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Třpytkaři
Třpytkaři jsou chlapi, kteří neustále nahazují třpytky
a čekají, kdo se chytne. Házet třpytky mohou třeba
oblézáním úřadů a vyžadovat tam výhody či dávky, které
jim nepřísluší. Hází třpytky o slevu u výrobků, které
prodávající nechce zlevnit ani omylem, neboť o toto
zboží je zájem. Seznamují se na netu či přes inzerát
a snaží se ze svých nových známostí vyrazit peníze,
přičemž použijí srdceryvnou výmluvu jako např., že
maminka musí na operaci či že jim vyhořel dům nebo jim
sousedi nad nimi vyplavili byt. Podobně citově vydírají
majitele nemovitostí, když mají zaplatit nájemné.
Tito filutové se vyskytují ve všech možných podobách
a všude. Jsem překladatelka z němčiny a občas u mě
zazvoní třpytkař, že potřebuje něco přeložit. Podotýkám,
nikdy to není žena. Ženský prostě třpytkovat neumí.
Dotyčný se samozřejmě nezeptá jako každý slušný
zákazník, kolik si účtuji za normostránku a za jak dlouho
překlad vyhotovím. Toto individuum se vecpe do dveří
a zahaleká něco v tomto smyslu: „Karel říkal, že prej
umíte německy. Chytli mě v Německu policajti a asi mi
dali pokutu.“
Načež mi vrazí do ruky několik papírů, které mu
poslaly německé úřady.
„Vy to tedy chcete přeložit?“ zeptám se.
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„Já to nechci, přeložit, já to chci jen přečíst,“
zamumlá rozkazovačně.
Je mi naprosto jasné, o co mu jde, ale dělám blbou,
a proto se udiveně zeptám: „Ale když vám to přečtu, tak
tomu stejně nebudete rozumět.“
A chlapeček už se vybarvuje: „Ale ne, já chci, abyste
si to vy přečetla, a řekla mi, co tam píšou.“
Pak ještě drze dodá: „A vyplnila mi pak tady ten
formulář.“
Je mi také jasné, že tento týpek vůbec nemá
v úmyslu mi za mé služby zaplatit či aspoň věnovat láhev
kvalitního pití. Neboť dle třpytkařské logiky, když umím
německy, tak na tom přeci nic není přečíst a přeložit pár
papírů.
Proto ho odkážu do patřičných mezí: „Víte, já toto
nedělám, abych překládala něco ve dveřích. Jestli
chcete, nechte to tu, já vám to přeložím.“
„A proč mi to nepřečtete hned?“ zaútočí.
„Nepřečtu, a navíc mě zdržujete od jiné práce. A jak
jsem již řekla, toto nedělám.“
Chvíli se ještě handrkujeme, třpytkař zapochybuje,
zda vůbec umím německy, prohodí pár nelichotivých slov
a uraženě odtáhne.
Další chytrolín se dožaduje překladu návodu
k elektronice, kterou „výhodně“ zakoupil kdesi na tržnici.
Avšak nechce přeložit celou uživatelskou příručku:
„Vyberte jen to nejdůležitější, a aby to nestálo víc než
dvě stovky.“
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I tohoto vyčůránka jsem poslala kamsi. Kamsi tedy
ne, ale konkrétně za studenty, že si třeba některý z nich
bude chtít přivydělat dvě stovky. Mluvila jsem
s učitelkami, co učí jazyky na gymplu, ale ani u jejich
svěřenců se třpytkař nechytl. Tak nevím, kdo mu ten
návod na úžasný výrobek nakonec přeložil. Možná, že se
dříve rozbil.
Nejvíce mě rozlítil cca 25letý kluk, který se hned cpal
do baráku. Že prý nabízí výhodnější smlouvy na dodávku
elektřiny.
„Ale já nechci měnit dodavatele,“ zadržím ho ve
dveřích.
„Ale já jsem z ČEZu. Děláme revize smluv a možná
máte nárok na levnější elektřinu a nevíte o tom,“
přesvědčuje mě.
„Kdyby ČEZ něco podobného nabízel, tak mi to pošle
s fakturou a nebude posílat lidi po domech,“ oponuji.
„Ale tohle je speciální jednorázová akce, kdy ČEZ
posílá své agenty. A dělá to jen jednou. Pokud to
prošvihnete, už nebudete mít nárok,“ třpytkaří.
Koukám na něho nevěřícně a myslím si svoje. Ten
drzoun to zřejmě vyhodnotí tak, že vážně uvažuji
o lákavé nabídce, a proto vypálí: „No, nekoukejte
a mazejte pro ty smlouvy. Čekám!“
Nahrnula se mi krev do hlavy a ostré výrazy na jazyk.
Už nevím přesně, co jsem mu řekla, jisté je, že ten
spratek od nás jel jak namydlenej blesk.
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Takže bacha na třpytkaře, jenom vás využijí a nic
dobrého z nich nekouká.
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Asociace
Určité činnosti nebo věci mám spojené s tím, co jsem
četla nebo viděla ve filmu, a pokud dotyčnou činnost
provádím či danou věc vidím, vždy se mi tyto souvislosti
vybaví.
Kdysi jsem četla recenzi Buňuelových filmů. Filmový
kritik se zde zmiňuje o fascinaci Luise Buňuela
surrealismem, což symbolizuje např. hlemýžď lezoucí
po mrtvole pohozené v lese, či o režisérově obdivu
k Sigmundu Freudovi. V jednom filmu žena utíká do
točitých schodů, a to prý znamená freudovské
znázornění koitu. Pokaždé, když stoupám na rozhlednu,
si na toto vzpomenu, a přemýšlím, co v tom slavný
psychoanalytik spatřoval sexuálního. A pokud bych do
schodů běžela, tak to pravé zelektrizování bych pocítila
asi až na JIPce.
Peníze věnované na dobročinné účely se v mé
představě zásadně proměňují v doutníky a rum, neboť
Vlastovi Burianovi to činilo dobře.
Kdykoliv mám příležitost projet se páterem nosterem,
neodolám a vyjedu si až nahoru, abych se přesvědčila,
že ten „hup“ nahoře nefunguje na principu korečkového
bagru, jak se mylně domníval hrdina v knize „Hostující
profesoři“ od D. Lodge. A proto dolů sjížděl ve stoji na
rukou.
Ve filmu „Po přečtení spalte“ George Clooney poté, co
omylem zastřelil Brada Pitta ukrytého ve skříni, v šoku
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nakrájí asi metrák mrkve. Přípravu polévky z čerstvé
zeleniny už budu mít navždy spojenou s tímto známým
hercem.
Jehelníček mi asociuje líčení Betty Mac Donaldové
z plicního sanatoria, kde v rámci pracovní terapie museli
vyrábět naprosto zbytečné věci, kterým slavná
spisovatelka přezdívala „trpaslíci“. A jejich nejtypičtějším
představitelem byl právě ručně vyrobený jehelníček.
Film „Pulp Fiction“ jsem viděla mnohokrát. Při
pochvale, že dělám „dobrý kafe“, mám chuť odpovědět
Tarantinovou replikou: „Nepotřebuju, abys mi říkal, jak
dobrý mám kafe, jasný? Já ho totiž kupuju, vím, jak je
dobrý. Když Bonnie nakupuje, tak koupí svinstvo. Já
kupuju drahý kvalitní kafe, protože si chci pochutnat.“
Občas mám nutkání cpát tatarák do vázičky či ho
„vystřelit“ do cizí kabelky jako Mr. Bean.
Bezpečnostní technik je pro mě jedině Homer
Simpson a saxofonistka Líza Simpsonová.
V hospodě si sedám zády ke zdi, abych nedopadla
jako divoký Bill Hickock. Jednou tuto zásadu porušil, sedl
si zády ke dveřím, a hned ho zastřelili.
Nikdy bych dítěti nedala jméno Leon. Přestože Jean
Reno je „obrovskej sympaťák“, tak ve stejnojmenném
filmu od Luca Bessona to byl čistič zabiják.
Při jízdě lanovkou slyším slova matky Homolkové:
„Táto, co říkáš tomu panorámatu? … Co až budeme
nahoře, to teprve budou panoramata.“
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Zapíjíte whisky zásadně pivem jako Phil Marlow?
Anebo si radši dáte bílého medvěda jako Big Lebowski?
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Jak jsem nakupovala vemeno
„Paní Hölzelová, vy máte toho psa, nechcete nějaký
maso?“ volala na mě řeznice, která stála před masnou.
„Tak, jo,“ souhlasně kývnu a následuji ji do krámu.
Pejskovi kromě granulí dáváme také maso, ale jen
vařené. Uvaříme ho s těstovinami, a jak mu šmakuje.
Mnohdy se granulí ani nedotkne a čeká na něco lepšího.
Vydrží takto hladovět celý den. Polehává na gauči, odkud
hází vyčítavé pohledy, zatímco mu granule venku
sežerou toulavé kočky. Někdy si říkám, že to ví, že mu
pomůžou od toho „hnusnýho, co neklouže do krku“,
protože je nijak nehoní a neubližuje jim.
Obvykle mu kupuji hovězí krky, vnitřnosti nebo
prasečí packu. S tou si dokáže hrát a ožužlávat ji po
několik hodin.
Tuhle mu něco pořád cinkalo v hubě, a když mu to
vypadlo, zjistila jsem, že to je zub, který mu zbyl, když
spořádal vepřovou hlavu. Bylo to dost morbidní, protože
prasečí špičák byl větší než jeho zuby.
Tentokrát mi paní řeznice nabídla slezinu nebo
vemeno. Vemeno jsme ještě neměli, proto řeknu:
„Vezmu si to vemeno.“
„A kolik toho chcete?“
Nemám představu, kolik bych toho měla chtít, a tak
rozpačitě odpovím: „Dejte mi jedno.“
Řeznice odejde někam dozadu a za chvílí se vrátí
ještě s jednou kolegyní a nesou plnou lornu něčeho
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divného, vypadá to jak spící Vetřelec. Prásknou s tím na
pult a řeznice hlásí: „Je toho 17 kilo.“
Je mi blbý říkat, že to nechci. Nota bene, že já,
absolventka zemědělské školy, vůbec netuším, kolik
takové vemeno může vážit. Pamatuji si, že tele při
narození váží v průměru 47 kg a sele 1,20 kg, ale
kravská vemena jsme probírali pouze v souvislosti
s dojicím zařízením (ještě dnes bych dovedla popsat
pulzátor), avšak ne s hmotností.
Domnívala jsem se, že bude o mnoho větší než
ženské ňadro, ale ne až tak gigantické. Nyní mi je zcela
jasné, proč, když se řekne „ta má vemena“, myslí se tím
velká prsa.
Začnu blekotat něco o tom, že to neunesu, ať mi to
tu nechají, že si pro to přijedu. Letím domů pro auto,
abych se mohla pro tu horu slizkého masa vrátit, když už
jsem si to takhle spískala.
Když mně prodavačka vemeno předávala, uculovala
se. Asi se holky na můj účet dobře pobavily. Nakonec,
proč ne.
Doma ho porcuji, maso utíká před nožem a strašně
špatně se krájí. Dám ho vařit. Lidi, to vám byl ukrutný
smrad! Odpornější jsem ještě nezažila. Smrdělo to jak
zkažené, žluklé mlíko! Otevřu všechna okna, digestoř
maká na plný obrátky a maso jakž takž dovařím. Dám
ochutnat pejskovi, mlaská si. Ale to máš smůlu milánku,
dalšího smraďocha už ti vařit nebudu, to bych
nevydržela.
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Je mi však líto vyhodit zbytky pokrájeného masa,
a tak je popadnu, dovezu na venkov tetě, která chová
prasata. Prasata jsou všežravci, maso jim není cizí,
a když na to přijde, tak i kanibalové, protože se požírají
navzájem. A pokud byste v bezvědomí skončili v jejich
chlívku, tak i lidožrouti. Prostě dobrý prase všechno
spase.
Když jsem si spočetla, kolik jsem dala za benzín za
dovoz a rozvoz toho pitomýho „Aliena“, tak jsem
pejskovi rovnou mohla koupit svíčkovou a vyšlo by to
nastejno.
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Strakaté bolečky
Všichni dobře známe písně „okolo Třeboně pasou se
tamkoně“ anebo „už měkoně vyvádějí“ či pověst, jak
„kněžna políbila královi lemroucha“. Já bych k tamkoni,
měkoni či lemrouchovi přiřadila ještě bolečky.
V době komunistického temna byly zpěvníky plné
budovatelských písní, kterými naše prozíravá paní
učitelka (nebudu jí říkat soudružka, neboť tato skvělá
žena si to nezaslouží) pohrdala a učila nás radši klasické
lidové písně, jejichž texty nám diktovala a my si je
zapisovali do notového sešitku. Při jednom takovém
diktátu jsem si napsala: „U panského dvora, náš
Vitoušek orá, strakaté bolečky má“. Neznala jsem totiž
jinou orbu než s traktorem a voli by mne ani ve snu
nenapadli. Bolečky jsem považovala za zdrobnělinu
ušních boltců. Představovala jsem si traktoristu Vítka, jak
sedí v traktoru a stříhá nemytýma ušima, z pole
zaprášenýma tak, že jsou celé strakaté.
Při zpěvu další písničky věnované orbě „Ach synku,
synku“ jsem se domnívala, že se synkovi polámalo
nějaké kolečko opět u traktoru.
Když jsem se po roce 1989 dozvěděla, že „Ach synku,
synku“ byla oblíbená píseň T.G. Masaryka, pochopila
jsem, proč ji paní učitelka měla tak ráda a proč jsme ji
zpívali tak často.
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Objevila jsem na netu, že ten synek, co tak málo oral
a rozbil kolečko, se jmenoval Domalis. Hledala jsem
texty písní a našla jsem: Ach synku, synku domalisi…
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Z deníku infantilní matky
Milé děti, vašeho tatínka jsem poprvé spatřila
v hospodě Na Špejchaře. Okamžitě mě zaujal, neboť měl
na sobě dlouhou košili po dědečkovi, rozedrané džíny
a toto ležérní oblečení doplňovaly roztrhané kecky. No
prostě týpek, který jsem v tý době zbožňovala.
Poté, co zavřeli hospodu a naši přátelé se rozprchli
neznámo kam, mě tatínek pozval do vinárny Bystrica.
V tomto tehdy proslulém nočním podniku mně recitoval
Heinricha Heineho, Františka Gellnera, Allena Ginsberga
a Václava Hraběte a já se v duchu rozplývala a tetelila,
jakého intelektuála jsem ulovila.
Nevím, jak se to stalo, ale po návštěvě vinárny
Bystrica jsem postrádala tramvajenku. Když jsem se
smířila s tím, že budu jezdit do konce měsíce na černo,
zjevil se na dívčích kolejích tatínek, že mi jde vrátit
tramvajenku a při té příležitosti mě pozval na naše první
rande, a to do ZOO, kde mi prý ukáže prase
bradavičnaté, zvíře na pohled velmi odpudivé, leč
interesantní. V ZOO jsem dychtivě vyhlížela slíbený
exemplář, avšak prase bradavičnaté mě velice zklamalo,
protože tam vůbec nebylo. Reputaci ZOO napravili moji
oblíbenci hroši a tučňáci a také pivo v tamější hospodě.
Při odchodu ze ZOO tatínek pouze lakonicky prohlásil:
„Nebejt tam ty zvířátka, tak je tam úplný hovno.“
Druhé rande už bylo velkolepější. Jeli jsme na
vinobraní do Mělníka. Posilnili jsme se Ludmilou a šli si
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zastřílet na střelnici. Požádala jsem spoluobčana snědší
pleti stojícího za mnou, aby mi podržel tašku, kterou
jsem měla přes rameno a která mi vadila při manipulaci
se zbraní. Když jsem se dostatečně vyblbla střelbou na
růže a nic netrefila, otočila jsem se pro své věci. Můj
přeochotný podržtaška však byl fuč. Když jsem na
policejní stanici líčila, kterak došlo ke krádeži, policisté se
tak smáli, že ani nemohli sepsat protokol.
O prázdninách jsme jeli na čundr na jižní Moravu. Asi
měsíc po výletě jsem zjistila, že čekám miminko.
Rozhodli jsme se, že se vezmeme, a oznámíme tuto
radostnou událost rodičům.
Cestou ke svým rodičům do Litomyšle tatínek
přichystal malé překvapení. Zazvonili jsme na dveře
jednoho bytu, ty se otevřely, v nich se objevila hezká
žena a rozesmála se: „Jé to jste vy, myslela jsem, že zas
votravujou nějaký shnilý prdele.“ A tak jsem poznala
tatínkovu sestru Danu, vaši tetu, a jejího muže,
proktologa Martina, vašeho strejdu, kterého vytáčí, když
na něho pacienti zvoní doma v domnění, že v domácím
prostředí budou lépe ošetřeni než v ordinaci.
Pobyt u tatínkových rodičů byl super. Jeho otec, děda
Ludva, byl šéfkuchařem v hotelu a vzal nás na večeři „do
práce“. Tatínek si dal tataráka, jak bylo jeho dobrým
zvykem. Tenkrát jsme si ho dávali všude, neboť z jedné
porce se najedlo několik lidí. Já, jako těhotná jsem už
dbala na správnou výživu, tak jsem jen tiše tatínkovi
záviděla, jak se sám napere tou hromadou mletého
21

hovězího. Když to měl tatínek pěkně načančaný na
topinkách, tentokrát nemusel šetřit, šel kolem místní
opilec a bez jediného slova mu hrábl do talíře.
Vrávoravým krokem pokračoval v chůzi, v každé ruce po
dvou topinkách, z nichž střídavě ukusoval.
Návštěva u nás v Litoměřicích proběhla v pohodě.
Tatínka zcela nadchl strejda Franta. Jednak tím, že
vlastnil sklípek v Malých Žernosekách, a také tím, že si
dobíral tetu Jiřinu oslovením: „Ty můj prdeláči
symetrický.“ Anebo jí říkal: „Ty můj tučňáku kolíbavý.“
A vzápětí dodal, že Jiřka není tlustá, že je jen
Rubensovský typ. Prostě ukázková Venuše. Ve sklípku
jsem si to „užila“ stejně jako na večeři s tatínkovými
rodiči, protože jsem se nemohla napít. Byla zrovna doba
burčáků a tatínek se snažil naplnit známé vinařské rčení,
že burčáku má člověk vypít tolik, kolik má vlastní krve,
aby se vyčistil. Málem se mu to podařilo. Když zvracel,
tak to vypadalo, že má krve jak z vola.
Tatínkovi rodiče jeli na předvánoční nákupy do Prahy
a ohlásili návštěvu u nás na kolejích. Náležitě jsem se
připravila, abych tchánovi šéfkuchaři předvedla, že i já
umím něco uvařit. Zakoupila jsem hrachovou polévku
v pytlíku, buřty a chléb, které jsem hodlala do polévky
opéct. V kuchyňce na kolejích byl pouze dvouplotýnkový
vařič a vůbec žádné nádobí. Polévku jsem nasypala do
konvice z varného skla, protože jsem jinou nádobu
nevlastnila, dala vařit na sporák a šla shánět pánvičku na
opečení chleba a uzeniny. Když jsem se vrátila
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s vypůjčenou pánvičkou, čekal mě fantaskní výjev.
Konvice na sporáku zřejmě explodovala, asi ji také
vyrobili soudruzi z NDR, rozložila se na miniaturní
částice, i s polévkou se rozptýlila do prostoru a vytvořila
zelenou mlhovinu. Počkala jsem, až si polévka i konvice
sednou na zem, vše jsem vymetla, vrátila pánvičku,
a dědovi a babičce uvařila pouze kávu. Když se děda
uklidnil po záchvatu smíchu, odebrali jsme se do blízké
restaurace.
Když jste byly batolata, tatínek se staral o mé sociální
zařazení do společnosti, abych na mateřské netrpěla
pocitem nedostatečné komunikace. Snažil se, aby k nám
chodili hosté, a když řekl, že si skočí na jedno, mohla
jsem s velkou pravděpodobností očekávat, že se vrátí
rozjařený s celou bandou lidí a s úsměvem na tváři
prohlásí: „Maminko, vedu ti hosty.“ Po jedné takové
zvlášť vydařené oslavě jsem se ráno vzbudila v devět
hodin a zděsila se. Obvykle jste bunzírovaly už od sedmi
a najednou ticho. Něco se jim stalo! Vtrhla jsem do
dětského pokojíčku. Seděly jste na zemi, ani nedutaly
a pozorovaly kamaráda Jardu, který ležel na zemi a tvrdě
spal. Na sobě měl postavenou železnici, tunely, mosty,
po tom jezdily vláčky a uprostřed toho všeho pobíhalo
Jardovi po břiše morče.
Na jednom výletu s tetou Danou a strejdou Martinem
jsme spali v jednom pokoji. Při odjezdu domů si tatínek
vzpomněl, že nechal pod postelí fungl nové Adidasky
a vrátil se pro ně. Boty tam však už nebyly. Tatínek
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předpokládal, že jsem mu boty sbalila já, avšak nic mně
o tom neřekl. Po půl roce k nám přišla teta Dana,
vytáhla z tašky tatínkovy boty a řekla: „Hele, nechceš
koupit Adidasky? Jsou úplně nový!“ A tatínek zbystřil:
„Kdes je sehnala?“ Teta poctivě vysvětlila: „Jak jsme
spolu byli v tom penzionu v Broumovských stěnách, tak
je tam někdo nechal pod postelí. Nabízela jsem je
několika doktorům, ale všem byly velký.“ Ještě že tatínek
má tak velkou nohu.
Tatínek často jezdí služebně do Prahy, a když se vrátí
s blazeovaným výrazem ve tváři, tak je mi jasné, že se
cestou zpět stavil v OBI a udělal si radost. Tu koupí
grilovací program Lucifer, tu štípačku na dřevo, ale
nejčastěji naše ojetá pegina přetéká zelení, a to vím, že
o něm několik dní nebudu vědět, protože bude pilně
vysazovat keře a stromky. Na zahrádce tráví tatínek
většinu času a zrovna včera si posteskl, že zase neuvidí
zprávy, protože je už hezky a on bude radši něco
šťuchat venku. Mně osobně je celá zahrádka ukradená,
z kytek poznám jen tulipán a růži, tatínek je však velmi
tolerantní a nenutí mě hýkat nadšením nad každým
novým lupením, které se zde objeví.
Na zahrádku vycházím pouze, abych si natrhala
angrešty nebo třešně. Zatímco já si zobu rovnou do
pusy, tatínek chodí kolem a naříká, že by si tak rád dal
třešně, ale nemůže. Na můj dotaz: „Proč?“ odvětí, že by
si pak nemohl dát pivo.
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Tatínek má kamaráda, který s partou dalších
milovníků flóry obráží čínské velehory a objevuje zde
fantastickou a neprobádanou květenu. A tento botanik
lanaří našeho tatínka, ať jede s nimi. Tatínek se pro celý
projekt tak nadchnul, že nehovoří o ničem jiném než
o cestě do Číny. Četla jsem, že díky nařízení čínské vlády
mít jen jedno dítě, ženy upřednostňují chlapečky,
a v Číně začíná být nedostatek mladých dívek.
V budoucnu se to může projevit tím, že vznikne armáda
nadržených a agresivních jedinců, kteří si svou agresivitu
mohou vybíjet válečnými konflikty. Tak nevím, jestli bych
do té Číny radši neměla jet já s dalšími maminkami
a zachránit světový mír.
Tatínkovi jsou zase lhostejné mé grafomanské
aktivity, a protože je vůči mně tak velkorysý ohledně
péče o zeleň, oplácím mu tím, že ho nenutím číst mé
bláboly a otravuji tím jiné lidi (snad to se mnou ještě
vydržíte).
Tak nějak my si s tatínkem žijem…
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Máme smůlu na špatný chlapy?
Jana
si
v
hospodě
nabrnkne
hezkého
a charizmatického kluka, který baví celou společnost
a na němž ostatní dívky mohou oči nechat. Zamilují se
do sebe, vezmou se, mají dítě. Rodinný život však kluka,
který byl vždy středem pozornosti a tahounem veškeré
zábavy, brzy přestane bavit, a tak vyrazí do hospody.
Zprvu jednou, pak dvakrát týdně, až tam chodí skoro
každý den rovnou z práce. Domů se vrací opilý.
Nechutně páchnoucí pivem a kouřem vyžaduje sex. Ani
se předtím neosprchuje. Jí se to hnusí, když se připotácí
podroušený do ložnice, vždy se přikrčí v posteli a doufá,
že to dneska po ní nebude chtít. Zprvu mu pasivně
podrží, aby to měla co nejrychleji za sebou, později jej
odmítá. On se urazí a vynadá jí. Ukájí se s ženami,
s nimiž celý večer popíjel v putyce. Jana doma zatím
brečí. Když vystřízliví, vyčítá mu, že se nestará o rodinu.
Hádky a výčitky se stupňují, občas padne i facka.
Nakonec dojde k rozvodu.
Jana má s přítelkyněmi pravidelný páteční dýchánek
v restauraci, kde si stěžuje, jak je na všechno sama. Zde
se do ní zakouká chlap, který jí vysvětlí, že ten její
minulý byl úplný debil, když si takový ženský nevážil.
Nejprve k ní chodí na jídlo, pak spolu začnou spát, v její
koupelně se objeví jeho kartáček na zuby, na věšáku
župan, v botníku pantofle. Nakonec se k Janě nastěhuje
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i se zbytkem svých věcí. Opraví nezbytné, poseká
zahradu, vymaluje. Jana si pochvaluje, mužská ruka
v domě už chyběla. Vezmou se. On jí vyčte, že jen
zvelebuje barák, který stejně bude patřit jejímu synovi,
jenž se proti němu neustále vyhrazuje. Začne trávit svůj
čas v hospodě, jako to dělal před svatbou. Další kolečko
hospoda, hádky se rozjíždí.
Scénář, kdy si žena si navzdory špatným zkušenostem
hledá partnery v hospodě, se opakuje. Chudák holka, má
smůlu na špatné chlapy, řeknete si. V této souvislosti se
nám ještě vybaví naivky se spasitelským komplexem,
které se domnívají se, že se ten notorický „ochlasta“
kvůli nim napraví.
Ale co jsou vlastně ti „špatní chlapi“? Pokud
vynechám alkoholiky a různé psychopaty, nemyslím si,
že by v mužské populaci byli jedinci, kteří by byli
universálně špatní a naprosto nevhodní pro jakýkoliv
vztah. Problém může být v opakovaně špatném vzorci
chování u žen.
Že se žena prostě nepoučí, proč se její minulý vztah
rozpadl, a tytéž chyby přenáší do dalších a dalších
vztahů.
Jedna z mých známých, budeme jí říkat třeba Alena,
se nikdy nevdala. Aleně je 43 let, má stálého, o pět let
staršího přítele, který ji bezmezně obdivuje a chtěl by si
jí vzít. Alena ho však bere jen jako „náhradníka“ po
dobu, co nikoho nemá. Je pro ni neskonale nudný,
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zajímá ho jen zahrádka a vaření a vůbec je to takový
„trouba.“
Občas zajdeme po zumbě na pivo a Alenka se
nadouvá, jak na ni letí mladí kluci. Vypráví nám
o úžasném sexu se svým posledním objevem, o kterém
si my, po mnoho let vdané paničky, můžeme jen nechat
zdát. A jde nám s tím pěkně na nervy.
Dozvěděla jsem se, že si ji jednu dobu mladí kluci
půjčovali jak štafetový kolík, dokonce se domlouvali, kdy
si ji ten další převezme. Nyní zajíčků rapidně ubylo, neb
už je pro ně přeci jen „ojetý model“.
Alena je však přesvědčena o své ohromné
přitažlivosti, do všech svých „sexuálních učňů“ se
zamilovává a snaží se je udržet tím, že jim podstrkuje
peníze. Není jí to však nic platné. Když si chlapecký
penis užije dost radovánek, jeho majitel se vydá hledat
novou mladší a svěží kořist a na Alenu se vykašle.
A v tu dobu se zhrzená Alena vrací ke svému
„troubovi“, aby se mu vyplakala na rameni a svěřila se
mu, že on je ten nejlepší, on ji nikdy nezradí.
A v troubovi začne klíčit naděje, ovšem jen do té doby,
než jeho životní lásku sbalí zase nějaký studentík.
Podobný případ jako Alena je Dana. Dana je
rozvedená a je známá tím, že je dobrá v posteli a má to
ráda. Tyto informace si chlapi běžně předávají. A tak
není divu, že se u Dany v posteli střídají ženáči, kterým
Dana poskytuje divoký erotický servis.
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I Dana se domnívá, že je velmi přitažlivá, když to po
ní muži tak vyžadují. Není, je to běžná nevýrazná
čtyřicátnice s urousanými vlasy. A proč jí chlapi tak
hojně lezou do postele? Protože se „to“ o ní ví. Pro muže
je jen zpestřením mnohdy nezáživného manželského
sexu. Dana však všechny své amanty opečovává,
posluhuje jim a doufá, že právě tento se kvůli ní
rozvede.
Opačným extrémem než Dana je Mirka. I Mirce je
přes čtyřicet a je dvakrát rozvedená. Převelice pohledná
ředitelka školy, dokonalá hospodyňka, výborná kuchařka,
všestranná sportovkyně. Má perfektní vysportovanou
postavu, kterou by jí mohly závidět i hollywoodské star,
a proto se může oblékat podle poslední módy. Sluší jí
úplně všechno. Oba její manželé jí byli nevěrní, oba si
našli obtloustlou, nikterak atraktivní milenku, kterou si
posléze vzali. Navíc druhá manželka jejího prvního ex je
prý hrozná bordelářka.
Mirka se seznamuje na inzerát, přes internet. Hledá si
především aktivní muže, sportovce. A ze začátku je vždy
nadšena. Zážitky s novými partnery bychom jí mohli
závidět. Cyklistický zájezd do Rakouska, sjíždění divoké
řeky na raftu v Julských Alpách, ferraty v Dolomitech,
canyoning ve Švýcarsku či jachta na Jadranu.
Nadšení se však brzy vytratí. Přemýšlela jsem proč.
Rozřešení mi dalo vyprávění kolegyně z práce Mirčina
druhého muže. Spala s ním po mnoho let a on se jí
svěřil, že Mirka je zcela frigidní a že už nemá sílu se
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neustále doprošovat sexu, neustále být odmítán, a když
přeci jen k tomu milostivá svolí, na druhý den musí
manžílek vyluxovat, uklidit a vůbec „sekat dobrotu“.
I sama Mirka naznačila, že její vztahy nemají dlouhého
trvání, protože chlapi chtějí jen jedno.
Všechny tyto tři ženy svorně naříkají, že mají smůlu
na špatné chlapy. A je mezi námi plno podobných, co
příliš tlačí na pilu, co mají příliš vysoké požadavky,
z kterých nechtějí slevit, co se domnívají, že muž je od
toho, aby zábavným a fantastickým způsobem vyřešil
veškerý jejich volný čas.
Existují i extrémy, a to ženy, které nedokážou
sexuálně uspokojit žádného chlapa, a naopak
nymfomanky, které se rozechvějí při pohledu na pánské
slipy.
A chovají se tak pořád a pořád dokola. A ty si také
stěžují, že potkávají jen špatné chlapy. Dámy, ruku na
srdce, neděláme z mužů špatné chlapy tak trochu my?
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Pivní burza
Při návštěvě Berlína mě nejvíce nadchla hospoda Die
Berliner Republik, která se nachází na nábřeží Sprévy
nedaleko hlavního nádraží. Každý večer se zde od 17
hodin koná Bierbörse neboli „pivní burza“.
Nabízí tu 18 druhů točených piv, jejichž cena se
neustále pohybuje. Mění se jako na opravdové akciové
burze, a to podle poptávky. Můžete pít celý večer jeden
druh piva, ale na lístku se objeví několik různých cen
podle toho, kolik pivo stálo v okamžiku objednávky.
Na monitorech nepřetržitě běží aktuální kurs. Systém
je propracován tak, že eliminuje všechny spekulanty
a může dojít i ke krachu na burze. Jak přesně to
funguje, nevysvětlím, neboť nejsem burzovní makléř.
Zažila jsem v této putyce dva večery a atmosféra byla
vždy úžasná. Že se Němci umí do piva opřít, je
všeobecně známo, i zde byl slyšet typický hospodský
rachot a řev. Přiznám se, že je mi to milejší než sterilní
prostředí některých čajoven, kde hraje monotónní
hudba, a všichni jen špitají.
V Berliner Republik jsem neviděla vyložené opilce,
kteří blábolí a obtěžují, a bojíte se kolem nich projít na
WC. Němečtí hosté si s námi povídali a byli celkem
přívětiví. Číšnice si s nikým nepovídaly, protože měly
hrozný fofr.
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Jednou jsme tam zašli přes den na jídlo (bylo
výborné) a seděli na zahrádce u řeky. Uvnitř restaurace
zrovna běžel v televizi fotbal a celá se otřásala. Po
zápase se všichni vyhrnuli ven a slavili na ulici.
Jestli se někdy ocitnete v Berlíně, nenechte si tento
ojedinělý zážitek ujít. Je to lepší než čekat
několikahodinovou frontu na televizní věž či do
Reichstagu.
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Jiná by v tom vypadala jak pizda
Nemyslete si, že jsme jako náctiletý holky nechodily
vyhastrošený a v outfitech, z nichž se naše maminky
chytaly za hlavu. Naopak. Byly jsme tenkrát sešněrovaný
bolševikem a aspoň v módě jsme chtěly vyjádřit svou
svobodomyslnost. V oblékání se projevovaly dozvuky
hnutí hippies a vystrkovali růžky pankáči, a tak se nosilo
všechno možné, trička s odhaleným pupíkem, odrbané
džíny do zvonu i roury, které se skoro nedaly navléknout
přes chodidlo, dlouhé vícevrstvé sukně až na zem, boty
na vysokánské platformě, kristusky, roztrhané kecky,
kalhoty do pasu střídaly bokovky. Ale nebyly to ledajaké
bokovky, musela vám trošku koukat škvírka na zadku.
A také
frčely
křiváky
a
džínsbundy
ověšené
sicherhajskami,
síťované
barevné
punčocháče
a nechyběly ani vysoké gumové holínky.
Prostě všechno, co se nosí dnes, už tu kdysi bylo.
Jediný rozdíl byl v tom, že kdyby si tenkrát někdo na
sebe vzal tričko s Che Guevarou nebo Leninem, byl by za
úplného idiota. Tehdy jsme milovali americkou módu,
která je dnes už pasé. Ovšem komu tenkrát příbuzní
přivezli ze zahraničí tričko s americkou či anglickou
vlajkou či jakýkoliv kousek oblečení s hvězdami a pruhy,
byl hotový módní guru.
Samozřejmě, že jsme v tom nemohli chodit do školy,
protože soudruzi měli neuvěřitelně dlouhý seznam, co
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všechno nesmíte nosit (a taky dělat), a kdo to porušil,
tomu vyhrožovali, že ho nepustí k maturitě. A tak jsme
se vyřádili ve volném čase. Zejména na zábavách, kdy
byli v kursu staří dobří Purplové, Sabathi, Zeppelini,
Uriáši, Sladi a Sweeti a také Sex Pistols a Clash, bylo
úžasné sledovat ten mix dlouhých vlasů a prvních
pokusů o číro.
A protože se v té době nedalo nic „pořádnýho“
sehnat, byly všechny holky neuvěřitelně vynalézavé
a vyráběly si módní doplňky samy. Pamatuji si, že jsem
nosila náušnice vyrobené z kostek ze hry Člověče nezlob
se, které jsem střídala s náušnicemi z kamenů na
domino. Ovšem největší úspěch měly „ušní přívěsy“
vyrobené z kloboučků ze hry Kloboučku hop. Zavěšené
na kousku řetízku od špuntu do vany byly úchvatné.
Tyto nadčasové náušnice prošly pro velkou oblibu ještě
inovací. Pomocí rybářského vlasce jsem přidala ještě
jeden klobouček, který se pak pohupoval jakoby ve
„vzduchoprázdnu“ a vypadalo to velice efektně.
Na krku jsme nosily haldy korálků a i obyčejných
kožených šňůrek. Korálky pak převálcovala „růžencová“
mánie. Nevím, která z nás jako první objevila u babičky
růženec a pověsila si ho na krk. My ostatní dívky jsme
nezůstaly pozadu, prohrabaly jsme příbytky našich
prarodičů, vzaly útokem prodejny církevní charity, a brzy
jsme chodily ověšené růženci všechny. A čím víc se jich
na hrudi dmulo, tím lépe.
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A pak přišla doba „dudlíková“. Nebylo kamarádky,
které by nevisela na krku sada kojeneckých dudlíků
všech barev. A na šňůrkách všech barev. Móda dudlíků
měla výhodu, že byly snadno k dostání. A také to byla
jedna z mála věcí, kterou nám komunisti nezakazovali.
Inu, dudlík je takový nekonfliktní módní doplněk. A navíc
ho používali i čerstvě narození svazáci.
Na krk jsme si uvazovaly sametové stužky, na něž
jsme opět zavěšovaly, co dům dal.
Naučily jsme se šít, protože to, co se prodávalo, bylo
hrůza a děs. A to, co se nedalo podomácky spíchnout,
jako např. džíny a podprsenky, jsme nakupovaly
v Tuzexu. Protože také látky se špatně sháněly, kupovaly
jsme v Řempu (to byly potřeby pro zahrádkáře)
celtovinu a šily si z toho bundy. I praporovina byla velmi
žádaná. Všechny kámošky obdivovaly mou červenou
bundu ušitou z ukradené sovětské vlajky (byla odcizena
mým kamarádem ze skladu národního výboru a nikdo ji
pak nikdy nehledal, za krádež vlajky ve stavu visícím na
žerdi by ho asi zavřeli, až by zčernal). Jo, a jestli se
ptáte, kde se ocitly srp a kladivo, tak na bundu se
nedostaly.
A co kosmetika? Nemlich to samý. Výběr byl
prachmizerný. Některé holky si malovaly řasy černým
krémem na boty, protože to bylo mnohem levnější. Tak
daleko jsem nešla, přeci jenom jsem obávala o svůj zrak
a řasenku si radši koupila. I na rtěnku jsem ušetřila,
protože malování si rtů červeným lízátkem mě moc
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neodvazovalo, přestože holky tvrdily, jak si kluci při
líbání pochvalují, že mají sladké pusy.
Kamarádky z ekonomky si stěžovaly, že nesmí nosit
dlouhé nehty kvůli výuce psaní na stroji (pro nejmladší
ročníky, to byly takový předskokani písíček). A také si je
nesměly lakovat. Nevím, jaké výuce vadil lak na nehty,
na gymplu jsme podobnou buzeraci ohledně nehtů
neměly, a tak jsme si je krášlily ostošest. Ovšem
prodávaly se jen laky v odstínech oranžové, červené,
růžové a hnědé. Žádná divočina. A tak jsme si do
bezbarvého laku lily inkoust, abychom měly modré
nehty. Poměrně slušné sabath-nehty se dosáhly pomocí
tuše (zase pro vás nejmladší, předtím, než vynalezli
AutoCAD, se rýsovalo ručně na papír a používala se
k tomu tuš).
Někde jsem si vyčetla, že když si vlasy polijete
vývarem z cibulových slupek, získáte nádherný
mahagonový přeliv. Samozřejmě, že jsem to musela
vyzkoušet. Oloupala jsem čerstvé jarní cibulky a vyvařila
šlupičky. Bylo mi sice trochu divné, že vývar je sytě
zelený, ale doufala jsem, že to nějak zoxiduje do
mahagonova. Výsledek byl velkolepý. Zářivě zelené vlasy
by mně mohl závidět samotný Sid Vicious. Musela jsem
si vyslechnout blbý narážky na vodníky, ale vydržela
jsem to nosit několik dní, než jsem tu zelenou nádheru
zase smyla. Když jsem si zanedlouho poté nechala
ostříhat vlasy úplně na kraťoučko, moji spolužáci, když
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mě viděli, si prozpěvovali: „Chlupatý kaktus mám tak
rád…“
I dneska, když vidím ty mladý holky, mám občas
cukání na sebe navléknout něco hodně avantgardního
nebo ujetýho. Vyléčila mě však slova mého známého
Jardy. Jeho žena, zralá kyprá čtyřicátnice trochu mdlého
rozumu, se nasoukala do šatiček a la Vivienne
Westwood, macaté nožky v barevných punčochách jí
zkracovaly martensky a takto vymustrovaná se zeptala
svého drahého, jak v tom vypadá. Jarda vyprskl smíchy
a sarkasticky ucedil: „Jiná by v tom vypadala jak pizda,
ale tobě to fakt moc sluší.“
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Mezi nebem a zemí
Četla jsem, že přívlastky v zeměpisných názvech jako
Dračí, Hadí, Čertova či dokonce Ďáblova měly v minulosti
své opodstatnění. Lidé se na těchto místech necítili
dobře, jakoby tam „něco bylo“ či „něco obcházelo“,
a proto dávali studánkám, skalám či roklím tato
strašidelná jména.
Dnešní vědci to vysvětlují tím, že se zde nacházejí
geopatogenní zóny a lidé to prostě přirozeně vycítili.
Nedaleko našeho města je Hadí studánka, a když tam
jdu se psem, mám vždy stísněný pocit. Les je zde hodně
ponurý, pochmurný až nevlídný. Jednou jsem scházela
dolů na hlavní cestu. Lehce se smrákalo a začala jsem se
bát. Když v tom jsem směrem od cesty uslyšela dětské
hlasy a smích.
„Co blbneš, dole si hrajou děti a ty seš celá po…
strachy,“ oddychla jsem si a s úlevou jim vykročila vstříc.
Došla jsem na cestu a nikde ani noha, natož dětská.
Vzpomněla jsem si na horor Záhada Blair Witch, popadla
psa a upalovala domů, jak to jen šlo.
Další podivná příhoda se stala u nás doma. Babička
byla v lázních, manžel služebně v Německu a v domě
jsme byly jen já a dcera Verča. Bylo kolem deváté
hodiny, četla jsem si v obýváku, dcerka ve svém
pokojíku, televize vypnutá, v domě absolutní ticho.

38

Slyšela jsem, jak se otevírají dveře k babičce, kdosi tam
rozsvěcí a pak šustění igelitových pytlíků či staniolu.
„A, Verču zas honí mlsná,“ řekla jsem si. Když zrovna
nemáme doma čokoládu či jiné pamlsky, Verunka si
občas chodí vypůjčit nějaké „kokýnko“ k babičce.
„Tak co jsi zas u babičky vyšounila?“zeptala jsem se
asi za hodinu nahoře u ní v pokoji.
„Nic, vůbec jsem tam nebyla.“
„Nelži, vždyť jsem tě slyšela, jak vybaluješ něco
z pytlíku.“
„Mami, ale já jsem celou dobu tady.“
Chvíli jsme se ještě dohadovaly a nakonec došly
k závěru: „Někdo tam je!“
A po chvíli: „Půjdeme se tam podívat.“
Vzaly jsme baterku, paličku na maso a vyrazily.
Když jsem sahala na kliku dveří, které vedou
k babičce do bytu, Verča vystrašeně vyhrkla: „Já se
bojím.“
„Já taky,“ sdílela jsem s ní paniku a utekly jsme do
obýváku.
Odtud jsem zavolala kamaráda Jirku, který bydlí
v sousedství, zdali by to u nás neomrknul.
S Jirkou jsme prošli celý dům a nikde ani náznak, že
by tu někdo byl. Ještě jsme zkontrolovali, zda pod okny
na zahradě nejsou ve sněhu stopy, a pak si dali na
uklidněnou panáka.
Na dvorku se povalovala sekera, kterou jsem pro
jistotu schovala dovnitř. Člověk nikdy neví.
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Když se muž vrátil, sháněl se po sekerce, a já si
nemohla za boha vzpomenout, kam jsem ji dala.
Sekerku jsme dodnes nenašli a museli koupit novou.
Tak nevím, zda mám parádní sluchové halucinace
nebo zda opravdu existuje něco mezi nebem a zemí.
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Tobogánový orgasmus
Jsem toboganová. Jakmile se dostanu do akvaparku,
první, co sháním, je tobogan. Zatímco se moji přátelé
rochní v teplé vodě nebo makají na své kondičce
v bazénu, vydržím do zemdlení běhat po schodech
nahoru, abych pak mohla prožívat „toboganový
orgasmus.“ Největší slast jsou ty prudké uzavřené roury,
kde to s vámi pořádně hází a než se stačíte rozkoukat,
jste dole.
Už mockrát se mi stalo, že si celá blažená svištím
dolů, a najednou uprostřed toboganu dřepí mladá holka
a vůbec jí to nejede. Tak ji radši vezmu s sebou, aby
tam netrčela uvízlá. To nechápu, jak se tam může někdo
takhle zašprajcnout. Zajímavý je, že se mi to nikdy
nestalo s mladým klukem, buď jsou nějaký mrštnější,
nebo když mě vidí nahoře, dělají všechno pro to, abych
na ně nenarazila.
V Tropical Islands nedaleko Berlína je největší modrý
tobogan. Kamarádka Věrka v něm při každé jízdě uvízla,
a co čert nechtěl, dolů se dostala převážně v náručí
nějakého svalovce. Její muž Roman se už na to nemohl
dívat a prohlásil, že to zřejmě drhnou ty nový plavky,
a poslal svou milovanou se převléct. Pak to bylo nemlich
to samý, a když už Věrka ve starých plavkách byla hodně
rozkokošená z těch mužských objetí, tak mně Roman
nenápadně naznačil, že by bylo lepší, kdybych za ní radši
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jezdila já. Smetla jsem ji dolů spolehlivě, což o to, ovšem
ji to už tak nebavilo, a tak se všichni odebrali na pivo.
Protože jsme odtud pokračovali k Berlínským jezerům,
kde jsme si půjčili loď a pluli do Berlína, měli jsme zde
zajištěný nocleh ve stanech na „pláži“. Kolem šesté
hodiny odjely poslední hordy Čechů, kteří tam byli
v rámci jednodenního zájezdu. A na toboganech jsem
zůstala jen já a čtyři kluci. Až do deseti hodin jsem
mohla řádit na prakticky volných toboganech. Lidi, to
vám byla paráda, nic lepšího jsem dlouho nezažila. Pak
jsem ovšem musela poslouchat narážky, že se vrátím
z toho
Německa
pěkně
„vyježděná“.
Jestli si myslíte, že trčení v toboganu je způsobeno
hmotností, že hubené holky nemají takové zrychlení, tak
to je blbost.
Můj muž není žádný střízlík a taky je zašpuntovává.
V aquaparku v Hradci Králové jsme na něho dlouho,
dlouho čekali v bazénku pod toboganem. Začínali jsme
o něho mít strach a přemýšleli, jak ho z tý roury budou
vyprošťovat a na kolik asi přijde její rozřezání
a demontáž. Když v tom najednou z otvoru vylítla změť
lidských těl, mému muži seděly na krku čtyři patnáctky
a strašně pištěly a hned švitořily, že to bylo super a že
by si to takhle v chumlu daly ještě jednou.
Náš syn je obdivně zakroutil hlavou a řekl: „Teda tati,
jak ty to děláš?“
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Děvčata radím vám, jestli se chcete seznámit, zajděte
do nebližšího bazénu, vezměte si s sebou nějaký
„neklouzavý“ plavky a snažte se udržet co nejdéle uvnitř
toboganu. Třeba zrovna nepojedu já, ale nějaký
pohledný chlap… a třeba bude zrovna k mání… a třeba…
No neříkejte, že náhoda není blbec. Ale musíte tomu jít
trochu naproti.

43

Doprava nebo doleva?
V televizi jsem sledovala dokument z afgánské školy,
kde děti kreslily slepičku. Něco mi na té jejich slepičce
pořád nesedělo, ale nedokázala jsem definovat, co
přesně. Pan učitel psal cosi na tabuli, a to ve směru
zprava doleva. Pak mi to došlo! Všechny afgánské
slepičky se koukaly doprava, kdežto já, když maluji
slepičku, tak vždy směřuje hlavou doleva.
Listovala jsem dětskými knížkami a vesměs všechna
zvířátka se tvářila, jako by dostala rozkaz „vlevo hleď“.
Dokonce i Večerníček pluje po obrazovce směrem na
východ. Udělala jsem si malý experiment. Poprosila jsem
své přátelé a známé, aby mi nakreslili libovolné zvířátko,
podmínkou však bylo, aby dotyčný tvor byl vyobrazen
z profilu. Sešlo se mi devět prasátek, sedm ptáčků, čtyři
pejskové, tři kočičky, dvě ryby a jedna želva. Kupodivu
žádný kůň. A všechna zvířátka kromě jednoho měla
jedno společné, a to pohled doleva.
Může způsob psaní podvědomě ovlivňovat to, kterým
směrem hledí člověk či zvíře nakreslené z profilu? Neboli
proč vždy hledí opačným směrem než píšeme? Nebo
mají muslimské národy v sobě zakódován jiný způsob
kresby než u nás v Evropě? A co Vy, jak byste nakreslili
jedním tahem prasátko?
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Pouze jediné prasátko z mého pokusu se koukalo
doprava. Jeho autorem byl modrooký blonďák, o kterém
s určitostí vím, že nemá muslimské předky. Tak nevím…
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Irské kaličky to umí rozbalit
Ženský v Irsku umí parádně zakalit. A není to jako
u nás v hospodách, kde sedí u stolu povětšinou chlapi
a mezi nimi sem tam nějaká baba. Do irských pubů
chodí dámské partičky všech věkových kategorií a lejou
do sebe Guinesse stejně tak poctivě jako pánské partičky
u vedlejšího stolu.
Do jednoho takového pubu ve Waterfordu jsme přišli
kolem páté hodiny v počtu čtyř lidí. Bylo tu plno, ale
u jednoho velkého stolu seděla skupina mladých žen
s malými dětmi, které pobíhaly kolem. Stůl byl obestavěn
kočárky.
Řekli jsme si, že tyhle brzdy vypadnou, a proto jsme
si my ženský sedly k baru a chlapi postávali vedle nás.
Ještě se musím zmínit o specifikách irských pubů.
Většinou je to dvojhospoda, která má uprostřed jeden
bar nebo, chcete-li výčepní pult, a na každé straně toho
baru je jedna hospoda, která má svůj vchod. Takže ten
společný bar má dvě obsluhy, každá pro ten svůj pub.
Číšníci nebo servírky si vás nevšímají do té doby, dokud
si o něco neřeknete. Když venku prší, můžete si tam
s klidem sednout, přečíst noviny, aniž byste si něco dali,
a nikdo vás nebude nutit ke konzumaci.
Tak tam popíjíme v tom waterfordským pubu
a degustujeme báječnou irskou whiskey a čekáme, až ty
irský holky půjdou s dětmi domů. Ale ony ne, caparti už
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chrněli utahaní v kočárcích a naše dámy se teprve
rozjely. Každých dvacet minut chodily všechny ven
kouřit, pivo si braly s sebou.
V Irsku se nesmí kouřit v restauracích, a tak to
někteří majitelé řeší tak, že k hospodě přistaví přístěnek,
aby kuřáci nemokli. Pak tam instalují krb, aby jim nebylo
zima. Pak tam dají stoly a židle, aby si mohli kolem toho
krbu sednout. A nakonec to částečně obezdí, aby se tam
lépe drželo teplo. De facto postaví jednu menší
polootevřenou hospodu. A někteří hospodští tam
dokonce chodí i obsluhovat. Kšeft je kšeft a kuřáka
neodnaučíš kouřit zákazy, ať si Evropská unie o tom
myslí, co chce.
Irskou specialitou je cider. Je to vlastně zkvašený
jablečný mošt. Vyrábí se ho několik druhů a všechny
jsou moc dobré. Ovšem šíleně po tom pálí žáha. Stačí si
dát dva. Jestli si myslíte, že to je málo, tak jste na
omylu. Pivo i cider se zde podávají ve sklenici o obsahu
jedné pinty a pinta je cca 0,6 litru. Když si to dáte
dvakrát, vypijete 1,2 litru jablečného vína, a to už na
škytavku a pálení žáhy stačí.
A ty irský matky v tom pubu popíjely, chechtaly se
a hulákaly, děti spokojeně spaly v kočárkách a nikdo
neřešil, že by měly jít domů, vykoupat je a dát spát do
postýlky. Naopak personál jim nosil pivo jak o závod. To
se mi líbilo, že to irský baby umí takto rozbalit a že
mužský jsou vůči nim tolerantní a neprudí.
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Našim chlapům se to moc nelíbilo, avšak ne z důvodu,
že by chtěli ty dámy moralizovat, ale už je z toho
postávání bolely nohy. Tak jsme se o půl desáté sebrali
a přesunuli do jiné hospody. Jak dlouho tak ty matky
zůstaly, nemám tušení.
Nejúžasnější jsou v Irsku sobotní večery. To je skoro
v každém pubu živá hudba a jsou narvané k prasknutí.
Prošli jsme celým městem a všude bylo plno, někde
dokonce stáli lidi až na chodníku a vrtěli se do rytmu
hudby, která hrála uvnitř. Náhodou jsme narazili na
hospodu, kde bylo docela prázdno. Všude byly plakáty
rockových muzikantů, ale nikdo tam nehrál. Bylo kolem
sedmé hodiny. Dali jsme si Guinesse a Jamesony. Do
hodiny se to zde zaplnilo tak, že jste pomalu neprošli na
záchod. A na podium vylezla rocková kapela. A hráli
skvěle. Moc jsme se vyblbli a zatancovali.
Do Irska bych se chtěla někdy zase vrátit. Podobnou
atmosféru, jaká tam panuje v pubech, jsem už nikde
nezažila.
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Megatlusťoši a úchylové jako celebrity?
Když sleduji v televizi příběhy lidí, kteří se se svojí
hmotností vyšplhali na půl tuny, a pak za dozoru lékařů
zhubli na 90 kg, mám podezření, že z nás dělají tak
trochu blbce a že se podobné pořady točí jen kvůli
zvýšení sledovanosti.
Nechápu, jak se člověk dopracuje k objemu, kdy už
nejenže neprojde futry od dveří, ale už se ani nehýbe
a jen leží a odfukuje jak plejtvák vyvržený na pevninu.
Nadbytečná kila mu tlačí na plíce natolik, že hrozí
udušení, a v tom okamžiku nastupuje lékařské věda.
Někdo přeci musí tomu nehybnému obřímu balvanu
to jídlo nosit, když už sám není schopen vyjít z domu.
A proč to ten dotyčný dělá? Proč ho takto zabíjí?
Nestačilo by říct, tak dost, dostaneš jen to, co potřebuješ
k zahnání hladu. A víc ani ťuk a můžeš škemrat a prosit,
jak chceš. Je to pro tvoje zdraví. Ale to ne, jeho blízcí
mu nadále nosí metráky hambáčů, hranolek,
majonézových salátů, bílého pečiva, čínských nudlí, a to
všechno pak zalejí „tlustou“ colou (to je ta s cukrem). A
tak ho krmí a krmí a radují se, jak nám ten pašík pěkně
tloustne.
To asi aby byl v televizi, že jo? A posypou se z toho
pěkné peníze, až se náš brontosaurus stane hlavním
hrdinou filmu. Bude z něho celebrita, všichni ho budou
obdivovat, jak je statečný a jakou má silnou vůli. Budou
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ho zvát do televize, kde bude všem dokola vyprávět, jak
shodil několik metráků. A bude jmenovat toho dobráka
doktora ze zázračné kliniky, který jej bez nároku na
odměnu zachránil. Na kliniku se pohrnou všichni tlusťoši
z Ameriky. A že jich tam je dost. Moje kamarádky byly
v USA a lidi jim říkali: „Vy jste takové krásné a štíhlé, vy
určitě nejste odsud.“ A klinika si bude mnout ruce
a profitovat.
Jinak si totiž nedovedu vysvětlit, proč to všechno lidé
podstupují. Také by mě zajímalo, kdo takové lidi
financuje? Jejich partneři bývají stejné „socky“ jako oni.
Bohatý a úspěšný podnikatel přeci nebude žít s někým
„tak odporným“. Jenom je udržet v čistotě, aby neleželi
s odpuštěním ve vlastních sračkách, vyžaduje několik
ošetřovatelů. A za co jim nakupují jídlo, kterého
spořádají na kila? Sponzoruje to klinika, kde se budou
„léčit“? Nepřekvapilo by mě to.
Stejně tak je podivný případ asi 30letého muže, který
vyžaduje od maminky krmit z kojenecké lahve, nosí
pleny a spí v dětské postýlce. Dost často o něm píšou na
internetu a bylo o něm natočeno několik reportáží. I zde
je podezřívám, že jakmile vypadne filmový štáb, kluk
vytáhne pleny, vyplivne dudlíka, vyleze z dětské postele
a dá si s matičkou panáka na oslavu toho, jak se všemi
zas pěkně vyběhli. A ještě za to dostali zaplaceno!
Prosím vás, která matka by utírala posraný zadek
třicetiletému chlapovi? Vždyť by to ani fyzicky nezvládla,
takovou péči.
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Myslíte, že to není možné? Možné je úplně všechno,
lidé dnes za peníze a za pět minut slávy na obrazovce
udělají cokoliv. Vezměte si jen u nás úspěšnou exhibici
primitivů, která běží pod názvem Výměna manželek. Lidé
jsou za 50 000 Kč ochotni před celým národem
demonstrovat, jaký mají doma humus, jak týrají zvířata,
dokonce i prodají své děti. V jednom dílu byla asi
desetiletá holčička, která se pomočovala. A řešilo se to
s velkou pompou. Dovedete si představit, jak té dívence
bylo, když přišla druhý den do školy? Takoví rodiče
zasluhují pár facek.
Proto nevěřte úplně všemu, čím nás neustále masírují
v televizi. Je to jen virtuální realita a ve skutečnosti může
být všechno úplně jinak.
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Blbý návyky
Taky vám jdou některé návyky partnera, rodičů či
přátel na nervy? Mnohdy musíte radši odejít, abyste
nevybuchli, přestože dotyčný nic tak hrozného nedělá?
Jen opakuje svůj „blbý návyk“. Nic si z toho nedělejte,
nejste sami.
Všeobecně je protivný zlozvyk, když někdo srká
polévku či kafe. Hnusí se mi, když lidé chrochtají při jídle
jak čuníci, potom si vysávají zbytky jídla ze zubů a syčí
přitom jak kobry. S přehledem nejodpornější je
vytahovat si z nosu kuličky a cvrnkat je po okolí. A taky
lepit rozžvýkanou žvejku na spodní stranu desky stolu.
Rovněž nesnáším, když někdo popotahuje nosem.
Byla jsem v divadle na hře o Edith Piaf a herečka se
snažila zahrát tu živočišnou ženskou z ulice tak, že si
neustále otírala rukávem nos a popotahovala. Úplně mi
tím zkazila zážitek z jinak povedené hry a v hlavě mi
uvízlo pouze toto.
Můj muž má zvyk, že jakmile odebereme jídlo
z velkého hrnce na talíře a ohřejeme v mikrovlnce, hned
zbytek přelije či přendá do něčeho menšího. Při dalším
ohřívání zase do menšího, a tak to pokračuje, dokud vše
nesníme. Většinou si vybere kastrol, v kterém polévka
sahá přesně po okraj. Má to tu výhodu, že když ji potom
vytahujete z ledničky, celou ji pocintáte a ještě si uděláte
cestičku ke kuchyňské lince.
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Kamarádka Jitka s manželem Milanem chovají krávy,
což znamená celoroční práci v „outdooru“. Když Milan
přijde domů na oběd, sundá si nejen holínky, ale
i ponožky, které zavěsí na některou ze židlí v kuchyni
nechat chvíli vysmrádnout. Když se vrací na pole či do
kravína, tak si je zase navlékne. Jitka se je snaží odklidit
z dosahu jídelního stolu, ale stejně během oběda
převelice trpí, jakmile jí sklouzne pohled na fusekle
odpočívající někde v koutku. Někdy to nevydrží a hodí
mu je do prádla, ovšem musí pak počítat s hádkou.
Moje babička po mně vždycky převěšovala prádlo.
Zásadně jsem věšela trička za spodní okraj, kdy rukávy
visí dolů. Babička tvrdila, že takto budou „vydojdaný“
a zakolíčkovala je za švy mezi rukávem a „tělem“ trička.
Trička sic nebyla dole „vydojdaný“, ale na ramenou tak
divně „panáčkovala“. Nakonec jsem to vyřešila tak, že
trička a košile zásadně věším na ramínka. Doporučuji.
Musíte mít ovšem ramínka s oblými rohy, aby vám to
nedělalo ty panáčky na ramenou.
Příbuzná Jarka mě zase vytáčí, když jí buchtu. Jednou
rukou si ji strká do úst a prstem druhé ruky „klove“ po
stole drobečky, které jí upadnou, a vrací je zpět do pusy.
Jakmile zalévá kafe, tak vždy po okraj, takže když pak
nese šálek ke stolu, je plný podšálek vycmrndanýho
kafe. Pak musíte dávat dobrý pozor, abyste se se šálkem
nepřiblížili nad oblečení, protože fleky od kafe jdou blbě
vyprat.
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Nemyslete si, že já nemám žádné zlozvyky. Mám,
nikdo nejsme dokonalý. Celou naši rodinu bavím tím, že
rovnám ovladače na konferenčním stolku. Máme celkem
tři, jeden na set-top-box, na TV a na DVD. Poté, co
poskládám noviny a časopisy ledabyle poházené po
stolku do pěkné a úhledné hromádky, srovnám ovladače
vedle sebe, a to podle velikosti (nejdelší je ten na
dývídýčko).
Na druhé straně mně vůbec nevadí, když se pod
stolem povalují chomáče psích chlupů či když jsou kolem
všech dveří otisky psích tlapek, jak na ně skáče a chce je
otevřít. Pavouci na záchodě mě vůbec nerozhodí,
dokonce jim dávám jména a vždycky si s Honzou či
Pepíkem při pobytu na WC povídám.
Ale běda, jakmile ovladače nezařezávají na dolní
lajně. To se pak opravdu rozčilím nad takovým
bordelem.
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Ty moje stará monarchie
Možná nadáváte, že ten váš chlap je lemra líná, skoro
s ničím vám nepomůže a jen se povaluje na gauči. Budu
vám vyprávět o vztahu mého dědy a babičky a třeba pak
přehodnotíte mínění, které máte, o svém miláčkovi.
Možná namítnete, že tenkrát byla jiná doba, že muži jsou
dnes mnohem vstřícnější k domácím pracím a mnohem
tolerantnější. Ano, máte pravdu. Přesto příběh
manželství mých prarodičů stojí za vyprávění.
Než jsem nastoupila do školy, strávila jsem rané
dětství u dědy a babičky na vesnici. Oba už byli
v důchodu, a tak jsem nemusela chodit do školky a tím
pádem užívat si blaha socialistické kolektivní výchovy ani
malovat na 7. listopadu Auroru a po zbytek roku továrny,
traktory a kombajny, jak mi líčily ostatní děti.
Děda Bohumil, přestože byl hrozný despota, babičku
velmi miloval. Nedokázal jí to ovšem dát náležitě najevo.
Jenom někdy, to ji pak oslovoval „můj brokátku
sametový“, „můj lístečku zlatistý“ či „ornamentku
duhový“. Většinou však z jeho úst padaly nadávky jako
„ty stará monarchie“ či „babo bláznivá“.
Nevím, do jaké míry babička špatně slyšela, protože
nosila naslouchadla. Faktem je, že na jeho narážky nikdy
nereagovala. Mlčela a dřela. Svého Bohouška s láskou
obskakovala a dělala, co mu na očích viděla.
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Protože měl cukrovku, vyvářela mu diety. Ovšem ne
v kuchyni. Sice zde byla místnost, kde byl sporák a velká
kamna a kde se v podstatě žilo, spalo a jedlo, protože
nikde jinde se netopilo. Jako prcek jsem viděla všechny
filmy s hvězdičkou, protože jsem v „kuchyni“
samozřejmě usínala, zatímco děda s babičkou se dívali
na televizi.
A že jsme u té televize, díky ní zde babička nemohla
vařit, protože se děda obával, aby páry z hrnců nezničily
onen vzácný přístroj značky Tesla. A tak připravovala
jídlo v „prádelně“. To byla zděná bouda na dvorku, kde
měla babička pračku, ždímačku a obrovskou plechovou
vanu.
Děda tam také občas zavítal, ale ne kvůli tomu, aby
babičce pomohl s prádlem. Měl zde soustruh a jen tak
pro radost si soustružil, zatímco se babička hrbila nad
vanou a ručně máchala prádlo v ledové vodě. Já jsem si
pak ze špon, které odlétávaly na zem, vyráběla náramky,
korále a čelenky (dodnes nechápu, jak to, že jsem se
o ostré špony nepořezala, to by se asi kontroloři
z Evropské unie, kteří dohlížejí nad bezpečností hraček,
zvencli). Ale zpátky k prádelně.
Babička si musela nejprve přes dvě chodby, schody
z baráku a dvůr nanosit do této boudy suroviny a nádobí
potřebné na vaření, na dvouplotýnkovém vařiči dala
dusit maso či vařit polévku, a pak několikrát absolvovala
celou tu dlouhou trasu tam a zpět, aby mohla zamíchat
guláš, odlepit ode dna hrnce knedlíky či okořenit rizoto.
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Samozřejmě, že se v prádelně netopilo, takže si na to
v zimě brala kabát. Hotové jídlo přetransportovala do
kuchyně-obýváku-jídelny a naservírovala dědovi až pod
nos.
Vzpomínám si, jak jednou děda seděl nad talířem
svíčkové a babička se ho zeptala: „Proč nejíš?“
„Nemám příbor,“odsekl nevrle děda.
Babička otevřela kredenc, která se nacházela hned za
dědovými zády a podala mu příbor, aby mohl zakrojit
domácí knedlíček. Kdyby se jen trochu otočil, měl ten
šuplík s vidličkami a noži nadosah, ani by nemusel
vstávat.
Po obědě si děda dal šlofíka a babička zatím umyla
nádobí v myčáku. Vodu na mytí si přinesla z prádelny,
kde si ji ohřála.
Moc jsem nechápala, proč děda pořád tak opatroval
a opečovával televizi. Zřejmě aby si mohl pořádně
zanadávat na komunisty, protože nevynechal jediné
Televizní noviny, které ho pokaždé rozpálily do běla.
A spílal babičce, když luxovala, neboť ho to rušilo při
čtení toho „bolševického plátku“, jak s oblibou říkával,
Rudého práva.
Děda byl za první republiky majitelem hospody
a velkoskladu piva (taky pořád naříkal, že teď pivo kvůli
cukrovce nemůže, a když jím byl obklopen, nepil ho)
a měl důvod na komunisty nadávat, protože mu to
všechno vzali. A za velmi pohnutých okolností.
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Když neproklínal soudruhy u televize či novin, seděl,
ucho přitisknuté na malém tranzistoráčku Dolly,
a poslouchal Hlas Ameriky či Svobodnou Evropu. Dodnes
si dokážu vybavit jejich znělku.
Jednou přitom podotkl: „Ten Reagan, ten jim dává na
prdel těm kurvám bolševickejm, ten komunistickej režim
zničí.“
Babička se podivila: „Ale ten komunistickej režim, to
jsme přeci my… my v tom musíme žít. To bude ničit
nás?“
Děda úplně zbrunátněl a zařval: „Babo blbá, ty
nechápeš světový souvislosti!“
A babička se urazila. Když už to děda s nadávkami
přehnal, šprajcla se, sekla s nádobím, co zrovna držela
v ruce, a nevadilo jí, že se rozbije. Poté bez jediného
slova odešla k nám, k své dceři, mé mamince. A vždy se
dušovala a zapřísahala, že tentokrát se na dědka
vykašle, ať si tam třeba shnije ve vlastní špíně, že už se
k němu nikdy nevrátí.
Za dva dny její pruďas Bohumil zazvonil u našich
dveří s kyticí, vyznal jí lásku, jak bez ní nemůže žít,
mnohdy u toho klečel a plakal. Dojatá babička se sebrala
a šla s dědou, momentálně pokornějším než beránek,
domů. Tatínek si vždycky dělal legraci, že tcháníček už
asi vyhladověl. A tak se to pořád opakovalo. Minimálně
jednou za tři neděle se u nás objevila babička, pobyla
den, dva, a posléze si ji děda zase odvedl domů. Za ruku
a se slzou štěstí v oku.
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Politický vývoj děda odhadl naprosto přesně. A nejen
co se týče Reagana. Místo pohádek mi vyprávěl příběh
o pirátu Morganovi, který přistál v Americe a v New
Yorku na Wall Streetu založil první banku. A že z Wall
Streetu přijdou na svět největší tragédie a katastrofy.
Vzhledem k tomu, kde vznikla světová krize, projevil se
jako jasnovidec. Vůbec netuším, kde všechny ty
informace bral, nota bene za železnou zdí.
Děda se nedožil roku 1989, bohužel, cukrovka ho
udolala. Zemřel předtím, než si ověřil, že se jeho vize
plní. Babička odešla dvacet let po něm. Celou tu dobu
o něm mluvila jako o nejlepším mužském na světě, který
jí nosil květiny a který jí až do konce života vyznával
lásku. Vše špatné bylo zapomenuto.
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Drbny pod okny i za dveřmi
Bydlíme na hlavní třídě. Má to své výhody i nevýhody.
Všude mám kousek, pokud cokoliv potřebuji koupit, je
rychlejší tam „doběhnout“ než vytahovat auto z garáže.
Ovšem když táhnou v noci opilci, tak jejich hulákání
máme z první ruky a slyšíme je zcela zřetelně. Dlužno
říct, že při některých popěvcích a rozhovorech se
i pobavím, neboť je neskutečné, jak kreativní dokážou
být ožralé mozky.
Také nám ochmelkové s oblibou ukopávají okapy.
Tuhle slyším v noci hrozný rachot a řeknu si: „To se asi
naše roury valí ulicí.“ Vyběhnu z domu, a taky že jo. Ale
nečekala jsem, že za nimi poběží dvě asi patnáctileté
holky.
A kolikrát už jsme na fasádě přemalovávali
kosodélník!
Náš dům je zvláštním strategickým místem, kde se
lidé zastavují a povídají si. Co jsem si už vyslechla
pootevřeným oknem v kuchyni při vaření! Problémy
s partnery, s dětmi, ten nemůže sehnat práci, toho
zrovna vyhodili a víte, že tahle zahejbá s tímhle?
Nejraději se místní drbny staví do výklenku přede
dveřmi. Když prší, tak jsou tam pěkně schované, a také
nepřekážejí pěšímu provozu na ulici.
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Když jdu nakoupit, říkám, že jdu „do města“. Moje
kamarádka, co se přistěhovala z Prahy, mě opravuje:
„Neříkej, že jdeš do města, řekni, že jdeš na rynk.“
Tak tedy, když jdu do města alias na rynk, mnohdy
přede dveřmi narazím na dvojici ženských zapředených
do hovoru.
„S dovolením,“ přetnu tok jejich řeči. Obvykle se mi
dostane nevraživého pohledu, který jasně říká: „Co si to
dovoluješ, co votravuješ, co nás rušíš!“
Nejednou se mi stalo, že jsem se po hodině či po
dvou hodinách vracela a ony dvě dámy pořád stojí před
naším vchodem a pořád si mají co říct. Když se chci
dostat dovnitř, zase je musím přerušit, zase mně dají
najevo, že obtěžuji, a pak dále pokračují v konverzaci.
Inu, není nad to bydlet na „hauptštráze“.
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Cikánko ty krásná
Stojím v bufetu, soukám do sebe obložený chlebíček
s vajíčkem a skrze výlohu pozoruji cvrkot na ulici. Pobíhá
zde nějaká cikánka, chytá kolemjdoucí za rukávy a cosi
jim naléhavě vykládá. Lidé jen odmítavě vrtí hlavou
a pokračují v chůzi.
Má na sobě pestrou halenku a dlouhou květovanou
sukni. Na hlavě šátek s našitými kulatými plíšky. Vypadá
trochu jak Šeherezáda.
Dojím a vyrazím na ulici. Zapadnu do prvního
průchodu, nenápadně povytáhnu z kabelky zrcátko
a kontroluji, zda nemám ve vlasech majolku, neboť při
konzumaci tohoto zabijáka diet nedokážu nikdy otevřít
pusu natolik, abych se neupatlala.
Kdosi mě chytí za paži.
„Pani, chcete hadat z ruky?“
Otočím se a hledím do upřímných hnědých očí, nad
nimiž cinkají zlaté plíšky. Je mi jí líto, neboť za celou tu
dobu, co jsem ji sledovala z bufetu, jsem nezaznamenala
žádný úspěch.
Proto se rozhodnu, že přeruším její marné snažení
a zeptám se: „Kolik za to chcete?“
„Padesat korun.“
Vím, říká se tomu skrytá žebrota.
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Natáhnu ruce s vědomím, že budu hrát její hru, na
jejímž konci bude darovaná almužna: „A kterou ruku
chcete?“
„Levou.“
Zahledí se do ruky a řekne: „Vy nejste z Prahy, přijela
ste z jinyho města kvůli práci.“
Nic neříkám. Má pravdu. Volala mi jedna firma, že se
chce se mnou dohodnout na překladech projektové
dokumentace. A chtějí mě vidět osobně, než mně
takovou práci svěří. Šéfové si mě lehce proklepli ze
stavební terminologie. Když jsem odpověděla, že AP je
zkratka „am Putz“, a znamená to, že se dráty povedou
na omítce, a UP je „unter Putz“, což je elektroinstalace
schovaná pod omítkou, byli velmi spokojeni. A když jsem
věděla, že sprinklery jsou sprchová hasicí zařízení,
naložili mi k překladu několik manuálů.
Cikánka pokračuje: „Vidim tu hodně peněz.“
Vypadá to, že mi zástupci rakouské firmy dobře
zaplatí.
Odpovím: „Možná máte pravdu.“
Celá se rozzáří: „V tom městě, v kterym žijete, máte
muže a dvě děti.“
Kývu souhlasně hlavou.
„A teď mi dejte ty penize,“ rázně ukončí věštění.
Dám jí slíbenou padesátikorunu a rýpnu si: „Do
budoucna jste mi toho moc neřekla.“
„Štěstí nehadam, ale mužu vám ho přičarovat.
Chcete?“ láká mě.
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„Chci,“ přitakám, protože jsem zvědavá.
Chytne mě za obě ruce, zavře oči a cosi odříkává
v romštině. Pak mě pustí, zkoumavě se na mě zahledí,
udělá na čele křížek a zadrmolí: „Přeju vám, vašim
dětem, vašemu muži štěstičko a zdravičko.“
„To je všechno?“ divím se.
„Jo, a teď mi za to něco dejte.“
Váhavě otevřu podruhé peněženku a vylovím další
padesátikorunu.
Vyčítavě se na mě podívá: „Tak vam štěsti a zdravi
vaši rodiny stoji jen za padesat korun? Že se nestydite!“
„A kolik jste si myslela, že vám dám?“ naštvu se. Jako
jediná jsem se nechala odchytit a ještě budu za necitu!
Opatrně rozevře peněženku, kterou držím v ruce,
a s potěšením zjistí: „Ale tady máte pětistovku.“
„Tu vám nemůžu dát, to mám na autobus domů.“
„Ale vedle máte ještě tři stovky, neřikejte, že ten
autobus je tak drahej.“
Prohrabuje se mou peněženkou a já jen překvapeně
zírám.
„Ale tu pětistovku mám na dárky pro děti. Slíbila
jsem, že jim něco z Prahy přivezu,“ lžu jak školák
chycený při krádeži a nedokážu milou věštkyni poslat
kamsi.
„Tak mi dejte ty tři stovky, to bude stačit.“
Opatrně povytáhne dvoustovku a stovku a podívá se
na mě, jak budu reagovat. Já nic. Osmělí se a vytáhne
bankovky z peněženky. Neschopna jakéhokoliv protestu
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sleduji, jak strká moje tři stovky někam do sukně,
poděkuje, ještě jednou popřeje zdravíčko a štěstíčko
a poté odchází neznámo kam.
V autobuse si promítám celou historku. To, že nejsem
z Prahy, uhodla. Buď vypadám jak typická venkovanka,
anebo by na to žádný z Pražáků nenaletěl. Že jsem
vdaná a mám dvě děti, také uhodla. Ale to se dá
napasovat na padesát procent populace.
Zase jsou věci mezi nebem a zemí! Třeba to opravdu
byla čarodějnice. Dala jsem jí dohromady tři sta padesát
korun. To by snad pro rodinné zdravíčko a štěstíčko
mohlo stačit. Nebo ne?
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Nenápadný půvab maloměsta
Když jsem poprvé přijela do Sedlčan na návštěvu
manželových rodičů, překvapily mě dvě věci.
První bylo, že v česnečce, kterou uvařil tchán, plavaly
velké kusy masa a rozpuštěný nastrouhaný ementál.
Byla jsem zvyklá jen na takovou omaštěnou čurifindu
z domova, ve které se kromě česneku sem tam objevily
brambory.
Druhé bylo, že zde nejezdí žádná městská hromadná
doprava. Manžel po obědě prohlásil, že se půjdeme
vykoupat na zdejší koupaliště.
„A pojedeme autobusem nebo trolejbusem?“ naivně
jsem se dotázala.
„Půjdeme dvacet minut pěšky,“ zněla lakonická
odpověď.
Později jsem zjistila, že během dvaceti minut dojdete
všude, že během této doby de facto projdete celé město,
od hřbitova na jednom konci k autobusovému nádraží na
druhém konci.
Pocházím z Hradce Králové. A potkat v tom mumraji
kámošku či někoho známého bylo důvodem zajít na pivo
či na kafe a pokecat. Kdybych toto praktikovala v našem
městečku, tak bych z té hospody pomalu nevylezla,
protože každý druhý, koho zde potkávám, je známý.
Také jsem si rychle odvykla říkat něco ve smyslu „Jo,
ty myslíš toho magora“, protože s 99% jistotou onen
66

„magor“ je nějakým způsobem příbuzný nebo známý
člověka, s kterým právě hovoříte.
Všichni se tu dobře znají a všechno o sobě vědí. Ví se,
kteří lidé jsou náplava a dívají se na ně trochu
s despektem. Pokud si ovšem „náplava“, jako já, vezme
„domorodce“, posuzují ji mnohem přívětivěji.
Je veřejným tajemstvím, kdo je čí milenka a že
skutečným tatínkem Matýska, Honzíka či Kuby je ten či
onen. Zásadně se to ale neříká těm „postiženým“. A když
Matýsek, Honzík či Kuba povyrostou, tak se lidé baví
a šuškají si: „Koukněte, celej Slepička, ten ho nezapře.“
Někdy to dojde tak daleko, že dětem říkají po jejich
pravých otcích, takže např. Jirkovi Stehlíkovi se přezdívá
malej Čížek. A vidíte, jaké má Adélka Kafková tmavý
kudrny? Celej Honza Vrabec! A zasvěcený občan ví, že
malá Vrabcová, se ve skutečnosti jmenuje Kafková.
Funguje zde pravidlo, pokud potřebujete řemeslníka,
zajdete do hospody na náměstí. Jestliže tam zrovna
nesedí instalatér Vojta či opravář praček Mirek, tak vám
na ně štamgasti určitě dají kontakt.
Když mně vyšla knížka, rázem jsem byla známá.
Abych se nenaparovala, tedy jen v našem v městečku,
které čítá pár tisíc obyvatel. Prodavačky v obchodech mě
oslovovaly a sdělovaly, že četly mou knihu a že se jim
líbila. Lidé v divadle mě zastavovali a vyptávali se, kdy
napíšu další knihu.
Mám-li hodně práce a nevycházím moc z domu,
pejskaři, které pravidelně potkávám na procházkách, se
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vyptávají manžela v hospodě, co je se mnou, že už mě
dlouho neviděli se psem. Někteří mně dokonce vzkazují,
že půjdou na Cihlák, ať se tam koukám objevit, že jsme
posledně nedokončili hovor, jak vymačkat pejskovi anální
žlázy.
Maloměsto má prostě svůj nenápadný půvab a časem
jsem zjistila, že už bych se do ruchu velkoměsta vrátit
nechtěla.
P.S. Uvedená jména jsou čistě náhodná, nejedná se
o vaše děti.
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Černé oči, jděte spát
Černé oči, jděte spát, však musíte ráno vstát, nebo
Černé oči má, to musí být má milá, taků frajárečku já
chcem, co má jméno Kateřina. Tyto lidové písničky určitě
dobře znáte. Jedno mají společné, a to černé oči. Ale
viděli jste někdy opravdovou černookou krásku?
Divoženku s očima jak propalující uhlíky? Elegantní
femme fatale, v jejímž uhrančivém pohledu se ztratíte?
Neberu v potaz černošky, romky či Indky, u nichž jsou
tmavé oči naprosto přirozené, a holku modrookou byste
mezi nimi těžko hledali. Mám na mysli „běžnou“ bělošku,
neboť autoři těchto lidových písní určitě opěvovali
děvčata a „frajárky“ z Čech a Moravy, a ne z Afriky.
Z mých přítelkyň a známých nemá černé oči ani jedna,
přestože jsou mezi nimi i snědé, tmavovlasé typy.
Začala jsem tedy pátrat na Googlu. Zadala jsem heslo
„černé oči“ v domnění, že mi to nabídne nepřeberné
množství krasavic s očima jak uhel. Vyběhla mi spousta
luxusních řasenek, díky nimž získáte úžasně dlouhé řasy
a sametově černé oči. Na smyslnosti vám dodají
i speciální temné oční čočky.
Po plejádě kosmetických firem následovala zvířátka.
Nejvíce jsou černé oči rozšířené mezi potkany, morčaty
a činčilami. Černoocí jsou také koně, křečci, králíci
a pískomilové. Po hlodavcích jsem se dostala na nabídky
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sex shopů a nafukovacích panen. Vyrábějí se jak
modrooké blondýny a rezky, tak černooké černovlásky.
Tudy cesta nevede, zkusila jsem to tedy jinak, budu
pátrat mezi celebritami, u nichž by se černé oči daly
předpokládat. Z hereček a zpěvaček s havraními vlasy
jsem namátkou vybrala tyto: Liz Taylor (šedé), Angelina
Jolie (šedomodré), Courteney Cox (šedomodré), Sandra
Bullock (hnědé), Demi Moore (zelené), Teri Hatcher
(hnědé), Yvonne Přenosilová (hnědé), Mahulena
Bočanová (hnědé).
Ještě jsem do vyhledávače vložila „černooká
herečka“. Obloukem jsem se vrátila na začátek, jelikož
na monitoru se vyrojily blondýny s dokonalým černým
make-upem kolem blankytně modrých očí.
Tak jsem to vzdala. Vy znáte nějakou ženskou
s černýma očima?
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Po nikom nic nechceme
Do vesnice, kde žije má babička, se přistěhovala
rodina Vávrových. Lidem jsou trnem v oku a nemají je
rádi. Proč? Vávrovi žijí alternativním způsobem života.
Což by tak nevadilo, venkovani už nejsou takové „tupé
hrany“, jak se domnívají někteří „vakouni“ (označení pro
Pražáky, protože z aut vybalují pořád nějaké vaky).
Venkov je dnes někde jinde, hranice tolerance se značně
posunuly, většina lidí z vesnic dojíždí do města za prací
a má na domě wifinu.
Co jim však na této rodince s třemi holkami a jedním
klukem vadí? Otec Vávra všude hrdě prohlašuje, že od
nikoho nic nechtějí, od nikoho nic nepotřebují, že jsou
naprosto soběstační. Pravda, pěstují zeleninu, brambory,
dokonce i obilniny. Mají ovocný sad a maličkou vinici.
Chovají pašíka a drůbež. V jídle jsou celkem soběstační.
Jinak potřebují, aby ti ostatní pitomci, kteří žijí
konzumním způsobem života, řádně pracovali a platili
daně. Potřebují, aby se ty jejich daně přerozdělily
a Vávrovi z nich část dostali ve formě podpory
v nezaměstnanosti. Oni totiž nemají čas chodit do práce,
matka je plně vytížena výchovou čtyř dětí a otec,
přestože by takový kolohnát někde makat mohl, renovací
polorozpadlého statku. Oba se ještě plahočí na
záhumenkách. Protože nemohou chodit nazí, potřebují,
aby jim někdo ušil oblečení. Aby měli kde bydlet, někdo
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musel ten statek postavit a někdo musí i dnes vyrábět
stavební materiál potřebný na jeho opravu, někdo musí
vyrobit stůl a židle, aby se mohli kde najíst atd. A také
potřebují, aby lidé platili sociální a zdravotní pojištění pro
případy, že si otec Vávra usekne při sekání dříví kus
prstu či se opaří při spařování prasete a bude muset být
ošetřen. A v nemocnici samozřejmě potřebují personál
vystudovaný k těmto účelům. Ještě potřebují úředníky
pro vyplácení dávek, učitele, aby vzdělávali jejich děti,
a policisty, aby je ochránili. Takto bychom mohli
pokračovat donekonečna. Kdyby všichni lidé takto „od
nikoho nic nepotřebovali“, za naškudlené úspory koupili
chalupy a odebrali se kamsi do šumavských hvozdů, svět
by se v podstatě zhroutil.
Vávrovi však místo toho, aby byli vděčni, že existuje
tak velkorysý sociální systém, který jim umožňuje
parazitovat na celé společnosti, chodí po vsi a trousí
moudra, jak správně a zdravě žít, jak by se měli
vychovávat děti, a to v lůnu přírody, bez mobilů, bez
televize a vůbec všech sdělovacích prostředků. Nevadí
jim, že tito jejich malí novodobí Tarzanové jsou pak ve
škole jen pro posměch a nejčastějšími oběťmi šikany.
Protože co s takovými, kteří ani nevědí, jaké trampoty
prožívá upír Edward a jeho milá Bella?
Vykládají, jak je strava ze supermarketů nekvalitní
a odporná a jak by nic takového nepozřeli. Jak je dobrý
doma upečený chléb, vlastní mošt a doma vykrmený
brojler. Že se to s těmi z krámu nedá srovnat. A také,
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jak by se lidé neměli honit jen za mamonem, ale vyjet si
každý den na pár hodinek do lesa a tam meditovat
a přemýšlet o smyslu života.
Není pak divu, když taťka Vávra začne šířit osvětu
v hospodě, že takový Venca Ptáček, který tráví celý den
za traktorem a nemá čas přemýšlet o podobných
ptákovinách, se nas… a jednu mu flákne.
A matka Vávrová pak napíše dojemný článek do
místního plátku, jak jsou někteří lidé ve vsi zlí
a nesnášenliví na rozdíl od Vávrovic familie, která má
ráda všechny ty dobré lidičky na světě. Jak od nikoho nic
nechtějí, jenom aby je nechali žít v klidu a míru.
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Ach, ta švýcarština
Nedávno jsem překládala námitku proti registraci
nové ochranné známky z důvodu podobnosti té dříve
zaregistrované. Námitku zpracovávala právní kancelář
v Curychu, tudíž jsem se musela potýkat se
„švýcarštinou“.
Jsem zvyklá, že Švýcaři mají svůj pravopis, který se
odlišuje od běžné němčiny, a v právnické a ekonomické
terminologii své specifické výrazy. Například právník či
advokát neřeknou Rechtsanwalt, ale Fürsprecher.
Ovšem „Verkehrkreise“ mi daly docela zabrat.
Všechny slovníky, a to jak elektronické, tak tištěné,
překládají „Verkehrkreise“ jako dopravní či silniční
okruhy. Když jsem si výraz zadala do obrázků na
německém Googlu, ukázal se mi běžný „kruháč“. Což mi
v námitkovém řízení jaksi nedávalo smysl.
Zkusila jsem googlovat přes německo-anglické a poté
přes anglicko-české slovníky, což se mi vždy osvědčilo.
Nakonec jsem požadovaný termín dohledala. Tak
„Verkehrskreise“ jsou cílové skupiny.
Napadlo by vás to?

74

Kraví rozhledy
„Tak co píšou v kravích rozhledech?“ nezapomene si
nikdy rýpnout manžel, když držím v ruce nějaký ženský
časopis. Pravda, není to třeskutě intelektuální čtení,
nedozvím se zde, zda skutečně existuje Olgoj Chorchoj,
co jsou to červí díry či bílí trpaslíci a na jakém principu
podléháme feromonům. Ale to se mohu dočíst
v kdejakém jiném odborném či populárně vědeckém
magazínu. Nakonec nemusím být chodící Wikipedie.
Pokud mám za sebou perný den, odsedím si u písíčka
deset hodin, jsem unavena a chci se před usnutím ještě
do „něčeho“ podívat, není nic lepšího, než sáhnout po
nějakém lehkém čtivu. Na Chucka Palahniuka, ač ho
miluji, v tu chvíli opravdu nemám náladu.
Babička mě ženskými časopisy poměrně zásobuje,
protože jí dáváme k Ježíšku předplatné. Když si je
přečte, přinese mi je. A tak se mohu podívat na
horoskopy pro předchozí týden, jestli to sedlo (zatím se
nestalo). Dojedu po ní nevyluštěné křížovky a mrknu se,
co minulý týden vyváděly naše celebrity. S uspokojením
zjistím, že jejich svět je plný pokrytectví, závisti, nevěry
a feťáckých dětí, a jsem vděčna za poklidný život
„obyčejné“ venkovské ženy.
Ráda pročítám různé psychologické poradny, kdy si
pisatelka stěžuje, že má nějaké to kilčo navíc a připadá
si frustrovaná. A fundovaný odborník jí odpoví, aby měla
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ráda své tělo takové, jaké je, že jen ze spokojených
a vyrovnaných žen může vyzařovat láska a pohoda, a že
chlapi stejně netouží po žádných vyzáblinách.
Načež následuje módní blok, kde se můžeme
pokochat
letošními
trendy
na
padesátikilových
modelkách. Jejich nožky v krátkých sukýnkách ve mně
evokují Eulalii Čubíkovou ze Zvonokosů. Gabriel
Chevallier ji popisuje jako ošklivou a zakyslou starou
pannu, která byla tak vychrtlá, že měla mezi stehny
mezeru na několik prstů.
A
jako
dokonalé
popření
veškerých
rad
renomovaného psychologa samozřejmě nechybí rubriky
jak zhubnout do plavek a různé diety, díky nimž budete
zase krásná a přitažlivá. Také máte možnost objednat si
báječné hubnoucí produkty, které můžete dokonce
vrátit, když se vám dílo nezdaří. A když už budete na
poště, tak proč zase nenapsat psychologovi do poradny,
aby vám dolil kapku sebevědomí?
Ženské časopisy jsou prostě velice zábavné. Nebo vy
znáte lepší a hlavně levnější relax, u kterého můžete
úplně a totálně vypnout?
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Nohy jsou sexy
Pohled na hezky upravené a nalakované nehty
v otevřených letních střevíčkách chlapy rajcuje. Ptala
jsem se pár kamarádů a říkali, že příliš dlouhé „drápy“
na rukou se jim moc nelíbí. Signalizují jim totiž, že se
dotyčná v domácnosti nepřetrhne. Ovšem na pěkné
a udržované nohy se podívají rádi. Nevím proč, ale je to
tak.
Milovníkem a obdivovatelem ženských nohou je
režisér Quentin Tarantino. Ve filmu Pulp Fiction Vincent
Vega (John Travolta) a Jules Winnfield (Samuel L.
Jackson) řeší, zda masáž nohou je stejně tak erotická
záležitost totéž jako soulož či dráždění vagíny jazykem.
Zde ukázka jejich slavného dialogu:
Vincent

Ale když si člověk hraje se sirkama, tak se
spálí.
Jules
Jak to myslíš?
Vincent
Že není dobrý masírovat Marcellusově
nevěstě nohy.
Jules Ty si nemyslíš, že to přehnal?
Vincent
No, Antoan asi od Marcelluse takovou reakci
nečekal, ale něco přece čekat musel.
Jules
Byla to masáž nohou! Masáž nohou nic není,
svý mámě masíruju nohy.
Vincent
Néé, je to důvěrný vošahávání Marcellusovy
ženušky.
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Teda není to tak hrozný, jako kdyby jí lízal, to
né, ale je to na stejným hřišti.
Jules
No no no no no, zadrž hochu. Lízat ženskou
a masírovat jí nohy není jedno a to samý.
Vincent
Není, ale hřiště je stejný!
Jules
Ani stejný hřiště to není! Hele. Možná se tvý
masáže liší od těch mejch, ale dotýkat se
nohou jeho ženy a strkat jazyk do její svatyně
není hra na stejným hřišti. Není to ani stejná
liga, je to úplně jinej sport! Na masáži nohou
není vůbec nic.
Vincent
Dělals někdy masáž nohou?
Jules
Css, ty mi budeš vykládat o masírování nohou.
Já jsem na to expert.
Vincent
A děláš to často?
Jules
To bych řek. Mám vymakanou techniku a
všechno, žádný lechtání, nic!
Vincent
A dělal bys takovou masáž chlapovi?
Jules Polib si!

Ve filmu Auto zabiják smyslné bosé nohy černošky
vystrčené z auta přilákaly úchylného pronásledovatele
natolik, že se jich musel lehce dotknout rty.
A což takoví Hanebný parchanti! Ve scéně, kdy šílený
„lovec židů“ Hans Landa zkouší botu herečce špiónce
Bridget von Hammersmark, nechá režisér spočinout
divákovo oko na krásné nožce s rudými nehty její
představitelky Diane Kruger. Jestli jste se dívali pozorně,
tak na tuto botu byl záběr již v předchozím obrazu
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v hospodě, v němž Diane Kruger jako britská špiónka
vysloveně zazářila.
Nádherné nohy Kim Basinger jste si mohli vychutnat
v postelové scéně s Mickey Rourkem v dnes už klasickém
filmu Devět a půl týdne.
I já sama se zalíbením sleduji dokonale upravené
obnažené ženské nohy. A to jsem normálně na chlapy.
Chodím na masáže lávovými kameny. Lehnu do
masážního lůžka obličejem dolů (tam je takový otvor,
takže vidíte na zem) a mohu se hodinu kochat hezkými
nohami masérky ve „zlatých“ žabkách.
Prostě jestli se chceme líbit, tak od hlavy až k patě!
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Žila jsem ve vile Aničce
Rané dětství jsem prožila ve vile Aničce. Vy nevíte, co
to je? Vila Anička je více než sto let stará secesní budova
v Hradci Králové. Nachází se na atraktivním strategickém
místě v centru města. Což je jí jen ke škodě a v podstatě
pro ni průšvih, protože její poslední majitel, pojišťovna
Generali, ji chce zbourat a postavit místo ní novou
hypermoderní budovu.
Proti tomu se vzedmula vlna protestů od ochranářů
památek až po obyčejné obyvatele Hradce a sepisují
různé petice a zasílají na Ministerstvo kultury.
Ministerstvo kultury ji zapsalo do seznamu kulturních
pátek, Generali se odvolala k soudu, zápis byl kvůli
nějaké procesní prkotině zrušen, lidé sepsali další petici,
zápis byl obnoven, Generali to napadla a pořád dokola.
Takto se to táhne už několik let.
Že se Anička zbourá, se plánovalo už v době temné
totality, i když důvody tenkrát byly zcela jiné. Budova
příliš připomínala prvorepublikovou smetánku a vůbec
nezapadala do socialistické architektury. Kolem Aničky
bylo více podobných honosných prvorepublikových vil
s nádhernými zahradami a tajemnými zákoutími, které
jsme jako děti prolézaly. Ty však už pohltil čas,
respektive bolševická „modernizace“. Anička stojí na
rohu Gočárovy a Střelecké ulice. Gočárova se tehdy
jmenovala Obránců míru. Když jsem vyhlédla z okna, tak
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na této hlavní třídě zářily zbytky neónů, které zde
instalovali ještě „zlí kapitalisté“ a které soudruzi, nevím
proč, neodstranili. Na prodejně obuvi, dříve obuv Baťa
a dneska zase obuv Baťa, blikala obrovská bota.
Po třídě Obránců míru byste došli na Gottwaldovo
náměstí, dnes Ulrichovo. JUDr. František Ulrich byl
primátorem na přelomu 19. a 20. století a zasloužil se
o kulturní a hlavně architektonický rozvoj města, přizval
taková esa jako Gočára a Kotěru, a díky němu se Hradci
začalo přezdívat „salón republiky“.
Před revolucí byl Hradec dost agilní komunistickou
metropolí a všichni tyrani zde měli pomníky. Celé
Gottwaldovo náměstí bylo tehdy obloženo mramorem.
A když trochu zapršelo či nachumelilo a pak to namrzlo,
tak lidi po tom mramoru jezdili jak na klouzačce a lámali
si všechny končetiny. Naštěstí na dolním konci náměstí
byla poliklinika a ta měla při prvním mrazíku plno práce.
Pak nějaký papaláš rozhodl, že to je nedůstojné
soudruha Gottwalda, aby se kolem jeho sochy pořádal
každou zimu takový masakr, a tak ten mramor za několik
mega zase sundali.
Ve Střelecké ulici jsem se projížděla na kole, silnice
byla předělena lipovou alejí, provoz zde byl minimální.
Dneska zde vede hradecký okruh, takže drandění na kole
by hraničilo se sebevraždou.
Nemyslete si, že bydlení v secesní vile byl nějaký
luxus. Naopak. Jelikož soudruzi pořád lavírovali, že ji
zlikvidují, neinvestovali do ní ani korunu.
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Bydleli jsme v podkroví, které čítalo tři místnosti,
půdičku a velkou půdu. Jedinou hygienou zde bylo
umyvadlo se studenou vodou na chodbě (jo, splachovací
záchod tam byl, jestli jste se chtěli zeptat). Topilo se
v kamnech pouze v kuchyni, kde maminka vařila na
dvouplotýnkovém vařiči a tatínek myl nádobí v klasickém
„myčáku“. V této místnosti se prostě „žilo“ a odtud se
teplo pouštělo otevřenými dveřmi do ložnice. Protože
jsem byla malé dítě, maminka mě koupala ve vaničce
a vodu na koupání ohřívala na sporáku. Jak se pak
koupali rodiče, vám nepovím, to už jsem spala. Asi se do
té dětské vaničky taky nějak vtěsnali, ostatně byli mladí
a zamilovaní.
Byl tam ještě veliký obývací pokoj, v němž se však
netopilo a ani v létě se v něm nepobývalo. Sloužil pouze
jako sklad leštěného ořechového nábytku a maminčina
klavíru. Na zemi byly parkety a na nich položen vzácný
koberec s třásněmi po prababičce. Na ty třásně existoval
speciální hřeben a já chodila do obýváku s oblibou česat
koberec. Tatínek mi nakazoval, že nesmím vstupovat na
dřevěný balkón, dřevo bylo ztrouchnivělé a prý bych se
propadla. Jak vidíte, nezkoušela jsem to, když píšu
tenhle článek.
Maminka pořád chodila na MNV, kdy už tu Andulu, jak
jí hanlivě přezdívala, konečně zbourají. Znamenalo by to,
že dostaneme náhradní byt v paneláku a budeme si
užívat si „přepychu“ koupelny, teplé vody a ústředního
topení. Úředníci národního výboru slibovali, že „určitě
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příští rok“. Většina hovorů doma se točila kolem našeho
příšerného bydlení a maminka s tatínkem se s nadějí
upínali ke každému dalšímu stanovenému datu zbourání
té „barabizny“.
Sotva jsem nastoupila do školy, maminka se dočkala.
Dostali jsme podnikový byt ve třináctipatráku nedaleko
fotbalového stadiónu (ten s „lízátky“) a já si konečně
mohla pozvat domů kamarádky bez obav, že budou mít
blbý dotazy, kde se jako koupem, kde mám svůj pokoj,
kde máme kuchyňskou linku a podobně.
„Andula“ přežila socialistické územní plánování, přežila
několik bank, které byly jejími majiteli a které v ní už
sídlily. A já doufám a pevně věřím, že přežije i tu
rozpínavou pojišťovnu, která nemá žádnou úctu
k historii. Vila Anička je přeci jen krásná budova, stala se
dominantou města a Hradečáci ji mají rádi. A jejím
zbouráním by mně zničili kus dětství.
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Takovej hnusnej hnědej
Dcera nám představila svého nového kluka. Docela
sympaťák ten Venda. Přijeli k nám na víkend, že
oslavíme jeho narozeniny. Poseděli jsme, popili, potykali
si. Pak Venouš navrhnul, že nás zve do hospody.
Nakonec, proč ne?
Prohlásila jsem, že jdu hodit něco na sebe, a chystala
se vyměnit své skvostné tepláčky za džíny. Jak jsem tak
vytancovávala omámena sektem z obýváku, Venda,
rovněž už docela rozjetý, za mými zády prohodil:
„Koukám, že ctíš Láďovu firmu.“
Měla jsem na sobě tričko, které jsem si také chystala
převléct. Mělo na zádech nápis firmy, kde manžel
pracuje. Jemu však je malé, tak mi ho dal.
Aniž bych se ohlédla, vystřelila jsem: „No jo, to Láďa
dostal. Když my trička s límečkem nesnášíme, tak ho
nosím aspoň na doma.“
„Tričko s límečkem, říkáš?“ pronesl chlapec ironicky.
Otočila jsem se. Hádejte, co měl na sobě a čeho jsem
si až doteď nevšimla? Jasně, tričko s límečkem! Naštěstí
se neurazil a vyprskl smíchy.
Vykoktala jsem ze sebe něco ve smyslu, že důvodem
nošení trička na doma není ani tak nešťastný límeček,
ale spíše nápis na zádech. Že nemusím být chodící
reklama. Manžel podotkl, ať už v tom nešlapu a mažu se
převlíct, a Venda se smál ještě víc.
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Když zavřeli hospodu, šla jsme s Láďou domů, a naši
mladí pokračovali do nočního podniku.
Na druhý den, v neděli, se prohrabovali oblečením
načpělým kouřem. Verča se chystala dát je ven vyvětrat.
Venda však zjistil, že ta černá mikina, kterou mu v půl
pátý ráno přinesla z putyky, není jeho. Noční klub však
bude otevřen až v úterý, oni však musí odjet do Prahy,
kde studují. Navrhla jsem, ať si s tím nelámou hlavu, že
všechno zařídím. Vrátím mikinu a vyzvednu jeho svetr.
Říkala jsem si, že bych si to měla u Vašíka vyžehlit, když
jsem to tak podělala s tím tričkem s límečkem.
Ve středu večer jsem popadla mikinu a vyrazila do
klubu. S barmanem, který zde obsluhuje, se znám.
Povídám mu: „Zdendo, nepostrádá někdo černou
mikinu?“
Zdeněk vrtí hlavou, že nikdo.
„Tak já ti ji tu nechám a vezmu si místo ní ten černej
svetr.“
„Jakej černej svetr?“
„Tady nezůstal žádnej černej svetr?“
„Na věšáku je ňáký oblečení, co tu lidi nechali, tak si
to prober.“
Přelétla jsem očima věšák, na němž visel jen hnědý
svetr, modrá a zelená bunda a deštník. Černý svetr však
ne. Možná, že si ho vzal majitel té mikiny a ještě si
nevšiml záměny.

85

Jakmile se u nás objevil Vašek, vysvětluji mu, že jeho
svetr tam bohužel nebyl. Venda, že ho to mrzí, že byl
docela drahej.
Ještě dodám: „Opravdu tam nic nebylo, na věšáku
visel jen takovej hnusnej hnědej.“
Chlapec mé dcerky zbystřil: „Takovej béžovej? Na
zip?“
Jakmile to dořekl, je mi jasné, že už mám zase
průser!
Snažím se z toho vybruslit a koktám: „Nevím, byla
tam hromada věcí, když jsem viděla, že tam není nic
černýho, tak jsem se v tom už neprohrabovala.“
„Proč černýho?“
Já pitomec! Automaticky jsem předpokládala, když si
to Verča spletla, že mikina a svetr musely mít stejnou
barvu. A taky mě nenapadlo, že by někteří kluci mohli
nosit i jiný barvy než můj syn rocker.
Snažím se nějak zachránit situaci a drmolím, že v těch
nočních podnikách je přítmí a vidět kulový, načež mě
manžel zase přeruší: „Už se v tom nepatlej a slib
Vendovi, že mu ten jeho svetřík přineseš.“
Což jsem ráda slíbila. Vašek na mě nezanevřel,
protože je to super kluk se smyslem pro humor. A když
přijel příště, měl u nás připravený vypraný a voňavý
béžový svetr na zip.
„Takovej hnusnej hnědej“ u nás od té doby funguje
jako zaklínadlo. Jakmile toto někdo vysloví, přerušíme
všechny hádky a spory a začneme se smát.
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Do vejšek mě nedostaneš
Mám fobii z výšek, příšernou. Jakmile se nakloním
nad jakoukoliv hloubku či propast, zatočí se mi hlava,
zvedne žaludek a zároveň mi jakýsi úlisný hlásek
našeptává: „Skoč, skoč.“ A já se bojím, že to nevydržím,
že mi rupne v hlavě a že ho jednou poslechnu. A že asi
nebudu lítat jak peříčko ve Forrest Gumpovi.
Nebylo tomu tak vždycky. Coby puberťačka jsem
bydlela ve třináctipatrovém věžáku, kde jsme v letních
měsících s kámoškou chodily potají kouřit na střechu.
Nebyl tam povolen přístup, ale my jsme se protáhly
malým okénkem vedle strojovny výtahu. Na střeše
věžáku byla černá lepenka a kolem dokola zídka
obložená cihlově červenými dlaždicemi. A my sedávaly
na té obrubě, nohy spuštěné směrem ven, kouřily jsme
a kecaly. Koukaly jsme přitom dolů do hloubky třinácti
pater a vůbec nás nenapadlo, že stačí špatný pohyb
a letíme.
Závratě jsem tenkrát neměla, zato je mám dnes, když
si na to vzpomenu. Dnes už mě do žádných výšek
nedostanou, návštěvy rozhleden většinou odsedím dole
v bufetu (a víš, že to taky není špatný?), v horách se
držím jen tam, Heduš, kde nejsou žádná panorámata.
Nejhorší zážitek pro mě byla hřebenová túra přes
Ostrý Roháč v Západních Tatrách. V té době ještě nebyl
rozšířen internet, takže jsem si nemohla vygooglovat
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šílené fotky řetězových přechodů. Vedl nás tehdy
kamarád Renda, který už tuto túru absolvoval. Když
jsem mu naznačila, že se strašně bojím výšek a že
nepolezu nikde, kde bych mohla spadnout, ujistil mě, že
se nemám čeho bát.
„Tam je takový chodníček a z jedné strany je řetěz
a toho se můžeš přidržovat,“ tvrdil.
Uvěřila jsem mu a vyrazili jsme z chaty Zvierovka. Po
celou cestu mě neustále uklidňoval, že to je brnkačka.
A pak jsme došli k prvnímu vodorovnému řetězu. Žádný
chodníček tam nebyl, jenom skála, na ní přikovaný řetěz
a pod ním uzoučký výstupek, na který se dalo jakž takž
stoupnout. A dolů ani nevím jaká hloubka, protože jsem
se tam radši ani nedívala.
Začala jsem hysterčit, že tohle nikdy nedokážu přejít.
Rozhodla jsem se, že se vrátím zpět to samou cestou, co
jsme přišli. Když jsem se otočila a udělala několik kroků,
tak jsem si uvědomila: „Do prdele, ty nemůžeš jít pryč,
máš tady dítě!“
Tak jsem zase udělala čelem vzad ke své Verunce,
která plakala a drmolila, že se bojí. Rendův syn Ondra
s obličejem bílým jako stěna si pro sebe mumlal: „Už
abysme byli na chatě na večeři, už abysme byli na chatě
na večeři…“
Renda přelezl jako první a zakřičel: „Nic to není, pojď,
Verunko, budu ti říkat, kam máš šlápnout.“
A tak se má dcerka chytla řetězu a posunovala nohy
za podrobných instrukcí ztřeštěného Reného.
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Vyrazila jsem hned za ní, strach o dítě potlačil strach
z výšek. Říkala jsem si, že jestli kvůli tomu šílenci Verča
spadne, skočím tam za ní. Jiné řešení jsem v tu chvíli
neviděla.
Postupně jsme nějakým zázrakem přešli všichni
a vylezli na vršek Ostrého Roháče. Zatímco se všichni
kochali vestoje krajinou pod sebou, ležela jsem na břiše
a čučela jen na šutry pod svým obličejem.
Za mým mužem ručkovala po řetězu nějaká Polka
a chytala se ho za batoh. Muž jí na vrcholu sprdnul, že
mohli oba spadnout, že měl co dělat, aby se udržel.
A ta dobrá žena odvětila: „Kiedy patrzysz tak
fachowo, myślałem, że jesteś przewodnikiem górskim
(když vy vypadáte tak zkušeně, já jsem myslela, že jste
horský vůdce).“
Ne všichni chlapi, co nosí plnovous a mají na zádech
batoh, musí být notně horští vůdci. Nakonec si spolu dali
hlt čučoriedkovice a podali i mně, která jsem se tam
hrůzou svíjela na zemi.
Díky té troše alkoholu pominul prvotní šok a já mohla
pokračovat v tom „úžasném“ dobrodružství. Dolů po
hřebeni jsem slézala víceméně po zadku, po čtyřech jak
opičák, protože jsem se bála postavit, abych neviděla ten
sešup napravo i nalevo. Nebyla jsem jediná, komu
vzpřímená chůze po dvou činila problémy. Verča i Polka
se sunuly podobným způsobem za mnou.
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Slézali jsme i další řetězy, ale tyto byly svislé
a nastupovalo se na ně z plošinky, kdybych se zde
smekla dolů, budu padat jen ten kousek.
Když se Ondra konečně dočkal vytoužené večeře na
Zvierovke, zeptali jsme se paní správcové, zda už se tam
někdo zřítil.
„Uklidnila“ nás, že každoročně tam pár lidí spadne, že
to je normální. A když jsme se pídili, co se s nimi potom
stane, odpověděla: „Nič, medvede ich zožerú, tam sa
žiadny vrtuľník ani žiadny záchranár nedostane, nemá
zmysel ich hľadať.“
Tak jsem ráda, že nás nesežrali medvědi. Když Renda
tuhle navrhnul, že bychom si mohli udělat výlet do
Dolomit, protože tam jsou pěkné ferraty, hnala jsem ho
svinským krokem.

90

Duo Úžas v Turecku
Celé léto jsme strávili hekáním a belháním v ortézách
po úrazech z kola, a tak jsme rádi využili nabídky
Knižního klubu na zájezd do Turecka, který se konal na
přelomu října a listopadu.
A protože Knižní klub patří pod německého vlastníka,
zájezd pořádala německá cestovka. Na letiště v turecké
Antalyi jsme se dopravili sami a zde si nás vyzvedli
průvodci. Jeden průvodce byl Turek, který hovořil
německy, druhý průvodce byl Čech, který tlumočil
z němčiny. Dejme jim pracovní jména Mustafa a Jiří.
Mustafa je v Turecku velmi rozšířené jméno, neboť se
tak jmenoval otec tureckého národa Mustafa Kemal
Atatürk. Atatürkův duch se v Turecku vznáší dodnes
a Turci si svého prvního prezidenta a velkého
reformátora nesmírně váží.
Po noclehu v hotelu jsme vyrazili do vnitrozemí, do
Kappadokie. V autobuse nám Jirka jako správný
průvodce podal „erudované info“. Dozvěděli jsme se, že
navštívíme fabriku na výrobu kožených oděvů, kde si prý
koupil obleček z kůžičky hladké jak dětská prdelka. Poté
se nám svěřil, že žil v Německu, kde taxikařil, a kdyby ho
jeho bejvalka neoškubala, mohl si užívat důchodu
a nemusel se otravovat na zájezdech jako tlumočník.
A dodal, že všechny ženský jsou mrchy. Dále nám
o Turecku prozradil, že se na minulém zájezdě ožral
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s mladýma holkama v baru. Holky ho nutily tancovat
a ještě teď ho z toho bolí hnáty.
Ubytovali jsme se v srdci Kappadokie, v městečku
Nevsehir. Kappadokie jsou úžasné skalní útvary, které
vznikly asi před 30 milióny let, kdy vybuchující sopky
pokryly území sopečným prachem a ten ztvrdl v horninu,
zvanou tuf. Tuf v průběhu let erodoval a vytvořil skalní
věže, kterým Turci říkají „pohádkové komíny“.
Nejatraktivnější je skalní město Göreme. Křesťanští
mniši zde kdysi vyhloubili do skal kláštery, kde žili
a pracovali. V kaplích je proto mnoho dochovaných
fresek s náboženskou tématikou. Mustafa nás provázel
touto unikátní památkou a Jiří tlumočil. Slovo
„Himmelfahrt“ tedy nanebevstoupení otrocky přeložil
jako „jízda do nebe“. K fresce, která znázorňovala, jak
k panně Marii přišli tři mudrcové, německy „drei
Weisen“, nám Jiří přetlumočil, že „k panence Marii přišli
ňáký tři chytrý“.
Ve skalním městě Zelve jsme byli naprosto zaskočeni
Jirkovou upřímností. Postěžoval si, že v minulém zájezdu
byla nějaká příšerná baba z Blesku, která mu vynadala,
že kecá jen kraviny a o Turecku vůbec nic neřekne.
A dožadoval se, abychom její nařčení vyvrátili. Leč
marně, neb jsme všichni mlčeli a v duchu s tou
jasnozřivou paní souhlasili.
I Mustafa měl „své chvilky“. Při návštěvě Růžového
údolí neboli Rose Valley prohlásil, že se skládá ze tří
částí, a to z části číslo 1, části číslo 2 a části číslo 3. Pak
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nám povyprávěl něco z historie Turecka, kdy Turci
v sebeobraně museli vyvraždit přes milión Arménů.
Po těchto nezapomenutelných zážitcích začal manžel
oběma průvodcům přezdívat „Duo Úžas“.
V nabídce zájezdu byl také let balonem nad celou
Kappadokií. Chtěli jsme vědět nějaké podrobnosti, tak
nám Jirka sdělil, že se toho zásadně nezúčastňuje,
protože se bojí vejšek a jako dítě se poblil na kolotoči.
Po návratu z Kappadokie jsme dělali okružní výlety
kolem Antalye. Při návštěvě antických zřícenin v Perthu
nám Jiří v rámci výkladu vysvětlil, že v Turecku je
zvykem poděkovat průvodcům a řidiči peněžitým darem.
A že se obvykle dává kolem 5 EUR na osobu. Lidé začali
po straně brblat, že ti dva „umělci“ si žádnou odměnu
nezaslouží, že mezi sebou peníze sice vybereme, ale
věnujeme je pouze tureckému řidiči, protože je milý,
sympatický a v tureckých horách řídil suverénně. A že
mu je předáme poslední den cestou na letiště.
Nevím, zda Jiří měl nějakého informátora či zda
špicoval při našem kverulování uši, ale v den odjezdu
přijel před hotel úplně jiný řidič. Byli jsme nemile
překvapeni a vyptávali se po „našem“ sympaťákovi. Řekli
nám, že má jiné povinnosti. Rezignovali jsme a odevzdali
sáček s vybraným obnosem Jiřímu a Mustafovi, kteří nás
ujistili, že třetinu částky určitě předají řidiči.
Na letišti se úžasné dvojici povedl vskutku
„majstrštyk“. Přivezli nás před terminál, kde jsme
vystoupili a rozloučili se. V odbavovací hale jsme prošli
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rentgenem a zamířili k odletům. Marně jsme však hledali
letadlo směřující do Prahy. Jeden z účastníků zájezdu se
šel poptat na informace, kde mu bylo řečeno, že letadlo
odlétá ze zcela jiného terminálu. Duchapřítomně vyběhl
z letištní haly, kde stále parkoval náš autobus. Oba
vypečení průvodci naštěstí ještě neodjeli, protože seděli
v autobuse a byli naprosto zabráni do dělení bakšiše.
Převezli nás ke správnému terminálu a odlet do Prahy
jsme stihli téměř na poslední minutu.
Chtěla bych poděkovat nakladatelství Ikar za to, že
vydalo perfektního průvodce po Turecku. Díky němu
jsme si to v této pozoruhodné zemi opravdu užili.
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Vyléčený ze všeho
Léčba sexuální závislosti na nás každou chvíli
vyskakuje z kdejakého bulvárního plátku. Vygooglila
jsem si, že taková diagnóza opravdu existuje. Je to stav,
kdy je člověk neustále hnán touhou po sexu a na nic
jiného de facto nemyslí.
Tito muži (ano, píšu úmyslně muži, protože
nymfomanie se často ani neléčí, a dokonce bývá vítaná
a vyhledávaná) jsou zcela ochromeni, nemůžou
vykonávat žádné zaměstnání kromě nějaké pozice
v pornoprůmyslu, protože jejich mozek zaměstnává
pouze to, jak se uspokojit. Když nemají po ruce vhodný
objekt na soulož, přestávají se ovládat a hojně
masturbují, a nestydí se ulevit si ani na veřejnosti.
V souvislosti se sexuální nenasytností se stále více
mluví o celebritách. Zajímavé je, že se tato choroba týká
především mužů, kteří oplývají penězi, neboli, jak říkáme
my Češi, jsou ve vatě. A čím víc jsou ve vatě, tím víc
jsou předurčeni omarodit. Tomuto prokletí moderní doby
už podlehli Michael Douglas, David Duchovny, Tiger
Woods a další.
Dle charakteristiky této nemoci mi není zcela jasné,
jak se posledně jmenovaný dokázal s takovým
handicapem soustředit na golf a získat tolik trofejí. Jak
to, že se mu z té věčné onanie neklepala ruka a z těch
prosouložených nocí před každým turnajem kolena.
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Anebo jak se mohli Michael Douglas či David Duchovny
tak dokonale soustředit a naučit se nazpaměť své role
a ještě je tak skvěle sehrát, když neměli v palici nic
jiného než „šoustání“.
Asi vás také napadne, že to je jen komedie, že ve
skutečnosti žádnou chorobnou sexuální žádostivostí
netrpí a že to všechno je kvůli tomu, aby se nějak očistili
před veřejností a „zavřeli ústa“ zneuctěným manželkám.
A když dají něco klinikám na „léčbu“, nebudou muset
platit tak horentní odstupné při eventuálním rozvodu.
Vůbec si nedovedu představit léčbu pohledného
a bohatého chlapa, kterému skáčou holky do postele
samy. A už vůbec si nedovedu představit, co si na oněch
klinikách představují pod pojmem „vyléčený“. Zřejmě to
bude muž, kterému je onanie naprosto odporná,
nevzrušují jej žádné nafukovací panny, lačná ústa
a temné otvory o velikosti penisu. Gayové jsou pro něho
úchyláci a při představě análního sexu je mu na
zvracení. Jestliže donedávna bral zavděk všemi
ženskými, co po světě běhají, dnes jej nechávají
naprosto chladným krasavice typu Scarlett Johansson či
Penélope Cruz. Nedovede si srovnat v hlavě, jak mohl
kdysi loudit „rychlovku“ u ledničky po té pěkné
Portugalce, co u nich sloužila jako au-pair. A už vůbec
nechápe, co ostatní chlapi vidí na poprsí Jessici Simpson.
Jediné, co jej vzrušuje, je pohled na vlastní manželku.
Na tu subtilní bytost, která jej donedávna vláčela médii
a házela na něho špínu, kde mohla, a tvrdila, že tohle
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mu nedaruje. Nyní je vše zapomenuto, on ví, že ona je
ta pravá, stále sexy, stále žádoucí. Dá mu ještě jednu
šanci, a ten šťastný usměvavý pár, který tak zdobil
obálky společenských časopisů, je zase zpátky. Anebo
taky ne, když se podvedená panička rozvede, strádat
rozhodně nebude.
Ne, to není lobotomie, to je úspěšná léčebná terapie
závislosti na sexu, víme. A myslete si o tom, co chcete.
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Gustík
Gustík byl nejpitomější kocour, jakého jsme měli.
Manžel ho slavnostně přinesl domů, že mu jeden pán,
kterému pomohl, jako projev vděčnosti věnoval perského
kocoura. Persie kdysi ležela v Perském zálivu, tak jsme
ho pojmenovali Sadám.
Jak Sadám rostl, vůbec nevykazoval znaky perské
kočky, vypadal jako obyčejný český strakáč. A protože
máme dost vlastních diktátorů a nemusíme chodit pro
jejich jména na Střední východ, nota bene, když odtud
stejně nepochází, přejmenovali jsme ho na Gustava.
A volali jsme na něho zdrobněle Gustíku.
Na Gustíka kocourek slyšel. Byl to však jeho jediný
projev inteligence. Zřejmě zde zafungovalo známé
nomen omen, protože Gustík nebyl předurčen stát se
nejoblíbenějším kocourem. Jeho největším průšvihem
bylo, že se nenaučil dělat potřebu venku.
Jako malinké koťátko chodil na bednu s kočkolitem.
Když však trochu povyrostl, tak se postavil na kraji
bedny čumákem směrem do středu a zadek mu čouhal
ven, takže po vykonání potřeby tekla hovínka po boku
krabice a rozplizla se na podlaze. Už mě nebavilo to
pořád uklízet, tak jsem bednu vyhodila a absolvovala
s kocourem dlouhý výcvik ohledně hygieny v domě.
Pokaždé, když něco vyvedl, strčila jsem mu do toho
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čumák a vyhodila ho ven. Najednou všechny hromádky
zmizely. Sláva, pochopil to!
Moje radost však trvala jen do té doby, než jsme
začali chystat na dovolenou. Do výklenku pod
schodištěm ukládáme cestovní tašky. Když jsme je
vytáhli, hádejte, co v nich bylo! Tašky se vůbec nedaly
vymýt, hrozně páchly, museli jsme je všechny vyhodit
a koupit nové.
A tak jsme všichni hlídali kocoura, jestli nezalézá pod
schody. Nezalézal, začali jsme mít ovšem rozhrabanou
a vyházenou hlínu kolem květináčů. Gustík vůbec nebyl
líný zvednout se z lavičky na zahradě a dojít si na záchod
domů do kytek. Nejradši měl fíkus a difenbachii, protože
byly v obrovském květináči na zemi, a to se mu jevilo
jako velmi pohodlné. Manžel, milovník květin, se rozzuřil,
a prohlásil, že ten debil už do domu nepáchne. A začali
jsme důsledně zavírat dveře na zahradu i v době, kdy
jsme byli venku.
Gustík si našel jinou cestu. O červencových svátcích
jsme vyrazili na čtyři dny na kola, doma byla jen
babička. Nakázali jsme jí, ať hlídá kocoura, aby nešel do
baráku. Když jsem po návratu otevřela dveře do ložnice,
myslela jsem, že mě klepne. Kocour skočil dovnitř
pootevřeným střešním oknem, ale už neuměl vyskočit
ven. Po celou tu dobu se válel a kálel v peřinách. Po
celém pokoji se linul ukrutný smrad. Peřiny byly na
vyhození, ten puch ničím ven nedostanete.
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Znamenalo to mít v létě pootevřená okna jen do té
míry, aby se Gustav neprotáhl. A také zavřené dveře
a pořád si dávat pozor, kde ten pitomej kocour je.
Gustíka naše věčné pronásledování přestalo bavit, urazil
se a ubytoval se v koši ve dřevníku, na jehož stříšku
jsem mu dávala misky s jídlem, aby mu je pes nesežral.
Léto jsme pak už přežili bez úhony, akorát sousedka
si pořád stěžovala, že se k nim cpe do baráku „nějakej
strakatej kocour“.
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Stres nejlepší pomocník?
Nejvíce práce udělám ve stresu. Jakmile mně naloží
hodně stránek k překladu a stanoví hrozivý termín,
vydržím pak sedět každý den přes 10 hodin u počítače
a koukat do monitoru, dokud na to „vidím“, a pak
odpadnout rovnou do postele. Tedy pokud zrovna
nemám výčitky svědomí, že zanedbávám rodinu
a domácnost, a nejezdím ve dvě ráno mopem po
podlaze či nepřipravuji jídlo na druhý den.
Při překladu mě plynule napadají slovíčka a vazby,
které bych jinak musela lovit v paměti či pracně hledat
ve slovníkách. Vzpomenu si, že jsem už něco podobného
překládala a valí se mi to do hlavy samo. Ve stresu
prostě dokážu obdivuhodné věci, a když se pak
k překladu někdy vrátím v klidu, podivuji se, jak jsem to
šikovně a kulantně napsala. A hlavně, co jsem toho
stihla.
Pravdou je, že po takovém pracovním zátahu mám
pak několik dní „vymalováno“, že se mi chce pořád spát
a nemám vůbec na nic náladu. Ani na čtení, které jsem
při zběsilém překládání tak postrádala. Jediné, co mě
hřeje, je to, že jsem si v krátkém čase vydělala nějaké
peníze. Pokud to však kompenzuji dobou, kterou
potřebuji na vzpamatování, nejsou mé příjmy nikterak
závratné.
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Když nejsem ve stresu, dokážu překládat dvě stránky
celý den, neustále odbíhám na Facebook, čtu zprávy na
Seznamu a také na serverech Lidovek a Mladé fronty, se
zájmem si projdu drby o celebritách, neb je přeci
důležité vědět, kdo se s kým spustil, kdo koho propleskl,
která má nové silikony a čí spratek fetuje. S oblibou si
vyhledávám, co mi předpovídají tarotové karty a aktuální
horoskopy. Sice se ještě nikdy se netrefily, ale já to
nevzdávám, a pravidelně se na ty mozek vymývající
weby vracím. Také omrknu literární servery, kde jsem
zaregistrovaná, rozdám pár komentářů či vložím vlastní
dílo, a pak se chodím každou čtvrthodinu koukat, co mi
tam kdo napsal. Prostě jsem mistr prokrastinace.
Také mě rozptyluje třeba jen obyčejné mytí rukou,
když si v koupelně všimnu, že pod umyvadlem je nějaký
svinstvo, a vydrhnu pak celou koupelnu. Vymyji psovi
všechny misky, otřu prach ze sbírky džbánků na poličce
pod stropem, vypulíruji sošky na krbu, postříkám
monitor i televizi čistícím antistatickým sprejem, vyleštím
pracovní stůl leštěnkou na dřevo a poté k němu zase
zasednu. Musím přec pokračovat v rozdělané práci,
zatímco stůl vydává nepříjemný chemický odér, po němž
za chvíli bolí hlava. Než se pustím do překládání,
zkontroluji mailovou poštu a poctivě si přečtu všechny
ptákoviny, které kolují po mailech a které v případě
pracovního nasazení buď mažu, nebo odsunuji do jiné
složky na potom (obvykle ji po čase také vymažu).
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Po mnoha hodinách „usilovné“ práce na PC zjistím, že
jsem toho mnoho neudělala, že jsem se radši měla
sebrat a jít se psem ven nebo navařit jídlo na několik dní
a nastrkat do mrazáku. Aspoň bych měla něco do
zásoby, až budu mít zase „fofr“ překlad.
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Hamouni a kolenovrti
Hamouni a kolenovrti jsou katastrofou nejen pro
partnerský vztah. Není ani snadné mít takového člověka
za kamaráda. A nedej bůh, jet s ním na dovolenou.
Takový vám ji dozajista zkazí. Ledaže byste vlastnili
zlatou kreditku a bylo vám jedno, že platíte za druhé.
Žádné takové boháče však neznám. Úspěšní
businessmani se nestávají bohatými proto, že by byli
štědří nebo že by rozhazovali a rozdávali peníze, ale
proto, že je úzkostlivě počítají a pečlivě sledují stav
svého konta. Největšími lakomci proto paradoxně bývají
ti nejbohatší. Říká se, že člověk se stává lakotným
v okamžiku, kdy naspoří první milión. Jeden takový
zbohatlík v našem městečku tvrdí, že „placením zbytečně
přicházíš o peníze“, tak se této nepříjemnosti snaží
všemožně vyhnout.
O hamižných zazobancích jsem ale nechtěla psát,
nýbrž o těch drobných šetřílcích a opatrníčcích, kteří se
vyskytují asi v každé partě a všichni to o nich vědí.
Jeden z nich, říkejme mu třeba Honza, je ukázkou
klasického škrta. Do hospody zásadně chodí s poslední
cigaretou v krabičce a pak už jen somruje na ostatních.
Vždy platí až poslední, protože většina chlapů si
nepamatuje přesně, kolik měli piv, a tak radši zatáhne
o jedno víc, a na našeho Honzíka pak už nic nezbude.
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Jednou se však kluci domluvili, že mu naopak každý
jedno „nechá“. Od té doby se hlásí o placení jako první.
Honza a jemu podobní nemají rádi, když je někde
společný účet a útrata se pak vydělí počtem osob. Když
však není nazbyt, tak se přizpůsobí, ale snaží se z toho
vytřískat co nejvíc. K jídlu si rozhodně nedají obyčejný
smažák s hranolky, ale biftek. Pak to zalejou
neuvěřitelným množstvím piva a nejdražších panáků, až
se pozvrací, ty silnější nátury i … no však víte.
Na rautech podobného snažílka poznáte, že
nepozorovaně obchází s igelitkou, do níž strká exotické
ovoce, a jako největší kořist si cení ukrást kus uzené
kýty. Když je tento týpek pozván na oslavu narozenin
snaží se dalekosáhle „přežrat a přechlastat“ hodnotu
dárku, který přinesl. Jedinou výjimkou jsou oslavy
narozenin či svátků šéfa a nadřízených, které skrblíci
berou jako investici do budoucna, a co se týče dárku,
plácnou se přes kapsu.
Naopak, když jdete na návštěvu k nim, dostane se
vám pohoštění v přibližné hodnotě toho, co jste přinesli
pro hostitele, načež je vám nenápadně naznačeno, že
toho bylo akorát dost a že můžete už jít domů. Dobře
sehraní hamounští manželé většinou markýrují, že už
nemůžou vydržet, až na sebe skočí, a vy při se pohledu
na jejich trapnou ochmatiku radši seberete a vypadnete.
Jejich domácnosti jsou vůbec specifické. Na záchodě
to páchne močí, protože splachují jen po velké potřebě.
Vařit vodu ve varné konvici se smí jen pro společné
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rodinné akce, neexistuje, aby si někdo udělal kafe jen
tak pro sebe a „plácal“ zbytečně elektriku. Oblékají se
zásadně v sekáčích a jedí potraviny s téměř prošlou
lhůtou trvanlivosti, které nakoupili v akci. Zásadně se
sprchují, a když si výjimečně napustí vanu, cachtají se
v loužičce jak pro kolibříka. Ovšem nejsou to žádní
chudáci, protože se pak zničehonic vytasí s drahým
autem nebo luxusním sportovním vybavením, kterými se
snaží všechny ohromit.
Tato vlastnost postihuje více muže a paradoxem je,
že jejich manželky pracně nabyté peníze zase rozfofrují.
Ovšem tyto mladé dámy musí umět vysvětlit, proč se tak
stalo. Znám pár takových párů a ujišťuji vás, že
manželky jsou mistryně výmluv.
Na dovolené v cizině neustále přepočítávají eura či
dolary na koruny. Když se má jít na oběd do hospody,
většinou nemají ani hlad ani žízeň, a pak si potají kupují
pečivo a levný salám v supermarketu. Když jsme byli
s cestovkou na Korfu a vraceli se po deseti dnech domů
přes Itálii, zažila jsem komickou historku. Koupili jsme si
u pumpy pořádnou bagetu s plátkem restovaného masa
a pochutnávali si na lavičkách nedaleko autobusu.
Manželé, účastníci zájezdu, vytáhli z tašky tatranku, muž
se do ní zakousl a zhnuseně řekl: „Já už ty tatranky
nemůžu ani vidět.“ Představte si, že tento páreček jedl
po celu tu dobu převážně sladkosti dovezené z domova.
Možná namítnete, že každý na to nemá, aby si kupoval
drahé jídlo u pumpy. Jenomže než toto, tak si radši
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zájezd na Korfu odpustím a budu se povalovat celý léto
na Slapech u Vltavy.
Skrblíci se většinou nesnášejí s příbuznými. Po smrti
rodičů se sourozenci nadobro rozkmotří, protože ten
hajzl brácha šlohnul ve skříňce ty „cibule“ po dědovi.
Jedna takováhle vypečená rodinka pořádala okamžitě po
úmrtí bohaté babičky nájezdy do její chalupy a odváželi
autem, co se dalo, aniž by čekali na nějaké řízení
o dědictví u notáře. Pak se tam jednou setkali a skončilo
to rvačkou a Úprkou naraženým na hlavě jednoho ze
sourozenců.
Vrcholem rozkoše pro kolenovrty je, když někde
dostanou něco zadarmo. Na to pak vzpomínají
s příjemným svrběním po celém těle. Snaží se vydolovat
z cizích peněženek maximum a je pro ně tragédií, když
musí zaplatit pokutu, protože chtěli ušetřit na mýtném,
za lístek na metro, dálniční známku či na parkovném. To
je rozhodí na dlouhou dobu. Prostě od chamtivců radši
pryč. Oni se nezmění, je to svým způsobem nemoc
podobná žárlivosti.
Blíží se doba dovolených. Pokud plánujete společnou
dovolenou s přáteli, s nimiž jste ještě nikde nebyli
a o nichž je známo, že to jsou nenapravitelní lakomci,
radši si to ještě pořádně rozmyslete.
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Útočíme na všechno, co má kuličky
„Máme prdíky, pokaždý, když se vzbudíme, jsme
pokakaný, po kojení se vždycky poblinkáme, oprudili
jsme si prdelku, už chodíme na nočníček, nejíme
zeleninku, roste nám zoubek, už umíme říct táta apod.,“
slýcháváme od mladých maminek neboli, jak jim
z legrace přezdívá můj muž, „laktátů“ (odvozeno od
ženy, která má laktaci).
Ano, nevypráví o svých potomcích ve třetí osobě, ale
vyjadřují se jako Jeho Veličenstvo či dobrotivý
monarcha.
Jestli si myslíte, že je to znakem hormonální
nevyváženosti po porodu, tak se mýlíte. Takto běžně
mluví plno pejskařů, které potkávám, když jdu na
procházku s naším chodským psem Bennym. A také
kladou otázky v množném čísle.
Ze začátku jsem byla trochu zaskočena dotazem „Jste
holka nebo kluk?“ Ale pochopila jsem, že se to týká
pouze našeho psa a že na moje pohlaví se neptají, neb
je zřejmé.
Takže na „Nemáte blechy?“ po pravdě odpovídám, že
nevím, protože já je sice nemám, ale mému psovi do
kožichu zas až tak nevidím. S jistotou však reaguji na
otázku „Perete se?“ Já tedy ne a hafík taky ne.
A pejskaři mi, podobně jako maminky těch
nejmenších prcků, sdělují informace o svých miláčcích.
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A tak se dozvídám, že: „My se háráme, my nemáme rádi
velký psy, my útočíme na velký psy, my se bojíme
vlčáků, nás pokousal vlčák, my jsme ještě neměli
štěňátko, my jsme byli nemocný, my jsme snědli něco
špatného, my nežereme granule, my zahrabáváme
granule, my milujeme vajíčka, my utíkáme za fenama,
my spolu spíme v posteli, my nikoho nepustíme na
gauč.“
Ovšem nejvíce mě dostala paní, která venčila jack
russel teriéra. Na dotaz, zda jsme pes nebo fena, jsem
odpověděla, že pes.
Paní se zhrozila: „My totiž útočíme na všechno, co má
kuličky.“
Než jsem jí stačila odpovědět, že já ani můj pes na
všechno, co má kuličky, neútočíme, ba naopak, že
takovou společnost vyhledáváme, byla paní i s pejskem
pryč.
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Krémíček pro maminku
Nesnáším, když na mě někdo mluví v zdrobnělinách.
Většina lidí to nemá ráda.
Jedna moje známá je učitelka v mateřské školce.
Když se svého osmnáctiletého syna při odchodu z WC
zeptala, zda si umyl ručičky, naštvaný kluk jí briskně
odsekl: „Maminko, ptáš se pokaždé, polib mi už
prdelku.“
Šišlání a pitvoření jsem ochotna ještě tolerovat
u babiček mluvících na své vnoučky, neb mimina jsou
velmi roztomilá, tak není divu, že jsou z nich tyto dámy
totálně naměkko, navíc pokud se jedná o vlastní krev.
Rozhodla jsem se, že mamince koupím k narozeninám
zase kosmetiku, protože minulý dárek, návštěva solné
jeskyně, ji nikterak neodvázal.
Poprosila jsem prodavačku v prodejně luxusní
kosmetiky, ať mi něco doporučí. Tak jsem se dozvěděla,
že tento krémíček se hodí na zralou pleť, že toto mlíčko
krásně voní a do koupele je úžasný tento olejíček.
A možná by se mamince líbil tento parfémek, zcela nová
značka. Parfémek jsem odmítla, protože byl hrozně
kořeněný a maminka by smrděla jak Nataša, a olejíček
do koupele taky, jelikož se zásadně sprchuje.
„A líčí se?“ vyzvídala prodavačka.
„Trochu jo, používá rtěnku a tužku na obočí,“
přitakala jsem.
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„A jakou barvičku používá na pusinku?“
Vybraly jsme růžovou rtěnku na pusinku, hnědou
konturovací tužtičku a také skvělou vodičku na odlíčení.
No prostě parádička. To bude maminečka koukat, to
bude překvapeníčko.
Požádala jsem tu infantilní paní, aby mi z toho udělala
pěkný balíček. V obchodě byla zrovna kamarádka, tak
jsem se s ní zakecala.
Když jsem se otočila k pultu, zděsila jsem se, protože
mi zabalila každou věc zvlášť.
„Proč jste to nedala dohromady?“ ptám se.
„My nemáme tak velký pytlíčky.“
Drahý to bylo jak prase (teda prasátečko) a oni
nemají velký pytlíčky! V téhle prodejničce jsem asi byla
naposled. Musela jsem zajít ještě vedle do krámečku
a koupit na to vše velkou dárkovou taštičku.
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Tahle země není pro starý
A stejně jako bratři Coenové tím nemyslím důchodce
nad 70 let, ale pracující lidi starší 40 let. Lidi, kteří se
musí a ještě dlouho budou muset nějak živit, přestože na
ně mladá nastupující generace mnohdy kouká jak na
otravný hmyz.
Co se stalo mně. Kontaktoval mě šéf jedné agentury,
s kterou jsem kdysi v pohodě spolupracovala. Nadšeně
mi vykládal, že fúzovali s dalšími agenturami a vytvořili
jednu velkou firmu, které budeme pracovně říkat třeba
Jouda Market. A tito Joudové jsou součástí
mezinárodního koncernu, jehož matkou jsou Italové.
Vzhledem k tomu, jak si Italové teď ekonomicky stojí,
mě tato informace nikterak neodvázala, a pomyslela
jsem si něco o perspektivě celého projektu.
Nicméně mě předal svým kolegům z managementu
dotyčné agentury, neboť on sám se ve vedení, jak jsem
se pak koukala na webu, nevyskytoval.
Brzy mi přišla od Jouda Marketu pozvánka na
dvoudenní školení, kterého se musí všichni překladatelé
povinně účastnit, neboť ve všech firmách se pro
překlady používá společný systém. Následovala žádost
o speciálně strukturovaný životopis a fakturační údaje.
Vše jsem poctivě sepsala a poslala. Myslím, že tady už
o mně bylo rozhodnuto.
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Na pozvánce na školení stálo, že nám doporučují vzít
si s sebou notebook, jednak nemají dostatek počítačů
pro všechny a jednak nám do něho nainstalují nový
software. Zvažovala jsem, zda si nevezmu jenom externí
harddisk, protože žádný notebook nevlastním, a budu
pracovat na jejich PC. Nakonec jsem do tašky strčila
manželův netbook a odfrčela do Prahy.
A začal den blbec. Vylezla jsem z metra a bezpečně
zamířila k polokruhové budově, kterou jsem si našla dle
adresy na googlovských satelitních mapách. Celou jsem
ji obešla, ale cedulku s Jouda Marketem nikde nenašla.
Byla tam však jiná firma, tak jsem se zeptala.
„To je zde, to jsme my, jo to je tahle adresa,“
potvrdila mi slečna na recepci.
„Ale tahle firma tu není?“ podivila se.
A pak mě poslala směrem k poště, kde by to možná
mohlo být. Bloudila jsem Petrželovou ulicí a marně
hledala číslo popisné 755/28.
Byla zde otevřená prodejna potravin, avšak ani
prodavačka netušila, kde by se záhadná firma mohla
skrývat.
Ze zoufalství jsem vlezla do informačního střediska na
místní radnici.
„Ukažte mi ty mapy,“ požádala mě paní z informací.
Chvíli je zkoumala, přidali si i ostatní, všichni vrtěli
hlavami, a paní se nakonec zhrozila: „Ale my tady vůbec
nejsme, to máte nějaký starý mapy!“
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Sice mé písíčko není technický hit, ale na funkci
vyhledávače to snad nemá vliv.
Rozhodla jsem se, že Joudům zavolám, ať mě
nasměrují. Vytáhnu můj nový dotykáč, který jsem
dostala k narozeninám, vydotykuju číslo a zobrazí se mi,
že mám všechny hovory blokovány, protože je nastaven
letecký režim. Už si vzpomínám, cesta metrem byla
dlouhá, všichni čuměli do mobilu, tak jsem neodolala
a hrála si s ním taky.
„Nevíte, jak se zbavím leteckýho režimu, mám nový
mobil?“ ptám se ostatních.
Už zase všichni vrtí hlavami.
„Já vám tam radši zavolám,“ slituje se ta dobrá žena.
Po vytočení čísla na pevné lince mi předá sluchátko
a já se dopodrobna dozvím, kam mám jít.
Dorazím se čtvrthodinovým zpožděním a omlouvám
se, že jsem to nemohla najít, protože mi vyhledávač
našel úplně jinou budovu než tu, ve které sídlí.
Sedí tu partička lidí o něco málo starších než mé děti
a útrpně se usmívá. Brzy budu mít příležitost zjistit, že si
všichni tykají, jsou velmi uvolnění a používají slova, která
jsem nikdy neslyšela. Předpokládám, že budou
i mimořádně flexibilní.
Celá uřícená se posadím, zapojím netbook do
elektriky, ale jako na potvoru ho nemůžu spustit. Pořád
chce pracovat v nouzovém režimu. Asi na popáté se mi
to konečně povede.
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Jeden z mladíků, kterého mám tendenci oslovovat
chlapečku jak Kate Winslet v Předčítači, protože opravdu
vypadá jak teeneger, si jej ode mě vezme, že mi nahraje
programy. Chvíli tam něco vyrábí a pak vyděšeně zvolá:
„Ale vy tam nemáte ofisy!“
No jasně, že tam nemám ofisy! Na to naše domácí
brouzdání po netu u televize žádný Microsoft Office
nepotřebujeme.
Klučík tam zase něco tvoří, pak mi vrátí přístroj
a praví: „Už to máte nainstalované. Jaký tam máte mail?
Pošlu vám hesla.“
Zřejmě si všiml, že tam nejsou nejen ofisy, ale ani
Thunderbird či Outlook Expres.
Po pravdě odpovím: „To je manželův netbook, má ho
ani ne měsíc, ještě tam žádnou poštu nainstalovanou
nemá. Ale můžete mi to poslat na mail na Seznamu.“
Mailovou schránku na Seznamu používám zejména
pro průběžné zálohování souborů během překládání,
protože je při příjmu běžné pošty nestáhnu, ale zůstanou
mi pro případ jakékoliv katastrofy pěkně uloženy ve
virtuálnu. Chystám se mu nadiktovat adresu, ale mezitím
mi podá seznam hesel natištěný na papíru. První
moment, kdy ze mě udělal blbce, signalizoval, že tu
nebude něco v pořádku.
Přes hesla z papíru jsem se přihlásila do systému
a zaposlouchala se do výkladu školitele. S uspokojením
zjišťuji, že tento software je velmi podobný tomu, s nímž
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jsem asi před šesti lety pracovala pro jinou agenturu
v rámci Překladatelského centra pro orgány EU.
Celý projekt, stejně jako tento, spočíval v tom, že
všichni překladatelé pracovali v daném systému.
Agentura nám každý týden přidělila penzum práce
a každý si mohl navolit, kolik toho přeloží. Nepřekládali
jsme jen tak z hlavy, ale museli jsme dodržovat
jednotnou terminologii, kterou jsme hledali v databázi
Concordancer, jež se neustále aktualizovala. Dodnes si
pamatuji, že chat room byla konferenční místnost,
a nesměli jsme psát franšízant, ale uživatel licence,
špatně byly přesnídávky, rádio či workshop, dobře byly
svačinky, rozhlas či pracovní setkání.
Zeleně označené texty byly již přeložené, žluté
potřebovaly ještě úpravy a červené se překládaly. Pokud
jsme v již přeložených textech našli vyložené nesmysly,
tak jsme to opravili a nahlásili opravu centru. Takže jsem
po svých předchůdcích, zcela jistě výborných
překladatelích, opravila, že „Handschuhe“ není ručně šitá
obuv, ale rukavice, že „Kartoffelknödel“ není kobliha
plněná brambory, ale bramborový knedlík. A že
„Hardware“ není železářské zboží a „Software“ není
jemné prádlo, snad nemusím zdůrazňovat. Pak zde bylo
ještě plno pomocných funkcí, které byly de facto shodné
se softwarem, na který jsme se školili.
Neměla jsem proto žádné dotazy, z čehož ostatní asi
usoudili, že vůbec nevím, která bije. Zeptala jsem se
pouze, kde software vytvořili, neboť ten, který již umím,
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vznikl v Lucembursku, a proto mě napadlo, zda se
nejedná o tutéž firmu. Školitel mi sdělil, že v Německu.
Zajásala jsem: „Tak to já si pak vezmu německý
manuál.“
Podivil se: „Vy snad neumíte anglicky?“
„Myslela jsem, že když jsem překladatelka z němčiny,
že to pro mě bude výhodnější.“
„Ale oni to psali všechno rovnou v angličtině a žádné
německé manuály k tomu nejsou.“
Tak na tuto blbost nemám co říct. Je přeci nad slunce
jasné, že žádná firma nebude psát manuály ke svému
produktu v mateřském jazyce!
Angličtinu jsem měla na gymplu i na vejšce, navíc
moje jediné zaměstnání kdysi bylo programátorka, kde
to bez angličtiny nejde. Nemám problém pochopit
systém zde popisovaný. Ale má cenu toto vše vykládat
tomuto Kindermanagementu? Cítím, že mezi ně
nepatřím, že se na mě dívají jak na geronta a totálního
trotla, který maturoval ještě z ruštiny, nevyzná se vůbec
v Praze a neumí si ani pustit komp.
Během pauzy na oběd se vrátím o něco dříve a chci si
přečíst novinky. Chlapeček mě vyžene od netbooku, prý
tam musí ještě něco upravit. Koukám mu přes rameno
a s údivem sleduji, jak maže soubory, které mají v názvu
„install“ a přemýšlím, jak asi dostanu všechno do
počítače, když mi vymazal instalační soubory.
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Po obědě pokračuje školení. Chci se přihlásit do
systému, ale nejde to. Otevře se jen černé okno,
z kterého nejde ani vyskočit ani pokračovat.
„Mně to nějak nejde, mohl byste se na to podívat?“
špitnu na rachitická zádíčka mladíka, který vše způsobil.
Zádíčka se jen zatřesou.
Opakuji svou prosbu. Nic. Vypnu a zapnu počítač,
znovu se přihlásím do systému, a opět na mě zírá jen
černá tlama obrazovky.
„Měla jste si od manžela půjčit lepší netbook,“ rýpne
si posměšně školitel.
„Ale dopoledne to fungovalo normálně.“
Nic, žádná reakce. Nikdo mi nenabídne, že bych si
mohla sednout k počítači, kterých je tu několik.
Jen mladičká blondýna naproti se přiblble uchechtává.
Začíná mi docházet, že jsem zřejmě byla eliminována.
Nechci však dělat apriorní soudy, třeba je to opravdu
tím netbookem, navíc jsem přišla pozdě, tak bych si
neměla moc vyskakovat. Proto prohlásím: „Nebudete
dělat ještě nějaké školení? Půjčila bych si někde
notebook, systém si do něho přeinstalovala a přijela
s ním.“
„Pravděpodobně v pondělí šestnáctého budu mít ještě
takový jednodenní rychlokurs. Pošlu vám pak
podrobnosti.“
Při odchodu ze školení jsem obešla budovu a nahlédla
do jedné prodejny. Prodavačka mi byla nějaká
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povědomá. Zvednu hlavu a zjistím, že to jsou tytéž
potraviny, kde jsem se dotazovala ráno.
Doma jsem se marně snažila celý systém
přeinstalovat do počítače. Ani programátor si s tím
nevěděl rady, prý tam chybí nějaké soubory a černé
okno nejde nijak zavřít.
Na další školení mě nikdo nepozval, je osmnáctého,
takže můžu s klidným srdcem napsat tento článek. Holt,
tahle země není pro starý.
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Dobré pití to jistí
„Já potřebuji šroubovat?“ zeptal se překvapeně můj
muž poté, co ke kulatému výročí svatby vybalil z krabice
akušroubovák.
„Když jste dělali s Michalem ten plot, tak sis ho
chválil,“ namítám.
Při stavbě dřevěného plotu mu pomáhal kamarád
Michal, který je majitelem dřevovýroby, a manžel se
rozplýval, jaká je to výborná věc ten akušroubovák, a jak
to s ním jde všechno rychle.
Když však nyní vidím jeho rozpačitý pohled, dochází
mi, že ten dřevený plot je jedna z posledních věcí, co se
u nás šroubovaly, že se u nás další rekonstrukce
nechystají a že tahle „skvělá vychytávka“ skončí
nevyužitá v dílně.
Každoročně mu k Ježíšku kupuji knížky, oblečení či
něco z kožené galanterie a k výročí svatby, které
následuje na Silvestra (jo, nedivte se, brali jsme se na
Silvestra, byla jsem těhotná a jiný volný termín nebyl),
láhev drahého koňaku nebo luxusní vodu po holení. Po
Vánocích se nám sešly dvě lahve koňaku od jiných členů
rodiny a „vizuální kontrolou“ v koupelně jsem zjistila, že
se v poličce vedle sebe tísní dva nespotřebovaní
Davidové Beckhamové a jeden Giorgio Armani, které mu
nadělily svátek a narozeniny. Takže to chce vymyslet
něco zcela nečekaného, prostě bombu.
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Zážitkové dárky jsem vyloučila hned. Minulý rok nám
děti darovaly koupel v pivních lázních a my jsme vůbec
nebyli schopni se domluvit na termínu do půlky února,
než voucher vyprší. Každý víkend jsme něco měli, takže
by to znamenalo vzít si kvůli tomu oba dovolenou, dojet
do Prahy, vykoupat se a zpět. Nakonec se v lázni
porochnila pražská sestřenka s manželem.
Zamítla jsem i let balonem, tandemový seskok
padákem, bungee jumping a podobné aktivity.
Psychologové tvrdí, že se to nemá dávat jako dárek,
protože kdyby se něco stalo, člověk by si do smrti
vyčítal, že toho druhého de facto „zabil“, v lepším
případě zmrzačil.
Tak mě napadlo, že mu dám nějaký „vercajk“,
protože je docela kutil a s motorovkou či vrtačkou se
ohání jako profík. Štípačka na dřevo by se šikla, ale ty
dobré začínají od deseti tisíc. To si koupíme někdy jako
„společný“ dárek.
A když si tak pochvaloval akušroubovák, koupila jsem
mu jeden naprosto špičkový od světoznámé firmy, která
se jmenuje stejně jako slavný holandský malíř,
předchůdce surrealistů.
Nyní zjišťuji, že jsem to neodhadla a dopadlo to jako
s tou malířskou paletou a olejovými barvami, které jsem
mu kdysi věnovala a které se pak povalovaly na půdě, až
jsme je zcela vyschlé vyhodili. Můj muž hezky maluje,
tudíž jsem se domnívala, že by potřeboval seberealizaci
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a že touží po troše bohémského života jako Andy
Warhol, jen se to bojí dát najevo.
Takhle to dopadne vždycky, když chci být originální.
Pro příště vím, že košile, kravata a dobré pití to jistí.
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Volejte věštci
Občas se v noci dívám na pořad Volejte věštci.
Věštkyně ve studiu jsou totiž velice zábavné svým
způsobem vyjadřování a „bohatou“ slovní zásobou.
Jedna věštkyně neustále opakovala „Nevidím tady nic,
čeho bych se lekla“. Tato nelekavá dáma to tvrdila skoro
při každé věštbě, čímž vymyslela naprosto universální
slogan. Neboť volajícím v podstatě sdělovala, že je
nečeká žádný velký průšvih a že si práci či lásku stejně
musí najít sami. Což sedí téměř na každého.
Další paní ve studiu byla maminkovský typ a všechny
oslovovala drahoušku či zlatíčko. Úvodem bystře odhadla
„Vidím tady nějaké problémy“, ale nakonec všem
vyvěštila „štěstíčko a zdravíčko“. Dokonce i lidem
v terminální fázi rakoviny či s pěti bypassy.
Jedna kartářka byla evidentně ostříleným borcem. Ať
už se jí dotazovali na práci, zdraví, peníze, studium či
bydlení, na vše odpovídala „Vy jste nějakej
pozastavenej“. Pokud se někdo zeptal na partnera či
dítě, tak vypálila „Víte, von je nějakej pozastavenej“.
Pozastaveného jedince ve dvou případech poznala, ještě
než vyložila karty.
Musím však přiznat, že nebyla tak daleko od pravdy,
neboť až dotyčnému divákovi přijde účet za telefon, tak
určitě bude „nějakej pozastavenej“.
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Jak jsme kupovaly norské pivo
Určitě vám je známo, že v Norsku je prohibice.
Nepřetržité přítmí během severské zimy a absence
slunečního svitu je opravdu velkým náporem na
psychiku. A když tuto depresi zalijete alkoholem, nelze
se divit, že si pak mnohý Nor sáhne na život.
Alkohol si tu můžete koupit pouze ve speciálních
prodejnách, kde se musíte zaregistrovat. Vytoužený
šnaps vám pak vydají pouze na průkaz a každou vámi
koupenou (a zajisté vámi zkonzumovanou) lahev pečlivě
zaznamenají. Což komplikuje a znesnadňuje získání
práce, protože jste někde zaevidován jako nespolehlivý,
neproduktivní a neperspektivní lempl, který se bez
chlastu neobejde. Proto to mnoho alkoholu chtivých
Norů řeší tak, že radši jedou trajektem do okolních zemí
bez prohibice, kde si „vylejou“ mozek a do Norska se
zase vrátí jako spořádaní občané. Bez „alkoprůkazky“ si
tu můžete koupit akorát pivo, avšak je příšerně drahé.
Norsko jsem navštívila se svými přítelkyněmi v rámci
zájezdu, typická dámská jízda. O alkohol jsme nouzi
neměly. Jednak jsme si každá vezla svou flašku tvrdýho,
jednak řidiči autobusu prodávali pivo a víno. Vezly jsme
si i jídlo, protože v Norsku je drahý úplně všechno.
Nicméně párkrát jsme na oběd do hospody
zabrousily, protože když někde jsi, je povinnost ochutnat
tamější kuchyni. Ta norská vůbec není špatná. Pivo jsme
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si však po obědě nedaly, protože stálo kolem 95
norských korun, což při přepočtu 1 NOK (norská koruna)
= cca 3,40 Kč je luxus i pro naše furianty.
Proto jsme zajásaly, když jsme v jednom
supermarketu narazily na levné pivo. Pod balením šesti
plechovek zatavených ve folii se skvěla cena 36 NOK.
Když si to vydělíte šesti a vynásobíte 3,40, vyjde vám
pouhých 20 Kč na jednu plechovku. Neváhaly jsme
a každá vhodila do nákupního košíku 2 sady té úžasné
láce.
U pokladny nám přecházely oči nad namarkovanou
částkou. Nechtěly jsme se dohadovat, popadly pokladní
lístek, vystřelily z obchoďáku a venku bedlivě
prozkoumaly účet. Asi už tušíte, možná jste to věděli, na
rozdíl od nás trubek, už do začátku. Cena 36 NOK byla
za jednu plechovku.
Zase se můžeme chlubit, že takových borkyň, které si
v krámě koupily dražší pivo než my, asi moc není.
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Grém a kaloše
Moje hradecká babička vždycky chodila nakupovat do
Narpy, protože se tak dříve jmenovala papírnictví.
A koberce prodávali u Hainišů, textil zase měli u Brodů.
Obchody prostě nazývala po majitelích z první republiky.
A nebyla sama, používalo to více Hradečáků.
U babičky jsem pro to měla zvlášť pochopení, protože
děda měl hospodu a velkoobchod piva a komunisti mu to
všechno, stejně jako Brodovým a Hainišovým, vzali.
Co jsem ale nikdy nepochopila, bylo, že říká guláši
„kuláš“ a galoším „kaloše“. Když jsem se přestěhovala do
Sedlčan, zjistila jsem, že zde je to přesně opačně.
První pes, kterého jsme si pořídili, byla kolie. Už je
sice několik let v nebi, ale díky ní jsem se mohla
seznámit s půvabem sedlčanské mluvy.
„Jé, vy máte krásný štěňátko, to je gólie, že jo,“
slýchávala jsem od lidí, když jsem vyrazila na procházku.
Postěžovala jsem si kamarádce Janě, že všichni říkají
Daníkovi gólie a přitom je to kolie.
„Ale vždyť to je gólie!“ prohlásila s nevyvratitelnou
logikou Jana.
Sedlčaňáci (to říkám jen já náplava, domorodci o
sobě tvrdí, že jsou Selčaňáci) také rozlišují grém a krém.
Krém je na obličej a grém na boty.

126

Já zase udivuji hradeckým dialektem, když v krámě
požaduji deset deka sekanej, jdu k doktoroj a v Praze
jezdím tramvajej.
Nechápu, proč se tomu pořád tak divej. To je jak
vysvětlovat malýmu klukoj.
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Jak přeprat psa
Náš Beník celý víkend kvičel, drbal se v uchu a chodil
s hlavou ke straně. Zase se mu vrátil zánět. Na ucho si
však nenechal sáhnout, a když jsme mu chtěli kápnout
kapičky, které má od minula, vyváděl jak zjednaný.
Dovlekla jsem ho k veterinářce. Je to mladičká slečna
subtilnější postavy. Navlékla psovi náhubek a poprosila
mě, ať ho podržím, aby mu mohla nakapat do uší kapky.
Benda projevil neuvěřitelnou sílu a mrskal se v mém
náručí jak kapr. Bylo naprosto nemožné vpravit mu
cokoliv do ucha.
„Já ho podržím, vy mu to nakapte,“ prohlásila po
marném zápolení veterinářka. Zřejmě usoudila, že jako
odbornice zná ty správné chvaty na usměrnění
rozparáděného pejska.
Zafixovala se do rohu ordinace, psa přitáhla k sobě.
Chvíli tam spolu zápasili, Beník s ní mával jak
s praporkem, evidentně měl navrch.
„Takhle to nepůjde, podrazíme mu nohy a položíme
ho na záda,“ navrhla vysíleně.
Na „raz, dva, tři, teď“ jsme Beníka překlopily na bok.
„Lehněte si na něj zezadu a chyťte mu spodní nohy,“
přikázala.
Lehnu si na něho a chytím ho za zadní nohy. Beník je
překvapený, takhle jsme si spolu ještě nehráli. Zklidní se
(nebo vyčkává?).
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„Ne, za zadní, ale za ty, co jsou u podlahy, aby se
nemohl odrazit od země,“ vysvětlila slečna.
Popadnu přední a zadní nohu ležící na zemi.
„Dobrý, tak já mu to nejdřív vyčistím.“
Okamžitě jsem poznala, že se ho dotkla. Doposud
klidně ležící tělo se vzepjalo a začalo sebou zase házet.
Ležím rozcapená uprostřed ordinace, pode mnou
zmítající se pes, kterému se snažím odlepovat nohy od
podlahy a pevně držet. Začala jsem se smát komičnosti
celé situace.
Veterinářka se začala smát taky a vyhrkla: „Tohleto až
budete někomu vyprávět!“
Ošetřila Bendovi obě ouška, prý na to jak vyvádí, to
zase tak zanícené nemá. Poté mu sundala náhubek.
Benda tam stojí jako beránek, když se mu nesahá na uši,
je zcela v pohodě. Dala mně kapičky s sebou. Mám mu
je kapat dvakrát denně. To jsem zvědava jak!
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Proměny
Občas sleduji v ženských časopisech a na netu rubriku
Proměny. Ženu pěkně obléknou, nalíčí a profesionál
pořídí atraktivní foto. Některé proměny jsou úžasné, ze
šedé myšky udělají sexy vampa k nakousnutí.
Většinou se však nemůžu zbavit pocitu, že předtím to
bylo lepší, že z neupravené třicátnice udělali upravenou
čtyřicátnici. Že ta dívka s rozevlátými tmavě plavými
vlasy v obyčejném tričku, džínách a crocsech vypadá
mnohem mladší a sympatičtější než dáma v elegantním
kostýmku, tyrkysových lodičkách držící tyrkysovou
kabelku. Že se někam poděla její jiskra a individualita
a že byla nahrazena něčím studeným, neosobním
a unifikovaným.
I účesy se mi moc nelíbí, zejména když je kadeřník
zamilován do krátkých sestřihů, žehličky na vlasy
a odstínů bordó, měděná, nektarinková či mahagon
a tyto barvy ještě zkombinuje do melíru. Vždy mě
napadne vtip, který říkal jednou Jiří Krampol: „Víte, co se
stane z manželky po dvaceti letech? Tlustej rezatej
kamarád.“
Ne každé ženě sluší nakrátko ostříhané vlasy připláclé
ke hlavě, protože to dělá malou hlavičku a ženská pak
vypadá jak slepice (ne, neříkejte to, vím, co vás
napadlo). Dovedete si v takovém ulíznutém účesu
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představit Tinu Turner, Julii Roberts či Sarah Jessicu
Parker? Možná byste je ani nepoznali.
Navíc krátké sestřihy a melíry jsou náročné na
údržbu, musíte pak navštěvovat kadeřníka každých 14
dní. Já bych se do podobné proměny nepřihlásila,
protože bych se bála, že mi ostříhají a narovnají
polodlouhé vlnité vlasy.
Slušivý kostýmek či společenské šaty by se do divadla
určitě šikly, ale jak se znám, po nafocení bych je sundala
a na běžné nošení bych se stejně vrátila ke svým
oblíbeným džínám.
A nalíčení stejné, jako vytvoří vizážista, bych doma asi
nezvládla. Stačí, když si namaluji řasy a jdu. Prostě
Proměny jsou možná fajn, ale nic pro mě…
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Neschovaly se děti, neumřely
Možná se ptáte, kam se schovaly babičky, které
vyzvedávají vnoučky ze školky, které v pestré zástěře
a v šedivém drdolu stojí u sporáku, pečou štrúdl,
vyvářejí, každou neděli vás pozvou na oběd, jsou
nastartované kdykoliv hlídat a vůbec plnit všechna vaše
přání. Mají totiž moře času, který si krátí štrikováním či
háčkováním u televize. Neodpovím vám slovy Cimrmanů:
„Neschovaly se děti, umřely!“
Ne, babičky neumřely, pořád jich tu straší dost, jen se
jaksi transformovaly v bytosti, které musí zvládnout
milión věcí a ještě se tvářit jako dobračiska. Dnešní ženy
ve věku babiček pořád musí pracovat a ještě dlouho
pracovat budou, neboť věk odchodu do důchodu se
bohužel stále zvyšuje.
Navíc jsou na trhu práce velmi znevýhodněny,
protože mladí vipáci se na ně dívají jako na
neproduktivní a neflexibilní báby po přechodu, které
neumí pustit komp a nevědí, co to jsou widle, router,
nick, regnout či zalajkovat a že „tučňáci“ jsou uživatelé
Linuxu. A tyto novodobé babičky si musí od těch
mladých smradů v zaměstnání nechat leccos líbit,
přestože umí s počítačem, řídí bravurně auto a díky
životním zkušenostem dokážou být mnohdy kreativnější
a nápaditější než holky, co právě vylezly ze školy.
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Není nic neobvyklého, že žena kolem padesátky má
kromě maminky ještě babičku. A také děti, které si už
pořídily vlastní děti.
Jedna moje známá, budeme jí říkat Katka, to má
přesně takto nastaveno. Její 92letá babička upadla na
zem a ošklivě se zranila na hlavě. Přes chirurgii,
neurologii, psychiatrii nakonec skončila v domově
důchodců, protože její 70letá dcera, maminka Katky,
která žije na vesnici cca 15 km od města, se o ni
nedokáže postarat. A tato Katka má dceru, svobodnou
matku, které se narodil synáček už na gymplu.
A Katčin „běžný“ den vypadá tak, že po práci běží do
lékárny mamince pro léky, doveze je do vsi, pak skákne
do důchoďáku omrknout babičku, přiveze jí balené vody
a ovoce, udělá nákup, fofrem domů vařit večeři pro
manžílka, a když už je servaná jak samice, přijde dcerka,
aby pohlídala Filípka, že chce jít s kámoškama do kina.
Jasně, trochu přeháním, pro léky nejezdí každý den,
do domova důchodců také chodí jen dvakrát týdně. Ale
ty dny probíhají hodně podobně a Katka si stěžuje, že už
toho má nad hlavu, že k ní všichni pořád vztahují ruce,
pořád něco chtějí. A že by se nejradši sebrala, vypadla
z toho kolotoče, zalezla někam do hotelu a spala a spala.
Nejednou se přistihla, že má svých „milovaných“ plný
zuby.
A co vy? Těšíte se, až budete obskakovat několik
generací najednou, večer padat únavou na hubu a ještě

133

poslouchat, co práce mají matky na mateřské? Anebo už
v tom jste až po uši?
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Řecko, kolébka gentlemanů?
Viděla jsem v divadle Řecký večer s podtitulem
Zábavné putování Řeckem. Petr Mikeska, který v Řecku
žil a studoval, se snažil povyprávět o tomto ostrově
a Tereza Kostková mu přihrávala a plnila funkci jakési
moderátorky večera. Moc zábavné to nebylo, pan
Mikeska je rodilý „nevypravěč“, o Olympu nám prozradil,
že tam jeho přítelkyně měla hysterický záchvat, a pár
ucmrndaných fotek, které během večera promítl, o této
zemi také moc neřekly. Divím se, že se herečka
takového formátu propůjčila k takové šmíře. Zřejmě se
oba protagonisté domnívají, že pro venkov to stačí.
Protože v Praze by toto diváci neskousli.
Navíc Kostkové moderování moc nešlo, skákala
svému kolegovi do řeči v nevhodných okamžicích
a sdělovala „zajímavosti“, které jsou notoricky známé.
Jako např., že Eduard Petiška napsal Staré řecké báje
a pověsti. A vůbec celé to bylo „rádobyvtipné“. Nemám
nic proti improvizaci na jevišti, ale musí se to umět.
Ale o tom jsem původně nechtěla psát. Petr Mikeska
se zmínil, že si Řekové velice váží svých matek, že
babičky jsou tam něco jako bůh, vždy sedí v čele stolu
a všichni jim posluhují.
Nevím, jak to mají Řekové s vlastními matkami, ale
cizím matkám rozhodně moc neposluhují. Ještě před
vypuknutím řecké krize jsme byli na cyklistickém zájezdu
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na Korfu. Vyšlapaly (píšu tvrdé „y“, protože na tento
výlet jsme si vyrazily tři ženský) jsme do městečka
Sokraki ve výšce 483 m a žíznivé zasedly na zahrádku
před hospůdkou. Naproti hospodě před jedním domkem
vysypali z náklaďáku půlmetrákové pytle s hnojivem.
Z domku se vyšourala asi osmdesátiletá babička.
Sehnutá a shrbená. V ruce držela kyblík a malý hrneček.
Rozřízla pytel, hrnečkem nabírala hnojivo a sypala do
kbelíku. Když jej měla skoro plný, odnesla jej dovnitř.
A takto to dělala pořád dokola.
Před hospodou sedělo plno chlapů, pokuřovali a civěli
do blba. Nikdo se nezvedl, nehodil ten pytel na záda
a neodnesl, kam paní potřebovala. A popadnout pytel ve
dvou chlapech by byla úplná hračka. Přesto to nikdo
z nich neudělal. Dali si jen další pivo, zapálili další
cigaretu a tupě zírali, jak se stařenka dře.
Měly jsme chuť jít té babičce pomoci, ale pak jsme
usoudily, že by to bylo takový blbý, abychom my ženský
tahaly těžké pytle a chlapi na nás koukali. Když jsme
cirka po hodině odjížděly, babička byla teprve u druhého
pytle. Inu, i takoví mohou být potomci kolébky civilizace.
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Hlava XXII
Hlava XXII pořád funguje. Dokládá to můj rozhovor
s poštovní doručovatelkou:
Máte tu doporučený dopis pro paní H.
Babička je v lázních, tak jí to vezmu.
To nemůžete, je to jen do vlastních rukou na
občanku. Ale bude to mít do 19. na poště.
Ale ona se vrací až 20. Nemohla byste jim říci, aby to
tam pozdrželi?
To není problém, zažádejte si o prodloužení lhůty.
Já teď žádám vás.
Ne, to se musí s občankou na poštu.
A když tu svou občanku ukážu teď vám a požádám
vás?
To musí s občankou požádat paní H.
Kde?
Na poště.
A jak si může požádat, když je v lázních?
To nevím.
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Když chlap myslí přirozením
Můžete těm chlapům meldovat horem dolem, když se
šedivými skráněmi sbalí mladou holku, není to skutečná
láska, ale hormonální porucha. Stejně to ti chlapi budou
dělat pořád. A pořád se o tom budou psát knihy a točit
filmy. Naposledy jsem viděla na toto téma film Poznáš
muže svých snů od Woodyho Allena, kde Anthony
Hopkins perfektně sehrál stárnoucího seladona, jenž
naprosto bezhlavě propadl sexuálnímu kouzlu mladičké
prostitutky a nadšeně vyprávěl svým dětem, že ona je
talentovaná začínající herečka a že se mají moc rádi.
Tato lovestory nemohla mít jiné vyústění, než že se na
něho „umělkyně“ vykašlala ihned poté, co mu došly
peníze.
A veškeré kecy starších chlapů, že si s ní perfektně
popovídají a dokonale rozumí, jsou blbost. Pokud by
chtěli s někým opravdu duševně splynout, tak v tomto
věku existuje plno vdov. A tyto dámy by jim porozuměly
mnohem lépe, neboť více prožily, mají více zkušeností
a zážitků, a také mnohem více na vyprávění.
Ve vztahu muž v nejlepších letech a mladá holka
nemusí jít notně o zlatokopky. Budu vám vyprávět tři
příběhy, které jsou toho důkazem a skutečně se staly.
Franta měl vždycky rád baculky. Jednu takovou si
vzal, ovšem za dvacet let ze z roztomilé baculky stala
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rozpláclá ropucha, která ho neustále sekýrovala,
zakazovala mu chodit na pivo a ať dělal, co dělal, nikdy
s ničím nebyla spokojena. A co se týče sexu, prý
katastrofa. Tak se Franta jednoho dne naštval a milou
ropušku vyhodil, protože barák byl jeho ještě před
svatbou.
A začal se ochomýtat kolem venkovských zábav, kde
se mu podařilo sbalit Marušku. Maruška byla také při
těle, měla pomalu 90 kilo, a světe div se, ještě
v pětadvaceti byla panna. Dílem to bylo díky její
nadváze, dílem, že byla z vesnice, hned po základce šla
pracovat do kravína a příležitostí k seznámení měla
zoufale málo. Franta ji zasvětil do tajů sexu a Marušce se
to velmi zalíbilo.
„Pánové, to je mladý pevný maso, žádný šukání na
cibuli,“ naparoval se před chlapy v hospodě. Jestli
nevíte, co je to na cibuli, tak to znamená, že když se
ženská svlíkne, chlap se rozpláče.
Franta se objevoval v hospodě čím dál méně, nová
láska jej zcela pohltila. Asi po půl roce zase zavítal na
pivo mezi staré kamarády a byl nezvykle zamlklý. Už se
nechlubil svou náruživou milenkou. Chlapi doráželi, co se
děje.
„Musím se zamykat v koupelně,“ vypadlo z něho.
„A proč?“
„Vona mi ho chce furt kouřit a já už nemůžu.“
Pak se Franta ještě přiznal, že jeho sexuální dračice
považuje zamykání v koupelně za přípravu na orgie,
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a když vyleze z koupelny, je to ještě horší. Maruška
zatím nachystá intimní atmosféru, zatáhne závěsy, zapálí
svíčky, otevře víno a hodí na sebe sexy prádélko.
„A já bych se přitom radši díval na fotbal,“ posteskl si
František. Místo fotbalu však musí podávat výkony,
protože Maruška mu nedá pokoj, a on se stydí jí říct, že
už ho to nebaví, že je v letech, že mu to stačí jednou za
čas a že by radši okopával zahrádku nebo dělal něco
smysluplného.
Ruda je fotbalový trenér dorostu a provozuje e-shop
s fotbalovým vybavením. Má dvě dcery, starší už má
svou rodinu, mladší je na gymplu. Vždycky litoval, že
nemá kluka, který by se věnoval fotbalu. Mezi jeho
svěřenci se objevil osmiletý Honzík, talent nad talenty,
hotovej mladej Baroš. Náš trenér si ho oblíbil, ale ještě
více si oblíbil jeho maminku Alžbětu. Bětka je rozvedená
a také kus. Osmadvacetiletá blondýna s velkými prsy,
dlouhýma nohama, chtivá sexu, řekněte, kdo by odolal.
A tak s ní Ruda navázal milostný poměr. Šeptalo si o tom
celé město, a když to prasklo, Ruda doma nic
nevysvětloval. Pouze prohlásil, že je to silnější než on,
sbalil si pár švestek a odešel bydlet ke své krásné
plavovlásce. Jenže ouha. Bětka byla učitelka v mateřské
školce, v níž také bydlela. Tento služební byt jí zůstal po
manželovi, který zde pracoval jako topič. Školka ovšem
najela na centrální vytápění a provozovatelé chtěli byt
uvolnit. A vůbec se jim nelíbilo, že se do bytu
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nakvartýrovala další osoba. Proto se mladá milenka se
starším milencem rozhodli, že se vezmou a postaví si
barák. Ruda už jeden dům postavil, nechal jej však při
rozvodovém řízení své manželce a dcerám. S vervou se
pustil do další stavby. Na nové hnízdečko lásky praskly
veškeré Rudovy úspory ze stavebního spoření, které mu
exmanželka ponechala jako kompenzaci za dům, a ještě
se zadlužil hypotékou.
Další vkladní knížku, která mu zbyla jako vyrovnání za
auto, které rovněž připadlo exmanželce, vrazil do
přepychové dovolené v Karibiku. Zde nastala první velká
kolize.
Náš starý pardál se strašně bojí létat, ovšem nikdy by
to své vyvolené nepřiznal. A proto než vlezl do letadla,
hrozně se na letišti ožral, aby ten let nějak přežil. Když
procházeli letištním roentgenem, Ruda zkolaboval.
Záchranka ho odvezla do nemocnice, kde mu
diagnostikovali infarkt. Jeho drahá manželka však místo
toho, aby se jej následovala do špitálu a zde se klepala
strachy, zda její milovaný záchvat přežije, v pohodě i se
synkem, nadějným fotbalistou, pokračovala do letadla.
Dovolenou v Karibiku si pak užila za dva.
Když se Ruda vrátil zklamaný a naštvaný domů, jeho
báječně zrekreovaná polovička mu vyčetla, že nemá tak
chlastat a že jí zkazil dovolenou, protože na něho musela
občas myslet. A že by se měl šetřit a dodržovat nějaký
režim rekonvalescence? Na to zapomeňte! Mladá ženská,
která má život před sebou, si chce užívat, a ne se vláčet
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s dýchavičným skorodědkem. Bětka se synáčkem jezdili
na další úžasné dovolené, zatímco Ruda to všechno
sponzoroval. Víkendy většinou trávil u své sestry, která
mu vařila. Ruda a Alžběta se po pár letech manželství
jenom hádali a jejich vztah dostával čím dál větší trhliny.
Nakonec si Ruda našel garsonku a odstěhoval se. Stále
chodí k sestře na jídlo a potácí se životem jako zklamaný
a opuštěný stárnoucí muž. Jo, a také pořád splácí
hypotéku na dům, v němž bydlí jeho druhá manželka.
Poslední případ je nejsmutnější a nebolestnější,
protože se udál teprve nedávno a jednalo se o našeho
přítele Libora. Byl oblíbeným primářem na chirurgii.
Manželka internistka, syn studoval medicínu. Při nočních
službách však bohužel potvrzoval povídačky, že doktoři
spí se sestřičkami. Nakonec ho uhnala a k rozvodu
dokopala ta nejhezčí, nejmladší a také nejpanovačnější
a nejvulgárnější. Na oslavě kulatin našeho společného
přítele Luďka, který je rovněž lékař, jsme všichni
s otevřenou pusou zírali, jak s ním Lenka pohrdavě jedná
a jak jej tituluje.
„Hovado, kreténe, idiote, blbče,“ padalo z Lenčiných
úst zcela běžně. A když byla hodně v ráži, tak ječela ty
č… (víte přeci, jak se hodně vulgárně říká pánskému
přirození).
„Jak s tak sprostou ženskou můžeš vydržet?“ tázali
jsme se.
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„Vona je Lenuška taková vod rány, a to se mi na ní
líbí. Že vždycky říká, co si myslí.“
Což nám dokázala, když jsme je potkali na ulici
s naším známým, kterého Libor také znal.
„Lenuško, chci ti představit…,“ začal rozhovor Libor.
„Není třeba, nezajímá mě. Jdeme,“ rozkázala ta
„nejasertivnější“ osoba pod sluncem a odtáhla pana
primáře z našeho dosahu.
Ačkoliv se jim narodily dvě děti, kluk a holčička, Libor
si ji nikdy nevzal. Lenka byla na mateřské a vůbec
přitom nerespektovala, že Libor je servaný z práce,
nevyspalý po noční. Vyžadovala, aby udělal nákup,
uklidil, vyřídil vše potřebné. Ona se totiž musí starat
o děti a nemá na nic čas. Mnohdy přišel domů na smrt
unavený, Lenka mu vrazila děti a běžela na zumbu či
cvičení s míčky a Libor pro ně a pro sebe doma klohnil
večeři. Protože byl takový dobrácký trouba, jmenovali ho
ředitelem nemocnice. Nikdo to nechtěl dělat, neboť
nemocnice byla extrémně zadlužená a znamenalo to jen
starosti. Přibyly mu také povinnosti chodit na zasedání
městského
zastupitelstva,
protože
zřizovatelem
nemocnice je město.
Lenka jednou vtrhla na zasedání rady, která se
neočekávaně protáhla, přede všemi ho seřvala, že chtěla
jít cvičit a marně na něho čeká doma. Samozřejmě
dodala několik svých „roztomilých nadávek“.
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Když odešla, Libor se rozeštkal a blekotal: „Nezlobte
se na ni, ona je to jinak hrozně hodná ženská, je jen
trochu od rány.“
Hodná ženská, jen trochu od rány. Touto mantrou se
pořád zaříkával a všem bylo jasné, že o tom přesvědčuje
především sám sebe, že si nechce přiznat, že má doma
takovou semetriku.
Po čase začal Libor chodit k nám a k dalším přátelům
na návštěvu. Sice ho ta jeho stíhačka většinou
vyčenichala a s jekotem odtáhla domů, ale jemu to bylo
jedno. Potřeboval na chvíli vypadnout z toho kolotoče,
normálně si pokecat. Nejvíc navštěvoval svého
nejlepšího přítele Luďka, kterému se svěřoval, jak toho
hrozně lituje, že opustil tak hodnou ženskou, jakou byla
jeho ex a že dnes by se rozhodl zcela jinak. A kouřil
přitom jednu od druhé. Říkal, že musí, jinak by se
zbláznil.
Permanentní stres, cigarety a nevyspání vykonaly své.
Přítel Libor zemřel týden před promocí svého syna
z prvního (a také posledního) manželství.
Myslíte, že podobné příběhy jsou mementem pro ty,
kteří chtějí zastavit čas, podlehnou druhé míze a pak
vyvádějí jak zběsilí? Ale kdež! Jak už jsem zmínila na
začátku, chlapi se prostě nikdy neponaučí.
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Jak rozdojili jalovici
V novinách jsem četla rozhovor s členem ekofarmy
Krišnův dvůr nedaleko Benešova. Stoupenci hnutí Hare
Krišna tu hospodaří na 40 hektarech půdy a jsou, co se
týče zemědělských plodin, naprosto soběstační, dokonce
ještě prodávají přebytky.
Průvodce farmou Martin nastínil v rozhovoru „zcela
jiný a nový“ přístup k pěstování rostlin. Pole hnojí
chlévskou mrvou a střídají plodiny, čímž zachovávají
přirozenou obnovu půdy….! Asi nikdy neslyšel o osevních
postupech, podle nichž se v zemědělství jede už po
tisíciletí. Ty jsou založeny právě na střídání plodin, běžně
se o nich učí i děti ve škole. I hnojení chlévskou mrvou
tu bylo odjakživa, neboť co jiného by s ní zemědělci
dělali, než vyvezli na pole. Jinak by se lidstvo za chvíli
topilo v dobytčích výkalech.
Dále Martin vysvětluje, že jako vegetariáni se
neobejdou bez mléka, a z toho důvodu chovají krávy.
Koneckonců, už Krišna byl původně pasákem krav,
a proto je kráva v hinduistickém náboženství posvátná
a nesmí se porážet. A kráva je, jak známo, běžný savec
a aby měla laktaci, musí se nejprve otelit. Jinými slovy,
aby měla mléko, musí se jí narodit tele.
Nabízí se logická otázka: co dělají s těmi telaty, co se
těm kravám narodí, zejména v případě, že se jedná
o býčka. Vzhledem ke svému přesvědčení jej přece
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nemohou zabít. Že by postavili důchoďák pro bejky? Ale
ne, Martin mě hned v dalším odstavci zcela vyvedl
z omylu. Nač telátka? Oni totiž už rozdojili dvě jalovice!
Když si s ní hezky promluvíte, dotyčná to dozajista
pochopí a začne dávat mléko, přestože nikdy tele na svět
nepřivedla. Nakonec – proč ne? Když u konkurence umí
chodit po vodě a počnout dítě bez pohlavního styku, tak
proč by Krišna nezařídil dojnici bez telete?
Ostatně, v Sovětském svazu údajně soudruzi dokázali
podojit i býka… Nevěříte?
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Jak si nechat protéct mládí mezi prsty
Na jedné cyklistické dovolené s námi byl kamarád
Radek. Se svou novou přítelkyní Marcelkou. Radkovi,
majiteli
autoservisu
a
autorizovaném
prodejci
světoznámých bavorských vozů, je 46 let, Marcele,
pracovnici v překladatelské agentuře, 24 let. Tam se
seznámili. Radek potřeboval přeložit faktury, které
donesl osobně do agentury, a když uviděl pohlednou
blondýnku, pozval ji na rande. Jsou spolu již přes tři roky
a celkem jim to klape.
Radek je hezký štíhlý a vysportovaný chlap. Kromě
cyklistiky, lyžování a tenisu se věnuje automobilovým
závodům. A nejen on, nýbrž i jeho syn z prvního
manželství. Jeho firma vydělává natolik, že si může
dovolit startovné, která čítají v řádech statisíce.
A taky mít atraktivní milenku. Marcelka je fajn holka.
Chytrá, milá, inteligentní. Není to typ typické zlatokopky.
Radka poznala jako mladičká a má ho ráda. Samozřejmě
exotická dovolená na Bali, lyžovačka ve švýcarské Arose,
špičkové sportovní vybavení a luxusní hadříky vztah jen
utužují. Vypadá to, že se jednou vezmou.
Každý večer jsme sedávali a popíjeli před penzionem,
a když zábava byla v nejlepším, Marcelka s Radkem se
pokaždé zvedli a šli na pokoj. Řeknete si, co by ne, když
má tak mladou holku, tak ho to ještě musí bavit. Sex
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však nebyl jediným důvodem, proč pravidelně odcházeli
jako první. Marcelka se s námi nudila.
Tedy domnívám se, že se nudila. Nikdy nedala
v sebemenším nic najevo. Ale tak nějak to vycítíte. Bavili
jsme se víceméně mezi sebou, s ní jsme sem tam
prohodili slůvko, ale spíše ze slušnosti. Důvodem nebylo,
že bychom proti ní něco měli, to vůbec, ale že byl mezi
námi rozdíl celé generace.
S takovou holkou si prostě nepokecáte jako se svou
vrstevnicí. Máme jiné idoly, líbí se nám jiná hudba,
milujeme jiné filmy, nosíme jiné oblečení. Společného
máme akorát tu cyklistiku, ale o té se nedá bavit celý
večer. Prostě se generačně míjíme. Navíc chlapi se před
takovou kočkou i trochu ostýchali.
Uvědomila jsem si, jak si tyto holky soužitím s dobře
situovaným a movitým, ale o mnoho starším mužem
podtrhují mládí. My jsme v jejich věku bydlely na koleji,
vyměňovaly si navzájem oblečení a randily s kluky, kteří
smrděli korunou. Když jsme šly oslavit zkoušku,
přepočítávaly jsme drobné. A když došly peníze, jezdily
jsme metrem na černo.
A revizora poznali na sto honů. Na vodu jsme vyráželi
v lodích, které jsme si stavěli sami. Na hory jsme si
půjčovali lyže či běžky, protože jsme vlastní neměli.
Jezdili jsme na čundry a spali pod širákem. Prostě
všechno, co k mládí patří. Užili jsme si plno srandy, byli
jsme mezi svými a nebáli jsme se do toho druhého
rejpnout či si z něj vystřelit.
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A hlavně, šukali jsme jak veverky, jak říkávala Sharon
Stone v Základním instinktu. Tuhle jsme se zrovna bavili
o tom, že první dítě je většinou lesní, luční, z podchodu
či z auta. A to druhé vždy postelové.
Marcelka asi bude mít postelové hned to první. A taky
si nemůže dělat legraci z lidí, s nimiž je na dovolené.
Vzhledem k věkovému rozdílu se to nehodí. A co se týče
sexu, chlap po čtyřicítce nemůže nikdy být divočák jako
pětadvacetiletej kluk. Vy nadčtyřicátníci, co to teď čtete
a remcáte, je to tak. I když připouštím, že existují
výjimky.
Tyto společnice zbohatlíků stráví nejlepší léta svého
života v podstatě mezi „geronty“, protože to všechno
jsou přátelé jejího muže. A pokud mezi nimi najdou
přítelkyni, tak se víceméně bude jednat o vztah podobný
vztahu matka - dcera. Nikdy si nebudou rovny, tyto
starší ženy se na ni budou vždycky dívat trochu spatra.
A pokud ona bude příčinou rozvodu s jejich dlouholetou
přítelkyní, budou jí i pohrdat nebo ji nenávidět. Anebo ji
budou nesnášet z jediného prostého důvodu, protože je
mladá a hezká.
Za dvacet let tu jejich živitel možná už nebude nebo
se s ním rozvedou. Po rozvodu ovšem nepřijdou zkrátka.
Najednou se karta obrací. Budou to ony, které jsou
finančně zajištěné a které si mohou vydržovat mladého
kluka. A užívat s ním sexuálních radovánek. Třeba
i chodit s partou do hospod, jezdit s nimi na vodu, zkusit
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spát ve stanu. Ale už to nebude ono, protože už
nebudou mladé. Jen si na mladé budou hrát.
Spíše budou ze všech těch „mladických“ akcí otrávené
a budou se těšit domů na své pohodlí. A s mladými
holkami si nebudou mít co říct, protože každá bude žít
v jiném světě. Budou v partě víceméně trpěné jen kvůli
tomu, že ten jejich „nabíječ“ je jejich kamarád, a že
občas něco zatáhnou.
Nejlepší léta svého života si totiž nechaly protéct mezi
prsty. A už to nikdy nedoženou.
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Úchyl
Moje pražská sestřenka Zlatka mi vyprávěla, jakou
zažila komickou příhodu. Byla na návštěvě u přítelkyně
Alice v jednom z chodovských paneláků. Po desáté
hodině se Zlatka zvedla, že jde domů.
Alice vyvalí oči: „Teď? A to chceš jako jít přes park?“
Zlatka se podiví: „A jak jinak se dostanu na tramvaj?“
„To se nebojíš toho úchyla?“
„Jakýho úchyla?“
Alice Zlatce hrůzostrašně vylíčí, že se na sídlišti
potuluje chlap, přepadává a znásilňuje ženský, nejvíce
v době, kdy se vracejí z kin a divadel. Přemlouvá ji, ať
zůstane na noc, půjčí jí noční košilku, prádlo i hygienické
potřeby a ráno může vyrazit rovnou do práce.
Zlatka se nenechá dlouho přesvědčovat, má chuť
ještě popít a pokecat a také se opravdu bojí
popisovaného individua.
Brzo ráno, nad zemí se ještě vznáší mlžný opar,
Zlatka pospíchá parkem a najednou za sebou slyší dusot.
Otočí se a ztuhne. Řítí se za ní muž v dlouhém černém
plášti.
Během vteřiny počítač v hlavě hodnotí: „To je ten
úchyl, přepadne mě a znásilní!!!“
V těsné blízkosti odporného devianta vzápětí spatří
běžícího policistu.
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Další hodnocení: „Je to dobrý, honí ho policajt, ale
mohl by mu utéct, musím nějak pomoct!“
Není času nazbyt. Úchyl už přibíhá k ní. Bleskurychle
mu nastavuje nohu. Muž se kácí k zemi jak pytel
brambor.
Zlatka s pocitem dobře odvedené práce se rozběhne
na tramvaj, kterou předtím viděla z dálky přijíždět.
Nic netušící policista mezitím elegantní kličkou oběhne
muže, kterého má sestřenka sejmula a který se
překvapeně sbírá ze země.
Muž zákona doběhne tramvaj těsně za Zlatkou, jež
zrovna nastupuje.
Zlatka pozoruje sympatického mladíka, jak si oklepává
suché listí a hlínu z dlouhého černého pláště
a nenávistným pohledem provází ujíždějící tramvaj.
V tom okamžiku jí vše docvakne. Mladík, zrovna tak
jako ona i policajt, chvátal na tramvaj!
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Moje první voda
Říká se, že když partneři spolu přežijí vodu, přežijí
pak všechno. Svoji první vodu jsem absolvovala
s manželem a chvílemi šlo doslova a do písmene
opravdu o „přežití“.
S přáteli, manželi Vlaďkou a Jirkou, rovněž vodou
nepolíbenými, jsme se domluvili, že si sjedeme
nejoblíbenější vodáckou řeku Lužnici. Jirka chytře
vymyslel, že nebudeme začínat jako tupý dav v Suchdole
nad Lužnicí, nýbrž naši dovolenou v poklidu zahájíme ve
Stráži nad Nežárkou, kde se nikdo nebude ochomýtat,
poté z Nežárky pohodlně vplujeme do Lužnice.
Bylo to v době, kdy nebyly mobilní telefony, internet,
natož Facebook. Večery jsme trávili vesměs po
hospodách, na televizi se nedívali, a tak jsme se nemohli
nijak dozvědět, že Lužnice je rozvodněná a Nežárka na
tom není o moc lépe.
Cestou do startu se zastavíme v hospodě v Soběslavi
na jídlo a za motorestem jdeme omrknout Lužnici. Je
široká jako Labe v Hradci Králové, ale teče mnohem
rychleji.
„Myslíš, že to je normální?“ zeptá se zneklidněně
Vladěna.
„Nevím, nikdy jsem tu nebyla, asi jo,“ chlácholím ji,
i když se mi řeka taky nezdá.
Ve Stráži nás partneři opustí a odjedou ponechat
jedno auto v cíli. Než se vrátí druhým autem zpět, já
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s Vlaďkou zatím postavíme stany a chceme se vykoupat.
Stojíme bezradně na břehu a ani jedna se neodváží
vstoupit do bystře ubíhajícího toku, jehož voda zaplavuje
kořeny okolních stromů.
„Asi se dnes obejdu bez večerní hygieny,“ prohlásí
rezolutně přítelkyně.
„Já taky, nemusíme bejt v tý Lužnici tak rychle,“ vřele
s ní souhlasím.
„A chlapi by nám záviděli ten náskok.“
„Jdem radši do hospody.“
Na druhý den se nějakým zázrakem nalodíme, aniž
bychom se převrhli či nám uplavala loď, jak bývá
u nováčků zvykem. Učíme se přirazit ke břehu, dát
kontra, apod. Po krátkém výcviku vyplouváme. Řeka nás
pěkně unáší, skoro nemusíme pádlovat. Vzápětí slyšíme
hrozný hukot. První jez!
„Všichni říkaj, že před jezem se to zklidní, že je to
olej, ale tady to vyloženě táhne do jezu,“ poznamená
s údivem Jirka.
„Nejezdi úplně k hraně nebo nás to vcucne,“ instruuje
mě Čenda, když vidí mohutný proud vody valící se do
řvoucího jezu. V jeho hlase postřehnu obavy.
Při přenášení lodi mě napadají divné myšlenky.
Trochu hororové.
Je mi divné, že jsme na řece úplně sami, ale nikomu
se se svým postřehem nesvěřuji. Teprve za ústím Nové
řeky se objevují lodě. A je jich docela dost.
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Máme s sebou vodáckou mapu Nežárky a Lužnice
a víme, že nás čekají velmi nebezpečné jezy. Jsou to
Metel a Hamr na Nežárce, na Lužnici pak Čejnov
a Dráchov. Všechny mají dole vývar, z něhož při velké
vodě není úniku. U Dráchova nás průvodce zvlášť
důrazně varuje, abychom jej nesjížděli. Jako důkaz
nebezpečí uvádí pomníčky utonulých vodáků poblíž jezu.
Blížíme se k Metelu. Vpravo před ním je zátočina, kde
chceme zaparkovat, ale pro množství lodí nemáme kde,
a tak jen váhavě obhlížíme břeh. Najednou nás strhne
proud, otočí do protisměru a žene do jezu. Ten strašný
pocit nepřeju nikomu zažít!
„Makej nebo jsme tam!“ křičí na mě Čenda.
Zběsile a vší silou pádluji proti proudu, srdce mi
prudce bije. Asi dva metry od hrany se nám podaří
utrhnout loď a dostat do klidné vody v zátoce. Pud
sebezáchovy vítězí nad přírodními živly. Protentokrát.
Všichni s napětím sledovali, jak to dopadne. Uvolňují
nám místo na břehu a vyptávají se, zda jsme v pořádku.
Tvrdím, že mi nic není, ale třesu se strachy.
Vlaďka mi nabízí pro posilnění uzený bůček, ale ten
odmítám, neboť mám žaludek jak „na vodě“. Nezbytnou
pauzu vyplníme pouze cigaretou a pořádným hltem
alkoholu. Pokračujeme, jsem pořád v šoku a děsím se
dalšího jezu, kterým je Hamr, v průvodci je označený
dvěma vykřičníky. Momentálně je nesjízdný i pro největší
hazardéry, neboť přes lávku, která se nad ním normálně
klene ve výšce asi 1,5 metru, se žene voda. Jsme skoro
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u břehu a já se v panice chytnu větve. Loď se zahoupe,
a v tu ránu jsme tam. Ač u břehu, je zde hloubka. Drápu
se z vody ven, Čenda se jednou rukou drží stromu
a druhou rukou drží loď. Přibíhají k němu ostatní
a pomáhají ji vytáhnout. Při zápasu s lodí si pořeže prsty
o límec. Zatímco mu zalepuji ruce, jakýsi kluk nám
přináší pádla, která nám vylovili asi půl kilometru pod
jezem.
Už nemáme chuť pokračovat a vyhledáme blízké
tábořiště. Po snídani si dáme panáka na kuráž
a kupujeme láhev rumu do lodi, bez chlastu se tato voda
jet nedá. Zapaluji si cigáro, před sebou mám vodáckého
průvodce. Už umím nazpaměť, na které straně se
přenáší loď u smrtících jezů a také odstavec
o pomníčcích utonulých vodáků.
Většina mých přátel miluje černý humor a ani Jirka
není výjimkou, a proto hned vypálí: „Ještě si zakuř, za
Dráchovem půjdeš rovnou do nebe.“ Směju se, ale tam
někde uvnitř mi úlisný hlásek našeptává: A co když jo?!
Pod Hamrem je Nežárka obzvlášť ponurá a nevlídná,
chvílemi není poznat, kudy vede původní koryto, neboť
uprostřed řeky vyčuhují stromy. Se stísněným pocitem
se proplétáme mezi nimi.
„Hlavně nesmíme vjet pod vrbičky nebo se z nich
nevymotáme, “ upozorňuje mě můj muž na další
katastrofy.
„Jako Radek s Pavlem,“ povzbudí nás všechny
Vladěna a připomene nešťastnou příhodu známých, kteří
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se při velké vodě utopili v obyčejném potoce, když jim
loď podjela pod velkou větev, která je v podstatě zavřela
pod vodu.
Po poledni přijíždíme do Veselí nad Lužnicí, kde se
Nežárka vlévá do Lužnice. Pod jezem pozorujeme
obrovskou kládu, kterou vodní buben postaví nahoru,
chvíli drží a kláda pak s hřmotem padne do vody, kde se
chvíli zmítá, než se zase vztyčí. Voda ji nepustí dál
a pohrává si s ní jak s pápěrkou.
Později jsem se dočetla, že voda ve vývaru se vrací
po povrchu zpět do jezu a odtéká po dně. Jediná
možnost, jak se z vřícího vodního kotle zachránit, je
ponořit se úplně na dno a podplavat ho. Nevím, kolik lidí,
kteří se utopili ve vracáku pod jezem, toto vědělo, v té
hrůze a děsu to asi málokoho napadne.
Rozhodneme se, že zůstaneme ve Veselí v kempu,
neboť potřebujeme trochu relaxovat. V restauraci se
seznamujeme s dalšími vodáky a dozvídáme se, že před
dvěma dny v Suchdole nad Lužnicí hlídali vojáci a na
řeku nikoho nepouštěli. Mnozí se proto přesunuli na
Novou řeku a startovali zde.
Ležíme ve stanu a slyšíme výběrčího poplatků za
stany: „Dnes ráno na Čejnově se dva utopili, asi
čtyřicetiletej chlap s mladou holkou, prej otec s dcerou."
Celá ztuhnu a do hlavy se mi zase derou pomníčky
utonulých vodáků.
Chytím Čendu za ruku a kňourám: „Já se strašně
bojím.“
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„Když budem vopatrný, nic se nemůže stát.“
Vyrážíme, před námi s hrůzou očekávaný Dráchov.
Přestali jsme se špičkovat a jsme nezvykle zamlklí.
Pomníčky mi pořád víří hlavě, psychicky jsem zcela
rozložená. Po několika kilometrech slyším dobře známý,
příšerný hukot jezu, který se mi zařezává do hlavy
a o kterém se mi bude ještě dlouho zdát. Ještě jej
nevidím. Pod záminkou, že se mi chce na malou,
přistáváme u břehu cca 300 metrů od jezu. Odmítám se
vrátit do lodi, manžel mě nepřemlouvá, a tak kanoi
táhneme na šňůrách jak kačáka. Jakmile ji přepravíme
pod ten hnusný odporný jez, sednu si na zem
a rozbrečím se. Myslím, že se tomu říká hysterický
záchvat.
Manžel si ke mně sedne a utěšuje mě: „Nebuj,
z nejhoršího jsme vevnitř.“
„Radši bych vymalovala než tohle,“ ozve se Vlaďka.
Po těchto „kecech“ a loknutí rumu trochu pookřeji,
takže můžu zase „do lodi vloď“.
Před Čejnovem je tabulka s nápisem: Vodáci,
nejezděte jez, čeká vás smrt. A pod tím vyryto: Standa.
Osvobozující smích. Kamarád Standa Smrt po sobě
zanechal vizitku. Pod jezem nás však smích rychle
přejde. Jako memento se ve vývaru mele sud plný
oblečení. Otce a dcery? Všichni mlčky přenášejí lodě
a rychle pryč. Doprovází nás pouze hrozivé hučení vody.
Před Soběslaví nastane ta pohodovější část dovolené.
Řeka sice teče rychleji, ale nejsou zde žádné nebezpečné
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a záludné úseky, a tak si můžeme konečně „vodu“
vychutnat. Končíme v Plané nad Lužnicí. Ukrutně se
těším domů na takové činnosti jako žehlení či luxování,
žádný adrenalin.
Asi měsíc po tomto zážitku jsem si v jednom časopise
přečetla o „zabijácích“ Lužnice, což jsou jezy Pilař,
Dráchov, Čejnov a Červený mlýn. Psali, že za ten týden,
co jsme splouvali rozvodněnou Lužnici, se zde utopilo
sedm lidí.
Na vodu jsem nezanevřela. Od té doby jsem zažila
mnoho řek a byla pokaždé mile překvapena, že když
jsme se cvakli, všude jsem stačila. Lužnici jsem však už
nikdy nejela.
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