i odposlechnutých) během životní cesty nám docela nenápadně ve svých 
"kázáníčkách" a potom v knížkách předal mnoho. A nikoho snad ani nenapadlo, že by to 
jeho povídání mohlo být nějakým moralizováním. Mnozí z nás jistě ještě pamatujeme jeho 
charakteristický hlas, kterým k nám z rozhlasu promlouval. A tak se ani nechce věřit, že 
už léta není mezi námi, že už dotlouklo jeho vzácné, dobré srdce.  
 
      Patřilo zpočátku hlavně dětem. Makový mužíček, Polní žínka Evelínka, Naschválníčci 
- to je jen několik z řady titulů, v nichž dětem dodnes laskavě vypráví. My dříve narození 
můžeme zalistovat jeho dalšími knížkami, připomenout si s ním, "jak se dělá chalupa", 
popřát si s ním "dobrá a ještě lepší jitra i neděle".  
 
      Nepilův literární start byl jiný než u jeho vrstevníků. Prozaik Jan Procházka byl jen o 
šest dní starší, Pavel Kohout asi o půl roku; Milan Kundera byl mladší jen o několik týdnů, 
Miroslav Ivanov přesně o dva měsíce. Tito jeho literární kolegové upoutali pozornost už 
svými prvními knížkami na rozhraní 50. a 60. let a od počátku se drželi v "záři kritiky". 
František Nepil vstoupil do literatury docela nenápadně, neměl "ostré lokty", k literární i 
lidské moudrosti zrál, pomalu, ale jistě. Jako dobré víno.  
 
      Nepilovým regionem byly břehy Berounky. Při besedě v Malých Svatoňovicích 
vyprávěl, že ho držel na kolenou Karel Čapek. Nevzpomínám už, bylo-li to v rodném 
Hýskově nebo spíš ve Sv. Janu pod Skalou. Nebo ve Výbrnici? - Náš kraj poznával 
později, ale zřejmě si jej oblíbil. Poznáme to, když např. zalistujeme jeho Lipovou alejí. 
Projdeme se s ním Jičínem, hlavním městem pohádky, navštívíme vamberecké krajkářky, 
místa krvavé šestašedesáté, baroko a Matyáše Brauna v Kukse. "Žijí tam zebry v 
královédvorské africké savaně, gumaři v Náchodě a divadelníci v Hronově", sdělí nám a 
připomene Jiráska i Němcovou, bratry Čapky, Erbena i Šrámka, Vojtěcha Kopice v 
Kacanovech či ing. Jana Kašpara v Pardubicích a mnohé další.  
 
      Malé Mince a všem dětem vypráví jeden z "pěti báječných strýčků", strýček Arno, o 
tom, jak se v Krkonoších zúčastnil závodů v letech na lyžích spolu s lyžařskými hvězdami 
"z Finska, Norska, Úpice, Rakouska, Nové Paky, Itálie, České Skalice i odjinud". A strýček 
Arno všechny překoná a letí mj. nad Vrchlabím, kde "pozdraví" paní Kubátovou, ve Dvoře 
Králové pana ředitele Vágnera, v Hradci Králové zahlédl pana Renčína a v Náchodě 
dokonce "pana Fetterse". Než se vrátil zpět, závody skončily, a přestože jeho let byl 
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nejdelší, medaili nedostal. Z mnoha textů poznáváme, že náš kraj mu nebyl cizí. Když 
ovšem otevřeme jeho knížku Malý atlas mého srdce, zavede nás v cestopisech trochu 
čapkovských na Island, do Skandinávie, Anglie, Řecka, Turecka, Maroka, ale dokonce i 
do Koreje.  
 
      Několik Nepilových knížek vyšlo až posmrtně. Např. v Ohlédnutí (1998) najdeme text 
Šrámkova Sobotka, který tam říkal v roce 1979, nebo vyznání Proč mám rád bratry 
Čapky. V Nedokončených rozhovorech (1999) píše mj. O knížkách a knihovnách, O 
čtenářích a besedách, O psaní a o mnohém jiném, ale vyjadřuje se zasvěceně i k 
problémům aktuálním. 
 
      A tak je milý František Nepil ve svém díle stále s námi, stále nás dovede pohladit po 
duši, potěšit i povzbudit. A to není málo. 
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