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Tato kniha pochází z Bezejmenné stránky (http://www.fext.cz)
Pokud se vám líbila, mohou se vám líbit i další, které najdete v obchůdku s knihami na adrese
http://www.fext.cz/whitehole/

Autor na tomto místě prohlašuje, že ačkoliv jsou všechny vtipy, obsažené v tomto kalendáři 
zaručeně nepůvodní (což ho zbavuje jakékoliv zodpovědnosti, neboť loupež v lidové slovesnosti, 
spáchaná za bílého dne, nemá svědků a tudíž nemůže být stíhána jinak, než opovržením) snažil se je
pak poctivě a z vlastní hlavy obléct do vlastnoručně střiženého hávu.
Případná vražda pointy padá čistě na jeho hlavu.

http://www.dreamstime.com/Izakowski_info
http://www.fext.cz/whitehole/
http://www.fext.cz/
http://www.dreamstime.com/
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Pondělí Třetí přání

„Tři přání?“
Zakopnout na prázdné a pusté pláži o od-
hozenou starou láhev od Beefeateru a narazit
si palec, to jednoho naštve. Ale jestliže ta
flaška vzápětí vyplivne oblak v podobě tlus-
tého Araba s turbanem na hlavě a dotazem
na tři přání, která smí, musí a touží splnit, to
naopak potěší.
„No jasně. Chci balík prachů. Sto milionů.
Švýcarská banka, ani slůvko finančáku. Tak
co, zvládneš to?“
Džin se zachvěl a mávl mlžnou rukou.
Následoval ji zvuk, obsazovaný v komiksech
písmenky PLOP.
Nedůvěřivému muži, který si původně šel
postěžovat vlnám na škaredý osud, zapípal
mobil.
TRANSAKCE DOKONČENA.
„Fakticky tam ty prachy jsou!“
Džin se zatvářil vítězoslavně.
„Super. Tak jedeme dál. Chci pořádnej
bourák. Ferrari... Aston... Maserati... jo,
Ferrari. Takový to červený.“
Po nezbytném PLOP se nedaleko objevila
novotou zářící Italia.
„Páni! Jsi fakt dobrej. Já taky. Třetí přání?
To je přece jasný. Prachy mám, pořádnou
káru mám. Možná by to na ženský stačilo –
ale radši se pojistím: Chci, aby mi žádná
neodolala.“
Džin potřetí pohnul rukou.
PLOP.
Šťastný nálezce už to nekomentoval.
Proměnil se ve velkou krabici čokoládových
bonbonů.

2
Karina

Úterý

3
Radmila

Středa

4
Diana

Čtvrtek

5
Dalimil

Pátek

6
Tři králové

Sobota

7
Vilma

Neděle

8
Čestmír

Poznámky:

Na televizní obrazovce se druhého ledna 1965 poprvé objevil Večerníček. Zpočátku ještě bez obvyklé znělky a pouze v neděli

Šestého ledna 1901 zahajuje newyorská Woman Christians Temperance Union tažení proti líbání. Tento barbarský zvyk je třeba
vymýtit; nelze-li jinak, je nutno před polibkem ústa dezinfikovat
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Pondělí Správný vzor

Když k tomu v lednu došlo, mohl se Matěj po-
chlubit nejen plnoletostí, ale i čerstvým řidičským
průkazem. K plné spokojenosti mu chybělo jediné.
Auto – nebo aspoň přístup k otcově fabii. Jenže
rodič, evangelický farář, jehož vlastní rodina po-
slouchala o poznání méně, než vlastní náboženská
obec, vycítil poslední příležitost k uplatnění rodi-
čovské autority.
„Dalo by se uvažovat o tom, že bych ti někdy půj-
čil auto. Řekněme, že za jistých okolností by
mohlo dojít i k tomu, že bych  souhlasil s tím, aby
sis nějaké starší i koupil. Možná...“ farář se odml-
čel.
„Možná co?“ zeptal se Matěj. Jeho myšlenky
okamžitě odlétly na parkoviště před místní disko-
tékou.
„Možná bych ti na něj i přidal. Ovšem za
předpokladu, že uzavřeme dohodu a ty splníš její
podmínky.“
„Podmínky?“ zaúpěl syn a vidina bezstarostné
jízdy zařadila zpátečku a vycouvala.
„Podívej. Stačí mi tři věci: Když si zlepšíš pro-
spěch ve škole, když se začneš opravdu věnovat
studiu Bible. To ti rozhodně neuškodí. A do
třetice,“ na chvíli se odmlčel a pohlédl na syna.
Není to špatný kluk. Jen kdyby ...
„A do třetice se necháš ostříhat,“ vyslovil farář
poslední podmínku.
Nutno říct, že správná motivace dokáže hodně.
Ve škole se profesoři nestačili divit. U každé ve-
čeře pak syn překvapoval otce zasvěcenými
dotazy i citáty z Písma.
Chybělo jen poslední – změnit účes. Jenže Matěj
cítil, že někde musí být položena hranice.
„Ale tati, vždyť to máš i v Bibli,“ zkusil vstoupit
na protivníkovo území: „Samson měl dlouhý vla-
sy, Mojžíš měl dlouhý vlasy, podívej se na
obrázky Noeho – taky pěkný háro. A co Ježíš?“
Farář se usmál.
„Vlastně máš pravdu.“
„Ano?“
„Ano. Taky měli dlouhé vlasy. A taky chodili
pěšky.“

9
Vladan

Úterý

10
Břetislav

Středa

11
Bohdana

Čtvrtek

12
Pravoslav

Pátek

13
Edita

Sobota

14
Radovan

Neděle

15
Alice

Poznámky:

Třináctého ledna 1910 se poprvé rozezněly rozhlasové přijímače operou. Zpěvem Enrica Carusa v přenosu z newyorské
Metropolitní opery.
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Pondělí Úspěšná léčba 

Ke schopnostem svého kolegy Cvrkala, takto
úspěšného psychiatra s vlastní klinikou, měl
doktor Kraus naprostou důvěru. Stejně tak i v
obsah jeho nápojové skříňky. S ním se ke své
lítosti setkával jednou měsíčně, častěji se na
venkov nedostal.
Dnes se to podařilo.
„Když jsem ti poslal paní Vršťálovou, jak to
dopadlo?“ zeptal se, než se pořádně uvelebil,
protože zmíněná dáma byla blízkou přítelkyní
paní Krausové, a paní Krausová podmínila
svolení k cestě za doktorem Cvrkalem, o je-
jímž cíli a výsledku nepochybovala, získáním
zmíněné informace.
„Myslíš tu kleptomanku? Tak ta už je v
pořádku,“ sdělil mu psychiatr a tázavě ukázal
na láhev, z jejíž etikety koukali dva psíci.
„To jsem rád,“ řekl Kraus a kývl, „Víš, moje
žena chtěla... Vyléčil jsi ji?“
„Rozhodně. Teď už krade jen to, co potře-
buje.“

16
Ctirad

Úterý

17
Drahoslav

Středa

18
Vladislav

Čtvrtek

19
Doubravka

Pátek

20
Ilona

Sobota

21
Běla

Neděle

22
Slavomír

Poznámky:

Na kleťské observatoři objevili v 16. ledna 1996 planetku 1996 BG, která dnes nese jméno všestranného génia Járy Cimrmana.

Roku 1930 se 21. ledna na křižovatce Václavského náměstí s ulicemi Jindřišskou a Vodičkovou rozsvítil první pražský světelný
semafor.
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Pondělí Potomek starého rodu

Večírek to byl víceméně konverzační, protože
hostitel přecenil své zásoby alkoholických
nápojů. Lady Barbara Websterová stejně
raději holdovala tomu prvnímu.
„Jeden z mých předků bojoval u Waterloo,“
snažila se zalichotit mladému profesorovi z
místní univerzity. Zaslechla totiž, že jeho
oborem je historie.
„Víte, milostivá,“ přitočil se k nim lord
Dawkins, nenápadně se zdržující v Barbařině
blízkosti a čekající na příležitost; rozhodl se
totiž, že – podle toho, jakým směrem se
situace vyvine – stráví tento nudný večer buď
dobýváním nebo dobíráním si krásné (a
čerstvě rozvedené) dámy, „pokud jde o stáří
rodu, pak já mohu říci, že naše rodina má
prokazatelné dluhy až do třináctého století.“
Lady Barbara se rozhodla vetřelce ne-
ignorovat. Vytasila se s trumfem pro rychlou
odvetu.
„Moji předkové...“
„Ovšem předky, milostivá,“ skočil jí lord
Dawkins okamžitě do řeči, „najdu v nepře-
rušené linii až ke králům z Tary.“
„Ano? A připluli, řekla bych, v arše Noe-
mově,“ pokusila se o jízlivý protiútok. Marně.
„To ne, má drahá. Měli, samozřejmě, svou
vlastní loď.“

23
Zdeněk

Úterý

24
Milena

Středa

25
Miloš

Čtvrtek

26
Zora

Pátek

27
Ingrid

Sobota

28
Otýlie

Neděle

29
Zdislava

Poznámky:

Švýcarský ředitel dačické rafinerie cukru Jakub Kryštof Rad získal 23. ledna patent na kostkový cukr

28. ledna 1878 byla v New Havenu zprovozněna první telefonní ústředna. Obsluhovala dvacet účastníků
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Pondělí Maminka má vždycky pravdu

V rodině panovalo ono obvyklé napětí, jaké
vládne domácnosti při konverzaci rodiče s
potomkem.
„Proč se, prosím tě, tak nesmyslně představu-
ješ do telefonu: Tady dcera doktora Krause?
Nemůžeš jako normální člověk říct: Adéla
Krausová?“
Paní Krausová byla dáma pevných a jasných
zásad a logických postupů. A především ne-
ochvějně věřící ve své pevné zásady a své
logické postupy, neboť zásady a postupy těch
druhých bývají vesměs nepevné a nelogické.
Geneticky i výchovou se ovšem tento rys
osobnosti přenesl i na její dceru, která měla
na jazyku logické a jasné zdůvodnění. Jenže
rodiče – aspoň do té doby, kdy pevnou ruku
spravují kapesné – nelze jen tak ignorovat.
„Když myslíš,“ odtušila tedy Adéla otráveně.
Načež, jako potvrzení faktu, že lidskou exi-
stenci řídí především zákon náhody a doko-
nalého načasování, zazvonil telefon. Káraná
slečna pohlédla na matku. A sáhla po sluchát-
ku.
„U telefonu Adéla Krausová,“ ohlásila se dle
instrukcí.
Člověk na opačném konci drátu, který vytáčel
už sedmé číslo, víceméně odhadované z tro-
sek otrhaného a špinavého seznamu veřejné
telefonní budky, raději položil kontrolní otáz-
ku.
„Jste dcera doktora Krause, že?“
Dívka se ušklíbla, ačkoliv jí bylo jasné, že
druhá strana nemůže grimasu ocenit.
„Já si to myslela. Jenže máma tvrdí, že je to
nesmysl.“

30
Robin

Úterý

31
Marika

Středa

1
Hynek

Čtvrtek

2
  Nela - Hromnice

Pátek

3
Blažej

Sobota

4
Jarmila

Neděle

5
Dobromila

Poznámky:

Při večeři amerických holmesologů 31.1.1941 způsobil Rex Stout pozdvižení, když dokázal, že dr. Watson byla ve skutečnosti
dr. Watsonová. 

4.2 1719 vyšly první české periodické noviny Pražské poštovské noviny, z rozličných zemí a krajin přicházející, vydávané K. F.
Rosenmüllerem
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Pondělí Objednávka

V některé dny, jak křesťané vědí, je třeba
dbát na přijímanou stravu. Věděla to i paní se
slušným nákladem nadbytečných kilogramů,
která přistála za stolem v restauraci U střízlí-
ka, proslulé přinejmenším na pět ulic daleko.
Na jídelní lístek ani nepohlédla.
„Co to bude?“
„Prosím jednou platýze, špikovaného ančo-
vičkami, s artyčokovou oblohou a jednou
čerstvou řeřichou.“
Vrchní číšník, pan Táborský, zvyklý jinak na
ledacos, vykulil oči.
„Bohužel, dnes nemáme,“ pokusil se zachrá-
nit čest podniku drobnou lží.
„Pak tedy flambovaného mečouna v čajovém
nálevu.“
Muž s černým motýlkem na sněhobílé košili,
jeden z mála svého druhu, kteří ještě ctí staré
zásady řemesla, jen tiše zavrtěl hlavou.
„Sekaného jesetera s jahodovou pastou?“
„Madam, nic takového u nás nevedeme. A
nikdy jsme ani nevedli!“ zaúpěl číšník,
nenápadně se štípl, aby se ujistil, že se mu
nepodaří probudit z noční můry, protože
bohužel nesní, a pocítil touhu nápadně
štípnout onu paní, aby se ráčila probudit
sama.
Dáma na pana Táborského vzhlédla, potřásla
všemi třemi bradami a lehce tleskla.
„Dobře. Tak mi přineste vepřovou se zelím.
Ale Bůh ví, že jsem chtěla rybu.“

6
Vanda

Úterý

7
Veronika

Středa

8
Milada

Čtvrtek

9
Apolena

Pátek

10
Mojmír

Sobota

11
Božena

Neděle

12
Slavěna

Poznámky:

6.2 1971 odpálil astronaut Alan Shepard první golfový míček na Měsíci.

11.2. 1955 vysílala Československá televize první sportovní přenos. Předcházel mu totální výprodej televizních přístrojů.
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Pondělí Papoušek

Papoušek, kterého si Moravec pořídil, byl opravdu
výstavní kus. Peří mu jen hrálo barvami, byl k dostání
včetně luxusní klece, uměl mluvit – a to vše za cenu, za
níž by jinak pořídil nejvýš vynesenou slepici. Ta láce
byla příliš podezřelá a nový majitel brzy přišel na to
proč.
Papoušek nejen že uměl mluvit. Mluvil naopak často – a
slovníkem, který byl více než nevhodný. Každým dru-
hým slovem klel a nadával jako dlaždič. Nebo námořník.
Což byl problém. Nešlo jen o sousedku, postarší distin-
guovanou učitelku, nebo o přítelkyni, jež si zakládala na
dobrém vychování.
Šlo o všechno dohromady.
Marně Moravec doufal, že papoušek, přesazený do
relativně slušného prostředí změní návyky. Naopak,
každým dnem se ptákovy jazykové schopnosti
zdokonalovaly a tříbily, zatímco majitel neustále klesal
na duchu. Vrcholu dosáhly v den, kdy kromě přítelkyně
hostil i její matku. Radostné: „Jé, vy máte papouška?
Mluví? Řekni něco, Lórinko,“ následované odpovědí, jež
z poloviny vyžadovala učebnici anatomie a výkladový
lexikon nespisovné češtiny proměnilo selanku odpolední
kávy v úspěšný blietzkrieg.
Sotva pravděpodobně budoucí tchyně vystřelila z bytu,
následována dcerou, která označila nešťastného mladého
muže několika termíny z papouškova slovníku, nabral
Moravec adrenalin k rozhodné akci.
„A už toho mám dost!“ zařval. Otevřel dvířka klece,
chytil ptáka pod krkem, nastrčil ho před obličej a zuřivě
zíral do černých korálků papouščích očí.
„Já tě naučím!“
„To zrrrovna, ty &#@#!,“ zaskřípal pták a přidal dvacet
vteřin těch nejhrubších sprosťáren jako bonus.
Moravec se tentokrát nenechal zastavit. Ráznými kroky
přešel do kuchyně, otevřel lednici a bez řečí strčil
papouška do mrazáku. Zabouchl dvířka, opřel se o zeď a
zhluboka si oddechl. Zevnitř slyšel tlumené klení, které
chvíli zvyšovalo frekvenci – a najednou,jako když utne,
se opeřenec odmlčel.
A máš to, potvoro, řekl si spokojeně člověk. Jenže náhlé
ticho udeřilo na kovadlinu svědomí. Rychle se otočil,
otevřel mrazák – a zevnitř vyskočil pták. Naštěstí ještě
živý.
Zobákem si upravil peří, vylétl na stůl, korálkové oči se
nervózně stáčely stranou.
„Omlouvám se,“ zaskřípal, „za nepříjemnosti, které způ-
sobila má poněkud nevhodná mluva. A slibuji, že od této
chvíle budu hovořiti pouze na vyzvání a pouze slovy,
posvěcenými Ústavem pro jazyk český.“
Moravec jen zíral. Papoušek se odmlčel, nervózně pře-
šlápl, a potom vyhrkl.
„Jen bych měl skromný dotaz. Co udělalo to kuře?“

13
Věnceslav

Úterý

14
Valentýn

Středa

15
Jiřina

Čtvrtek

16
Ljuba

Pátek

17
Miloslava

Sobota

18
Gizela

Neděle

19
Patrik

Poznámky:

15.2. 1988 se ve vysílání BBC 2 poprvé objevil seriál Červený Trpaslík 

19. února  1986 byla zahájena výstavba orbitální stanice MIR. Vydržela pak patnáct let na oběžné dráze, z toho deset obydlená.
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Pondělí Král zvířat

„Kteréhopak tvora nazýváme Králem zvířat?“
rozhlédla se paní učitelka po svých malých
svěřencích. Z lesa vztyčených rukou si
vybrala tu, která vylétla do vzduchu jako
poslední a velmi opatrně.
„Třeba ty,“ řekla. A když za rukou
následovalo vzhůru i tělo, potlačila
fatalistický vzdech, „Jindro.“
„Slonovi, paní učitelko.“
Nezklamal.
Projevoval určité technické nadání, zvláště
při vymýšlení důmyslných strojků na trápení
a škádlení spolužaček. To musela ocenit, i
když dokonalý periskop, spojující chlapecké
záchodky s dívčími přes dvě zdi a jednu
chodbu, byl už příliš.
Na rozdíl od exaktní znalosti techniky patřilo
ale Jindřichovo přírodopisné povědomí spíše
do roviny abstraktní. Na to přišla už kdysi,
když se po zjištění, že čápi neodlétají na jih
kvůli mrazu, ale kvůli potravě, čili oboj-
živelníkům, zcela vážně zajímal o to, kdy
tedy odlétají žáby. Proto se raději obrnila
trpělivostí a hledala tu správnou nápovědu.
„No, Jindřichu, slon se sice zvíře velké, silné
a majestátní, ale králem zvířat je mnohem
menší tvor. No tak přemýšlej – krvežíznivý,
dobře skákající...“
„Blecha?“

20
Oldřich

Úterý

21
Lenka

Středa

22
Petr

Čtvrtek

23
Svatopluk

Pátek

24
Matěj

Sobota

25
Liliana

Neděle

26
Dorota

Poznámky:

23.února 10 hodin 5 minut dopoledne kolem roku 1965, ano, v tento významný den byla objevena truhla s pozůstalostí
největšího z Čechů, všestranného génia Járy Cimrmana

Začala Urbanova urbanistická výstavba Barrandova. 24. února 1928
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Pondělí Rychlejší než světlo

„Třeba relativistická fyzika,“ prohlásil Vorel,
zatímco sledoval, jak barman čaruje s
láhvemi. Dnešního večera se toho předsta-
vení účastnil nejen jako divák už v několikáté
repríze.
„Co je s ní?“
„Co by bylo? Totiž, jen chci říct, že tvrzení o
rychlosti světla, jako maximální možné, je
podle mne nesmysl.“
„Tak povídej,“ Vorlův přítel a někdejší
spolužák Brouček si v předtuše dobré zábavy
zamnul ruce. A dopil svůj pohár, aby muž za
pultem neměl dlouhou chvíli.
„Na co jsi přišel?“
I když nebádal přímo ve zmíněném oboru,
byla fyzika Broučkovým osudem i povolá-
ním. Těšil se, jak laikem vymyšlenou bláz-
nivou rádobyteorii elegantně sprovodí ze
světa. 
„Hele,“ alkohol Vorlovi nejen rozvazoval ja-
zyk více, než bývá zdrávo, zároveň také
spolehlivě blokoval pud sebezáchovy, dávaje
přednost argumentům, potvrzujícím vlastní
teorii. „Jasně, že znám něco rychlejšího než
světlo. Tys byl minulej měsíc na druhým
konci světa, v Austrálii.“
„Byl. Na konferenci v Sydney. A co?“
„No vidíš. A já zašel za tvojí ženou. Vzdá-
lenost nevzdálenost - v tu chvíli jsi měl
parohy.“

27
Alexandr

Úterý

28
Lumír

Středa

29
Horymír

Čtvrtek

1
Bedřich

Pátek

2
Anežka

Sobota

3
Kamil

Neděle

4
Stela

Poznámky:

Prezident Grant podepsal 1.března 1872 zákon, jímž byl založen Yellowstonský národní park. První na světě

Na staroměstské radnici uzavřeli 5. března 1871 pan F. X. Löster a slečna F. Littenová první tuzemský občanský sňatek.



březen 2012 10.týden

Pondělí Úskalí logiky

„Taková populační exploze v Číně – než
začali razit tu svou politiku jednoho dítěte –,
to byl opravdu problém,“ načal Divíšek jednu
ze svých pověstných úvah. Osazenstvo baru,
které v časně večerní hodinu tvořili stálí
zákazníci, zaskočivší si na dvě piva po ve-
čeři, si nenápadně povzdychlo.
„Kdyby se tenkrát všichni seřadili do čtyř-
stupů a pochodovali do moře, stejně by jich
neubývalo.“
„Opravdu? Pak by mě zajímalo, co na to
vědci,“ zeptal se Vorel, v poklidu usrkávající
horký punč. Počasí se náhlým státním
převratem znovu zmocnila zima, na což
nestihl zareagovat, a teď ho zábly uši, „Nějak
mi to celý nedává smysl.“
Divíšek mu věnoval povýšený pohled, který
měl vyhrazen pro ignoranty a osoby na nižší
inteligenčně-znalostní úrovni, což v jeho
případě většinou bývali všichni na dohled.
„Co na tom nedává smysl? To je prostá
matematika. To spočítá i dítě na prvním stup-
ni.“
„Spíš myslím na sexuology a porodníky,“
řekl Vorel, „A při dnešní úrovni obecného
vzdělání i dítě na prvním stupni jistě napadne
otázka: Jak? Když všichni Číňané pořád jen
pochodují v čtyřstupech...“

5
Kazimír

Úterý

6
Miroslav

Středa

7
Tomáš

Čtvrtek

8
Gabriela

Pátek

9
Františka

Sobota

10
Viktorie

Neděle

11
Anděla

Poznámky:

V Kopřivnici bylo 8.března 1897 vyrobeno první auto Präsident

Hokejisté Českých Budějovic získali 11. března v posledním zápase roku 1951 jako první mimopražský tým ligový titul



březen 2012 11.týden

Pondělí Mimosmyslové schopnosti

„S hypnotizéry jsem pracoval,“ přiznal dok-
tor Kraus.
„Já jsem lepší,“ prohlásil Kilián.
Jeho protějšek mlčky souhlasil. Zatím musel,
byl svědkem prazvláštního kiksu jinak v
tomto ohledu pečlivého Tuška, který před ně
postavil dvě piva a – podle  Kiliánova
předchozího tichého oznámení – je zapomněl
připsat na lístek.
„Abyste si nemyslel, že šlo o náhodu, nebo
že jsem se s Tuškem dokonce dohodl, tak...
nenápadně si tady někoho vyberte. Tu holku?
Tak dobře. Víte co?“ Kiliánovu tvář ozdobil
poťouchlý škleb, „Ta se do deseti minut zač-
ne svlékat.“
Kraus se ušklíbl.
Když slečna rozepnula první knoflíček, mávl
pobledlý lékař rychle na číšníka a zaplatil.
Vyšli pak ven, Kilián se tiše usmíval, Kraus
zamyšleně mlčel. Dlouho ale nevydržel.
„Možná jste hodně dobrý psycholog a oblafl
jste mne – věděl jste, že si vyberu zrovna onu
dívku, protože jistým způsobem přitahuje
pozornost. Nic ve zlém, ale za své lékařské
praxe...“
„Tak ještě jednou. Jedno okno v libovolném
paneláku za mými zády. Bude to ještě lepší
než nějaká obyčejná hypnóza, uvidíte.“
Kraus pokrčil rameny, chvíli počítal a nako-
nec si vybral. 
„Čtvrt hodiny – a ten, kdo, tam bydlí, vyhodí
z okna televizi,“ prohlásil Kilián.
„Ale to... tak dobře. Tohle stejně nevyjde.“
Tichý večer spolkl patnáct minut velmi rych-
le. A zůstával nadále tichý. Lékaři se vrátila
barva do obličeje.
„Počkejte,“ řekl nervózně Kilián, „Ještě mi-
nutku, dvě.“
Okno se náhle rozlétlo. Objevil se v něm neš-
ťastně vyhlížející muž, rozhodil ruce a ticho
prořízl zoufalý hlas: 
„Nemám. Prostě a jednoduše nemám. Rádio
nestačí?“

12
Řehoř

Úterý

13
Růžena

Středa

14
Rút a Matylda

Čtvrtek

15
Ida

Pátek

16
Elena a Herbert

Sobota

17
Vlastimil

Neděle

18
Eduard

Poznámky:

Čtrnáctého března slaví svátek Ludolfovo číslo 3,14.

15. březen 1848, San Francisco. Prodavač s lahví plnou zlatých nuggetů probíhá městem - propuká kalifornská zlatá horečka



březen 2012 12.týden

Pondělí Dobrá rada nad zlato

Starému Růžičkovi táhlo na osmdesátku, ale své
malé farmy v kopcích daleko za městem se vzdát
nechtěl. Co víc, jeho vitalita nabírala na síle. Ve
věku, kdy byl měl houpat na kolenou pravnoučky,
se potřetí oženil. 
S mladou dívčinou lehce přes dvacet. 
V širším příbuzenstvu to způsobilo malé zděšení,
ale pouze jediný synovec, Karel Brouček, se
rozhodl na chvíli hodit za hlavu fyzikální bádání a
vyrazil na průzkum.
O dobrých deset let mladší teta nevypadala na
nějakou domácí puťku, která bude na samotě
krmit dobytek a točit se kolem plotny v kuchyni.
Vypadala spíš na jinou místnost – a jak Brouček z
řečí starého pána řečí, strýc farmář to viděl stejně.
Pochvaloval si, že nové manželství je úplné ve
všech ohledech. Neopomněl zdůraznit jaké ohledy
oceňuje především.
„To víš, snaží se mě šetřit, ale na to já nejsem.
Taky jsem jí to řekl.“
No nazdar, pomyslel si fyzik. Tohle nedopadne
dobře.
„Hele, strejdo, měl by sis aspoň sehnat nějakou
výpomoc. Někoho mladšího, kdo by ti na farmě
pomohl. Co ty na to?“ navrhl. Nedodal už, že
hlavním smyslem přítomnosti pomocné síly by
neměla být ani tak činnost na statku, jako nená-
padná podpora při plnění manželských po-
vinností. Starý farmář si to naštěstí neuvědomil.
Slíbil synovci, že se po nějaké vhodné osobě
poohlédne. A za týden dal vědět, že se poohlédl a
našel.
Načež přišla zima a Brouček musel odcestovat na
druhý konec světa. Když se vrátil, zamířil na
Růžičkovu farmu.
Byla na svém místě, strýc jen zářil a nezdálo se,
že by o něj žena, která ho vesele přivítala, ztrácela
zájem.
To bude tou mou radou, pomyslel si synovec.
Doufejme.
„Co manželka?“ zeptal se, když se na chvíli ztra-
tila.
„Co by. Všechno v pořádku. Jo, abys věděl, je v
jiným stavu.“
Takže to přece jen vyšlo. Pokud strejček nepro-
bodl svého pomocníka vidlemi. Nejspíš mu to ale
nedošlo.
„A výpomoc?“ položil Brouček raději kontrolní
otázku. Farmář se jen zeširoka zašklebil, očividně
až do morku kostí spokojený sám se sebou.
„Dobrý. Taky těhotná.“

19
Josef

Úterý

20
Světlana

Středa

21
Radek

Čtvrtek

22
Leona

Pátek

23
Ivona

Sobota

24
Gabriel

Neděle

25
Marián

Poznámky:

Karel Havlíček Borovský navrhl v Pražských novinách 19.března 1848 přejmenovat Koňský trh na Václavské náměstí

21.3.1871 vyrazil novinář Henry Morton Stanley na jednu z nejslavnějších záchraných výprav, po stopách Davida Livingstona 



březen – duben 2012 13.týden

Pondělí Umělcovo dilema

Posledních několik tahů štětcem, Klimeš
zkušeně (přesněji právě tak, jak vypozoroval
v televizním seriálu o známém Mistru) od-
stoupil od stojanu a pokochal se svým dílem.
Prvním obrazem, který namaloval. A
netrvalo mu to ani nijak zvlášť dlouho; nápad
realizovat se se tímto směrem a hotové plátno
dělily pouhé tři týdny.
Chtělo by se to pochlubit, uvědomil si novo-
pečený umělec. Pochopitelně někomu, kdo
tomu rozumí. A je komu. Je tu starý otcův
kamarád Popelský, malíř akademický a
nikoliv pokojů.
Ideální osoba. Hned nazítří ho Klimeš pozval
na skleničku a nedočkavě zatáhl do pro-
vizorního ateliéru, který si vybudoval v
podkroví a který měl původně sloužit jako
modelářská dílna.
„Co vy na to, strejdo?“
Malíř poodstoupil a lehce poklesl v kolenou,
nejspíš šlápl na odhozenou tubu.
Klimeš tomu nevěnoval pozornost.
„Jenom jsem tomu ještě nedal jméno. Co
byste řekl: Rozvodněná řeka, nebo Jarní
záplavy?“
Popelský polkl sliny.
„No, chlapče, katastrofa je to v každém pří-
padě.“

26
Emanuel

Úterý

27
Dita

Středa

28
Soňa

Čtvrtek

29
Taťána

Pátek

30
Arnošt

Sobota

31
Kvído

Neděle

1
Hugo

Poznámky:

Páni Maříkové představili 28. března 1900 první parní lokomotivu tuzemské konstrukce

Ze dne 30. března 240 před naším letopočtem pochází první člověkem zaznamenané perihélium slavné Halleyovy komety



duben 2012 14.týden

Pondělí Vhodná připomínka

Slečna, která vešla do baru, vzbudila oka-
mžitou pozornost všech osob opačného
pohlaví. Nesla se s grácií, oděná vyzývavě a
přece s určitou decentností.
A byla sama.
Švejda ji nejdříve zachytil radarem perifer-
ního vidění, vyhodnotil a jal se spřádat plány.
Teď si sedla, určitě tu chvíli vydrží; je třeba
vyrazit včas. Ne moc brzy, ale ne taky pozdě,
aby ji neotrávil nějaký trouba. Další pivo
vynechám, trochu ho zamaskuju kafem...
Dával si dohromady strategii pátečních
večerů, obvykle teoretickou, která ho ovšem
občas přivedla ke koncům zcela nečekaným.
Vorel příznaky okamžitě rozpoznal. Naklonil
se ke Švejdovi a zašeptal: „Žárlivý partner. A
tři děti.“
„Nesmysl,“ ohradil se přítel, „Takhle ženská
po třech dětech nevypadá. Tři rozhodně ne-
má.“
„Ona ne. Ty.“

2
Erika

Úterý

3
Richard

Středa

4
Ivana

Čtvrtek

5
Miroslava

Pátek

6
Vendula

Sobota

7
Heřman a Hermína

Neděle

8
Ema - Boží hod 
velikonoční

Poznámky:

6. dubna 1722 uložil  car Petr I. Veliký starověrcům daň za nošení plnovousu. Ta obnášela 50 rublů ročně. Několik let předtím
se o bezvousých kupodivu vyjadřoval velice nelibě.

8. dubna 1861 byla v Habsburské monarchii právně zajištěna rovnoprávnost protestantského vyznání.



duben 2012 15.týden

Pondělí Skotská krev

V krvi lorda Dawkinse kolovalo mnoho
genetického materiálu, a rodokmen, jehož si
vážil, byl plný zajímavých a občas víceméně
exotických prvků, prastará rodina byla
dokonalou mapou britské historie a říše, nad
níž slunce nezapadalo. Byly chromozomy, o
nichž se nemluvilo, stejně jako sekvence,
jimiž se pyšnil.
Nikdy například nezapomínal na své skotské
předky. Respektive nezapomínal jejich exi-
stenci připomínat, neboť celosvětové mínění
o zvycích a vlastnostech obyvatel severu Bri-
tánie mu poskytovalo dostatek zábavy. Ctil (a
neopomínal zdůrazňovat) ovšem i starou
tradici šlechtice, který řeší spor zásadně
soubojem. 
Až do chvíle, kdy jeho výzvu jistý Francouz
skutečně přijal.
Tváří v tvář nepříjemné skutečnosti nehnul
mladý šlechtic brvou. Ani na nádraží, z něhož
oba duelanti s nepočetným doprovodem
svědků vyráželi daleko za město, aby si
obstarožními, ale bohužel bezpečně funk-
čními soubojovými pistolemi vyřídili rozpory
ve vztahu k jisté slečně. Horká galská hlava
zamávala bankovkou a poručila si zpáteční
jízdenku.
Dawkins opatrně odpočítal mince na lístek
pouze tam.
„Copak, nevěříte si?“
Lord pohlédl na soka úkosem.
„Ovšem že ano. Ale jako pokaždé mám
pochopitelně v úmyslu vracet se na jízdenku
svého protivníka.“

9
Dušan 
Velikonoční pondělí

Úterý

10
Darja

Středa

11
Izabela

Čtvrtek

12
Julius

Pátek

13
Aleš

Sobota

14
Vincenc

Neděle

15
Anastázie

Poznámky:

V roce 1961 se 12. dubna ozval první člověk z oběžné dráhy. Netřeba připomínat jméno.

15.4. 1862 vyšlo první číslo prvního českého módního časopisu. Jmenoval se Zlaté dno a vydával ho krejčí Vojtěch Čihař



duben 2012 16.týden

Pondělí Jak se do lesa volá

Maturita klepala na dveře a v takové chvíli se
i nejobávanější profesoři stávají beránky. Či
vlky v rouše beránčím, neboť v sázce je čest
školy.
Občas, jako dnes profesor Vodička, ovšem
propadají skepsi a panice.
„Copak jste opravdu tak tupí? Alexandr Ma-
kedonský ve vašem věku už dobyl půl
Evropy!“
Třída dílem z nezájmu, dílem z určitého stu-
du, mlčela. Až na pohotově reagujícího
Matěje.
„Jistě. Jenže Alexandra učil Aristoteles.“

16
Irena

Úterý

17
Rudolf

Středa

18
Valérie

Čtvrtek

19
Rostislav

Pátek

20
Marcela

Sobota

21
Alexandra

Neděle

22
Evženie

Poznámky:

19.4.1934 byla v Daily Mail otištěna ona slavná fotografie příšery z jezera Loch Ness. Teprve v roce 1997 odhalil jiný deník,
Sunday Telegraph, že šlo o podvrh

V roce 1968 dosáhla 20. dubna Plaistedova výprava severního pólu po zemi (po ledě). A stala se první, které se to podařilo
prokázat



duben 2012 17.týden

Pondělí Dokonalý astronom

Brouček cítil, že potřebuje menší pauzu.
Jednak už se počet skleniček, kterým na téhle
os l av ě v ěn o v a l p o z o rn o s t , z a č ín a l
podepisovat na jeho motorice, jednak se na
okamžik potřeboval zbavit jisté osoby, která
mu celý večer nadbíhala. Nevypadala špatně
(což by momentálně s chřipkou ležící paní
Broučková jistě neocenila), atraktivní obal ale
skrýval konfekční, ba přímo teleshoppingový
obsah. Nenápadně se tedy ztratil na terasu.
Nikde nikdo, všichni se zatím bujaře bavili
uvnitř. A zdálo se, že si jeho úniku nevšimla
ani ona.
Stromy a městská správa, šetřící na pouličním
osvětlení, umožňovaly celkem nerušený
pohled na hvězdnou oblohu. Opřel se o
zábradlí a zahleděl se na vzdálené objekty,
jejichž studiu se kdysi chtěl věnovat, než ho
zlákalo jiné odvětví fyziky.
„Krása, co?“ pravila slečna, která přistála
vedle. Brouček si nenápadně povzdychl.
Takže všimla.
„Ten Jupiter krásně svítí.“
„To není Jupiter, ale Venuše,“ poznamenal
mechanicky fyzik. A připsal dívce bod za
znalost astronomie. Třeba není tak blb... naiv-
ní, jak se zdálo.
Byla.
„Vy jste vážně dobrej, když na takovou dálku
rozeznáte i pohlaví.“

23
Vojtěch

Úterý

24
Jiří

Středa

25
Marek

Čtvrtek

26
Oto

Pátek

27
Jaroslav

Sobota

28
Vlastislav

Neděle

29
Robert

Poznámky:

Ve Stadicích, rodišti to mýtického knížete Přemysla se 23.dubna léta páně 1445 prohlásil jistý sedlák Jakub králem. Nastěhoval
se na strom, záhy však skončil v roudnickém vězení.

V Borech u Plzně vzlétl 27.4.1919 dvojplošník B5, první letadlo československé výroby



duben – květen 2012 18.týden

Pondělí Práce kvapná...

„Ruku sem,“ vychrlila ze sebe věštkyně. Pouť
se sice teprve dostávala do finále, kdy se s
nadcházejícím soumrakem rozsvěcovala svět-
la všech atrakcí i stánků, ale jasnovidce
odjížděl za půl hodiny vlak.
Což nezjistila zíráním do skleněné koule, ale
prolistováním jízdního řádu.
Jen tak tak stihne sbalit propriety, stánek si
naštěstí zajistila už před týdnem, když zjistila,
že jeho dosavadní nájemce si dnes ráno při
vybalování zboží zlomí ruku. 
Poslední zákazník vlezl pod plachtu víceméně
omylem a pro trochu zábavy, neboť Vorel byl
pro každou legraci.
Rázného příkazu uposlechl kupodivu bez
protestů. Ani se ještě neusadil na vrzavém
štokrdleti a jasnovidka už nahlížela do dlaně
jeho levičky.
„Hmmm. Cože!“ Věštkyně zalapala po
dechu. Nehraně, jako by jí něco v klientově
ruce pořádně zaskočilo.
„Co vidíte?“
„Chcete to slyšet? Chcete. Tedy: Podříznou
vás. Rozsekají na kusy. Rozemelou, upečou,
snědí.“
Jakkoliv to znělo šíleně, jasnovidčin výraz
prozrazoval, že skutečně věří v to, co spatřila.
Vyděšený Vorel jí vyškubl ruku z ruky a s
hrůzou se na svou vlastní končetinu podíval.
Potom si oddechl.
„Madam, vidím, že spěcháte. Ale nechtěla
byste s věštěním počkat, než si sundám tu
vepřovicovou rukavici?“

30
Blahoslav

Úterý

1
Svátek práce

Středa

2
Zikmund

Čtvrtek

3
Alexej

Pátek

4
Květoslav

Sobota

5
Klaudie
Květnové povstání

Neděle

6
Radoslav

Poznámky:

2. května 1926 se na jevišti poprvé objevil po Spejblově boku Hurvínek

První patent, který získala žena, byl udělen 5.5.1809, ta dáma se jmenovala Mary Kiesová a vynalezla způsob tkaní slámy s
hedvábím



květen 2012 19.týden

Pondělí U holiče

Do holičství na Zelené ulici nahlédl jakýsi
muž. Počkal, až si ho nůžkami se ohánějící
mistr Kabousek všimne.
„Koukám, že máte plno. Jak dlouho bych
musel čekat, než přijdu na řadu?“ zeptal se.
Plně zaměstnaný holič pohlédl na hlavu před
sebou a přelétl několik hlav čekajících. Po-
tom opatrně, aby nenadálým pohybem ne-
připravil zákazníka o ucho, pokrčil rameny.
„Omlouvám se, ale minimálně tak hodinu.“
„Tak dobře,“ kývl muž. A odešel.
Nebylo by to nic divného. 
Kdyby ten člověk druhý den nepřišel znovu.
Se stejným dotazem. Obdržel totožnou
odpověď, protože oficína páně Kabouskova
byla vyhlášená a slušně prosperující, což
mimo jiné znamenalo, že paní Kabousková
mohla zanechat denního dojíždění do
zaměstnání a plně se v klidu domova věnovat
manželovu účetnictví.
Následující den přišel potencionální zákazník
znovu a mistru Kabouskovi ho skoro přišlo
líto, když si všiml stavu pánova účesu. Jenže
v holičství sedící pány a zvláště dámy, odsu-
nout nemohl.
„Nejdřív tak za hodinu a půl,“ řekl a znělo to
skoro nešťastně.
„Dobře,“ na to ten člověk.
Kabousek počkal, až se za ním zavřou dveře.
„Prosím tě, jdi nenápadně za ním. Hrozně by
mě zajímalo, ke komu chodí. Dneska měl na
hlavě pěkný vrabčí hnízdo,“ poručil učni, je-
hož měl na praxi, „Ale nenápadně.“
Mladý muž, který úkol přivítal, neboť zame-
tání vlasů ho vysilovalo, bez řečí vyrazil.
Vrátil se za pět minut.
„Tak co, kam šel? K Horníčkové, nebo do
Salónu Evita?“
Učeň se zašklebil.
„Rovnou k vám domů, pane Kabousek.“

7
Stanislav

Úterý

8
Den osvobození od 
fašismu

Středa

9
Ctibor

Čtvrtek

10
Blažena

Pátek

11
Svatava a Svatoslava

Sobota

12
Pankrác

Neděle

13
Servác

Poznámky:

Československá televize začala od 9.5.1973 pravidelně vysílat v barvě

Na mezinárodním knižním veletrhu v Praze bylo 13. května 2000 vyhlášeno založení České společnosti Sherlocka Holmese
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Pondělí Správné číslo

Telefon na lince 150 zabzučel naléhavě, jak
ostatně mívá ve zvyku a naprogramováno,
protože je určen naléhavým hovorům na
nichž často závisí lidské životy.
Dispečer Plášek ťukl do tlačítka a představil
se.
Na druhé straně se ozvala žena. V hlasu
trocha hysterie.
„Prosím vás, tady Koudelová. Z Cimrmanovy
ulice, jak jsou ty čtyřpatrové činžáky, víte?“
„Vím. U vás hoří?“
„Ne. Mně leze do bytu nějaký muž!“
Plášek obrátil oči v sloup.
„Paní, to musíte volat policii,“ řekl mírně.
Zatím to byla klidná noc. „Sto padesát osm.
Tady jsou hasiči. Sto padesát.“
Hlas v telefonu sklouzl k učitelsky vysvět-
lovacímu tónu.
„Ale ano, já vím, kam volám. Hasiče potře-
buji, ne policii. On má moc krátký žebřík.“

14
Bonifác

Úterý

15
Žofie

Středa

16
Přemysl

Čtvrtek

17
Aneta

Pátek

18
Nataša

Sobota

19
Ivo

Neděle

20
Zbyšek

Poznámky:

V kalifornském San Bernardinu byla 14. května 1940 otevřena první výkrmna McDonald's

18.5.1923 začal ze stanu v Kbelích své pravidelné vysílání Československý rozhlas. Po Británii jsme byli druzí v Evropě
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Pondělí Jak se vypořádat s divou zvěří

„Když si tu tak povídáme o zvířátkách,“
navázal Vorel na vyprávění o polštářové
kočičce, která poprvé v životě uviděla živou
myš a její vyděšená reakce měla za následek
dopravní kolaps na dvacet kilometrů vzdálené
dálnici, „já si docela nedávno vyšel do
přírody (nevím, co mě to popadlo).
Vykračuju si to lesem, koukám po zajících a
veverkách – a najednou, kde se vzal, tu se
vzal, na tři kroky proti mně divoký kanec.
Co teď? V poslední chvíli se naštěstí ozvala
ta správná slova.“
„Hlas shůry?“
„Ale kdepak. Vzpomněl jsem si, jak mi přítel,
profesionál a znalec zvěře radil, že nejjistější
způsob, jak z takové situace vyjít bez zranění,
je dívat se zvířeti zpříma a bez mrknutí
rovnou do očí.“
„A zabralo to?“ otázala se jedna z přítomných
dam, ignorujíc očividný fakt, že vypravěč tu
sedí včetně všech svých končetin a za
absence jakéhokoliv obvazu.
„Samozřejmě. Jen nevím, nebyla-li jen to ná-
hoda, nebo fakt, že v té chvíli už jsem seděl
tři metry vysoko na stromě.“

21
Monika

Úterý

22
Emil

Středa

23
Vladimír

Čtvrtek

24
Jana

Pátek

25
Viola

Sobota

26
Filip

Neděle

27
Valdemar

Poznámky:

Z věznice Kartouzy byl 21.května 1861 propuštěn Václav Babický, legendární (především díky médiím své doby, jak už to
chodí) lupič

25.5.1961 v televizním i rozhlasovém poselství o stavu Unie ohlásil prezident Kennedy záměr do deseti let stanout na Měsíci
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Pondělí Diagnóza

„Jak bych to nejlépe řekl...“
Doktor Kraus si lehce odkašlal, částečně pro-
to, aby si vyčistil hlasivky, částečně pro
dramatickou pauzu, která měla rozkošatět
dialog o vynucenou repliku druhé strany. Tu
zas tá va l Krausů v soused a p ř í t e l ,
momentálně též i pacient Souška, sedící na
okraji vyšetřovacího lůžka a zapínající si
košili.
„Na plnou hubu. Znáš mě, já na nějaké
složité řeči nejsem. Nic odborného.“
Lékař pokrčil rameny. Popravdě řečeno,
provedl anamnézu i prohlídku sice poctivě a
pořádně, od začátku si byl ovšem jistý jejím
výsledkem.
Který té představě plně odpovídal. Šlo jen o
to, jakým způsobem onu pravdu sdělit.
Pacientův požadavek dilema vyřešil.
„Tak dobře,“ souhlasil Kraus, „Jsi děvkař a
ochlasta, z toho pochází tvé problémy. Nic
jiného v tom není.“
Tvář pana Soušky se roztáhla do spoko-
jeného šklebu, vyjadřujícího chlapáckou
spokojenost se sebou samým, aby vzápětí
ona žoviálnost uprchla po svěšené bradě na
podlahu a rychle ven, aby si ji nikdo nevšiml.
„Aha. Tak zrovna tohle bych prosil napsat
latinsky. Znáš přece mojí ženu. Co kdyby si
to přečetla?“

28
Vilém

Úterý

29
Maxmilián

Středa

30
Ferdinand

Čtvrtek

31
Kamila

Pátek

1
Laura

Sobota

2
Jarmil

Neděle

3
Tamara

Poznámky:

29. května 1886 se objevila první reklama na Coca-colu

P.J. Šafařík navrhl 2.června 1842 změnu českého pravopisu - psát namísto g písmeno, které v něm Češi čtou, tedy j. A dlouhé í
by se také nemělo schovávat za psané j. 
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Pondělí Náš zákazník, náš pán

Venku bylo krásné počasí, obchody šly, a tak
byl řeznický mistr Zelenka v dobrém rozma-
ru. Nerozhodil ho ani zákazník, ofrňující nos
tu nad cenou, tam nad vzhledem nabízeného
zboží.
„Tenhle salám je nějakej zelenej.“
„Jistě. Je pro vegetariány. Dvacet deka? Proč
ne?“
Poklidnou atmosféru, provoněnou čerstvou
várkou právě vyuzených klobás, přerušila pa-
ní Skočdopolová. Vstoupila do prodejny ráz-
ným krokem zkušené bojovnice. Ve tváři
nasupený výraz, v jedné ruce pruh papíru,
druhá zápasila s hroznem tří igelitových ta-
šek.
„Pane Zelenka!“
„Něco jste zapomněla, madam?“ zeptal se
bodře, „Jatýrka? Nebo snad kousek krkovič-
ky?“
„Kdepak zapomněla,“ zamávala účtenkou,
„Ošidil jste mě o třicet korun!“
Řezník se na ni zeširoka usmál.
„Ale milostivá, když jsem se ptal, jestli to
může být o třicet korun víc, tak jste kývla, že
může.“

4
Dalibor

Úterý

5
Dobroslav

Středa

6
Norbert

Čtvrtek

7
Iveta a 
Slavoj

Pátek

8
Medard

Sobota

9
Stanislava

Neděle

10
Gita

Poznámky:

V roce 1784 se 4.června  vznesl (na pouhých deset minut) do vzduchu balón bratří Montgolfierů

Rok po oficiálním zavedení, 10.června 1909, využila britská loď Slavonia jako první signál SOS
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Pondělí A pak že neexistují

Nebe připomínalo Dantovu alegorii. Blesk střídal
blesk, vítr se točil v těch nejnemožnějších smě-
rech, takže měnil prudký liják v pravé skotské
střiky. Lord Dawkins si turistickou cestu po Skot-
sku představoval přece jen poněkud idyličtěji,
jenže příroda, podporovaná jeho nepříliš zdatným
smyslem pro orientaci, chtěla jinak. Když po ně-
kolika mílích cesty bezútěšně opuštěnou krajinou
nacházel zase jen bezútěšně opuštěnou krajinu,
musel si přiznat, že zabloudil. A ke všemu přišla
noc.
Naštěstí také záchrana v podobě střechy, stěn a
nejspíš i základů zájezdního hostince. Jmenoval
se, stejně jako mnoho podobných, U JIŘÍHO A
DRAKA.
Byl zavřený.
Mezi Dawkinsovy vlastnosti rozhodně nepatřila
nerozhodná ostýchavost. Chvíli pátral po nějakém
zvonku, potom pěstí zabušil na dveře. Nechal těm
uvnitř krátký čas na rozmyšlenou a spustil znovu.
Konečně, po několika dlouhým minutách, se dve-
ře pootevřely a vykoukla z nich starší dáma.
„Promi...“
„Máme zavříno. A plno. Koukejte, nebudu se s
váma vybavovat v takový slotě,“ vychrlila ze sebe
nakvašeně a jedovatě, jako by jí snad loupal
perníček ze střechy. A zabouchla promočenému
turistovi před nosem.
Lord Dawkins pokrčil odevzdaně rameny. Opět
zabušil.
Škvírou ve dveřích na něj znovu zamžourala ta
babizna.
„Co zase – pořád – chcete? Už jsem vám přece
řekla...“
Promočený turista mrkl na vývěsní štít.
„Rád bych teď mluvil s Jiřím.“

11
Bruno

Úterý

12
Antonie

Středa

13
Antonín

Čtvrtek

14
Roland

Pátek

15
Vít

Sobota

16
Zbyněk

Neděle

17
Adolf

Poznámky:

11.června 1882 vyhrál velocipedista Josef Kohout mistrovství Rakousko-Uherska na 1 anglickou míli 

15. června 1667 byla provedena první úspěšná transfúze krve



červen 2012 25.týden

Pondělí Problémy s projevem

Polovina spala, někdo se nenápadně vytratil,
dámy z personálního si tiše špitaly. Ředitel
pro strategický obchod, sedící v první řadě,
se bez skrupulí šťoural v nose a jeho soused
proháněl na mobilním telefonu panáčka v
červené čepici.
A to měl být důležitý projev na důležité
schůzi. Místo toho, aby viseli na jeho rtech,
Divíšek všechny dokonale otrávil. Jistě, zpo-
čátku to vypadalo dobře, ale – ale ano,
bohužel mluvil celou hodinu. Chtěl vyšper-
kovat svůj obraz v očích vedení firmy, délka
příspěvku neměla přesáhnout dvacet minut,
což věděl a což zdůrazňoval, když sepsáním
projevu pověřil raději svého podřízeného
Rychlíka, a teď tohle.
Když se vrátil do kanceláře, bez prodlení se
vrhl na skutečného autora svého neštěstí.
„Co jste mi to napsal, člověče? Mělo to být
na dvacet minut!“
„Bylo to na dvacet minut,“ ujistil ho Rychlík.
Vzal si od naštvaného šéfa složku s papíry,
chvíli nechápavě vrtěl hlavou, pročítal text,
podvědomě přitom pohyboval rty. Obracel
jednu stránku za druhou – a když došel k
poslední, vzhlédl k šéfovi s rozzářeným
pohledem.
„Už rozumím. Chtěl jste to s dvěma kopiemi.
Tak jsem je k originálu připíchl.“

18
Milan

Úterý

19
Leoš

Středa

20
Květa

Čtvrtek

21
Alois

Pátek

22
Pavla

Sobota

23
Zdeňka

Neděle

24
Jan

Poznámky:

19.6. 1910 odstartoval ing. J. Kašpar k prvnímu veřejnému letu v českých zemích. Událo se to v Pardubicích a na letadle vlastní
konstrukce

V roce 1947 spatřil Kenneth Arnold 24. června poblíž hory Mount Rainier ve Skalistých horách formaci létajících talířů. Teprve
později se jim začalo říkat UFO.
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Pondělí Útěcha

Nadešel konec června a s ním i soudný den
pro tu část populace, která se účastní urči-
tých stupňů vzdělávacího procesu. Tato
definice platila i pro Vonáska mladšího. Ote-
vírala se před ním vidina šedesáti dvou dnů
volna, ale vzhledem k jasnou řečí hovoří-
címu sloupci obsahu vysvědčení neviděl
začátek prázdnin nijak optimisticky.
Otec Vonásek přehlédl zmíněné lejstro una-
veným pohledem. Bohužel ho nepřekvapilo.
Zhluboka si povzdechl, pohlédl na potomka
a pomalu zavrtěl hlavou.
První kolo máme za sebou, odškrtl si v
duchu syn. A teď přijde druhé. Hlasitější. A
dynamičtější. Ale nestalo se nic z toho, co
mu napovídala bujná fantazie, inspirující se
filmy Petera Jacksona. Otec se po něm ne-
vrhl, nezačal dvouhodinovou přednášku o
jediné povinnosti, jíž prozatím syn má a není
schopen ji ustát, natožpak být vděčný, proto-
že on, otec, když byl v jeho věku tak musel
tohle a tamhleto...
„No, má to jednu kladnou stránku,“ řekl jen.
Syn mu věnoval rychlý a nedůvěřivý pohled.
Že by ty známky dorazily – podle mínění
Vonáska mladšího – už tak chatrnou duševní
labilitu ctěného rodiče?
Vzápětí se dočkal srozumitelného vysvětlení:
„Víš, aspoň mě těší, když vidím, že rozhodně
nebereš žádné drogy na povzbuzení.“

25
Ivan

Úterý

26
Adriana

Středa

27
Ladislav

Čtvrtek

28
Lubomír

Pátek

29
Petr a Pavel

Sobota

30
Šárka

Neděle

1
Jaroslava

Poznámky:

26. června bylo poprvé použito čárového kódu k registraci zboží. V roce 1974, v Ohiu a šlo o balíček žvýkaček

Co jiného mohl 28. června roku 1846 patentovat hudebník a nástrojař Adolph Sax, než saxofon
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Pondělí Ve vlaku

Vlak zakodrcal přes sérii výhybek a
zrychlil, aby za sebou nechal zpustlé šedivé
budovy někdejších předměstských továren a
nabídl cestujícím výhled do otevřené
krajiny zelených luk, když se v kupé, plném
lidí a plném oné nejisté atmosféry náhodně
shromážděných spoluobčanů, nenápadně si
hlídajících nejistou hranici přiděleného
místa na zašedlé kožence dlouhých sedadel,
otevřely dveře.
Ruce s jízdenkami se zklamaně stáhly,
protože nevpustily dovnitř průvodčího, ale
dalšího pasažéra. Nedržel však tašku, ani
nešermoval neforemným balíkem, pročež si
z větší části obsazené kupé tiše oddechlo,
neboť nejspíš nešlo o vetřelce, hodlajícího
si anektovat vlastní prostor.
„Promiňte, že ruším,“ řekl ten muž způsob-
ně, „Víte, tady vedle se jedné paní udělalo
špatně. Nemáte někdo koňak?“
Hleděli na něho překvapeně a možná i s jis-
tým podezřením, ale kupodivu se v jednom
zavazadle skutečně našla láhev Metaxy.
Ochotný majitel se natáhl přes spoluces-
tující, muž láhev převzal,  prohlédl si vinět-
u, otevřel, přičichl – a zhluboka si přihnul.
„Tak, už je to dobré. Víte,“ řekl, když si
všiml udivených pohledů, „Já prostě ne-
snesu, když vidím omdlívat ženu.“

2
Patricie

Úterý

3
Radomír

Středa

4
Prokop

Čtvrtek

5
Cyril a 
Metoděj

Pátek

6
Mistr Jan Hus

Sobota

7
Bohuslava

Neděle

8
Nora

Poznámky:

4. července 1789 poprvé vyšly Krameriovy C. K. poštovské noviny

Inženýr Louis Réard představil v lázních Molitor 5. července 1946 první dvoudílné plavky, čili bikiny
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Pondělí Umění jazyka

„Já že neumím francouzsky?“ rozčiloval se
(pravda, poněkud teatrálně a víceméně na
oko) Vorel, když se spoluúčastníci pozná-
vacího zájezdu do Paříže pohrdavě vyjádřili
o jeho sebevědomém výstupu, jímž se – ar-
gumentuje právě výše uvedenou znalostí –
pasoval na neoficiální hlavu výletu.
Jenže oni ho znali a jistá opatrnost byla tu-
díž na místě.
„Tak já vám to dokážu.“
Odpoutal se od skupinky a doběhl dvojici
slečen, které je před chvíli, zabrány do
družného hovoru, minuly. Jejich švitoření
bylo beze všech pochyb vedeno v oficiální
řeči země galského kohouta.
Přátelé, udiveni tak rychlou reakcí, jen zí-
rali, jak Vorel obě dívky oslovil, jak se
oslovené zastavily – bylo to příliš daleko,
aby bylo cokoliv slyšet – a věnují turistovi
pozornost.
Sledovali, jak jejich kolega otevírá ústa a
jedna z  dívek doširoka oči, jak Vorel cosi
říká a slečna...
… mu vráží facku. Pořádnou a pěkně od
boku.
S rudou tváří, ozdobenou vítězným
úsměvem, se Vorel vrátil ke skupince přátel.
„Tak co? Umím francouzsky, nebo ne?“

9
Drahoslava

Úterý

10
Libuše a 
Amálie

Středa

11
Olga

Čtvrtek

12
Bořek

Pátek

13
Markéta

Sobota

14
Karolína

Neděle

15
Jindřich

Poznámky:

10.7.1940 byla ustanovena 310. stíhací peruť R.A.F., složená z českých pilotů

11.7.1852 vykvetla v Čechách poprvé viktorie královská. Ano, ten obrovský leknín. Povedlo se to v Děčíně
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Pondělí Starosti nastávajícího otce

Pokud jde o reprodukci lidských bytostí,
hraje při ní muž roli v podstatě jen při
startovním výstřelu. Mladý Moravec se své
úlohy – byť nechtěně – zhostil na výbornou
a mohl by jen přihlížet, jak si s dalšími
etapami příroda, zastoupená jeho přítelkyní,
poradí. Přesto cítil jistou nervozitu. A
rozhodl se stát nastávající matce a v
dohledné době pravděpodobně i manželce,
oporou.
„Hele, ty už to máš za sebou,“ zeptal se věr-
ného přítele Rychlíka, s nímž prošel všemi
úskalími života už od mateřské školky.
Společně upadali do jednoho průšvihu za
druhým, jen přístav spokojené rodiny zahlé-
dl Rychlík o něco dříve. Disponoval teď
nejen úředně přiznanou partnerkou, ale i
ročním potomkem.
„Který měsíc těhotenství je nejtěžší?“
Kamarád dlouho nepřemýšlel.
„No, zcela určitě desátý,“ řekl rozhodně.
Moravec zapátral po uložených informacích
z hodin biologie.
„Desátý? Snad devátý, ne?“
Zkušený otec Rychlík zavrtěl hlavou.
„Desátý, kamaráde, desátý. To už to dítě
musíš nosit i ty.“

16
Luboš

Úterý

17
Martina

Středa

18
Drahomíra

Čtvrtek

19
Čeněk

Pátek

20
Ilja

Sobota

21
Vítězslav

Neděle

22
Magdaléna

Poznámky:

20. července 1969, 20.17.43 UT, První lidé na Měsíci, pane Wellsi.

22. července 1996 byl mezinárodní expedicí oznámen objev skutečného pramene Amazonky.
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Pondělí Dovolená v antice

Padne na vás jakýsi vznešený pocit, a dech
dějin pronikne až na dno žaludku, to si pan
Vojtěška uvědomoval a cítil, když vedl ro-
dinný vůz silnicemi střední Itálie, krajinou,
z níž dýchala pradávná historie hmata-
telnými důkazy tisíce let staré architektury.
Idylickou scénu, která naplňovala muže za
volantem pokorou a pocitem úžasu, narušila
otázka nejmladšího z rodu Vojtěšků, stejně
jako celá osádka vozu se zájmem sledují-
cího trosky antického sloupoví.
„Ty, tati?“ 
„Ano?“ Pan Vojtěška rychle lovil v paměti
zbytky informací z dějepisu, aby neztratil
synovskou důvěru v otcovu vševědoucnost.
„Tady se mamka učila jezdit?“

23
Libor

Úterý

24
Kristýna

Středa

25
Jakub

Čtvrtek

26
Anna

Pátek

27
Věroslav

Sobota

28
Viktor

Neděle

29
Marta

Poznámky:

Od 23.7 1871 byl v rakousko-uherské monarchii zaveden jednotný metrický systém. Sbohem míle, věrtele a lokte

Francouzský Konvent  schválil 26. července 1793 stavbu první linky Chappeho optického telegrafu



červenec – srpen 2012 31.týden

Pondělí Schůzka

„Promiň,“ řekl náhle Vorel, když pohlédl na
hodinky a zjistil, že ho rafičky zdraví vítěz-
ným Vé. Blížila se druhá.
„Ale už musím jít. Ten čas letí...“
Kamarád ze studentských let  se v městě
zastavoval jednou za několik měsíců, když
projížděl za obchodem. Zaskočili pak na
kávu do téhle útulné kavárničky, zavzpo-
mínali – nikdy to netrvalo dlouho – a každý
pokračoval svým směrem. Dnes to vypadalo
na obzvlášť krátké povídání. Proto zvedl
obočí v tázavém gestu.
„Ve dvě mám sraz s jedním známým. Dlu-
žím mu patnáct stovek.“ přidal Vorel
vysvětlivku.
I přítel zkontroloval přesný čas.
„Tak to máš tedy co dělat. A kde se s ním
máš sejít?“
„Jak kde?“ podivil se tázaný, „Přece tady.“

30
Bořivoj

Úterý

31
Ignác

Středa

1
Oskar

Čtvrtek

2
Gustav

Pátek

3
Miluše

Sobota

4
Dominik

Neděle

5
Kristián

Poznámky:

První Čech zdolal kanál La Manche. 30. července 1971 a odvážným plavcem byl František Venclovský

4. srpna 1782 se ženil Wolfgang Amadeus Mozart
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Pondělí Polévka

V každém slušném podniku má hostův po-
hled magnetickou indukci vysokých hodnot
a personál je jím přitahován takřka oka-
mžitě. Pro restauraci U střízlíka to platí
rovněž, a pan Táborský, nebo některý z jeho
kolegů, je tímto nefyzikálním zákonem ov-
livňován také. Prostě je vždy po ruce, aby
vyslechl další objednávku, touhu zaplatit – a
nebo, jako v tomto případě – stížnost.
„Pane vrchní, ta polévka chutná jako voda
po mytí nádobí!“
Pan Táborský zákazníka bezpečně identi-
fikoval. Běžný typ všeználka, jehož zaujme
exotický název v jídelním lístku (nebo
zaslechne mlaskání herců v televizním seri-
álu). Čeká pak něco na způsob svíčkové se
špetkou exotického koření – načež ve vět-
šině případů stáhne krovky a vyjádří se až
doma nad talířem bramboračky.
Někteří odolnější jedinci, jejichž ego,
počítané vzorcem Subjektivní pocit důle-
žitosti krát Počet přihlížejících osob mínus
inteligenční kvocient (poslední prvek
výpočtu je možno vypustit, neboť má na
výsledek pouze nepatrný vliv), přesahuje
limity, ovšem dávají své zklamání najevo
okamžitě. A nahlas.
„Co na to řeknete!“ dorážel host.
Byl to dlouhý den.
„Řekl bych, že je to jedna z našich nejchut-
nějších specialit, pane. A prominete mi
otázku? Totiž že to tak přesně víte. Vy rád
často vodu po mytí nádobí?“

6
Oldřiška

Úterý

7
Lada

Středa

8
Soběslav

Čtvrtek

9
Roman

Pátek

10
Vavřinec

Sobota

11
Zuzana

Neděle

12
Klára

Poznámky:

Šestého srpna roku 1848 otevřel Bedřich Smetana Ústaw k wyučování na Piano-Forte

11. srpna 1882 byla spuštěna první veřejná telefonní síť v Praze. S neuvěřitelným počtem jedenácti klientů. Mimochodem, už o
rok a čtyři měsíce dříve fungovala v tomto městě první soukromá telefonní síť.
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Pondělí Talent pro obchod

„Můj děda si za první republiky otevřel ta-
kovou malou továrničku,“ rozpovídal se
Vorel poté , co musel vyslechnout
sebechválu úspěšných obchodníků, kterých
se ten večer sešlo na baru hned několik.
„Vyráběl skřivánčí paštiky. A přišel si na
slušné peníze. Prodával krabičku té své deli-
katesy po čtyřech korunách kus...“
„To je nějak moc laciné. I na tehdejší dobu,“
přerušil ho Divíšek, „To musel něčím nasta-
vovat.“
„Já se nepřu. To dá rozum, že to nebylo čisté
skřivánčí maso. On se ten recept v rodině
zachoval a děda to opravdu míchal, hezky na
padesát procent.“
„Stejně mi to nějak nesedí. Půl na půl? To
musel nějak šidit,“ brblal Divíšek.
„Ale vůbec ne. Poctivě: jeden kůň a jeden
skřivánek, jeden kůň a jeden skřivánek...“

13
Alena

Úterý

14
Alan

Středa

15
Hana

Čtvrtek

16
Jáchym

Pátek

17
Petra

Sobota

18
Helena

Neděle

19
Ludvík

Poznámky:

14. srpna 1431 skončila pátá křížová výprava proti husitským Čechům, vojáci se dali na útěk ze země, aniž by se střetli s
nepřítelem 

19. srpna 1839 vyhlásila francouzská Akademie vynález daugerrotypie a předala ho celému světu bez jakýchkoliv nároků
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Pondělí Vynálezce

Ouřadovi za dveřmi číslo 315 chybělo jen
inventární číslo, aby splnil všechny veřej-
ností předpokládané požadavky na státního
zaměstnance. Pravda, neměl klotové rukávy,
jenže venku se psalo století dvacáté první,
ne devatenácté.
„Tak copak nám nesete?“ zeptal se povolané
strany, jíž představoval pomenší chlapík s
nafouknutou aktovkou, patrně těhotnou do-
kumentací nějakého vynálezu.
„Chci si nechat patentovat stroj času.“
„Ale to máte smůlu. Právě včera tu byl je-
den...“ úředník navyklým pohybem převrátil
několik papírů, „Pan... Kde to jen mám?“
„Určitě?“ přerušil ho muž s aktovkou.
„Určitě.“
Vynálezce se nezatvářil ani nešťastně, ani
nevytáhl z kapsy perkusní revolver po dě-
dečkovi, aby zaneřádil stěny obsahem své
lbi. Dokonce ani neklel.
„Tak dobře,“ řekl jen.
„Ještě něco?“ zeptal se muž za stolem,
toužící vrátit se k dennímu tisku.
„Jistě. Minulý týden jste měli stejné úřední
hodiny jako dnes?“

20
Bernard

Úterý

21
Johana

Středa

22
Bohuslav

Čtvrtek

23
Sandra

Pátek

24
Bartoloměj

Sobota

25
Radim

Neděle

26
Luděk

Poznámky:

V Praze byla 21. srpna roku 1791 zahájena První průmyslová výstava

Nejnepopulárnější ministr habsburské monarchie Alexandr Bach dostal 22.srpna 1859 padáka
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Pondělí Pravda zvítězí?

Skříň to byla pěkná a do nového domku se
hodila. Jenom tak trochu nedržela pohromadě.
Totiž – když ji přivezli a smontovali, bylo vše v
pořádku, jenže sotva se za montéry zavřely dveře
a za plotem přejel první vlak, skříň se za-
kymácela, rozevřela nestoudně dveře a zahrozila
pádem.
Paní Havránková, chystající se skříní překvapit
manžela, si nejdřív zazoufala – a pak ji napadlo
spásné řešení. Soused. Předevčírem seděli na
zahradě a ona musela naslouchat záplavě tech-
nických blábolů, které si její manžel s panem
Vorlem vyměňovali. Nabyla z nich přesvědčení
o značné zručnosti a nesporných mechanických
kvalitách obou mužů. Jak známo, nemívají ženy
daleko od slov k činům. Okamžitě vyrazila,
vytáhla souseda od televize a podala mu přesné
instrukce, chytře se odvolávajíc na zahradní
povídání. Vorel našel šroubovák a dal se do hry
na technika.
Nutno říci, že první pokus skončil se stejným
výsledkem, jako předchozí práce odborníků. Vla-
ková souprava zarachotila na kolejích, skříň
zarachotila v závěsech a nebezpečně se naklonila
kupředu. Šrouby, které ji měly držet, znovu
povolily.
„Pane Vorel, co teď?“
„Víte co? Vlezu si dovnitř, počkáme na půl
čtvrtou a já se kouknu, kterej šroub leze ven jako
první.“
Dal si záležet na bodře odborném tónu. Bez
bázně a hany pak vstoupil do skříně, vyzbrojen
baterkou. A čekal. Paní domu se v mezičase
rozhodla uvařit kávu.
Vlak někde nabral zpoždění. Ne tak pan Ha-
vránek, který naopak dorazil domů v předstihu.
Vešel do obýváku, lehce mlaskl, když spatřil na
stole vonící kávu – a otevřel ústa, protože v tu
chvíli se také otevřely dveře skříně a odhalily
souseda, krčícího se v rohu.
„Co to má znamenat?“ vydechl nevěřícně pan
Havránek. Vorel si jen povzdychl.
„Hele, Franc, dej mi rovnou pár facek. Protože
to, že tu čekám na vlak, mi věřit nebudeš.“

27
Otakar

Úterý

28
Augustýn

Středa

29
Evelína

Čtvrtek

30
Vladěna

Pátek

31
Pavlína

Sobota

1
Linda a Samuel

Neděle

2
Adéla

Poznámky:

27. srpna 1893 si inženýr Whitcomb L. Judson nechal patentovat zdrhovadlo čili zip

Od prvního září roku 1931 musí být automobily na českých silnicích vybaveny zpětnými zrcátky
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Pondělí Učeň

„No konečně, že jdeš.“ 
Na státní školství nelze spoléhat, proto si
řeznický mistr Zelenka obstaral učedníka
raději sám. Bratranec Karel mu doporučil
svého syna, což bylo ještě výhodnější, kšeft
tak zůstane v rodině.
Krám byl plný zákazníků, což vzalo panu
Zelenkovi čas na předběžné zaškolení.
„Co mám dělat?“ zeptal se synovec,
obhlížející tyč s visícími uzeninami, půlku
vepřové hlavy a chladicí box, plný masa a
něčeho, co by se za maso dalo považovat.
Nutno poznamenat, že podobnou sestavu
zboží do téhle chvíle viděl jen v televizi, a
ani u ní nedával pozor.
Mistr se podrbal na nose.
„Hele víš ty co?“ prohlásil po chvíli nikam
nevedoucího přemítání, „jdeme rovnou k
věci. Žádný teoretický bláboly. Cajk je na
pultě.
Usekni tady pánovi ucho. Tamhle paní No-
váčkové vyřízni jazyk. A – dobrý den –
vyndej panu učiteli ledvinky a polož je na
talíř. Co je s tebou? Pepo? Pepo! Sakra.
Lidi, neovládáte někdo umělý dýchání?“

3
Bronislav

Úterý

4
Jindřiška

Středa

5
Boris

Čtvrtek

6
Boleslav

Pátek

7
Regína

Sobota

8
Mariana

Neděle

9
Daniela

Poznámky:

V obci Lhota pod Libčany třetího září roku 1828 poprvé orali ruchadlem bratranců Veverkových. 

Succesfull experiment with telegraph september 04 1837, tak tohle je text prvního telegramu na světě
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Pondělí Výborný nápad

Byla to rodinná chlouba. Taky značné finan-
ční zajištění, jak už několikátá generace otců
Klimešů připomínala už několikáté generaci
synů Klimešů. Slušná sbírka pláten kdysi
neznámých, dnes dobře ceněných autorů.
Samý originál, jak potvrdili znalci i praktik,
rodinný přítel Popelský, v určitých kruzích
celkem uznávaný malíř.
Jenže současný vlastník se na finance díval
poněkud jinak. Především pociťoval jejich
citelný nedostatek. Rozprodávat obrazy se
mu ale nechtělo. Určitě ne tak, aby o tom
všichni věděli. Kdyby se to dalo provést
nějak nenápadně, to by ovšem byla jiná. 
Dalo, uvědomil si. Mám přece strejdu Po-
pelského. Kdyby se nechal přesvědčit... Co
by pro něj znamenalo těch pár kopií?
A protože železo je třeba kout, dokud je
žhavé, pozval Klimeš malíře hned nazítří.
„Mám tu lahvinku staršího koňaku a pít to
sám nemá smysl,“ zdůvodnil pozvání,
narážeje přitom na Popelského až papírem
šustící zálibu v kvalitním alkoholu.
„Vlastně bych po vás něco potřeboval,“ při-
znal se po třetí sklence a vysypal ze sebe
svůj nepříliš čestný požadavek.
Starý malíř se poškrábal na bradě.
„Víš, rád bych ti vyhověl. Ale nejde to.“
„Vždyť se o tom nikdo nedozví,“ namítl
Klimeš.
„O to by nešlo. Ani se nebojím, že bych to
nezvládl.“
„Tak vidíte.“
„Jenže chlapče, přesně totéž přání vznesl
před třiceti léty tvůj otec. A já už tehdy
souhlasil.“

10
Irma

Úterý

11
Denisa

Středa

12
Marie

Čtvrtek

13
Lubor

Pátek

14
Radka

Sobota

15
Jolana

Neděle

16
Ludmila

Poznámky:

12.9. 1960 naposled vypluly vory na Vltavu.

16.9. 1983 přestala po 978 dnech Donna Griffithsová z Pershore konečně kýchat
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Pondělí Výhodná koupě

„Nic si z toho nedělej, chlapče,“ řekl malíř
Popelský. „Jak povídám, v tomhle ti ne-
pomůžu. S obrazy jsou vůbec zajímavé
kšefty.
Jednou se u mně zastavil známý a přinesl
plátno. Zátiší se džbánkem a miskou oliv.
Ať prý tu mazanici dám dolů. Že to na-
maloval on, a vespod je zajímavý originál,
který přivezl z Itálie. Možná i Veronese
nebo Santi. Našel ho v takové zapadlé ves-
nici někde na východě Lombardie, celý od
much jako Palivcův portrét císařepána.
Visela prý v tamní trattorii a majitel se
dlouho nechal přesvědčovat, že prý to tam
bylo už za jeho dědečka, že si na něj místní
zvykli a kdesi cosi. Ale nakonec ho přece
jen prodal. Nijak levně, na hranici
kupcových možností, ale přece. Ten můj
známý si pak koupil barvy a flašku
červeného, a spáchal krycí malbu. Celníky –
tenkrát ještě byli – zvládl bez problémů.“
Odmlčel se, jednak pro dramatickou pauzu,
jednak zjistil, že mu ve sklenici došel koňak.
„A co bylo pak?“ zeptal se zvědavě Klimeš
a dolil.
„Pak jsem se do toho pustil. Opatrně, pocho-
pitelně. Dělal jsem na tom týden, jenže
potom jsem raději skončil, vzal telefon a
musel zavolat tomu známému.
To zátiší je dole, povídám, ta rádoby rene-
sance taky. Pod ní jsem narazil na nějakou
Madonnu a teď leze ven Mussolini. Hele,
nemám toho už nechat?“

17
Naděžda

Úterý

18
Kryštof

Středa

19
Zita

Čtvrtek

20
Oleg

Pátek

21
Matouš

Sobota

22
Darina

Neděle

23
Berta

Poznámky:

V pražské Královské oboře předvedl 17. září 1815 mechanik Josef Božek parostroj pro dvě osoby. A ono to jezdilo.

21. 9. 1893 byla poprvé uvedena Smetanova Prodaná nevěsta v maďarštině. Pochopitelně v Budapešti 
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Pondělí Jednoduché řešení

Pokud mladý lord Dawkins někoho uznával,
pak to byl strýc Barbary Websterové. Ani ne
tak proto, že pobyt na venkovském sídle
tohoto stále ještě zámožného šlechtice býval
možností sdílet občas se zmíněnou stejný
životní prostor, Dawkinsovi se především
zamlouval přístup lorda Stanleye k životu.
Dobře ilustrovaný příhodou jednoho
pátečního poklidného odpoledne, kdy je u
sklenky kvalitní skotské vyrušil domácího
pána osobní sluha.
„Copak, Roberte?“
Komorník si diskrétně odkašlal.
„Mám tu dopis z městské rady, Vaše lord-
stvo. Podepsaný panem Swimplem.“
Vyčištění hlasivek, slova Městská rada a
jméno Swimple, všechno neslo důvěrný a
skrytý signál, srozumitelný jen zasvěceným.
Základní pocit ale prozrazovalo.
Lord James přelétl lejstro a zamračil se.
„Tak oni chtějí vybudovat cestu přes bažiny
na mých pozemcích? Už zase?“
„Mám odpovědět jako obvykle?“ Komorník
doprovodil otázku dobře známým gestem
hlavy.
„Kdepak,“ zavrtělo lordstvo hlavou, „to je
příliš zdlouhavé. Začne argumentovat veřej-
ným zájmem a ohánět se právníky... Víte co,
Roberte? Odpovězte, že souhlasím. Ovšem
pod podmínkou, že si náš milý pan Swimple
přijde tu novou cestu osobně vykrokovat.“

24
Jaromír

Úterý

25
Zlata

Středa

26
Andrea

Čtvrtek

27
Jonáš

Pátek

28
Václav

Sobota

29
Michal

Neděle

30
Jeroným

Poznámky:

Henri Giffard se 24.9 1852  poprvé vznesl do vzduchu v ovládaném balónu – tedy vzducholodi

30.9. 1883 vyrazil  na trasu Paříže – Istambul později tak slavný Orient Expres
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Pondělí V porodnici

Proč jsem si nenechal prozradit co to bude,
bědoval Moravec, putující ode zdi ke zdi na
chodbě místní porodnice. Ne, že by na tom
teď záleželo, ale aspoň bych teď měl o
starost méně. Holka nebo kluk? Vlastně je
to jedno. Už by to mělo být na světě... Snad
se nestane nic zlého. Ta doba... to nemůže
uvnitř někdo, třeba nějaká sestřička, psát
průběžné informace na Twitter?
Z chaotických myšlenek ho vytrhl zvuk
otevíraných dveří, v nichž se jedna ze slečen
v bílém objevila. Očividně měla naspěch.
„Něco není v pořádku?“ zeptal se nervózně
Moravec. Pohlédla na něho trochu nechá-
pavě, načež si uvědomila, že v s prostředím
neobeznámeném nastávajícím otci mohou
rychlé pohyby vzbudit nežádoucí reakce.
„Ne, nic se neděje. Jen musím na příjem.
Abych nezapomněla – gratuluji vám k
narození druhého syna.“
Moravec se usmál. Potom mu to došlo.
„Prvního,“ zavolal šťastně do mizejících
zad.
„Toho taky.“

1
Igor

Úterý

2
Olívie a Oliver

Středa

3
Bohumil

Čtvrtek

4
František

Pátek

5
Eliška

Sobota

6
Hanuš

Neděle

7
Justýna

Poznámky:

Z Le Havru vyplula 1.října  1832 loď Sully. Na její palubu se nalodil malíř Samuel Morse. Vystoupil vynálezce Samuel Morse

V roce 1995 ohlásil šestého října Michel Mayor objev první planety nalezené mimo Sluneční soustavu. U hvězdy 51 Pegasi.
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Pondělí Přísloví nelžou

„Přísloví nelžou,“ řekl smutně Vorel, když
vstoupil do baru a opatrně se usadil na svou
židli. Spolustolovníci mu ohleduplně udělali
místo, neboť lidskému charakteru sluší
pomoc potřebným. 
Kterým Vorel momentálně byl, dokazuje to
neschopnou rukou v dlaze a několika
úhledných vrstvách obvazu.
Věděli, že strávil víkend na venkově u bo-
hatého strýčka, který nebyl zrovna pověstný
přílišnou štědrostí, ale kterého občas po-
stihoval záchvat kvartální filantropie, čehož
zkušenější příbuzní dokázali využít. Bylo
jen třeba odhadnout, zda se movitá přízeň
nachází v onom vzácném okamžiku rozha-
zovačnosti, nebo se za náhlým pozváním
skrývá žádost o pomoc při kopání septiku.
„Jako třeba: S poctivostí nejdál dojdeš,“
pokračoval Vorel, „To je přece jasné, po-
ctivec těžko ušetří na pořádné auto, takže
musí pěšky.“
Společnost zírala na zraněnou ruku a
dožadovala se vysvětlení, ne pseudofilo-
zofických blábolů. Až se konečně někdo
dostal ke slovu a mohl konečně položit tu
správnou otázku.
„Co ta ruka? Taky přísloví?“
„No právě. Jak jsem říkal, přísloví nelžou.
Znáte ono: Darovanému koni na zuby
nekoukej?“
Souhlasně pokývali.
„Já to zkusil.“

8
Věra

Úterý

9
Štefan a Sára

Středa

10
Marina

Čtvrtek

11
Andrej

Pátek

12
Marcel

Sobota

13
Renáta

Neděle

14
Agáta

Poznámky:

8.10. 1130, jak praví staré kroniky, se nad Čechami objevil neidentifikovatelný létající předmět. Byl kulovitý a měnil barvy

12.10. 1776 se slovenský dobrodruh Mořic Beňovský stal domorodým králem Madagaskaru
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Pondělí Praktická demonstrace

„Alkohol, milí studenti. Jaký má vliv na
lidský – a nejen lidský organismus?“ zeptal
se profesor biologie Vodička třídy. Jak v
lavicích věděli, byla to otázka rétorická.
„Vím, že mnohem lepší než suchý výklad je
praktická demonstrace, tak tedy pohleďte –“
Těmi slovy upoutal pozornost ke kádince na
stole.
„Vzal jsem vzorek z řeky za školou. Co
vidíte?“ ptal se, zatímco zaměřoval mikro-
skop a připojoval ho k projektoru.
Mnohanásobné zvětšení prozradilo, že vzo-
rek oplývá početnou kolonií červů. Nebo
něčeho co červy připomínalo. Hemžili se,
pravděpodobně pracovali na reprodukci,
možná sháněli energeticky nenáročným způ-
sobem energeticky vydatnou potravu, nebo
se jen tak proháněli v radostném světě, ne-
zatíženém prokletím inteligence. V každém
případě ani v nejmenším netušili, co je čeká.
Vodička totiž bez skrupulí obohatil jejich
životní prostředí o slušnou dávku čistého
ethylalkoholu. Přidal příslušně dlouhý
komentář, z něhož vyplynulo pouze to, že
většina studentů buď zapomněla rodný
jazyk, nebo chyběla na značném počtu
hodin chemie a biologie. 
Sotva se alkohol smísil s vodou, došlo v
červí civilizaci ke katastrofě. Hemžení
ustávalo, až ustalo docela, a vzorek přestal
jevit jakékoliv známky života. Profesor
vzhlédl ke třídě.
„Co z toho vyplývá?“ zeptal se. 
Auditorium mlčelo. Zvedla se pouze jedna
ruka. Pozdvižením obočí udělil Vodička
jejímu majiteli slovo.
„Vyplývá z toho, pane profesore, že alkohol
má na lidský organismus vliv kladný. Pokud
budu pít, nebudu mít v žaludku červy.“

15
Tereza

Úterý

16
Havel

Středa

17
Hedvika

Čtvrtek

18
Lukáš

Pátek

19
Michaela

Sobota

20
Vendelín

Neděle

21
Brigita

Poznámky:

15.10. 1846 byl na Moravě obchod s kořalkou ve velkém prohlášen za svobodné, t.j. žádnou doporučenou kvalifikaci
nevyžadující zaměstnání .

Švec Friedrich Wilhelm Voigt vstoupil v hejtmanské uniformě do budovy köpenické radnice a tím i do dějin. Stalo se to 16 října
1906
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Pondělí Špatná otázka

Srazili se v rozespalé brzké sobotní dopo-
ledne na parkovišti nákupních vozíků před
supermarketem. Oba zajištěni proti příchodu
nečekaného tornáda velkými nákupními taš-
kami.
„Nazdar, kamaráde,“ zahlaholil Rychlík
jako první, zatímco Moravec se právě po-
koušel udržet jednu méně naditou igelitku v
zubech, neboť se mu nedostávalo volné
končetiny, schopné prohledat kapsy a najít
ten zatracený seznam. Víceméně si jeho
obsah pamatoval, jen najednou si nebyl
jistý, jestli těch chlebů mělo být opravdu
deset. A znervózňoval ho osamělý rohlík,
vykukující mezi aviváží a pytlíkem kočičích
granulí.
„Jak vidím, tak ses doma taky nahlas podi-
vil nad tím, co manželka dělá s všemi těmi
penězi, co jí dáváš na domácnost.“ 

22
Sabina

Úterý

23
Teodor

Středa

24
Nina

Čtvrtek

25
Beáta

Pátek

26
Erik

Sobota

27
Šarlota a Zoe

Neděle

28
Den vzniku 
Československa

Poznámky:

V Rokytnici u muziky byl 22. října 1863 dopaden loupežník Reiss, postrach libereckého kraje.

Ve vzduchu nad Miami se 28. října 1929 narodilo první dítě na palubě letadla
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Pondělí Dárek k narozeninám

Pan Vojtěška vzhlédl od překvapivě nepře-
kvapivých komentářů včerejšího ligového
kola, pečlivě složil noviny napolovic a
otočil se za lehce udýchaným hlasem své
manželky. Vrátila se právě z nákupu, což
poznal už podle vzdáleného rachocení gará-
žových vrat. I několika dalších zvuků, které
parkování obvykle provázely, a po jejichž
původu  pan Vojtěška raději nikdy nepátral.
„Ty, Václave,“ řekla po chvíli tichého zírání
do prázdna. „Když máš zítra ty narozeniny,
tak co kdybych ti dala něco nezvyklého. Ale
praktického.“
Že bych konečně dostal ten elektrický šrou-
bovák? Zatím vytahuje z tašek jen zeleninu
a rohlíky a nějaký barevný pytel, asi něco na
praní. A kouká přitom tak nějak zkroušeně.
„A co to bude?“  zeptal se raději přímo.
„Krásný nový levý přední blatník.“

29
Silvie

Úterý

30
Tadeáš

Středa

31
Štěpánka

Čtvrtek

1
Felix

Pátek

2
Památka 
zesnulých

Sobota

3
Hubert

Neděle

4
Karel

Poznámky:

29. října roku 1966 navrhuje Jiří Šebánek založit Divadlo Járy Cimrmana. Návrhu byli přítomni pánové Čepelka, Smoljak a
Svěrák

V Brně se 4. listopadu 1982 narodilo první české dítě ze zkumavky
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Pondělí Objednávka

Dveře se slušně otevřely jen natolik, aby s
novým hostem nevpustily dovnitř také větší
než nutné množství vlhkého a studeného
vzduchu.
„Tak co to bude?“
Hospoda byla i v tomhle počasí kupodivu
poloprázdná, nikomu se nejspíš nechtělo
zdolávat byť jen několik set metrů nepří-
jemným mrholením.
Host ze sebe setřásl chlad.
„Grog by mi přišel k duhu. Ale dám si čaj.
Mám venku vůz.“
„Jak si přejete,“ kývl pan Tušek, „Grog by
vás zahřál lépe.“
„Jo. Jenže venku jsem potkal nejmíň dvoje
policajty.“
„Jak myslíte,“ pokrčil hospodský rameny a
na okamžik se zarazil. Upoutalo ho cosi, co
se právě událo za oknem. Zavrtěl  hlavou a
pokračoval. Ztratil se v kuchyni, odkud za
chvilku vyplul s táckem, na němž trůnil
nápoj, ohlašující se nezaměnitelnou vůní.
Host vzhlédl v nechápavém podezření.
„Ale tohle není čaj. Vždyť jsem vám říkal,
že tu mám auto. A policajtů je venku jako
na manévrech.“
Pan Tušek obřadně položil před hosta vy-
sokou sklenici s voňavým obsahem a ještě
jednou věnoval jeden rychlý pohled skrz
okno prostoru před hospodou.
„Ale to můžete být naprosto klidný. Auto
vám právě někdo ukradl.“

5
Miriam

Úterý

6
Liběna

Středa

7
Saskie

Čtvrtek

8
Bohumír

Pátek

9
Bohdan

Sobota

10
Evžen

Neděle

11
Martin

Poznámky:

Sedmého listopadu 1957 začali v tehdejší NDR vyrábět Trabanty.

Doctor Livingstone, I presume, zeptal se v desátého listopadu 1871 Henry Morton Stanley. Odpověď byla samozřejmě kladná.
Jedna z nejslavnějších záchranných výprav byla u konce
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Pondělí Podnájemník

„Copak ten váš podnájemník?“ zeptala se
paní Skočdopolová paní Nováčkové na
pravidelné ranní poradě Dobře informo-
vaných žen, odehrávající se jako obvykle v
místní pekárně. Bylo to ideální místo, nejen
kvůli poklidné atmosféře a nenulové prav-
děpodobnosti přítomnosti většiny dam z
okolí, ale především proto, že jedna z těch
nejlépe informovaných tu stávala za pultem.
Tázaná se otočila a nadechla k odpovědi,
čehož využil nějaký školák a rychle ji ve
frontě předběhl. Paní Skočdopolová se chy-
stala na několik ulic svým dobře známým
jedovatým tónem vyspravit poněkud zaned-
bané vychování onoho mladého muže, ale
vůně čerstvého pečiva, která se prodejnou
nesla, ostří jejího jazyka nejen otupila, ale
rovnou zavřela do šuplíku.
„Copak dělá? Myslím jako práci,“ upřesnila
dotaz.
„On o práci ještě nemluvil. On je státní
úředník.“
Obě dámy pokývaly zasvěceně hlavami.
„Počkejte,“ vzpomněla si paní Nováčková,
„vlastně mluvil. Slyšela jsem, jak si vykládá
s mladým Moravcem o tom, jak přísného
má šéfa. Že prý po nich chce, aby pracovali
za čtyři.“
„A nepovídejte,“ podivila se paní Skočdo-
polová, „Kdo by to řekl.“
„Viďte. No, on taky dodal, že jich je naštěstí
v kanceláři osm.“

12
Benedikt

Úterý

13
Tibor

Středa

14
Sáva

Čtvrtek

15
Leopold

Pátek

16
Otmar

Sobota

17
Mahulena - Boj
za svobodu

Neděle

18
Romana

Poznámky:

Česká republika se 12.11.2008 stala členem Evropské kosmické agentury

18. listopadu 1924 naposledy cestovali odsouzení zločinci do londýnského vězení koňmo. Poté už jen ve speciálních
automobilech.
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Pondělí Šťastnou cestu

Opravdu báječné počasí, pomyslel si pan
Vojtěška, a ironie, posazená na přídavné
jméno, mu zazvonila v uších. I když – jak
musel poctivě přiznat – možná překrásné je.
Možná, že za mlhou, znemožňující dohléd-
nout dále než dva metry, září slunce a cvr-
likají ptáčkové.
Několik posledních kilometrů se raději držel
zadních světel vozu, ploužícího se před ním.
Nalepený na čelní sklo dával pozor na pa-
třičný odstup; při téhle rychlosti nešlo ani
tak o nenadálé zabrzdění, jako o sešlápnutí
plynu. Stačil metr dva navíc a automobil
před ním by se ztratil v mlze. Což by v dů-
sledku mohlo znamenat, že by musel čekat,
až se opar rozplyne, neboť tuhle cestu příliš
dobře neznal. A pořád je lepší posunovat se
rychlostí hyperaktivního šneka, než risko-
vat.
Přijede sice o hezkou chvíli později, ale
přijede.
Vůz před ním znovu přibrzdil a vzal si další
oddechový čas.
Pan Vojtěška vyřadil a zastavil. Čekal, až se
ten před ním znovu pohne a vyrazí na
nekonečnou cestu mlhou. Tentokrát se však
přestávka protáhla.
Co se to tam upředu děje? Vždyť on otevírá
dveře... 
Nakonec to pan Vojtěška nevydržel. I on
vystoupil.
„Proč stojíme? Kdy se pojede dál?“ zeptal
se tónem zkušeného účastníka každo-
denních silničních kolon.
„Jak dál?“ dotaz toho muže evidentně za-
skočil, „Já už jsem doma v garáži.“

19
Alžběta

Úterý

20
Nikola

Středa

21
Albert

Čtvrtek

22
Cecílie

Pátek

23
Klement

Sobota

24
Emílie

Neděle

25
Kateřina

Poznámky:

V Berlíně, 20 listopadu  1906 přijala Mezinárodní telegrafická konvence signál ... – – – ..., (čili SOS) jako jediný oficiální
nouzový 

Bedřich Hrozný oznámil 25. listopadu 1915 rozluštění klínového písma.



listopad - prosinec 2012 48.týden

Pondělí Anamnéza

„Váha?“
„Moje?“
„Samozřejmě,“ kývl doktor Kraus k paci-
entovi, „tady Alenku odhadovat nebudeme,
i když laboratorní váhy tu někde taky
máme.“
Štíhlá sestřička se zachichotala.
„Asi pětaosmdesát,“ připustil pan Vojtěška
a opatrně stoupl na ošlapaný měřící přístroj.
„Devadesát jedna,“ ohlásila Alenka.
Lékař se podrbal na bradě.
„Tak tady asi začneme, protože vzhledem k
vaší výšce a tělesné konstituci byste měl jít
dolů tak o patnáct kilo.“
„Ale já hubnu,“ bránil se pan Vojtěška,
když se s heknutím složil zpátky na židli.
„Dobře, vy to musíte vědět. Kolik jste vážil
nejvíc?“
„Sto pět,“ přiznal pacient.
„A nejméně?“
Pan Vojtěška se na kratičkou chvíli za-
myslel.
„Myslím, že tři kila šedesát, pane doktore.“

26
Artur

Úterý

27
Xenie

Středa

28
René

Čtvrtek

29
Zina

Pátek

30
Ondřej

Sobota

1
Iva

Neděle

2
Blanka

Poznámky:

I když ženy o svém věku často lžou, tahle nemůže: 29. listopadu 1974 byla v Etiopii nalezena Lucy, dnes už legendární samička
našich předskokanů na vývojovém žebříčku. 

Jacques A. C. Charles podnikl 1. prosince 1783 první let balónem, plněným vodíkem
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Pondělí Problém

„Copak, nějaký problém?“ zeptal se doktor
Cvrkal, pozorující sousedovic pětiletého
Davídka, jak zamyšleně kope do sněhu.
Vzhledem ke své profesi si jednak rád vy-
slechl někoho, komu k plnému uzdravení
obvykle stačil pohár jahod se šlehačkou,
jednak si mohl odpočinout od únavného
prohrnování zahradní cestičky.
„Já problémy nemám. To táta je má,“
přiznalo dítě, když zaregistrovalo, kdo ho
oslovil, „Myslím, že byste si ho měl vzít do
léčení.“
„A nepovídej. Tedy povídej.“
Psychiatr odložil hrablo k nízkému plůtku,
oddělujícímu zahrady a sám se opřel o
zaoblené vrcholy planěk. Nebylo to nijak
pohodlné, ale dostalo to jeho obličej do
víceméně téže výšky, z jaké na něho kou-
kalo dítě.
„Myslím, že to nemá v hlavě v pořádku. Má
divný představy a tak.“
„A jak se to projevuje?“ otázal se psychiatr
a nasadil přitom soustředěný výraz.
„No, různě. Třeba včera se vydával za Mi-
kuláše.“

3
Svatoslav

Úterý

4
Barbora

Středa

5
Jitka

Čtvrtek

6
Mikuláš

Pátek

7
Ambrož a 
Benjamín

Sobota

8
Květoslava

Neděle

9
Vratislav

Poznámky:

Šestého prosince 1774 zavedla Marie Terezie v monarchii povinnou školní docházku

V Praze byla osmého prosince 1917 založena Česká astronomická společnost
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Pondělí Žralok

Ženy – a manželky především – někdy
dokážou mužskou myslí hnout natolik, že
ztratí jakékoliv povědomí o logice. Taková
slabší chvilka postihla po jedné ne zrovna s
pověstným anglickým klidem vedené de-
batě i lorda Stanleye. Sotva se za lady
Stanleyovou zavřely dveře a vysílený šlech-
tic se vzdal pokusů uvolnit nastřádaný
adrenalin hyperventilací, přišlo mu na mysl
spásné řešení.
Bez okolků zazvonil na komorníka, neboť
situace vyžadovala rázný přístup.
„Roberte, vezměte telefon, obvolejte naše
dodavatele a kupte mi někde žraloka.“
„Pane?“
„Viděl jsem tuhle v televizi kolik toho
sežere. A jak rychle to dokáže zhltnout.
Strčíme ho mé ženě do postele.“
Komorník uznal za vhodné upozornit jeho
lordstvo na drobný zádrhel.
„Ale žralok je ryba... Vodní živočich,“
opravil se, protože nedávno ve stejném do-
kumentu BBC, jaký zřejmě sledoval i jeho
pán, zaslechl, že žraloci se tak docela mezi
ryby nepočítají, „Na suchu by lekl.“
Lord Stanley pokýval hlavou.
„Máte pravdu. Kdyby se setkal s mou
ženou, lekl by i ve vodě.“

10
Julie

Úterý

11
Dana

Středa

12
Simona

Čtvrtek

13
Lucie

Pátek

14
Lýdie

Sobota

15
Radana a 
Radan

Neděle

16
Albína

Poznámky:

11.12.1913, po dvou letech byla nalezena da Vinciho Mona Lisa, jíž z Louvru uloupil (vlastně si takřka bez problému odnesl)
Vincenzo Perugio.

V newyorské Carnegie Hall proběhla v 16.12. 1893 světová premiéra Dvořákovy Novosvětské. 
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Pondělí Žádost

Rychlík chvíli okatě zíral do stolního kalen-
dáře, nápadně nenápadně si povzdechl, pak
si tiše odkašlal, a když ani to neupoutalo
šéfovu pozornost, přešel k přímé akci.
„Mám prosbu, pane Divíšek,“ řekl tiše a s
pokorou, jaká k oslovení nadřízeného patří,
„Potřeboval bych volno.“
„Vy jste se zbláznil? Teď před koncem ro-
ku? Podívejte se na tu hromadu práce, co
mám odevzdat. Ředitel se ptal po zprávě z
minulého měsíce a nákupčí urgují přehledy,
které jsme jim slíbili ... A proč vlastně
chcete zůstat doma?“ zarazil se.
„Budou vánoce a manželka povídala, že
potřebuje pomoct s úklidem,“ přiznal na ro-
vinu Rychlík.
„No tak to v žádném případě,“  zahromoval
Divíšek. Čekal pak na efekt, který jeho
rezolutní zamítnutí přinese. Tak trochu
doufal v podlézavé oslazování žádosti,
kterou pak zlikviduje ještě důrazněji.
Jeho slova se opravdu se neminula účin-
kem. Podřízený se rozzářil.
„Díky, šéfe. Já věděl, že se na vás můžu
spolehnout.“

17
Daniel

Úterý

18
Miloslav

Středa

19
Ester

Čtvrtek

20
Dagmar

Pátek

21
Natálie

Sobota

22
Šimon

Neděle

23
Vlasta

Poznámky:

18.prosince 1918 byly vydány první československé poštovní známky, slavné Muchovy Hradčany

23.prosince 1788 vyplula loď Bounty, jak její cesta skončila, je dobře známo - nejznámější lodní vzpourou



prosinec 2012 52.týden

Pondělí Ověřeno praxí

„Líbání přenáší nemoci,“ prohlásila upjatě
slečna Horáčková, které hrozilo, že zůstane
slečnou i v následujícím desetiletí.
Nepřestávala ovšem snižovat své výhledy
neustálými připomínkami a moralistickými
projevy.
Její spolupracovníci si už zvykli.
„To je pravda,“ souhlasil Vorel, „Když mně
bylo patnáct, líbal jsem v zahradě souse-
dovic Kláru, nachytal nás její táta – a dostal
jsem od doktora omluvenku do školy, pro-
tože na levé ucho jsem začal slyšet až za tři
dny.“

24
Adam a Eva - 
Štědrý den

Úterý

25
Boží hod 
vánoční

Středa

26
Štěpán - 
2.svátek vánoční

Čtvrtek

27
Žaneta

Pátek

28
Bohumila

Sobota

29
Judita

Neděle

30
David

Poznámky:

Před rokem ji E. Halley předpověděl a letos, pardon, v roce 1758, v noci z pětadvacátého na šestadvacátého Johann Palitzsch
jako první pozoroval. Pochopitelně slavnou Halleyovu kometu.

30. prosince 1930 vypustil Goddard v Roswellu (Nové Mexiko), raketu, která vyletěla do výše 610 metrů
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Pondělí A ještě jeden na závěr

Poslední vtip předkládám v původním
znění. Dokonale původním, totiž nejen ne-
přepsaný, ale dokonce i v angličtině. Prostě
se přeložit nedá. (Ale ano, dá, jenže hrubě,
a to by ztratil krásu.)

An 8-year-old girl went to her dad, who
was working in the yard. She asked him,
"Daddy, what is sex?"
The father was surprised that she would
ask such a question, but decides that if she
is old enough to ask the question, then she
is old enough to get a straight answer. He
proceeded to tell her all about the "birds
and the bees." When he f inished
explaining, the little girl was looking at
him with her mouth hanging open. The
father asked her, "Why did you ask this
question?"
 The little girl replied, "Mom told me to tell
you that dinner would be ready in just a
couple of secs."

31
Silvestr

Úterý

1
Nový rok

Středa

2
Karina

Čtvrtek

3
Radmila

Pátek

4
Diana

Sobota

5
Dalimil

Neděle

6
Tři králové

Poznámky:

Profesor František Josef Gerstner navrhl 31. prosince 1807 stavbu koněspřežné železnice České Budějovice - Linec



Kromě tohoto a předchozích kalendářů sepsal jeho autor i řadu jiných knih, jež jsou k dostání u
vašich oblíbených e-knihkupců. 

Jejich seznam naleznete na adrese

http://www.fext.cz/whitehole/

CORIANŮV SVĚT

Nesnáze v čase 

Pilot kosmického náklaďáku Piet Corian se ztratil v minulosti. Podaří se mu vrátit zpět?

Víra z kamene a srdce z kovu

Další dobrodružství Pieta Coriana, tentokrát se zajímavým nákladem.

Labyrint

Vesmír je zvláštní. Jeho obyvatelé také. Jedni stavěli podivná bludiště, jiní si vesele žijí ve
společnosti pravěké, další - třeba ti z planety Země - si neuvědomují, že srovnávat vše jen ze
svého pohledu nemusí vést k dobrému výsledku. I na kosmické piráty v jedné ze třinácti povídek
z budoucnosti víceméně vzdálené dojde. 

VÍTR Z AVALONU

Svět na druhý nádech

Říkal jsem lidem z té ulice Neviditelní. Dokázali splynout s pozadím i uprostřed prázdného
náměstí. V jednom okamžiku odpovídat na otázku a v druhém být tazatelem zapomenuti. Žili
stranou světa, vedle nás. Potom se ale stalo něco, co tu přezdívku naplnilo. Opravdu zmizeli,
jejich zvláštní ztracená ulice byla náhle prázdná. Odešli sami nebo byli uneseni? Je něco takového
ve střední Evropě, na začátku jedenadvacátého století, vůbec možné? Dostihla je vlastní minulost,
nebo naše současnost? Neměl jsem sebemenší tušení. Prostě byli pryč. 
Něco po nich ale přece jen zůstalo. Vlastně někdo.
A taky já, který se rozhodl záhadu Neviditelných vyřešit.

Tři kroky k létu

Prázdniny a dovolená jsou toužebně očekávaným obdobím, k němuž odpočítává každý den
značná část populace. Čas nevynucovaného probouzení, žádné úkoly, dopisované na poslední
chvíli před snídaní, žádné starosti. Po dobrodružství se zmizelou ulicí jsme takový oddych
opravdu potřebovali.
Jenže oni nemizí jen lidé. 
Že se uprostřed léta léto samo najednou ztratilo, to jsem zpočátku dokonale ignoroval. Měl jsem
vlastní záhadu k řešení, tajemství staré dámy, která nám nečekaně zkřížila cestu. Ono se ale
ukázalo, že vypořádat se budu muset s obojím. 

Není nocí bez Měsíce

Vesnici sužuje tajemný noční zloděj. Do starého domu se vrátil starý přízrak. Kolem města se
plíží vlkodlak, zatímco v ulicích se ztrácí dívky. A český inženýr zažije nečekané dobrodružství v

http://www.fext.cz/whitehole/


brazilském pralese. Při pátrání po pokladu i při pátrání po kouzelné bylině, v chatové osadě, v
lese, nebo uprostřed města, všude se může přihodit cosi nadpřirozeného. Kouzelné události ale
nebývají jen divadelním představením pro nezúčastněného diváka, o tom se aktéři deseti fantasy
příběhů z doby současné i nedávné, přesvědčili na vlastní kůži.

OSTATNÍ

Hvězdodrap

Město pod jednou střechou, lidé a roboti, a jak se zdá: „něco nekalého ťuká“

Černá věž 

Před lety odešel čaroděj Alfirk do exilu našeho světa. Dlouhé roky žil v klidu a na svůj původní
domov téměř zapomněl. Jenže se stalo něco, co oba světy na krátký okamžik spojilo. Došlo k
únosu, na první pohled nelogickému: co může nabídnout Země jiným světům? Možná jde o
banalitu, možná jde o víc. 

Zmizení doktora Fausta

Rádobyvtipná téměř detektivka o ztraceném spisovateli a celé řadě pátračů.

Tenhle byl taky dobrej...

Sto plus jeden (a několik dalších coby prémie) letitých vtipů, převyprávěných ve prospěch
autorových vlastních postav.

Dewan a princezna Soonar 

Galaktická říše se ocitá na okraji ekonomické propasti, kníže Giokond na okraji psychického
zhroucení; ztratila se mu dcera. Za účelem jejího nalezení si najal hrdinu. Pravda, trochu
poznamenaného ztrátou paměti, ale ono to nějak dopadne. 

Bouřlivé duny

Šarkon je zapadlá pouštní planeta, kde si v klidu lebedí několik desítek vojáků ve vojenských
depozitních skladech. Až jednoho dne obdrží zásilku, která je uložení poněkud nevhodná. A která
se ani sama uložit nechce, právě naopak... 

Jezdci na vlnách světla

Třicet sedm krátkých a velmi krátkých nejen vědeckofantastických povídek

V tom domě straší

Bubáci, mimozemšťané, cesty časem či do jiných světů, to vše v dvaceti šesti více či méně
fantastických povídkách.

Efekt Gun Clubu

Delší, kratší i nejkratší povídky z let 1990-2022 
Nebezpečí kouzelné hory. Válka s mimozemšťany. Země v ohrožení. Démoni, přízraky i duchové.
Blázniví vynálezci. Cesty časem i dimenzemi. Divoký západ i divoký vesmír. A ještě víc.
Čtyřicet devět více či méně (nebo vůbec) fantastických příběhů.

Žabinčina dobrodružství



Fantastické světy neobývají jen draci, hrdinové, dámy v nesnázích a démoni. Žijí v nich i tvorové
nepatrnější a na první pohled mnohem méně zajímaví. Například květinové víly.
Toto je v šesti povídkách zpráva o šesti dobrodružstvích, do nichž se jedna z nich vlastní vinou
zapletla.

Melvynův útěk

Vernejské císařství se na první pohled tváří jako stabilní bohatá říše, dokazující svým vesměs
mnohem menším a slabším sousedům blahovolnou moc a ekonomickou sílu. Pravá skutečnost je
jako vždy mnohem složitější. Zemi vždy vládl, řídil a symbolizoval císař. Obklopený rádci a
nohsledy, všichni ale dobře vědí, že jim naslouchá na půl ucha. Všechna rozhodnutí jsou
podřízena jeho vůli. Úředníkům takový stav vyhovuje, lidu se nikdo neptá. Ale – jak je
zasvěceným známo – situace kráčí mílovými kroky ke katastrofě. Je proto nutné sáhnout ke
krajnímu řešení. Zahájit revoluci.
Aurora s dýkou svůj úkol splnila. Co s ní ale bude dál?

Skřítkové z Dubového lesa

Za městem je zahrádkářská kolonie, za ní potok a za potokem les. Žijí v něm nejrůznější zvířata a
nejrůznější ptáci, jací v podobných lesích žijí – a ještě někdo navíc.
To navíc jsou skřítkové.
Zabydleli se u velikého dubu hned u potoka, kousek pod starým splavem. A protože pod kořeny a
u břehu kdysi vodní myši vyvrtaly spoustu děr, nastěhovali se skřítci do nich, upravili je a svému
domovu teď říkají Doupátka.

BOHOVÉ, BUBÁCI A MONSTRA

Kukačka, pták kouzelný

O funkci kukačky ve starých českých pověstech a pověrách, s přihlédnutím k okolním i
vzdálenějším národům.

Jak přišel svět na svět

Jak si lidé z různých končin planety Země představovali stvoření světa? Různě. V této knize je
shrnuto více než sto padesát pověstí, evropskými počínaje, přes Asii, obě Ameriky a Tichý oceán
až ke kolébce lidstva, Africe. 

Putování za vodníky

Pokud by se volila nejpopulárnější nadpřirozená bytost českého folklóru a pohádek, dostal by na
některé z medailových míst, ne-li přímo na vrchol, dozajista vodník. Nebýval to jen popletený
pajda, mlaskající své brekeke. Nebyl ale ani bez zbytku a odvolání zlý, aspoň ne obvykle.
Potměšilý, prchlivý a nevyzpytatelný, to ano. Silný a nelítostný také. Choval se zkrátka jako
element, který představoval. Seznamme se s hastrmanem, jak si ho kdysi Čechové představovali.
A vydejme se i na pouť za hranice a projděme  svět, neboť voda má své nadpřirozené obyvatele
všude.

Duchové, kam se podíváš



Duchové. Kde a kdy se objevují, proč se vůbec vracejí, co provádějí a jak se jich zbavit? Šest
otázek, na něž mohou pověsti a legendy odpovědět. Anebo aspoň napovědět, i to se počítá.

Král pod Horou

Blaničtí i jiní rytíři nejen v českých pověstech. Není jen Blaník, odkud přijde zázračná pomoc, a
nejsou jen české země, které ji očekávají.

Lexikon kouzel

Znalosti, moudrost a zkušenosti minulých generací, sesbírané v průběhu mnoha let, bohužel
nikoliv terénním výzkumem skladatele, pouze studiem (rozuměj rekreačním čtením) děl
vzdělanějších autorů. Pro jisté obtíže, například nedostatku dobytka, vhodného a svolného k
experimentům, nebyla naprostá většina sesbíraných magických postupů ověřena v praxi. Jsou
proto předávány bez záruky.
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