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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/

_____________

Chtělo se začít prvním veršem Goethova Fausta, ale to by už bylo příliš. A nejen proto, že autoři 
anekdot a vtipů jsou zapomenutí a v mnoha případech i veskrze imaginární, neboť některé situace 
nejspíš zahrál sám život.
Přiznání je polehčující okolnost, takže tu máte dalších třiapadesát příběhů, které dozajista znáte, a 
jejichž pointy si autor bezostyšně vypůjčil z internetu, sbírek anekdot i od hospodského stolu a 
dovolil si nechat je prožít své vlastní postavy. A jestli se mu podařilo vtipy znevtipnit, tak ať. Neboť
jak prozrazují i první verše Goethova Fausta... 
Autora to prostě baví.

http://www.dreamstime.com/klibbor_info
http://www.fext.cz/whitehole/
http://www.fext.cz/
http://www.dreamstime.com/
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Pondělí Efektivita práce

Buďto se chystaly personální změny na
určitých pozicích, nebo se podařilo dosáhnout
na fondy EU na zvyšování kvalifikace
zaměstnanců, v každém případě byl Rychlík
přinucen vypravit se se skupinou podobně
postižených na třídenní kurz, v němž jim bylo
vyloženo a na příkladech předvedeno, jak se
vypořádat s neúprosným konkurenčním tlakem,
aneb: jak zlepšit efektivitu práce.
Když se vrátil a když byl z domácího prostředí
propuštěn na pivo, neváhal se pochlubit s
osvojenými schopnostmi přátelům. Vychrlil ze
sebe nově získané poznatky, lehce se nepohodl
s absolventem podobného kurzu, pořádaného
ovšem v jiné firmě jiným dodavatelem, těžce
pak musel bojovat o posluchače, kteří to v
polovině výkladu začali vzdávat a snažili se
strhnout pozornost k včerejšímu sportovnímu
utkání.
„Jedno, pánové, nezkoušejte – aplikovat pří-
slušné techniky mimo oblast, pro něž jsou
určeny,“ zdůraznil nakonec.
„Co to blábolíš?”
„Promiňte. To je taky vedlejší efekt těch kur-
zů.” omlouval se Rychlík. „První den potře-
buješ tlumočníka. Zkrátka – uvědomil jsem si,
jak se Agáta ráno naběhá, když dělá snídani. S
každou věcí jde zvlášť: do ledničky, do špajzu,
napustit vodu do konvice a tak. Docela ztráta
času i energie. Tak jsem zpracoval analýzu, na
jejím základě pak dám dohromady řešení, které
jí uspoří čas.”
„Co ti na to řekla?” zeptal se Moravec, který
kamarádovu manželku dobře znal.
„Že se jí to líbí.”
„Fakt?” podivil se přítel.
Rychlík se zhluboka nadechl.
„Fakt. Takže místo sedmnácti minut, které
trvalo připravit snídani Agátě, jsme na dva-
nácti, za které to stíhám já.”
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Pondělí
Dáma a kůň

„Víte, Rogersi,“ řekla lady Stanleyová a o krok
ustoupila, protože zvíře ve snaze vyžebrat
potencionální kostku cukru od potencionálního
dobrodince jí strčilo tlamu s mohutnými zuby
téměř až do výstřihu. „nikdy jsem koním
nerozuměla, to musím přiznat. Ne, že bych jim
nerozuměla tak nějak obecně,” pospíšila si, aby
před pouhým plebejcem netratila tvář. „Ale co
se týče závodů, pak se musím spolehnout na
vás.“
Neříkalo se jí to lehce, jenže povědět to mu-
sela, aspoň zkušenému koňákovi, který se
starával o řehtající čtvernožce na farmě jejího
otce.
A musela to celé udělat, protože jí manžel mi-
nulý týden u snídaně oznámil, že přes všechny
protesty si přece jen pořídil nového dosti-
hového hřebce. 
Postavila si hlavu, vypnula bezpečnostní po-
jistku vyřčených slov a kategorických tvrzení,
a toto byl následek. Rozhodla se konkurovat
novému koníčku svého manžela novým
koníčkem svého manžela. Ohledně koupě
vhodného zvířete si pak nechala poradit od své
nejlepší přítelkyně.
Problém byl, že Frances Troppleová pocházela
ze Skotska.
„Co myslíte? Budu s tím koněm moci zá-
vodit?“ zeptala se lady, která při výběru, jak si
musela poctivě přiznat, hleděla především na
barvu.
Rogers věnoval opatrný pohled zvířeti a kon-
trolní lady Stanleyové. Pak krátce kývl sou-
hlasně hlavou.
„Určitě. Vsadil bych se i, že nad ním vyhrajete,
milostivá.“
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Pondělí S výchovou opatrně

Aby se dítě přetvořilo ve svědomitého dospě-
lého, je třeba ho pověřovat úkoly už od útlého
věku.
Zvonek u dveří naváděl k jednomu takovému.
„Kájo, dojdi otevřít!“ zavolal pan Hadraba na
potomka, který si (v lepším případě) hrál ve
vedlejším pokoji. Ano, mohl tam vyrazit sám,
jenže tu byla ta výchova a ještě slib a čest. Měl
před sebou manželčin fén, který před týdnem
přestal fungovat a k jehož opravě se otec Ha-
draba neuváženě přihlásil.
Tak šel tam ten kluk? zeptal se sám sebe, když
se nedočkal slovní reakce. Patrně ano, protože
zvonek se už neozývá.
Neozýval. Místo toho se za chvíli ozval jasný
hlásek.
„Hele, tati?“
Pan Hadraba zvedl hlavu od hromady sou-
částek.
Karlíček stál ve dveřích a šťoural se prstem v
nose.
„Kdo mi přinesl to kolo pod stromeček?“
Zaváhání – a rychlá cesta od zdlouhavého a
rozčarujícího vysvětlování do bezpečného pří-
stavu dětského světa.
„Přece Ježíšek.“
Dítě pokývalo vážně hlavou.
„Proč se ptáš?“ zpozorněl otec.
„Protože teď stojí přede dveřmi a říká něco o
druhé splátce.“
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Pondělí Nekupovat zajíce v pytli

„Nějak si nerozumíme,“ řekl Vorel pomalu a
srozumitelně, aby předešel dialogu, který špat-
ným vztažením prezentované myšlenky k ne-
pravé osobě často hrozí rychlým přechodem z
pouhého nedorozumění v hádku. Snažil se prá-
vě domluvit se stvořením opačného pohlaví,
které po ukončení neurčitě středoškolského
vzdělání realizovalo svou budoucnost coby
lidské rozhraní a deformační zóna v malé
kanceláři místního zastoupení velké agentury,
jež se rozhodla o návrat ke kořenům a k využití
nostalgie svých potencionálních klientů. Není
nad osobní služby v oblasti navazování
osobních vztahů, řekl si někdo tam nahoře.
Svým způsobem měl pravdu.
Kouzlo reálné pobočky seznamovací kanceláře,
této zasloužilého odpočinku si užívající pra-
babičky moderních on-line seznamek, spočívá
v tom, že později můžete obviňovat konkrétní
obličeje. A Vorel měl navíc velmi nostalgickou
a velmi retro náladu, když se rozhodl svůj
současný sociální status změnit pomocí
placeného prostředníka.
Nebo to aspoň tak vypadalo.
Dívka za stolem si nad ním každopádně zou-
fala. Začalo to podrobným polohlasným pročí-
táním předložených nabídek. Vlastně ne, už
ona precizní formulace požadavků na poten-
cionální partnerku stála na hranici lehké psy-
chické dysfunkce a velmi sofistikovaného
humoru.
Oddechla si, když si konečně vybral. Netušila,
že se jedná o přestávku mezi dvěma polovi-
nami zápasu.
Vorel důkladně prozkoumal předložené ma-
teriály (pochopitelně vytištěné z formulářů, vy-
plňovaných via internet, kdo dneska umí a chce
malovat písmenka do okýnek?).
„Pořád jste mi neukázala, to, co chci vidět,“
prohlásil rozhodně.
„Ale to je fotka té slečny,“ bránila se ta za
stolem. „Tedy ta, kterou přiložila.“
Vorel si trochu teatrálně, s otcovským porozu-
měním, povzdychl a pokrčil rameny.
„Copak já chtěl vidět fotku té slečny? V inze-
rátu píše: Vlastní dům. A ten já chci vidět,
přece nebudu kupovat zajíce v pytli.“
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Pondělí   Den památky obětí holocaustu
Chybná úvaha

„Co se ti stalo?“ podivila se kolegyně, když pa-
ní Divišková vstoupila ráno do kanceláře a ke
svému stolu kráčela tak trochu po krabím, s tě-
lem a především hlavou natočenou ke stěně.
Odložila kabelku, přezula se – všechno jí trvalo
dvojnásobek běžné doby – a když si sedla, bylo
zvláštní držení těla vysvětleno. Sloužilo, jak už
to bývá, k zakrytí jistých kosmetických ne-
dostatků.
Ačkoliv v tomto případě příliš kosmetické ne-
byly. Změna ve vizáži paní Divíškové byla zře-
telně viditelná na první pohled: ukázkový
hematom pod pravým okem, přímo si říkající o
fotografii do lékařské příručky. Modré znamení
se nepodařilo zakrýt ani aplikací make-upu,
zpětně pak vysvětlovalo i opatrné usedání,
sesterské modřiny se vyskytovaly pravdě-
podobně i na odvrácené části těla.
„Kdo ti to udělal?“ pohoršovala se spolu-
pracovnice, pocit oprávněného rozhořčení nad
někým, kdo je schopen ublížit ženě, se mísil se
zvědavostí, jež musí být ukojena, byť by si
měla vhodnou historku upravit k obrazu své-
mu.
Postižená smutně pokrčila rameny. Chtěla
nejdřív začít něco o kluzkých dlaždicích, ale
protože věděla, že s takovou by daleko nedošla,
přiznala barvu hned.
„Manžel.“
Stručná informace vzbudila zájem, neboť byla
v rozporu se známými skutečnostmi.
„Já myslela, že včera dopoledne odjel na slu-
žebku do Berlína.“
Paní Divíšková si povzdychla.
„Já si to myslela taky.“
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Pondělí Tripartita

Plánovat je nutné dopředu, jinak to nemá cenu,
řekl Vorel, když se jako každé úterý sešel s
přáteli v Tuškově hospodě. Aby řeč nestála, a
aby se stal od začátku pánem diskuze, rozvinul
debatu o vhodné přípravě. Na cokoliv. Coby
svobodný mládenec chtěl zahájit útokem na vá-
ženou instituci manželství, ale rychlou kon-
trolou osazenstva u stolu zjistil, že je v
menšině. Dal tedy k lepšímu teorii tvorby iti-
neráře jak v jednom dni nakoupit vánoční
dárky pro celou rodinu včetně vzdálené pratety.
„Anebo třeba dovolená. Co letošní? Jak to s ní
máš?“ vyrazil pak na Švejdu.
Tázaný se nejprve chopil sklenice a věnoval se
jejímu obsahu.
„Asi takhle: víš co je tripartita?“ řekl potom.
„Jo,“ odpověděl Vorel, „Zaměstnavatelé, vláda,
odbory. O tvé dovolené se rozhoduje až tak
vysoko?“
Po dalším svlažení vysychajících hlasivek –
aspoň tak Švejda omlouval hluboké přihnutí z
půllitru a odsouhlasení další dodávky plzeň-
ského – byla podáno vysvětlení:
„Víceméně. Kdy pojedeme, o tom rozhodne
můj šéf. Kam pojedeme, rozhodne manželka.
No, a já musím rozhodnout, kde na to vezmu.“
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Pondělí
Úhel pohledu

Plesová sezóna a její podniky jsou, mimo jiné, i
časem a místem, na němž se samci druhu
Homo sapiens za užití pohybových a konver-
začních schopností, jimž dopomáhají alko-
holem, snaží zaujmout (občas minout)
připravené i nepřipravené samičky. Bariéry a
odpor, jakož i návnady a lákadla, která pak
jejich kořist používá, bývají rozličné.
Někdy kontraproduktivní.
„Proboha, co je to za vyzáblinu, ověšenou – no,
jestli je tohle pravé, tak jsem přistál na jiné pla-
netě – nějakou bižuterií a imitacemi? Vždyť z
ní lezou kosti. To přišly do módy stojany na
deštníky a ona je propaguje?“ podivil se Vorel,
když ze stínu umělé palmy pozorovali kolem
procházející slečny a paní.
Švejda se podivil přítelově neznalosti.
„To je přece dcera starýho Ticháčka. Stavební
firma, státní zakázky… Vždyť ho znáš.“
Vorel znal především velké plakáty Zde staví,
potkával flotilu zánovních firemních aut.
Denně míjel obří sponzorskou ceduli na
stadionu.
Po tváři mu projel zvláštní stín, který z ní stíral
starý a dodával nový výraz.
„A víš, že se mi tyhle krásně štíhlé holky, co
mají vkus, vždycky líbily?“

10
Mojmír

Úterý

11
 Božena, Dezider

Středa

12
Slavěna, Slávka

Čtvrtek

13
Věnceslav

Pátek

14
Valentýn

Sobota

15
Jiřína

Neděle

16
Ljuba

Poznámky:



 únor 2014 8. týden

Pondělí Pár slůvek

Někdy si i ten nejspokojenější manžel potře-
buje postěžovat. Bezpečné prostředí, plné
chápavých a soucitných spolubojovníků, je
samozřejmě rodná hospoda, kterou také Švejda
po vydatné hádce s paní Švejdovou navštívil,
dobře si vědom, že druhá strana sporu pod-
nikne tutéž terapii, jen její kroky povedou k
sousedce.
Manželství jako instituce v takovém případě
dostává na frak ode všech zúčastněných, pro-
tože bývá považováno za příčinu a nemůže se
dost dobře bránit, nemaje vědomí ani podstatu.
Je ovšem jisté, že milenci se tolik nehádají,
protože rozchod, způsobený hádkou, může být
opravdu rychlý, zatímco manželské vášnivé
diskuze těží mimo jiné i ze složitých a časově
náročných operací, které by rozcházející museli
podstoupit.
U stolu vedle barového pultu se soucitných uší
našlo hned několik párů, takže si hořce kou-
kající (a pro ten důvod si také objednající velký
fernet) Švejda mohl hořkým hlasem (za nějž
určitě  dostane další bylinný likér jako kom-
binaci medikamentu a honoráře) oznámit
auditoriu jednoduché moudro:
„Lidi, stačí jen málo. Jeden zamumlá na radnici
jedno dvě slůvka – a hop – už je ženatej.“
Hospodský Tušek, který proplul kolem stolu na
své pravidelné okružní plavbě s věncem půl-
litrů po lokále, se zastavil, podíval se Švejdovi
do očí, pokýval hlavou a hlasem zkušeného
muže doplnil:
„Jo. A pak zamumlá jedno dvě slůvka ze spaní
– a hop – už je rozvedenej.“
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Pondělí Lež má krátké nohy

„Ještě o něco bych vás poprosil,“ řekl farář
Černý, když kostelní lavice zavrzaly, jak se ne-
dělní sešlost chystala domů.
„Příště mám v úmyslu kázat a rozmlouvat o lži.
Můžete si – kdo ji neznáte – přečíst osmnáctou
kapitolu evangelia podle Marka? Lež je vděčné
téma, ale bude dobře, když budete vědět, čím
začneme.“
Ozvalo se několik polohlasných (jedno zvučné)
přitakáních.
Sedm dní uplynulo jako voda, nadešel další
sváteční den a s ním farář, vítající své ovečky v
kostele. Když zaklaply dveře za pravdě-
podobně poslední z nich, Černý si odkašlal.
„Než začneme: minule jste slíbili, že si přečtete
osmnáctou kapitolu evangelia podle Marka.
Vzpomněl si někdo?“
Protože následné mumlání se neukázalo jako
směrodatné, navrhl Vorel  ať všichni, kdo četli,
zvednou ruku.
Vztyčilo se nadpoloviční množství přítomných
horních končetin, neboť kongregace měla své-
ho pastýře ráda.
„Vy všichni?“ zeptal se farář pro jistotu, „Vy
všichni jste si přečetli a znáte osmnáctou kapi-
tolu?“
Sbor věřících souhlasně zamumlal.
Černý se usmál.
„A právě proto jsem si jako téma dnešního ká-
zání vybral lež. Protože, bratři a sestry, (zvláště
pak ta většina, která teď zvedla ruku), vězte, že
Evangelium podle Marka má těch kapitol jen
šestnáct.“
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 březen 2014 10. týden

Pondělí Rekordmani

Sázka byla uzavřena a sázka byla naplněna.
Dva roky, celých sedm set třicet osm dní strá-
vili oba odvážlivci zabednění v jeskyni, ve tmě
a s neustále se tenčícími zásobami, jejichž od-
had rozhodně neodpovídal skutečnosti. Nako-
nec přece jen vylezli ven, představili se tisku,
inkasovali výhru, dali vědět redakci Guines-
sovy knihy rekordů, že jsou Moderními
jeskynními muži, nad něž nikdo není.
„Dva roky, člověče. Ani jsem nevěřil, že to
zvládneme,“ řekl první druhému, když si uží-
vali procházku na tolik postrádaném čerstvém
vzduchu a slunci. Krajina, jíž si k pokoření
rekordu vybrali, byla plná krasových jeskyní.
Otvor jedné takové se jim zničeho nic objevil
před očima. Byla to jeskyně možná hluboká,
ale jistě málo navštěvovaná, stejně jako kraj
kolem.
„A kdo jinej, než my, by vydržel tak dlouho
pod zemí?“ chvástal se druhý. Chtěl ještě něco
sebevědomého dodat, když ho přerušil shrbený
stařeček, který se, patrně přiváben jejich hlasy,
vynořil z díry ve skále.
„Už je po? Už válka skončila?“ oslovil je skří-
pavě.
Lekli se, ani ne tak náhlého zjevení, jako
pravdy, která jim okamžitě došla.
Dlouhé bílé vousy, matná pleš, vrásčitá kůže.
On je tu snad od pětačtyřicátého. Tak to tedy
ne, napadlo je oba. Vzpomněli si na Japonce,
který se vynořil z džungle dvacet let po
kapitulaci, připraven bojovat za císaře a jeho
rodinu.
„Ale kdepak, pane,“ řekl ten první.
„Pořád se ještě bojuje,“ dodal druhý.
To by tak hrálo, aby jim ten chlap sebral právě
vysloužené vavříny.
„Válka pokračuje.“
Naléhavé pohledy i tón hlasů, (které si vyložil
špatně, považuje je za odevzdané, zatímco ve
skutečnosti z nich zněl děs před tím, že by bě-
hem chvíle přišli o svůj rekord a slávu) dědu
přesvědčily.
Hořce si odplivl a zmizel zpět ve své díře.
Uslyšeli ještě, jak kleje.
„Zatracenej Napoleon.“

3
Kamil

Úterý

4
Stela 

Středa

5
Kazimír

Čtvrtek

6
Miroslav

Pátek

7
Tomáš

Sobota Mezinárodní den žen

8
Gabriela

Neděle

9
Františka

Poznámky:



 březen 2014 11. týden

Pondělí Vzor pomalosti

„Máš pravdu, Jindřichu,“ souhlasila paní uči-
telka. Trvalo mi jen tři roky, než jsem tě
naučila alespoň hrubé orientaci ve světě
velkých savců, dodala v duchu. Ale to mám za
to, že mám ráda děti a že jsem si v podstatě
dětsky vydupala pedagogickou fakultu, i když
mě naši tvrdě tlačili na ekonomku. Ale co,
jednoho takového Jindru vyváží pět dalších.
Nejsou hloupí a chtějí se učit, možná to na
druhém stupni vzdají, ale teď jsou moji. I přes
to, že některé informace občas mívají problém
pochopit, natožpak vrátit, nebo předat dál.
Nahlas pak shrnula zoologické znalosti devíti-
letého domorodce z kmene betonových pustin
panelového sídliště v jedné větě.
„Želva je opravdu pomalé zvíře. Existují ještě
nějaká, která jsou pověstná svým pomalým po-
hybem?“ pokusila se Jindřichovi pomoci vy-
lepšit skóre.
„Některý rasy koně.“ zabručel zkoušený.
„Prosím?“
Dítě se nenechalo vyvést z míry.
„Třeba úřední šiml, povídal táta.“

10
Viktorie

Úterý

11
 Anděla, 
Angelika

Středa Den přístupu ČR do NATO

12
Řehoř

Čtvrtek

13
Růžena

Pátek

14
Rút, Matylda

Sobota

15
Ida

Neděle

16
Elena, Herbert

Poznámky:



 březen 2014 12. týden

Pondělí Květiny pro manželku

Květinářství paní Jiráskové nebývalo místem,
které by pan Souška navštěvoval pravidelně.
Vybavoval si, že už tu jednou nebo dvakrát
musel být, ale nevzpomínal si kdy a proč.
Koukal trochu podezíravě, protože z té záplavy
nejrůznějších barev a tvarů neidentifikoval nic,
co znal z talíře, a tak ho miniaturní džungle
děsila.
„Co vás k nám přivádí, pane Souška?“ oslovila
ho majitelka zpoza tulipánového křoví. I ona si
na chvíli připadala nejistě a v první vteřině ji
napadlo, jestli snad Souška nezačal pracovat na
Finančním úřadě, protože narychlo nedokázala
jiný důvod jeho návštěvy vymyslet. 
Oslovený se zamračil.
„Ale, manželka. Pořád: že prý jí nenosím žádné
květiny, že se to dělá, a že jiní chlapi to dělají.
Že jsem si nevšim‘. No, to je jedno.“
„A můžu vám nějak pomoci?“ zeptala se kvě-
tinářka, snažíc se odhadnout v jaké cenové re-
laci, v jakých barvách a počtech může začít
nabízet.
„Můžete. Když mi stará pořád tak vyčítá – ne-
měla byste tedy tuhletu rosnatku, jak lapá mou-
chy, nebo masožravou sasanku, tak tři metry do
výšky?“

17
Vlastimil

Úterý

18
Eduard 

Středa

19
Josef

Čtvrtek

20
Světlana

Pátek

21
Radek

Sobota

22
Leona

Neděle

23
Ivona

Poznámky:



 březen 2014 13. týden

Pondělí Na okraji civilizace

„Nechci vyvolávat zbytečnou paniku,“ řekl lord
Dawkins lady Barbaře, když minuli tentýž strom s
tímtéž spícím hadem už potřetí, „ale asi jsme se
ztratili.“
„Pokud nechcete vyvolávat zbytečnou paniku, pak má-
te smůlu, protože jste ji právě úspěšně vyvolal,“
odtušila lakonicky.
Motali se africkou savanou už od rána, kdy – po Daw-
kinsově nadšeném vyprávění o civilizací nepostiženém
koutu světa, kam nemá moderní technika přístup, a
kde oko člověka spočine na pokojném rurárním pro-
středí bez všech těch požíračů času – lady souhlasila s
krátkým půldenním výletem. Teď už věděla, že to byla
chyba.
Moderní technika už nesloužila ani dvěma nadšeným
turistům bez průvodce, neboť GPS přijímač zapomněl
lord Dawkins v hotelu, satelitní telefon se zdál lady
Barbaře těžký, v práci s busolou si ani jeden nevěřil.
Teď se ploužili vysokou travou, a Dawkins, jehož
hlavním účelem bylo vyvolat dojem, klesal na mysli.
Dáma se ukázala jako praktičtější, nezaměstnávala se
vlastními duševními pochody, ale snažila se sledovat
okolí, a to všemi smysly, které měla k dispozici.
„Slyším bubny,“ řekla najednou.
Do Dawkinsových žil to vlilo novou krev. Přestal se
zabývat pochmurnými myšlenkami na totální ztrátu
tváře, o případných fyzických škodách ani nemluvě,
otevřel smysly okolí – a také je zaslechl. A když za
zvukem vyrazili, záhy se jim postavila do cesty už od
prvního pohledu nefalšovaná africká vesnice. Blížilo
se poledne a v horkém suchém vzduchu polehával me-
zi chatrčemi toliko jeden pes a hrálo si několik dětí.
Zvuk bubnů pak vycházel z lokalí, na něž bušil tmavý
muž v oděvu afrických barev.
„Hle, civilizace.“ pravil Dawkins: „Respektive záro-
dek něčeho, co by se civilizací mohlo stát, kdyby
dostalo několik tisíc let nerušeného vývoje. Tady ještě
věří v řešení problémů sympatetickou či homeo-
patickou magií. Dle řeči tohoto bubnu soudím, že máte
ve vesnici nějaký velký problém, že, příteli?“ oslovil
tlučícího muže.
Bubeník dál soustředěně vyklepával rytmus. Jen ne-
patrně natočil hlavu a skrze zuby procedil lakonicky:
„Jo. Není voda.“
Dawkins se zazubil na Barbaru a chopil se příležitosti
získat ztracený kredit.
„Jak jsem říkal: čistá přírodní kultura. Prastará magie,
oblačná božstva a nebeský pavouk. Přivoláváte déšť,
co?“
Muž na tazatele pohlédl s jistým podezřením.
„Cože? Jasně, přivolávám. Instalatéra z vedlejší
vesnice, aby nám spravil vodovod.“

24
Gabriel

Úterý

25
Marián 

Středa

26
Emanuel

Čtvrtek

27
Dita

Pátek Narození J.A. Komenského

28
Soňa

Sobota

29
Taťána

Neděle Ve 2:00 začíná letní čas

30
Arnošt, Ernest

Poznámky:



 březen – duben 2014 14. týden

Pondělí Odpočinek nutný

Pacient byl mladý (byť poblíž horní hranice
toho termínu) muž. Neurastenii, jíž trpěl, si spíš
namlouval než by ho vážně ohrožovala, ale
doktor Cvrkal usoudil, že jistá léčba neuškodí a
v tomto stádiu rodící se neurózu odežene.
„Chce to jen nějaký čas klidu. Procházky po
přírodě, sport, namáhat tělo můžete do aleluja.
Ale vyhýbejte se duševní práci,“ řekl varovně.
„Čím se to vlastně živíte?“ zeptal se, protože
při anamnéze toto přeskočil, domnívaje se, že
pacientovo zaměstnání má před sebou v
dotazníku. Jak se ukázalo, spletl si složky a
chvíli si myslel, že muž učí na střední škole.
Což by jeho chorobě přiznávalo víceméně
status nemoci z povolání.
„Právě, duševní práce. Já píšu scénáře,“ po-
chlubil se pacient. A vyjmenoval několik titulů.
Když pak viděl, jak po psychiatrově tváři přejel
stín nepochopení, dodal:
„Televizní seriály. Určitě je znáte.“
„Aha. Tak to je v pořádku, to můžete.“

31
Kvído

Úterý

1
Hugo 

Středa

2
Erika

Čtvrtek

3
Richard

Pátek

4
Ivana

Sobota

5
Miroslava

Neděle

6
Vendula, Venuše

Poznámky:



 duben 2014 15. týden

Pondělí Den vzdělanosti
Já, lhář

„Lhát je přinejmenším neslušné, Jindříšku,“
pravila paní Plášková poté, co poukázala na
rozpory v synově výpovědi, týkající se
souřadnic jeho osoby ve chvíli, kdy se ozval
třeskot rozbíjeného skla, následovaný křapáním
padajících květináčů.
Na postoj vyslýchaného měla kupodivu ta věta
poněkud jiný vliv, než matka čekala. Jindra se
narovnal, zvedl hlavu a zahleděl se rodičce do
tváře. Andělský obličej ale nezkoušel.
„Jo?  Takže slušnej člověk nelže?“
Paní Plášková nic netušíc pokývala rozhodně
hlavou a přidala pedagogický blábol, využí-
vající i známého letitého úsloví o tom, že kdo
lže, ten bude okrádat spolubližní i státní kasu a
skončí ve vězení. Nezapomněla přitom pou-
kázat na výchovu příkladem a zdůraznit, že ani
ona, ani tatínek přece nelžou, tak proč by měl
on.
Zarazila se až ve chvíli, kdy zjistila, že její
potomek nejen že neklopí zrak a nezpytuje svě-
domí, ale naopak jí přímo chladnokrevně  hledí
z očí do očí.
„Takže rodiče nelžou? Nikdy?“
Nejistě kývla.
„Fajn,“ odvětilo dítě. „Mikuláš, Ježíšek, čáp…“

7
Heřman, Hermína

Úterý

8
 Ema

Středa

9
Dušan

Čtvrtek

10
Darja

Pátek

11
Izabela

Sobota

12
Julius

Neděle

13
Aleš

Poznámky:



 duben 2014 16. týden

Pondělí Setkání v parku

Vzato do detailu, nebyla to povinnost tolik ne-
příjemná, jak se snažíval Moravec nenápadně
naznačovat. Mohl tak s neúspěchem činit i vel-
mi nápadně, stejně by mu to nebylo nic platné.
Bettynka, ne zrovna čistokrevná fenka střed-
ního psího vzrůstu, potřebovala a vyžadovala
svou denní dávku procupitaných dekametrů. A
bylo na pánu domácnosti, aby se zhostil role
gardedámy.
Každý den.
K Bettynce pak před rokem přibyla dvojčata,
která měla také zapotřebí čerstvého vzduchu,
takže teď musel venčit – jak tomu říkal – sva-
tou Trojici. Plus vlastní maličkost.
Měl několik tras (v létě všechny končily u za-
hradních restaurací), s ohledem na psí potřeby
pak každá z nich vedla skrz louku nebo park.
Bettynka byla zvířátko čilé, společenské a pří-
tulné. Ráda se družila s jinými psy a jinými
páníčky, což občas znamenalo trochu hlasitější
psí diskuzi, ale byli to známí psi a jejich lidští
společníci mívali rádi i jiné hafany, a jeden si
občas rád od plic zaštěká, a drbání za ušima je
fajn. Takhle má vypadat ideální odpoledne.
I dnes to z Bettynčina pohledu vypadalo na-
dějně.
V parku, na jejich oblíbené lavičce seděla paní
Švejdová, hodlající dát odpočinout nohám na
cestě od jedné přítelkyně k druhé. Pejsek se k
ní začal okamžitě lísat a žadonit o podrbání,
protože v jeho psím světě bylo právě tohle
místo místem, kde lidé – i neznámí – takovou
službu poskytují. Jenže paní, momentálně
okupující určené souřadnice psího vesmíru,
neměla pro rituály pochopení.
„Zavolejte si toho čokla. Jsem určitě plná
blech,“ zavrčela.
Moravec potichu zavrčel také. Byl – pokud šlo
o rodinu i její nehumanoidní členy – zarputilý
obranář.
„Bettynko, k noze. Rychle!“ zavelel a dal si
záležet, aby i doplněk rozkazu byl jasný, čistý a
zřetelně slyšitelný přes půl parku: „Paní Švej-
dová má blechy.“

14
Vincenc

Úterý

15
 Anastázie

Středa

16
Irena

Čtvrtek

17
Rudolf

Pátek

18
Valérie

Sobota

19
Rostislav

Neděle Velikonoční neděle

20
Marcela

Poznámky:
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Pondělí Velikonoční pondělí
Dohazovačka

„Od maturity jsem tě neviděla.“
A dobře bylo, pomyslel si Vorel a litoval, že se
včas neobrátil.
Přiřítila se jako velká voda, přeběhla ulici, sta-
čila přitom vynadat dvěma na poslední chvíli
zoufale brzdícím řidičům, a už stála na
zastávce, kterou málem připravila o koš na
odpadky, neboť se jí nečekaně postavil do
cesty a ona si ho nevšimla. Vyhnuli se těsně a
Vorel by přísahal, že část toho manévru
skutečně provedla vyděšená plechová nádoba.
„A co holky? Že jsem nedostala oznámení –
tedy, ne že bych ho musela dostat, to nemusela.
Snížková je třeba už dvakrát rozvedená... Co
ty?“
Holky jí říkaly Dohazovačka, vzpomněl si Vo-
rel. 
„V pohodě. Pořád svobodnej,“ přiznal se. 
„Fakt ses ještě neoženil?“
Možná se jen nadechovala, možná opravdu do-
stal prostor k odpovědi.
„Ne, ještě ne.“
„Tak na co čekáš?“
„Na autobus.“

21
Alexandra

Úterý

22
Evženie 

Středa

23
Vojtěch

Čtvrtek

24
Jiří

Pátek

25
Marek

Sobota

26
Oto

Neděle

27
Jaroslav

Poznámky:



 duben – květen 2014 18. týden

Pondělí Dáma v tramvaji

Tramvaj dokodrcala, dveře se se slabým za-
skřípěním, zasyčením a klapnutím otevřely.
Cestující spořádaně opustili prostor, řidič si
udělal pohodlí a sáhl po novinách. Měl pauzu,
kterou hodlal strávit konzumací dnešních zpráv
o včerejších událostech.
Pro kontrolu se ještě ohlédl do vozu.
„Konečná,“ ohlásil pro případ, že by hlásek
nahrávky někdo přeslechl.
Přeslechl.
 U prostředních dveří seděla nějaká ženská, nos
zabořený v knížce.
Občas se takoví najdou. I když většinou po-
chrupávají v oblaku alkoholových výparů. To-
hle ovšem nebude ani víno, ani koňáček, na to
je jednak brzo odpoledne a jednak si ta ženská
nepřidržuje řádky písmen prstem. No nic, mu-
síme jí vypakovat.
Řidič se vyklonil ze sedadla do interiéru.
„Konečná, vystupovat!“ zakřičel hlasitěji. Teď
si dal záležet, protože milostivá je nejspíš po-
nořená do jímavé historky nebo drbů o blíže
neurčeném prezidentském páru.
Dáma zvedla hlavu a s otevřenou knihou stále
v ruce, se postavila. Než vykročila k nejbližším
dveřím, pohodila hlavou, stáhla rty do takřka
neviditelné čárky, namířila na řidiče prst a vy-
tříbeným hlasem bojovnice slevových front
zaječela:
„Pro vás jsem paní Konečná, vy jeden hul-
váte!“

28
Vlastislav

Úterý

29
Robert 

Středa

30
Blahoslav

Čtvrtek

1
Svátek práce

Pátek

2
Zikmund

Sobota

3
Alexej, Alex

Neděle

4
Květoslav

Poznámky:



 květen 2014 19. týden

Pondělí Květnové povstání českého lidu
Tradice je tradice

„Velmi pěkné,“ pravil s odstupem tří metrů ho-
ličský mistr Kabousek. Pocítil před několika
dny potřebu změnit vzhled svého podniku, aby
tento odpovídal potřebám zákazníků a zákaznic
dvacátého prvního století. Vymalovat, pře-
sunout pohyblivé kusy nábytku na druhou
stranu, vyměnit vybledlý plakát ve výloze.
Jedním z výsledků tohoto snažení byl i nápis,
jež právě teď pověsil učedník naproti dveřím, v
místech, kde se shromažďovaly informace o
provozu podniku.
„Čitelné. Srozumitelné.“ pochválil, „Hlavně to
neztrácí duch lazebnického řemesla,“ dodal
poeticky.
A znovu se se zálibou začetl do slov v oz-
dobném rámečku.

NÁŠ PERSONÁL HOVOŘÍ ANGLICKY, NĚMECKY,
FRANCOUZSKY A RUSKY. 

POKUD SI PŘEJETE, DOKÁŽE VÁS OBSLOUŽIT I
MLČKY.

5
Klaudie

Úterý

6
Radoslav 

Středa

7
Stanislav

Čtvrtek

8
Den vítězství

Pátek

9
Ctibor

Sobota

10
Blažena

Neděle

11
Svatava

Poznámky:



 květen 2014 20. týden

Pondělí Pokus se počítá

Spojí-li se zoufalost s představou, že krásné
mladé dívce jsou k dispozici zbraně, jimž
opačné pohlaví podléhá bez ohledu na stav či
věk, může dojít k zajímavým nápadům. Pro-
padající septimánka Hořická takový nápad
nejen pojala, ale rozhodla se realizovat. Mnoho
jiných možností už jí nezbývalo.
Podrobila tedy svůj vzhled příslušným kosme-
tickým úkonům, obalila tělo do šatstva, za něž
by jí ještě o prázdninách hrozilo domácí vě-
zení. A zaklepala na dveře příslušného kabi-
netu. Vstoupila.
Profesor Vodička ji pokývnutím ukazováku
pozval dál a dalším pohybem téhož prstu uká-
zal na židli. Teprve poté zvedl hlavu od stolu a
zakuckal se, když spatřil, jak na něho mrkly
dlouhé řasy pečlivě nalíčených očí v pečlivě
nalíčené tváři.
Usedla, pomalu a významně přehodila nožku
přes nožku, naklonila se trochu na stranu a
vpřed, upravila si výstřih.
„Jsem ochotna udělat cokoliv,“ řekla lehce za-
střeným hlasem, který v spolužácích dokázal
probudit chuť k soubojům libovolnou zbraní,
„abych nemusela dělat reparát. Cokoliv,“
opakovala s nejistým úsměvem místo
vykřičníku. Její slova následoval obláček dra-
hého parfému, použitý naštěstí v takovém
množství, aby širé okolí nepadalo do mdlob
otravou.
Vodička se nahnul přes stůl a zahleděl se stu-
dentce do očí.
„Opravdu?“
„Co si budete přát,“ usmála se už trochu jistěji.
„Nemohla byste se to naučit?“ zašeptal.

12
Pankrác

Úterý

13
Servác 

Středa

14
Bonifác

Čtvrtek Den rodin

15
Žofie, Sofie

Pátek

16
Přemysl

Sobota

17
Aneta

Neděle

18
Nataša

Poznámky:



 květen 2014 21. týden

Pondělí Umění kuchařské

Do moučníků se Agáta Rychlíková pouštěla
nerada. Ani po několikaletém výcviku pod ma-
minčiným dohledem, ani ve třetím roce
manželství, kdy zvládla pravidelně krmit part-
nera velkými chutnými porcemi proteinů
původu hovězího či vepřového. Sladkosti jí ale
odjakživa dělaly problém, proto se jim vyhý-
bala.
Teď ovšem zatoužila po dokonalém, tedy kom-
pletním nedělním menu, zdobeném na závěr
vhodnou sladkostí. Pouhá myšlenka na štrúdl jí
způsobila opar, na roládu sama neměla chuť.
Takže bábovka.
Kuchařku u ruky, nic netušící přítelkyni na
telefonu, ingredience pečlivě vyrovnané na
stole, pustila se do boje. 
Po hodině snažení to vypadalo – Agáta se cítila
tak nějak podivně, protože by to bylo poprvé –
na úspěch. Tvar to mělo, vzhled to mělo. Opa-
trně ďobla nehty a amputovala drobné zrníčko.
Chutnalo tak nějak bábovkově.
Děj se vůle boží, řekla si kuchařka a s hranou
pýchou předložila po obědě svůj výtvor vyčká-
vajícímu manželovi.
Rychlík si moučník pozorně prohlédl. Rýpl do
něj zkusmo špičkou nože. Ochutnal.
„Jaká jsi říkala, že je to bábovka?“
„Mramorová.“
„No,“ začal rozvážně, „Geologický rozbor by
to nejspíš taky potvrdil.“

19
Ivo

Úterý

20
 Zbyšek

Středa

21
Monika

Čtvrtek

22
Emil

Pátek

23
Vladimír

Sobota

24
Jana, Vanesa

Neděle

25
Viola

Poznámky:



 květen – červen 2014 22. týden

Pondělí Jaký výkon?

„Nazdar,“ ohlásil se Vorel hlasitě, když mu na
běžný pozdrav nevěnoval nikdo pozornost.
Všichni civěli na velkou obrazovku, která se
rozsvěcela pouze v případech posvěcených ma-
jitelem podniku Tuškem. Šlo samozřejmě o
případy, kdy televizní podívaná vysušuje
sliznice, drásá nervy nebo jinak svádí ke
zvýšené konzumaci.
„Na co koukáte?“ položil onu zbytečnou otáz-
ku, neboť po detailní odpovědi (které se mu
samozřejmě dostane) netoužil, a stručnou in-
formaci o atletickém zápolení si zjistil sám.
Lidská konverzace je ovšem z větší části
založená na zbytečných otázkách.
„Na mistrovství v desetiboji,“ odpověděl mu
Švejda, aniž spustil oči z obrazovky. „Tedy –
on měl být fotbal, co na něj má Tušek i tuhle
Pepa s Karlem a druhým Karlem vsazíno, ale
odložili ho, a teď vysílají tohle. Člověče, neřekl
bys, jak je to zajímavý.“
Čerstvě příchozí vyloudil zvuk nepochopení a
nesouhlasu, dobře si uvědomuje, že Švejda od
časů dorosteneckého hokeje na existenci sportu
dokonale zapomněl.
„Ne, fakt je to podívaná. Třeba tenhle... no, oni
to za chvíli napíšou... Běžel stovku – to jako
sto metrů, skončil druhej, a hned na to šel na
skok do dálky – osm metrů. To je výkon, co?“
Vorel zavrtěl hlavou, jakoby nechápal nadšení
nad tak prostou věcí.
„Osm metrů skočil? A čemu se divíš, s tako-
vým rozběhem...“

26
Filip

Úterý

27
 Valdemar

Středa

28
Vilém

Čtvrtek

29
Maxmilián, Maxim

Pátek

30
Ferdinand

Sobota

31
Kamila

Neděle

1
Laura

Poznámky:



červen 2014 23. týden

Pondělí Počítání oveček

Paní Soušková se nespokojeně zavrtěla na dře-
věné židli, kterou jí sestřička Alenka úslužně
přistrčila. Byl to zcela záměrně používaný kus
nábytku, určený pacientům, o nichž se vědělo,
že popis zdravotních problémů začínají u
okolností, provázejících prababiččin porod. Ne-
příliš pohodlná židle (snadno v nutném případě
zaměnitelná za sedadlo vhodnější) historii rodu
dobrovolně zkracovala na snesitelnou délku.
Dokázala podle zasténání namáhaného ma-
teriálu i odhadnout hmotnost dosednuvšího
pacienta. V případě paní Souškové spadala
informace o nadváze k lékařskému tajemství.
„Tak co vám chybí?“ zeptal se doktor Kraus a
natáhl se přes stůl pro složku s chorobopisy,
kterou sestřička zručně vylovila z kartotéky.
Paní se zavrtěla, židle hrozivě vrzla, Alenka
zatajila dech.
„Víte, pane doktore, nějak se poslední dobou
necítím dobře. Jsem tak taková slabá a taky ne-
můžu usnout.“
„A zkoušíte počítat?“ zeptal se Kraus vesele,
zatímco listoval papíry, napovídajícími diag-
nózu ještě před vyšetřením. To lékař odbýt ne-
hodlal, nicméně předběžný obrázek už měl.
„Jistě, že ano. Jak nemůžu večer zabrat, tak
počítám. Obvykle do pěti.“
„Do pěti?“ podivil se Kraus.
„Ano. To víte, pane doktore, občas to protáhnu
až do půl šesté.“

2
Jarmil

Úterý

3
Tamara, Kevin 

Středa

4
Dalibor

Čtvrtek

5
Dobroslav

Pátek

6
Norbert

Sobota

7
Iveta, Slavoj

Neděle

8
Medard

Poznámky:



červen  2014 24. týden

Pondělí Léčba

„Co ti řekl?“ zajímal se pan Souška, když jeho
manželka vyšla ze dveří domu, v němž ordi-
noval doktor Kraus. Navštívila lékaře z po-
všechně sdělených příčin, obvyklé bolesti
hlavy, únavy a poruch soustředění, proto se
manžel skutečně zajímal, ačkoliv byl pře-
svědčen, že diagnózu zná.
„Předepsal mi změnu vzduchu,“ řekla hrdě,
neboť tím potvrzovala svá slova o nastupující
chorobě (za níž může samozřejmě v první řadě
on) a vyháněla do zapomnění manželovo ranní
(šeptané, ale ona to stejně slyšela) tvrzení o
zbytečném přehánění.
Manžel si ji prohlédl od hlavy k patě. Pak sou-
hlasně kývl.
„Změnu vzduchu? Vidíš, ty máš ale štěstí.“
Paní Soušková se zapýřila pocitem dalšího ví-
tězství.
Nejspíš se teď bude snažit všechno napravit,
známe ho. Teď jen, kam až půjde. Víkend v
Paříži? Nebo že bych jela na tu věčně
slibovanou dovolenou do Hurghady?
Ale Souška jen lakonicky dokončil.
„Právě se obrátil vítr.“

9
Stanislava

Úterý Vyhlazení obce Lidice

10
Gita, Margita 

Středa

11
Bruno

Čtvrtek

12
Antonie

Pátek

13
Antonín

Sobota

14
Roland, Herta

Neděle

15
Vít

Poznámky:



červen 2014 25. týden

Pondělí V letadle

Když se letadlo odlepilo od startovací dráhy,
vystoupalo do patřičné výše a nabralo obvyklý
kurz, vyrazily pohledné dívky v uniformách
společnosti obtěžovat pasažéry nabídkami ob-
čerstvení a s dotazy na dotazy.
Vorel se té možnosti chystal využít.
„Chtěl bych se zeptat, slečno,“ oslovil jednu z
dlouhonohých krásek, která se chystala minout
jeho sedadlo a zastavit se u starší dámy.
Odměnila Vorla profesionálním úsměvem.
„Prosím. Co byste chtěl vědět?“
„Nerozdáte nám padáky?“
V polovině ladného pohybu, jímž se k pasa-
žérovi nakláněla, (do polohy neutrální, vzbu-
zující výsadu osobních služeb, nikoli však do
intimní blízkosti) zamrzla.
„Na lodích dávají záchranné pásy,“ pokračoval
Vorel lakonicky.
„Víte, pane, ale tohle je letadlo,“ řekla ste-
wardka nešťastným hlasem, nevědouc, zda je
pasažérovo IQ opravdu na tak nízké úrovni, ne-
bo padla do pasti. „Nejsme na lodi,“ v první
chvíli ji nenapadlo nic chytřejšího.
„Ano. Proto jsem se také ptal na padáky.“
„To se prostě nedělá,“ vyhrkla ve snaze diskuzi
rychle zavřít.
Tazatel si ukazovákem poklepal na bradu a sla-
bě mlaskl. Pak prst namířil na dívku.
„Zvláštní. A přitom je statisticky dokázáno, že
počet lidí, kteří umí plavat vysoce převyšuje
počet lidí, kteří umí létat.“

16
Zbyněk

Úterý

17
Adolf 

Středa

18
Milan

Čtvrtek

19
Leoš, Leo

Pátek

20
Květa, Květuše

Sobota

21
Alois, Aloisie

Neděle

22
Pavla

Poznámky:



červen 2014 26. týden

Pondělí Splněné přání

Ozvala se mohutná rána, následovaná dodat-
kovými destrukčními zvuky, zahrnujícími ná-
razy kovu o kov, tření plechu po pálené hlíně,
třesk rozbíjeného skla.
Na dva pány, poklidně konverzující opřeni
každý o svou stranu plotu, měl dramatický zvu-
kový vstup do hovoru odlišné účinky.
„Co to bylo?“ zděsil se soused, s nímž pan Voj-
těška vedl přesplotní rozhovory, „Panejo,“
hlesl, když natáhl krk a pohledem přes rameno
spatřil tu spoušť.
Pán postiženého domu jen lehce natočil hlavu.
Zadní stěna garáže se v hromadě cihel a omítky
válela v trávě, místo ní zdobila průčelí odvážná
plastika pomačkaného předku vozu, který si
paní Vojtěšková vytrvalým úsilím, zahrnujícím
jak jemné vyhrůžky, tak vytrvalé pod-
strojování, po půlroce vyškemrala. Nic velké-
ho, nic zbrusu nového, nic extra drahého,
hlavně že to mělo tu správnou barvu.
„Chtěla na zahradě skalku? Chtěla. Má jí.“

23
Zdeňka

Úterý

24
 Jan

Středa

25
Ivan

Čtvrtek

26
Adriana, Adrian

Pátek Památka obětí komunistického režimu

27
Ladislav

Sobota

28
Lubomír

Neděle

29
Petr a Pavel

Poznámky:



 červen – červenec 2014 27. týden

Pondělí Statečnost

Jednou by to mohlo být jiné. Šťastnější,
prosvícené letním sluníčkem a hrdostí.
Jenže to se nestane. To by muselo zamrznout
peklo.
Pan Vonásek nebyl pesimista. Naopak. Jeho
pohled na svět byl veskrze realistický. K ode-
vzdanému povzdechu ho přinutil každoroční
návrat ze zaměstnání v den, kdy se udál i po-
slední návrat ze školy. Den, kdy mu syn beze
slova předložil vysvědčení a stanul v bezpečné
vzdálenosti, aby mohl v krajním případě rychle
ustoupit za dveře. Den, kdy pan Vonásek vzal
do ruky ono úřední lejstro, nechávaje do-
minantní pravou ruku v bojové pohotovosti.
Stejně tak se událo první dějství i letos. Poto-
mek nastoupil, předal vysvědčení a zahleděl se
do stropu, nepřestávaje ovšem koutkem oka
pozorovat nepřítele.
Otec převzal dokument, nadechl se a odevzdal
poslední špetku nadějí.
Tak jak to vypadá... Čeština, matematika, bio-
logie...
Ano. Beze změny.
„Je škoda,“ pravil a pokyvoval přitom hlavou,
„že nedávají ve škole taky známku za stateč-
nost.“
Dítko se podivilo, a to tak, že dokonce nahlas. I
pro něho představoval konec školního roku ri-
tuál, při němž ctěného otce postihovalo cosi ja-
ko tropické šílenství.
Pravda, poslední dobou mu už nejspíš
docházely síly.
„Proč je to škoda?“ zeptal se Vonásek mladší
opatrně, vyslovuje zřetelně slovo za slovem,
protože Vonásek starší se odmlčel, což zvyšo-
valo nervozitu a napětí rozhodně úspěšněji než
řev.
„Protože to bys měl aspoň jednu jedničku: za
to, žes měl odvahu mi to vysvědčení ukázat,“
vysvětlil mu promptně otec.

30
Šárka

Úterý

1
Jaroslava 

Středa

2
Patricie

Čtvrtek

3
Radomír

Pátek

4
Prokop

Sobota

5
Cyril a Metoděj

Neděle Upálení mistra Jana Husa

6

Poznámky:



 červenec 2014 28. týden

Pondělí Sny a představy

Mohla za to především poloprázdná láhev
Tullamore Dew, ale Vorel stejně víc podezíral
onen vlahý večer, kdy na obloze leželo jen ně-
kolik obláčků, osvětlovaných zapadajícím
Sluncem do lenivě žlutohnědé, který v i člo-
věku obvykle škodolibém probouzel melancho-
lickou a poetickou náladu. Byl to jeden z těch
večerů, kdy se i planeta otáčí pomaleji.
Odtud, z terasy chaty, postavené nad někdejším
lomem, byl výhled na krajinu ještě lyričtější,
tím spíš, že ho nikdo nerušil, protože společ-
nost, která se měla sejít, se dílem zdržela svými
západy slunce, dílem účast odřekla.
Vorlovi to kupodivu nijak nevadilo. Seděli tu
ve dvou, mlčeli, koukali a snili.
„Krása. Až to ve mně probouzí někoho, koho
vlastně neznám,“ řekl Vorel. A hned zasněně
pokračoval: „Kdybych tak mohl splnit tvoje
sny a představy, udělal bych to, víš?“
Veronika, která s ním irskou pálenku i výhled
na krajinu, která každou skleničkou také vy-
hlížela irsky a irštěji, sdílela, se na něj podívala
a zahrozila mu dlouhým štíhlým ukazovákem.
„Moje sny a představy, jo? Zkus to, a dostaneš
pár facek, ty sprosťáku.“

7
Bohuslava

Úterý

8
Nora 

Středa

9
Drahoslava

Čtvrtek

10
Libuše, Amálie

Pátek

11
Olga, Helga

Sobota

12
Bořek

Neděle

13
Markéta

Poznámky:



červenec 2014 29. týden

Pondělí Zachránce

Vykašlala něco vody, ale byla živá a při
vědomí. Události ve vlnách vzaly jejímu tělu
načas pružnost kůže a vyzývavou vláčnost po-
hybů, ale i tak by se v případné Miss pláže
umístila na prvních příčkách. S vděčností po-
hlédla svému zachránci do očí.
Jedno z nich zdobil rodící se monokl.
Že bych ho praštila, jak jsem se plácala ve
vodě? Vypadá na to, že zápasil s kosatkou a ne
s vlnami. Topící jsou prý nebezpeční – a já se
topila pořádně.
„Vy jste mě zachránil,“ kníkla tiše. „Nemám
horní díl plavek,“ dodala s trochou rozhořčení,
jenže pak si vzpomněla, že o uvedenou část
oděvu ji připravila jedna vlna chvíli před tím,
než ji druhá strhla pod hladinu.
„Muselo vás to stát hodně sil, než jste mě
vytáhl,“ pronesla uznale, když ze sebe dostala
další hektolitr vody.
Zachránce se mimoděk ohlédl. Zíraly na něj
přimhouřené oči a vztekle složené ruce na pr-
sou, poraženecky svěšená ramena.
„No, jednoduché to nebylo. Musel jsem složit k
zemi čtyři chlapy a jednoho plavčíka, než jsem
se k vám dostal.“

14
Karolína

Úterý

15
Jindřich 

Středa

16
Luboš

Čtvrtek

17
Martina

Pátek

18
Drahomíra

Sobota

19
Čeněk

Neděle

20
Ilja

Poznámky:



 červenec 2014 30. týden

Pondělí To správné služební plemeno

Slunce svítilo skrz mezeru mezi slunečníky a
ohřívalo Vorlovi záda, hlavu měl naštěstí ukry-
tou ve stínu, takže mohl bez zbytečného
mžourání sledovat letní cvrkot na široké ulici.
Kupodivu ji dokázalo zaplnit i časné
odpoledne, kdy se obvykle většina volného a
víceméně rozumného obyvatelstva přesouvala
k vodním plochám.
Slušně obsazená byla i zahrádka před před Tuš-
kovou hospodou, neboť v takovém vedru bylo
třeba dodržovat pitný režim poctivě a bez
odmlouvání.
„Hele, tohle je docela zajímavé,“ ozvalo se
zpoza stolu a zpoza plachty denního tisku, kte-
rý Tušek pečlivě vkládal do dřevěné imitace
starých hospodských držáků, a na venkovní
zahrádku půjčoval jen velmi nerad a pouze
stálým hostům. Momentálně se za novinami
nacházel Brouček, který dal na čtrnáct dnů
fyzice volno a užíval si středoevropskou dovo-
lenou.
„Tady čtu, že policie si necvičí jen psy na dro-
gy a výbušniny, ale teď prý začali i se psy, co
vyčmuchají bankovky. Co myslíš, že to bude
za rasu?“
Považuje otázku za víceméně řečnickou, neboť
se mu normálně pletl bulteriér s teriérem york-
shirským zvedl Vorel hlavu v tázavém
pohledu.
„Rasa, to nevím,“ přiznal poté. „Ale když je to
na peníze, tak bych řekl, že to budou feny.“

21
Vítězslav

Úterý

22
Magdaléna 

Středa

23
Libor, Larisa

Čtvrtek

24
Kristýna

Pátek

25
Jakub

Sobota

26
Anna, Anita

Neděle

27
Věroslav

Poznámky:



 červenec – srpen 2014 31. týden

Pondělí Logika

„Čí ty jsi, kluku, dítě,“ vzdychla paní Plášková,
když se Jindra s nonšalancí zkušeného
desetiletého průšviháře pokusil obhájit teorii,
podle níž za marmeládou umazanou židli,
roztržené tričko a rozbité stínítko lampičky na
stolku může kočka, která sice momentálně
vyspává na balkóně noční toulky, ale „věř mi,
mami, vlétla sem jako dělová koule a vrazila
támhle a škubla a byla pryč.“
„Tvůj a táty,“ odpověděl synáček jasným a
bezelstným hlasem.
To je milé, pomyslela si potěšená matka. Do-
stal pěkně vynadáno, protože jsem si musela
ulevit, a hrozí mu další trest, ale stejně mě má
rád a odpustí mi to.
Vjela synkovi prsty do vlasů a rozcuchala mu
je.
„A jsi si tím naprosto jistý?“ řekla vesele a roz-
pustile.
„To teda vím určitě,“ děla ratolest, jíž náhlý
přechod od hubování k projevům mateřské
přízně nezaskočil. „Protože kdybych byl ado-
ptovanej, tak byste mě už dávno vrátili.“

28
Viktor, Alina

Úterý

29
Marta 

Středa

30
Bořivoj

Čtvrtek

31
Ignác

Pátek

1
Oskar

Sobota

2
Gustav

Neděle

3
Miluše

Poznámky:



 srpen 2014 32. týden

Pondělí Salát

Věděla, že běžným masožravým samcem je
potravina, rostoucí z hlíny, někdy považována
za nejedlou až jedovatou, na druhou stranu, jak
Vorel říkal, dobrý kousek svíčkové by se aspoň
v žaludku s trochou té konzumní flóry potkat
měl. Ona sama se na velkou mísu zeleninového
salátu těšila.
Objednali si a v rozumném čase i obdrželi po-
žadované, Veronika polkla sliny, které se jí při
pohledu na předloženou hromadu zeleniny s
nádherně vonící zálivkou sbíhaly a chystala se
– samozřejmě decentně, jako slušně vychovaná
dívka – potěšit chuťové buňky.
Její přítel opatrně přehrábl zelené listy vid-
ličkou.
„Počkej,“ zvedl výstražně prst. „Obávám se, že
zde není cosi v pořádku.“
Veronika se na něho zahleděla s podezřením.
Jakmile začal používat tento tón a zastaralé
slovní obraty, něco se skutečně dělo.
„Pane vrchní! Na moment,“ zavolal Vorel přes
celý podnik. Byl životem dostatečně poučen a
věděl, že přímou akcí nejrychleji dosáhne své-
ho. V tomto případě získání pozornosti a hned
na to i času místního číšníka.
„Prosím?“
„Ten salát měl být pro dvě osoby.“
„Ano, to je,“ řekl opatrně číšník a rychle odha-
doval hmotnost v závislosti na rozměrech.
Vorel zabořil vidličku do nitra mísy. Chvíli se
šťoural v obsahu, poté z něho vysvobodil cosi
nepochybně zeleného, ale nepochybně také
chlupatého.
„Ano? Tak kde je ta druhá housenka?“

4
Dominik

Úterý

5
Kristián 

Středa

6
Oldřiška

Čtvrtek

7
Lada

Pátek

8
Soběslav

Sobota

9
Roman

Neděle

10
Vavřinec

Poznámky:



srpen 2014 33. týden

Pondělí Odcházím

Prásknutí dveřmi nestačilo doznít, když ho na-
hradilo zvonění telefonu. Švejda zatřásl hlavou
a zašťoural malíkem v pravém uchu, jak se
snažil zbavit posledních dozvuků ječivého vý-
stupu paní Švejdové. Byla to hádka honosná a
dlouhá, příslušící olympským bohům Diovi a
Héře. Doznívala a bouřila i dávno po svém
vrcholu, přehlušovala skřípání skříňových dve-
ří a vrzání zásuvek. Udeřila naposled hromem
zabouchnutých dveří.
Opuštěný muž vytáhl prst z ucha a zvedl
sluchátko.
„Haló? Kdo volá? Jo, to jste vy. S kýmže to
chcete mluvit? S manželkou? Tak to lituji.“
Osoba na druhé straně drátu položila další do-
taz, v podstatě totožný s předchozím. Hrozilo,
že se volající zacyklí do spirály synonym a
variant téže věty, proto Švejda uznal za vhodné
a bezpečné podat komplexní vysvětlení.
„Odešla. Kdy se vrátí? Počkejte, povídala, že
odchází navždy k mamince, nikdy už ji neuvi-
dím, sbalila ten velký kufr...“
Chvilku uvažoval.
„Zkuste to tak za dvacet, třicet minut.“

11
Zuzana

Úterý

12
 Klára

Středa

13
Alena

Čtvrtek

14
Alan

Pátek

15
Hana

Sobota

16
Jáchym

Neděle

17
Petra

Poznámky:



srpen 2014 34. týden

Pondělí Po dovolené

Sotva se nahrubo vybalilo, popadl Rychlík
synáčka, že musí dítě po té dlouhé cestě auto-
busem taky trochu vyvětrat, a vystřelil do
zahradní restaurace podělit se o zážitky z ital-
ské dovolené s kamarády. Agáta uklidila, na-
házela prádlo do pračky, udělala si kávu a
popadla telefon, neboť i ona se chtěla dělit.
Karolína Moravcová přiklusala vcukuletu.
Trochu zklamaně se musela smířit s nepří-
tomností kamaráda dvojčat, které přivedla.
Kluci si naštěstí dokážou vystačit sami.
„Kde máš Rychlíka a Rychlíče?“
„Běžel k Tuškovi, dítě sebou jako záminku. A
pak, že ženské drbou.“
„To má smůlu, protože dneska Tonda prohlásil,
že nejlepší dovolená je jít sám do lesa a poslat
manželku do háje, a šli s mým tátou na houby,“
ušklíbla se Karolína. „Ale povídej, jak jste se
měli? Co pláž?“
Agáta si povzdechla.
„Ani se neptej. Celej týden pršelo.“
„Nemel. Vždyť vidím, jak jsi hezky dohněda
opálená.“
„Opálená? Holka, to je rez!“

18
Helena

Úterý

19
 Ludvík

Středa

20
Bernard

Čtvrtek

21
Johana

Pátek

22
Bohuslav

Sobota

23
Sandra

Neděle

24
Bartoloměj

Poznámky:



srpen 2014 35. týden

Pondělí V zoo

Zvířátka, ptáčci, zvířata i ptáci se Lucince lí-
bili, ačkoliv většina těch druhých ji několikrát
přerůstala. Z takového pštrosa ovšem rozměry
učinily opeřence přímo královského. 
„Toho chci!“
Nenápadný tah nasměroval holčičku k další
atrakci.
„Podívej, jak se to prase rochní, mami. Já ho
chci.“
Zoologická zahrada měla naštěstí i jiná lákadla,
stánky se suvenýry a dobrůtkami; obojího měla
Lucka víc než dostatečně a rodičovská autorita
by měla zasáhnout, ale i rodičovské autoritě se
vybijí baterky. A odpor slábne.
Hranolky s kečupem, zakusované cukrovou va-
tou.
„Já chci gumový žížalky.“
„Bude ti špatně, zeptej se táty.“
Plyšová žirafa.
„Tu chci!“
„Taťka ti jí koupí.“
Kde je nějaká lavička? Tamhle.
Pohled dospělého doprovodu se soustředil na
oázu odpočinku. Natáhnout nohy. Chvíli zírat
do prázdna a pokusit se vypnout sluch.
„Mami,“ zatahala Lucka gardedámu za ruku.
„Já se chci svézt na oslovi.“
„Ano? Tak tatínkovi řekni, ať tě vezme na ra-
mena.“

25
Radim

Úterý

26
 Luděk

Středa

27
Otakar

Čtvrtek

28
Augustýn

Pátek

29
Evelína

Sobota

30
Vladěna

Neděle

31
Pavlína

Poznámky:



září 2014 36. týden

Pondělí Na fotbale

Zápasy oblastní fotbalové ligy prožívali fa-
noušci místních týmů stejně vroucně, jakoby
šlo o zápolení mistrovství světa. I průběh sa-
motných mačů býval někdy divoký, jak na
trávníku, tak v ochozech. Respektive na malé
tribuně, nebo za plotem.
Pan Plášek patřil ke skalním příznivcům
domácího mužstva a snažil se nevynechat ani
jeden zápas. A těšil se na dobu, kdy sebou zač-
ne brát i svého syna, neboť ve dvou se to lépe
táhne. Fandí.
Několik let Nejvyšší schvalovací komise, před-
stavovaná paní Pláškovou, odvracela jeden
návrh za druhým, až konečně musela uznat, že
potomek už je natolik vyspělý (a bohužel
oproti představám rodičů i s používáním ana-
tomických výrazů v běžném jazyce seznámený,
takže se nic nového nenaučí), že atmosféru
nedělního fotbalového zápasu snese bez větší
úhony. A Jindra si tu podívanou rozhodně
užíval. Až do chvíle, kdy upoutala jeho pozor-
nost bouře vzteklého nadávaní, proklínání a
hrozeb, vzedmuvší se v jedné vlně a mířící na
jednu konkrétní hlavu.
„Hele, tati, proč všichni nadávají tomu pánovi
tam v první řadě?“
Plášek zhodnotil situaci. Raději pravdu, ten
kluk je záludně všímavý.
„Protože hodil po rozhodčím láhev od piva,
víš.“
Jindra se pozorně zahleděl na otce. neboť shle-
dal v jeho výroku logický nedostatek.
„Ale vždyť ho netrefil.“
Pan Plášek jen odevzdaně rozhodil ruce.
„Právě proto, chlapče, právě proto.“

1
Linda, Samuel

Úterý

2
 Adéla

Středa

3
Bronislav

Čtvrtek

4
Jindřiška

Pátek

5
Boris

Sobota

6
Boleslav

Neděle

7
Regina

Poznámky:



září 2014 37. týden

Pondělí Čertovské problémy

„Jak se sem ta ženská dostala?“ zlobil se před-
nosta oblastní pobočky pekla Ludiferius. Měl
pocit, že podobnou situaci prožil ne jednou, ale
hned několikrát, a že měla za příčinu stejného
rohatého zaměstnance: malého hrbatého čerta
jménem Pošmourň.
Pokud se do něj nedostaly vlastním přičiněním,
byly ženy v pekle vždycky problém. Rozpty-
lovaly zaměstnance i klienty, bez přestání si
stěžovaly, že jsou tu neprávem a když jim
dovolili odejít, bylo nutno je vyhánět násilím.
Měly tendenci mít ke všemu připomínky, ty
největší pak k Ludiferiově stylu vedení pod-
niku i soukromého života.
Obviněný čert šoupal kopytem po zemi a
nervózně si popotahoval kozí bradku.
„Nu,“ vybídl ho představený.
A Pošmourň tedy spustil.
„Ale já jen plnil rozkazy. Dal jste mi ten úpis,
šéfe, a řek‘ ať ho vyřídím. Přišel jsem za tím
chlápkem, slušně zazvoním, jak jste nám
vykládal na školení ať se chováme dle
bonbónu, on otevřel, já si stoupnu do dveří,
povídám: tak jdu s tím úpisem, on že jako o
čem to bylo, já povídám: jak jste podepsal
vlastní krví, že odevzdáte duši, on řek‘ že tak
teda jo.“
Pošmourň zamlaskal, aby vytvořil trochu slin,
protože pod přísným Ludiferiovým pohledem
mu vysychalo nejen v ústech. Polkl a po-
kračoval.
„Pak se teda otočil do bytu, zavolal: ,Haničko,
dušičko moje, někdo za tebou přišel.‘ No, a tak
jí tady máme.“

8
Mariana

Úterý

9
 Daniela

Středa

10
Irma

Čtvrtek

11
Denisa

Pátek

12
Marie

Sobota

13
Lubor

Neděle

14
Radka

Poznámky:



září 2014 38. týden

Pondělí Návštěva

„Tak jak vám dopadla včerejší premiéra?“ ze-
ptal se Vorel. Zájmem se snažil tak trochu
kompenzovat svou nepřítomnost v místním
svatostánku umění.
Na režiséra a zároveň úřadujícího ředitele
divadla narazil cestou od vlaku na nábřeží,
Vojšík, tu jako obvykle pozoroval hejno
rádoby divokých kachen, snažících se zaujmout
dětičky na protějším břehu.
„Ale že se uměj‘ předvádět, potvory žebravý,
co? Nejvíc ten kříženec – to rozhodně není
obyčejná kachna z rybníka, asi si nějaký kačer
místo na pekáč odskočil do přírody.“
Vorel povšechně neutrálním zabručením sou-
hlasil. Vojšík si odplivl, méně vycvičení ptáci
se za plesknutím vypravili, aby to v cíli zma-
teně vzdali.
„Netrápím je, abyste věděl. Brávám sem v
neděli dopoledne malou neteř a pytlík
pátečních rohlíků. Vy jste se ale na něco ptal,
ne?“
„Jaká byla návštěva?“ zopakoval Vorel dotaz.
Divadelní ředitel pokýval hlavou.
„Návštěva? Tak ta byla hodně slušná.“
„Nepovídejte. Kdo by to byl řekl, že na Pintera
bude v naše městě divadlo plné,“ podivil se
Vorel. Divil se už i výběru autora a hry, ale
tehdy to nedal nijak najevo. Koneckonců,
kromě přátelství s některými členy sboru neměl
s divadlem nic společného, a známosti mu
nedávaly ani možnost poradního hlasu.
Vojšík ve své schizofrenní dvojí funkci pokrčil
stejně dvojitě rameny.
„Jenže já neříkal, že bylo vyprodáno,“ řekl pak.
„Povídal jste, že návštěva byla slušná,“ podivil
se Vorel rozporu.
„To ano. Pět lidí – ale všichni opravdu dobře
vychovaní.“

15
Jolana

Úterý

16
 Ludmila

Středa

17
Naděžda

Čtvrtek

18
Kryštof

Pátek

19
Zita

Sobota

20
Oleg

Neděle

21
Matouš

Poznámky:



září 2014 39. týden

Pondělí Jednotná teorie hospody

„Jak nás tady vidím,“ řekl Vorel místo po-
zdravu, když s malým zpožděním vešel do baru
a spatřil všechny kamarády a známé na svých
stálých místech, „Tak všichni dohromady tvo-
říme důkaz oné letité pravdy, čili jednotné teo-
rie pole. Tedy jednotné teorie hospody,“
opravil se, když spatřil, jak se v očích fyzika
Broučka zalesklo přípravou na protiútok.
„Jaké teorie?“ zeptal se Švejda.
Vorel na jednoho každého ukázal prstem a u
jednoho každého kývl hlavou, jak si potvrzoval
příslušnost prvku do množiny. Vzato statisticky
prvky množiny byli, byť šlo o soubor na první
pohled chaotický, neboť každý se těšil různému
věku, každý pil něco jiného, ba dokonce i
abstinenta mezi sebou měli, každý se živil ně-
čím jiným. Když dopočítal – a ujistil se, že mu
všechna malá em (čili prvky) věnují pozornost
– povzdychl si a odvětil:
„Odpovědi na otázku proč muž chodí do
hospody. 
Za prvé: nemá ženu
Za druhé: má ženu.“

22
Darina

Úterý

23
 Berta

Středa

24
Jaromír

Čtvrtek

25
Zlata

Pátek

26
Andrea

Sobota

27
Jonáš

Neděle Den české státnosti

28
Václav

Poznámky:



září – říjen 2014 40. týden

Pondělí Sen

Ráno nepřicválalo do ložnice na zvonění bu-
díku, protože byla sobota, ale po letech se
biologické hodiny nastaví na pevný čas. V
ložnici Švejdových jako obvykle první procitla
manželka, zamžourala k oknu, za ním se rodil
další šedivý den, a věnovala kontrolní pohled
manželovi.
Ani on už nespal. Tvářil se však v poslední ro-
ky pro tuto hodinu a situaci velmi nezvykle.
„Prosím tě, čemu se můžeš hned jak otevřeš oči
smát?“ spustila paní Švejdová. Čekala drobnou
kondiční hádku, ale Švejda se tentokrát nedal.
„Já se nesměju. Já se usmívám. Zdál se mi nád-
hernej sen.“
„Co se ti tak mohlo zdát?“ ušklíbla se man-
želka. 
Švejda se otočil na bok, podepřel si hlavu,
povzdechl si.
„Jdu takhle ke dveřím, na sobě kvádro, v ruce
kytku a v kapse krabičku, zazvoním, dveře se
otevřou, ve dveřích ty, já ti dávám kytku, kle-
kám na koleno, vytahuju krabičku, otevírám
krabičku, v ní prsten a já tě znovu žádám o ru-
ku.“
Paní Švejdová zjihla.
„To je milé,“ řekla. Vzpomněla si na dobu dáv-
no minulou a i na její tváři se začínal rodit
nostalgický úsměv.
„A nejlepší byl konec,“ pokračoval nevzrušeně
manžel. „Jak tak klečím a vzhlížím vzhůru, tak
slyším ono nádherné: Ne, nevezmu si tě.“

29
Michal

Úterý

30
 Jeroným

Středa

1
Igor

Čtvrtek

2
Olivie, Oliver

Pátek

3
Bohumil

Sobota

4
František

Neděle

5
Eliška

Poznámky:



říjen 2014 41. týden

Pondělí Důležitý muž

Konečně ho povýšili, což Divíšek vzal s noblesou
sobě vlastní a okamžitě rozeslal vítězoslavný e-mail
celému svému adresáři, pět minut o tom kon-
verzoval s nebohou operátorkou telemarketingové
společnosti a vyběhl naproti blížící se dvojici
jehovistů, které svou vstřícností natolik vyděsil, že
se raději vrátili zpět k poctivému protestanství.
A pak přišlo ráno dalšího dne a Divíšek byl uveden
do nové pozice.
Nové místo, nový služební vůz, nová kancelář. V ní
světlý nábytek a velký stůl (nový) s neposkvrněnou
kancelářskou výbavou. Obraz na stěně, knihovnička
vybavená stylovými koženými hřbety prastaré
encyklopedie, konferenční stolek pro obchodní
návštěvy a velké kožené křeslo.
Na stole stál i zbrusu nový stolní telefon, přístroj,
který Divíškovi od doby, kdy vyfasoval první mo-
bilní aparát vždy sloužil spíš jako symbol než jako
komunikační nástroj.
Co tu ještě máme...
Vychutnávání nového pracoviště přerušilo
zaklepání na dveře.
Divíšek se okamžitě chopil telefonního sluchátka,
protože to není jen tak, mít na dveřích zkratku s Cé
na začátku a parkovací místo u vchodu. Tomu je
třeba obětovat styl, udržovat kolem sebe auru Ne-
postradatelnosti a Důležitosti, neboť jen tak vy-
nikne.
„Dále!“ zavolal.
Dveře se otevřely tak na tři čtvrtiny a vpustili do-
vnitř chlápka v džínách a v tričku, v ruce plastovou
krabici s nářadím. Asi jde zkontrolovat topení,
otrava jeden, pomyslel si Divíšek. Tak jedeme.
„Samozřejmě, pane generální,“ pravil do telefonu
rozhodným hlasem, vymetaje z něho jakýkoliv tón
servility, „Všechno už jsem připravil, můžete se
spolehnout. Smlouvy, jak jsem je navrhoval, budou
připraveny do – počkejte, je deset šestnáct – do
jedenáct nula nula. Cože? Ano, děkuji. Tak o
víkendu. Manželka se těší.“
Dodal ještě několik zamotaných vět, plných teo-
reticky anglických termínů, s familiérním podtónem
se pak do sluchátka rozloučil a vrátil ho do vidlice.
Ten zírá, chlapík, pomyslel si vítězoslavně. Já – a
generální ředitel z Prahy. Určitě závidí.
„Generální ředitel z Prahy,“ vysvětlil jakoby nic.
„Co vy tu vlastně chcete?“ zeptal se přísně. Výraz
mužova obličeje, ani to, jak si nonšalantně poha-
zoval šroubovákem, se mu nezamlouval.
„Jdu vám zapojit ten telefon.“
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Hanuš

Úterý

7
 Justýna

Středa

8
Věra

Čtvrtek

9
Štefan, Sára

Pátek

10
Marina

Sobota

11
Andrej

Neděle

12
Marcel

Poznámky:



říjen 2014 42. týden

Pondělí Pes v podezření

Zvonek zacinkal, Karolína Moravcová vrátila
momentální Dítě číslo Dvě do ohrádky k mo-
mentálnímu Dítěti číslo Jedna (dvojčata někdy
vedou k zajímavým zvykům a mnohočetným
jménům, připomínajícím až rituály přírodních
národů) a vyrazila ke dveřím. Otevřela je a
vyloudila na tváři úsměv číslo Sedm, určený
pro neutralizaci hrozícího konfliktu, neboť
jeden takový nejspíš hrozil.
„Dobrý den, pane Pěťule. Tondo!“ zavolala do
bytu, poznajíc z výrazu sousedovy tváře, že si
nejde vypůjčit špetku soli. Ba dokonce zkuše-
ným okem odhadla, oč kráčí.
O psa.
Zatímco sousedka přes chodbu měla pro štěka-
jícího člena Moravcovy rodiny jistou slabost,
jakou starší dámy občas pro děti a zvířata
mívají, nájemník třetího bytu čtvrtého patra
pan Pětule Bettynku naopak nemusel.
Vyřizování této agendy se pak musela chopit
designovaná hlava rodiny. Když se objevila,
zmizela Karolína zpět v dětském pokoji.
„Tak hele,“ začal s nasupeným výrazem ve
tváři soused a nastrčil Moravcovi nos až k obli-
čeji: „Ta vaše čubka mi odnesla boty! Zul jsem
je přede dveřma, zapomněl na ně – a už tam
nejsou.“
„Kdepak,“ zavrtěl rezolutně hlavou Moravec.
„Otevíral jsem jí – a rozhodně přišla bosa.“

13
Renáta

Úterý

14
 Agáta

Středa

15
Tereza

Čtvrtek

16
Havel

Pátek

17
Hedvika

Sobota

18
Lukáš

Neděle

19
Michaela

Poznámky:
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Pondělí Nehoda

„To jsou hasiči? Tedy jako záchranáři?“ zeptal
se hlas na druhém konci zvukových vln.
Dispečer Plášek si srkl vody, aby mu neselhal
dle jeho mínění dokonale věcný a uklidňující
hlas, který odvrátil od skoku už dva sebevrahy
a třetího přemluvil pouze k lehkému sebe-
poškození a následnému těžkému ublížení na
zdraví manželčině milenci.
„Ano. Copak si přejete?“
„Hele, přejel jsem slepici, co mám dělat?“
Plášek se znovu napil.
Patrně nějaká útlocitnější duše. Ale zaplať-
pánbů, že takoví ještě jsou.
„Můžete ji dát za krajnici? Ať ji zbytečně ne-
přejíždějí další auta.“
„Jo to bych moh’,“ souhlasil volající. „A…“
„A jestli se ještě hejbe, a jestli se vám to
neekluje, tak jí zakruťte krkem, ať zbytečně
netrpí,“ pokračoval v instrukcích zjevnému
estétovi, či snad dokonce intelektuálovi,
ostřílený dispečer.
„Jasně, klidně zakroutím. A…“
„No, to by asi tak bylo všechno. Nebo potře-
bujete ještě něco?“
„Jo, Co mám udělat s jejím kolem?“

20
Vendelín

Úterý

21
 Brigita

Středa

22
Sabina

Čtvrtek

23
Teodor

Pátek

24
Nina

Sobota

25
Beáta

Neděle

26
Erik

Poznámky:
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Pondělí Lovec

„Roberte!“
P o d z i m v l á d l p l n o u k a l e n d á ř n í i
meteorologickou silou, lovecká sezóna
vrcholila. Lord Stanley, obdařený vlastní
honitbou, slušným arsenálem, chutí předvést se
coby neomylný střelec a dokázat světu,
r e p r e z e n t o v a n é m u p ř e d e v š í m c h o t í ,
nepočetným personálem a několika sousedy, že
britský šlechtic je každým coulem suverén,
ohlásil, že do doby, než lovná zvěř vyhyne,
nebo se ukryje pod ochranu zákonů, případně
než dojde munice, bude hlavním dodavatelem
surovin pro kuchyň on. A vyrazil do revíru,
honicí psi se mu drželi za zády a v rodinném
sídle býval k zastižení obvykle jen zrána a v
podvečer. Dával o sobě ovšem vědět
detonacemi kulovnice i brokových hlavní,
štěkotem doprovodu a dalšími lovcům
příslušícími zvuky.
Nyní ovšem netroubil na vábničku, ale ne-
spokojeně vyvolával svého komorníka.
„Tak Roberte, kde jste?“
Nemusel čekat dlouho, neboť zaměstnával
schopného muže, jež se před chvílí postaral,
aby večeře Jeho lordstva dorazila na stůl včas.
„Přejete si, pane?“
Lord nespokojeně odfrkl a ukázal příborovým
nožem na talíř.
„Včera jsem byl na kachnách. A tohle –“ vbodl
vidličku do masa na talíři a zvedl ji prázdnou a
se zdeformovanými hroty, „tohle je evidentně
hovězí. Navíc, jak vidět, kráva postaršího da-
ta.“
Komorník si diskrétně odkašlal.
„Lituji, pane, ale kuchařka, ať dělá, co dělá,
dokáže vařit jen z toho, co Jeho lordstvo trefí.“

27
Šarlota, Zoe

Úterý Den vzniku samostatného

28 československého státu

 

Středa

29
Sylvie

Čtvrtek

30
Tadeáš

Pátek

31
Štěpánka

Sobota

1
Felix

Neděle Památka zesnulých

2

Poznámky:
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Pondělí Učitel

Ačkoliv farář Černý uznával, že venku řádí
svobodné dvacáté první století, aspoň v neděli
chtěl mít svou rodinu pohromadě. A pod kon-
trolou, i když v tomto případě šlo jen o efe-
mérní přání. Manželka si nikdy příliš radit
nenechala, syn uprchl na univerzitu do Prahy,
(nedělní rodinné obědy si ovšem neodpustil, i
student musí někdy pevnou stravu). Poslední
naděje vkládal do dcery. Na manželčino upo-
zornění, že ve čtrnácti už z ní toho mnoho ne-
vychová, nedbal.
„Dozvěděl jsem se, že máte nového učitele,“
pravil v neděli následující rodičovskou
schůzku, na kterou slíbil jít a na kterou jako
obvykle zapomněl.
„Jo.“ kývla dívka.
„Tak jaký je?“ vyzvídal farář.
„Ten by se ti, tati, líbil,“ prohlásila mladá dáma
uznale, „Hrozně zbožnej člověk.“
„To jsem rád,“ pravil duchovní, „Jak jsi na to
přišla?“ položil doplňující otázku, protože pře-
ce jen svou dceru znal a věděl jaký typ pe-
dagoga by ji byl schopen zaujmout hned první
hodinu.
„Když mě zkoušel, tak po každé mé odpovědi
sepnul ruce, podíval se k nebi a řekl: Pane
Bože.“

3
Hubert

Úterý

4
 Karel

Středa

5
Miriam

Čtvrtek

6
Liběna

Pátek

7
Saskie

Sobota

8
Bohumír

Neděle

9
Bohdan

Poznámky:
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Pondělí Poslouchat se musí

„Jak to – zřídil ses bez důvodu,“ pravil ztěžka
Vorel, když dorazil na místo schůzky se znač-
ným zpožděním a ve stavu, který sice nic ne-
omlouval, zato vše vysvětloval. „Bez důvodu
alkoholické nápoje zásadně nekonzumuji.“
Ta věta mu trvala dobrých třicet sekund, během
nichž si uvědomil, jak ho zítra bude bolet hla-
va. Naštěstí byl stále ve stádiu, kdy mu to bylo
jedno. Zítra je daleká budoucnost.
Výslech, který musel podstoupit, byl ovšem
nepříjemně současný.
Veronika věděla, že její přítel holduje alkoholu
v míře rozumné, a tudíž musel narazit na ně-
koho s důvodem taktéž víceméně rozumným.
Nevzpomínala si sice na žádného nastávajícího
otce, ani neodbytného jubilanta, ale právě pro-
to, aby se dostala k informacím, pouštěla hrů-
zu. A samozřejmě se to i slušelo a patřilo,
neboť bez odporu a výčitek, byť jen formál-
ních, muž záhy zvlčí.
„Není ještě ani půl deváté – už je půl deváté
pryč a tys slíbil v osm! – a jsi namol.“
Vorel zvedl ruku, natáhl ukazovák, aby dal dů-
raz na vyslovovaná slova. Ale neřekl nic, jen si
prst upřeně prohlížel.
„Jsme o něčem mluvili, viď?“ probral se po
chvíli.
Ruce v bok, mírně nakloněná hlava a takřka
neznatelné, ale přece jen přítomné poklepávání
nohy ho vrátilo do hry. 
Přešel do defenzivy.
„Nedal bych si ani malé pivo, ale poslouchat se
musí, jinak by svět přestal fungovat.“
Veronika se zhluboka nadechla.
„Koho jsi poslouchal?“
„Co jsi poslouchal,“ opravil ji. „Podívej,“ uká-
zal na vzdálený bilboard, který dopoledne
vylepili v rámci nějaké bezpečnostní kampaně,
„Čti: ŘIĎ NEBO PIJ. Vidíš? Vidíš. A já, člověk,
který nevlastní žádný automobil, jsem prostě
neměl jinou volbu.“

10
Evžen

Úterý Den válečných veteránů

11
 Martin

Středa

12
Benedikt

Čtvrtek

13
Tibor

Pátek

14
Sáva

Sobota

15
Leopold

Neděle

16
Otmar

Poznámky:
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Pondělí Den boje za svobodu a demokracii
Všechno máme

„Vybavení na lov?“ ujistil se ochotný pán za
přepážkou, „Ale jistě.“ kývl.
V našem obchodním centru naleznete vše, hlá-
sal vtíravý nápis nade dveřmi, a Vorel se
rozhodl nabídce uvěřit. Se vztyčenou hlavou
vstoupil do útrob prosklené budovy, po jejíž
stěně šplhaly výtahy, zevnitř hrála děsivě bez-
pohlavní hudba a sem a tam se přelévaly sku-
pinky nákupních zombií. To vše zabalené do
bílého svitu zářivek a odéru, jaký může
prostupovat pouze místo, jímž procházejí
stovky náhodných průchozích.
Vorel, veden zkušeností se sebou samým i
chaosem při plánování a provozu takových pro-
dejních městeček, zamířil rovnou k infor-
macím. Položil otázku, byl jedním zkušeným
mrknutím ohodnocen a dostalo se mu stručné,
leč dostačující odpovědi.
„Vhodný oděv, boty a pokrývku hlavy nale-
znete v třetí patře vlevo od eskalátorů. Na
druhé straně pak doplňky. Ve druhém patře je
obchod se zbraněmi a střelivem, myslím, že
mají právě akci na výrobky odněkud ze Itálie.
Nebo z Brna. Ve čtvrtém podlaží sídlí dvě
cestovní kanceláře s nabídkou loveckých zá-
jezdů, ať už tuzemských, či exotických.“
Krátká odmlka a ještě jeden kontrolní pohled,
který Vorel kupodivu dobře znal.
„A zvěřinu, až se budete vracet z honu domů,
můžete koupit v přízemí, hned vedle dárkových
předmětů.“

17
Mahulena

Úterý

18
 Romana

Středa

19
Alžběta

Čtvrtek

20
Nikola

Pátek

21
Albert

Sobota

22
Cecílie

Neděle

23
Klement
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listopad 2014 48. týden

Pondělí Vhodnost příměru

„Z pilných mravenečků by sis měl vzít pří-
klad,“ pokusila se paní Hadrabová o výchovu
bajkou, respektive antropomorfní aplikací poté,
co její potomek znechuceným šklebem
d e m o n s t r o v a l o č i v i d n o u n e c h u ť k
požadovanému výkonu. A to po Karlíčkovi
nechtěla nic zvláštního, jen vyčištění koridoru
vedoucího ode dveří dětského pokoje k oknu,
které chtěla odpoledne umýt. I přes několikrát
vznesený požadavek zabíraly hračky, věci
s l o u ž í c í j a k o h r a č k y a n ě k o l i k
neidentifikovatelných předmětů, které tu včera
večer ještě rozhodně nebyly, stále veškerou
vodorovnou plochu místnosti.
Zvláště záludné ostré hrany a drobné dílky
nejmenované dánské stavebnice dokázaly i ob-
vyklou bolest dobře snášející, na komáry jen
kšá doprovázeným mávnutím reagující paní
Hadrabovou přimět k emotivnímu vyjeknutí a
ostřejšímu slovu. Navíc se už konečně musí to
dítě učit pořádku. Za chvíli půjde do školy.
„Jak říkám, z mravenečků,“ zopakovala trochu
odevzdaně a s trochou té rodičovské naděje.
Poukázání na pověstnou pracovitost zmíněných
příslušníků čeledi Formicidae, ovšem očeká-
vaný efekt nepřineslo. Dítě se ukázalo být
mnohem osvícenější než rodič, přinejmenším
pokud jde o orientaci v mezilidských i mezi-
druhových vztazích. Taky dobře chápalo
rozpor mezi proklamovanou teori í a
prováděnou praxí.
„Jasně, mami. Vezmu. A dostanu pohlavek a
sprostě vynadáno když ti půjdu na cukr, co?“

24
Emílie

Úterý

25
 Kateřina

Středa

26
Artur

Čtvrtek

27
Xenie

Pátek
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René

Sobota
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Zina

Neděle

30
Ondřej
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Pondělí Upřímně

Snídaně byla tichá. Jedním z důvodů byl fakt,
že už jen cinknutí lžičky o šálek vyvolávalo v
Rychlíkově hlavě hlasitý koncert orchestru
bicích nástrojů. Představa makové housky, má-
sla a marmelády mu pak působila újmy nejen
duševní, ale jak cítil, i tělesné.
Proboha, my snad vzali útokem lihovar, za-
bědoval. A prokopali se do něj skrz vinné skle-
py. Jak jsem se, u všech všudy, dostal... Taxík?
To zase bude den. Ta hlava. A žaludek. A
žízeň. Příšerná pachuť v ústech.
A to není všechno. Ani pohled z protější strany
stolu nevěští pro blízkou budoucnost nic do-
brého. Kdybych to tak mohl nějak spravit
aspoň v tomhle směru.
„Přiznávám, že jsem přišel až v půl čtvrtý,“
řekl tiše. Zvednout hlas si nedovolil. Ani
nezkoušel.
„Já vím,“ procedila Agáta ledově skrz zuby. A
nespouštěla z něj stejně chladný pohled, pod
jehož tlakem učinil Rychlík pokus nalít si další
dávku horké kávy. Pohled na třesoucí se ruku
ho varoval, dodal tedy jen:
„Vím, že víš. Právě proto se přiznávám.“

1
Iva

Úterý

2
 Blanka

Středa

3
Svatoslav

Čtvrtek

4
Barbora

Pátek

5
Jitka

Sobota

6
Mikuláš

Neděle

7
Ambrož, Benjamín

Poznámky:
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Pondělí Souboj

Nebyla to zrovna nejvhodnější reakce, ale lord
Dawkins byl už takový. Navíc se v jedena-
dvacátém století dá jen těžko předpokládat, že
vyzvu k souboji vezme devadesát devět lidí
vážně. Ale jednou ten stý na řadu přijde.
Po pravdě řečeno, nacházelo se Jeho lordstvo v
podobné situaci naposledy před rokem. A od
vysokého podmračeného Cramera, jehož obočí
vyhlíželo jako dvě naštvané housenky, přijetí
výzvy k souboji rozhodně nečekal. Byl
připraven na kvalitní pěstní duel, doplněný
možná i nějakým tím nečestně prokousnutým
ušním lalůčkem, ale nikoliv na sekundanta,
který se druhého dne dostavil a škrobeně
pravil, že první duelant, pan Hieronymus
Cramer, volí pistole na třicet metrů.
„Hieronymus? Já myslel, že se jmenuje
Henry,“ řekl Dawkins stranou lady Barbaře,
pro jejíž čest se celá událost měla odehrát. A
zašklebil se v předtuše zábavného odpoledne.
„Takovéhle jméno si přímo říká o prostřelený
cylindr – musím ho přinutit, aby si nějakou
takovou hučku vzal.“
„Třeba ano. Jen byste měl vědět,“ oznámila mu
Barbara a tvář jí ozdobil velmi poťouchlý
úsměv. „že když mi Cramer naposled ukazoval
sbírku svých trofejí, měl diplomů ze střelec-
kých soutěží jeden a půl stěny. Británii nere-
prezentoval na olympiádě v podstatě jen proto,
že týden před nominacemi ustřelil – jak nejdřív
oznámil a teprve poté provedl – špičku nosu
místnímu sportovnímu funkcionáři, a to za
zvedající se ranní mlhy přes Temži u Rea-
dingu.“
„Aha,“ řekl na to lord Dawkins. Optimistický
výraz ale jeho tvář neopustil. Vrhl ho na
sekundanta, očekávajícího odpověď.
„Se vzdáleností souhlasím. A navrhuji šavle.“

8
Květoslava

Úterý

9
 Vratislav

Středa

10
Julie

Čtvrtek

11
Dana

Pátek

12
Simona

Sobota

13
Lucie

Neděle

14
Lydie
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Pondělí Jeden prsten...

Největší hrůzou firemních večírků je nucená
konverzace s lidmi, které neznám a kteří mo-
hou být důležití, pomyslela si Agáta Rych-
líková. A ten můj miláček mě právě proto bere
sebou. Ne, aby si šplhnul. Aby se bavil, jak se
potím, abych mu neudělala ostudu nebo
problémy v práci.
Třeba ten chlap, co jsem ho musela odpálkovat:
Jestli nejste šéf mého manžela, tak dejte tu
ruku z mé nohy. 
No, naštěstí nebyl.
Nebo takhle bá... dáma středního věku, co se na
mně nalepila a brebentí nesmysly. Mně je
upřímně jedno, kolik stály její boty. Takové
bych si na nohy nevzala, ani kdyby byly od
Ballyho. Což nejspíš nejsou. A už vůbec se mi
nechce vyplňovat dotazník místních drben.
Ano, tamhle je můj muž. Ne, nevšimla jsem si,
s kým si povídá. Zamýšlíme. Máme děti.
Předloni. Máme se dobře. Do Itálie.
„Máte hezký prsten. Snubní?“ řekla ta paní,
poté co jí došly otázky i dech v oblasti ro-
dinného života.
Agáta kývla. Takže přichází na řadu kontrola
šatníku a vkusu.
„Ale je opravdu krásný,“ stupňovala dáma.
„To je,“ připustila chválená. „Jenže je s ním
spojeno velké prokletí,“ dodala, a nezapřela de-
sítky zhlédnutých béčkových filmů, protože tak
učinila lehce sníženým hlasem.
„Prokletí? To myslíte vážně?“ podivila se
protistrana, „A jaké?“ zajímala se dychtivě.
Agáta si povzdechla.
„Jaké asi. Můj manžel.“
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Radana

Úterý

16
 Albína

Středa

17
Daniel

Čtvrtek
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Miloslav

Pátek
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Neděle
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Pondělí Setkání s hudbou

Ve snaze dát synovi i něco toho kulturního
vzdělání dohodl se pan Plášek s paní Pláškovou
a výsledkem bylo zakoupení zánovního piana.
Také domluva s paní, která se uvolila docházet
k Pláškovým a pokusit se v několika lekcích
naučit Jindru alespoň základům hudební praxe.
A tak jednoho odpoledne přijela dodávka a dva
muži odnesli jakoby nic velkou bednu až do
bytu.
„Kam to přijde?“ zeptal se jeden z nich, načež
dostal stokorunu nosného a obvyklou odpověď:
„Já už si to šoupnu sám, díky.“
Nástroj byl ovšem těžší, než kupující před-
pokládal, a jeho doprava do dětského pokoje se
neobešla bez hekání a pauzy, způsobené za-
blokováním zad. Stejně těžké a namáhavé bylo
mimochodem vyklizení vybraného místa v Jin-
drově doupěti, ale to se nakonec podařilo.
Piano stálo u stěny, pan Plášek se o ni opíral a
paní Plášková přivedla syna, do té doby ukli-
zeného v kuchyni, aby se otci nepletl do stěho-
vacího výkonu a nezesměšňoval ho vhodnými
technickými nápady jak rozměrné těžké těleso
dopravit na místo za použití poloviny obvykle
vynakládané energie.
„Tak co tomu říkáš?“ zeptal se funící otec, kte-
rý se znovu ujistil o tom, že síla a reflexy
aktivního hasiče jsou už ty tam, a že by nebylo
od věci zvednout se občas ze židle a pokusit se
s tělem něco udělat.
Dítě zkušeně obhlédlo dřevěnou krabici s pá-
sem bílých a černých kláves. 
„Klávesy,“ dělo.
Sehnulo se.
„Hmmm. Dva pedály. Vpravo plyn, vlevo brz-
da. Spojku to má automatickou?“
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Šimon

Úterý

23
 Vlasta

Středa

24
Adam a Eva

Čtvrtek Boží hod vánoční

25
Štědrý den

Pátek 2. svátek vánoční

26
Štěpán

Sobota

27
Žaneta

Neděle

28
Bohumila

Poznámky:
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Pondělí Co ve volné chvíli

Nápad vnést do obvyklých úterních sezení v
Tuškově hospodě změnu v podobě určité formy
soutěžení přinesl Brouček, který se poslední
dobou nacházel v rodném městě obvykle jen o
víkendech, a to ještě ne o všech. Jako člověk
obdařený doktorátem samozřejmě nenavrhl ku-
lečník, či dokonce házení šipkami (v něm sám
navzdory obecném přesvědčení vynikal, což
polovina lidí pokládala za následek pra-
videlného těžkého tréninku za studentských
dob, zatímco druhá ho podezřívala z uvádění
přesných teoretických výpočtů a kalkulací do
praxe).
Souhlasili, že má pravdu, když říká, že po-
slední dobou se už ani nehádají, ani nero-
zebírají obskurní teorie.
Ale čím se osvěžit?
Bylo to nejspíš domluvené, protože Brouček
kývl na Tuška a majitel podniku bez dalšího
sáhl pod pult a vytáhl šachovnici. 
Udělali místo, vylosovali dva první soupeře a
seskupili se kolem.
Byla to první a zároveň poslední partie, která
se v plánovaném místě a čase odehrála.
První tahy byly doprovázeny vášnivou obha-
jobou královské hry, v níž Brouček zdůraznil
inteligenci jejích hráčů, strategické možnosti.
Pak do baru vstoupil Vorel. Vyposlechl si
poslední věty fyzikova proslovu, pokýval
trochu nesouhlasně hlavou.
„Á, šachy,“ pravil, „Ano, dobrá hra. Ale na
ukrácení volné chvíle je daleko lepší dáma.“
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Judita

Úterý

30
 David

Středa

31
Silvestr

Čtvrtek Den obnovy samostatného státu

1
Nový rok

Pátek

2
Karina

Sobota

3
Radmila

Neděle

4
Diana

Poznámky:



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 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

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


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.

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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