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POZNÁMKY AUTORA 

 

Zatímco předchozí sbírka poezie Zrcadlení byla reflexí 
reálného světa, jak už sám název napovídá, tak současná sbírka 
povídek Fikce se reality pouze dotýká, někdy více, někdy méně. 
Ostatní jsou pak fikce, jejichž hranice jsou vymezeny pouze 
fantazií. 

Doufám, že i vás čtenáře tyto vazby fikce s realitou alespoň 
trochu pobaví. 

P. B. 
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TUNEL 

 

MUDr. Jiří Langer má 45 let, je ještě svobodný, pracuje ve 
fakultní nemocnici v Brně jako ortoped. Svou práci má rád, mezi 
spolupracovníky býval oblíbený, zvláště mezi spolupracovnicemi, 
sám však trvalý vztah dodnes nemá, je, jak se dnes říká, klasický 
solitér.  Zatím jeho jedinou a velkou láskou bylo moře, konkrétně 
pak ostrov Hvar, kam léta jezdil k rodině doktora Dragana Lukiče, 
s kterým se kdysi seznámil na lékařském symposiu v 
Amsterodamu. 

Na Hvar cestoval vždy vlastním vozem, protože se tím hned 
na počátku dovolené odreagoval a duševně si odpočinul od 
celodenního shonu a stresujících situací v nemocnici. 

Cesta na Hvar vede z větší části po dálnici přes Rakousko, 
Slovinsko a pak Chorvatskem až na pobřeží k městečku Drvenik. 
Tam se dá nalodit na trajekt, odkud se cestující s auty přeplaví do 
města Sučuraj . Dále cesta pokračuje po pobřeží, s krásnými 
výhledy na moře až do města Jelsa.  

V Jelse se musí odbočit z hlavní trasy do kopců a 
dvoukilometrovým tunelem pak projet na druhou stranu ostrova 
k cíli cesty, do obce Zavala, kde rodina doktora Lukiče bydlí a kde 
pan doktor provozuje ordinaci praktického lékaře. 

Už jenom průjezd samotným tunelem je fascinující, protože 
v ničem nepřipomíná běžné silniční tunely, ale spíše přírodní 
útvar. Je vykután ve skále bez jakéhokoliv vnitřního opláštění, 
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elektrického osvětlení či značení, běžně používaného u 
dopravních cest. Uprostřed je tunel pouze rozšířen co do šířky i 
výšky tak, aby se zde vzájemně minula větší vozidla, protože 
vlastní tunel je dosti úzký. 

V prvních letech byla pro něj již vlastní cesta na Hvar 
velkým dobrodružstvím, později však cesta na Hvar přestávala být 
tak zajímavá a po několikerém opakování se stávala rutinou, 
pouze průjezd tunelem, díky svému divokému vzhledu, byl stále 
vzrušující. 

Lukičovi bydleli v malé vilce nad mořem a Dr. Langer u 
nich obýval jeden pokojík v podkroví.  

Zatímco Dragan přes týden ordinoval, Jiří se buď koupal na 
blízké pláži, nebo chodil na výlety do kopců ostrova. Večer pak 
společně grilovali maso a popíjeli místní víno. A aby byl host 
hostitelům trochu užitečný, občas zajel na nákup do 
hypermarketu v Jelse, kde nakupoval dle seznamu, který mu vždy 
připravila paní Lukičová.  

Jednou mu předala seznam k nákupu již dosti pozdě 
odpoledne, takže když vyjížděl, potkal se již s vracejícím se 
Draganem. Pokynuli si a Jiří uháněl autem do Jelsi. Tam rychle 
nakoupil, naložil nákup do kufru a vyrazil na zpáteční cestu. Když 
vjel do tunelu, tak se mu náhle, po dvou stech metrech, zastavilo 
auto. Zhasla i přístrojová deska, takže závada byla patrně někde v 
elektrice. Zkusil zavolat mobilem Dragana, ale mobil byl bez 
signálu. Rozhodl se, že projde tunelem, za ním Dragana mobilem 
znovu zavolá a tam na něj počká. Rychle auto zamkl, postavil za 
něj výstražný trojúhelník a vykročil tunelem směrem k Zavale. 

Asi sto metrů před středovou výhybnou tunelu zahlédl 
slabou záři, když přišel blíže, s údivem narazil na asi dvaceti až 
třicetičlennou skupinu lidí, sedících na lavicích u stolů, plných 
jídla a pití. Celý prostor byl osvětlen pouze hořícími loučemi a 
účastníci rautu byli namaškařeni v historických oděvech. Někteří 


