
Svědek Jehovův a Oslík otřes se 

 

 

Na úvod použiji citát své spolužačky, úspěšné scénáristky Lucie Konečné, která jednou prohlásila, že 
být v Čechách scénáristou, to je jako být svědkem Jehovovým: „Dopíšete scénář a pak s ním 
obcházíte různé dveře, klepete na ně, tu a tam Vám někdo i otevře, usmívá se na vás, kývá hlavou, 
ale vy na tom člověku vidíte, jak bude celý šťastný a oddechne si, až se za vámi ty dveře zase 
zaklapnou.“ 

Brzy po ukončení oboru scenáristika a dramaturgie jsem zjistila, že nemám na to, být svědkem 
Jehovovým, tak jsem přestala psát scénáře a začala psát knihy , myslela jsem, že to bude jednodušší. 
Takový spisovatel si nikdy nepřipadá jako svědek Jehovův, nemusí klepat na dveře, ty se před ním 
sami otevírají, nakladatelé sami volají a nabízejí tamto a zase ono, je jen otázka, co za to budou chtít. 
Nejste pro ně svědek Jehovův, kterého se koukají zbavit, ale jste pro ně vítaná kořist, ze které lze 
vymáčknout příslušný kapitál...takové něco, jako Oslík otřes se. 

V Čechách to s nakladateli ještě docela šlo, už dávno odvál čas tu dobu, kdy jste přinesli rukopis a 
nakladatel vám za něj zaplatil, na to jsme si pomalu, v době svobody slova už začali zvykat. Čeští 
nakladatelé měli přece jen soudnost, snažili se vždycky udělat rozumnou cenu, na kterou se dalo bez 
problémů dosáhnout a vzájemné dohody nikdy nebyly ruinující ani pro jednu stranu. Jenomže v 
Čechách je to přece jen malý rybník, když chcete trochu expandovat do světa, aby se vaše literatura 
četla i za hranicemi, musíte si chtě nechtě najít i zahraničního nakladatele. To byl důvod toho, že 
jsem se vydala vydávat za velkou louži. A proč na začátku jen troškařit? Mé nové nakladatelství 
AuthorHouse sídlilo v Bloomingtonu, Indiana, USA. První dojem? Velice profesionální, přátelský 
přístup, nic není nemožné a zázraky na počkání. Tak to je ten Americký sen, o kterém jsem toho tolik 
slyšela, přesně takhle to tedy vypadá, říkala jsem si a konec konců to tak i vypadalo. Vydali mi první 
knihu, příběh České podnikatelské rodiny, v době znárodňování, říkala jsem si, že to by mohlo svět 
zajímat, znárodňování totiž všude neměli a málo kdo tedy ví, v čem to spočívalo a co to znamenalo. 
Pak se to ale zvolna začalo sypat, nejprve, že si musím odkoupit sto výtisků, to aby se to-aby jste se- 
nakladatelství v Bloomingtonu vyplatili. Masivní pálka odešla z mého spořícího účtu na účet v USA. 
Myslíte, že tím to skončilo, že mi poslali výtisky a ticho po pěšině? To by druhou část názvu této 
povídky netvořilo ono Oslík otřes se. Tím jsem se totiž teprve pořádně stala, když mi z Bloomingtonu 
začali nabízet různé neuvěřitelné věci: reklamu na podporu prodeje, on line univerzitu na zlepšení 
stylu, různé možné i nemožné propagace a stále dokola mi opakovali, že to či ono musím mít, 
protože člověk s tak enormním talentem se bez toho docela určitě neobejde. Jsem člověk neustále 
pochybující o sobě i okolí, takže jsem se medem nenechala namazat příliš tlustě, jak očekávali. Po té, 
co jsem ignorovala pár jejich mailů, mi začali intenzivně telefonovat. To bylo horší, mail se dá hodit 
do koše bez přečtení, ale pokud zvednete sluchátko školenému agentovi, jste předem ztraceni, tihle 
lidé znají všemožné způsoby, jak z vás vymámit peníze, které ani kolikrát nemáte. Se mnou, 
člověkem, který neumí říkat né měli speciálně lehkou práci a tak z mého účtu na jejich účet 
přecházeli další a další částky, až do úplného , mínusu, v kterém jsem byla snad poprvé v životě. 
Zjistila jsem, jak je těžké takový mínus dorovnat, jak se váš účet náhle stane bezednou černou dírou, 



kde mizí vše, co tam sotva přijde. Na poslední chvíli jsem udělala zoufalé rozhodnutí, nebrat jim 
telefon, věděla jsem, že jakmile zmáčknu ono zelené tlačítko pro příjem, jsem na dobro ztracená a 
umluví mě k čemukoli, čímž se prohloubí má černá díra, která mě, ubohého Oslíka otřes se nakonec 
docela pohltí. Co bych v té době dala za to být Svědkem Jehovovým, ale už se to nedalo vrátit. 
Telefon stále vyzváněl, defakto nonstop. Jednoho dne jsem se rozhodla, podniknout tři kroky ke své 
záchraně: 1/ vybrala jsem z telefonu sim kartu „Pay as you go“a spláchla jí do toalety, 2/ přestala 
jsem otevírat e- maily, 3/s prosíkem jsem se vrátila ke svému starému Českému nakladateli. 

Tak půl roku poté, kdy jsem se zvolna vzpamatovávala z kocoviny, následující po opojení Americkým 
snem, my přišel šek od AuthorHousu, dostala jsem peníze za jednu prodanou knihu, kterou si 
nakladatel prodal na Amazonu za neuvěřitelných 18 dolarů, asi šest set korun. Těch 18 dolarů či 600 
korun, jak chcete, které si nakladatelství určilo, jako prodejní cenu, dělalo mou knihu naprosto 
neprodejnou a nepomáhaly by ani drahé reklamy a propagace, které nabízeli. Kdo si koupí malou 
knížečku za 18 dolarů, když i velké masivní encyklopedie stojí sotva pět. Mohla jsem být ráda, že se 
prodala ta jedna jediná, za kterou mi teď přišel honorář. Z  18 dolarů, mi poslali dolar, přepočteno na 
měnu České republiky 23 korun, přepočteno na měnu Spojeného království jedna libra, tu mi 
vehementně zdanili, takže z toho dolaru či libry či koruny mi teď, po zdanění zbylo, 30 pencí, neboli 
pětikoruna, a to všechno za knihu, kterou si můj nakladatel prodal za 18 dolarů. Na mém prázdném 
účtu těch 30 pencí zmizelo, jen to zasyčelo, jako když ukápnete kapku vody na rozpálenou pánev a 
Oslík byl definitivně otřesen. 

 

 

 

 


