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Podobně, jako přijde vhod folková nota, jindy popěvek v podobě kupletu, pak 

klavírní  impromptu, tak je třeba přijmout i koláž z literárních jednohubek, kde 

společnou kytku ve váze tvoří  rmen, blatouch i kaktus. Nahodile, syrově a přece 

pohromadě. Takový je pozdrav od autorova krbu ke krbu  čtenářovu. Že nemáte 

právě zmíněný nablízku? Inu, to je milé, neboť se tím odkládá rozjasnění jeho 

plamene právě touto sbírkou. 

To Hasák nečekal 

Kolem jedenácté hodiny na to býval nejvhodnější čas. Obloha vyleštěná, nádherná neděle 

dopoledne, taková, která vymete město a všechny lidi vyžene k rozpáleným plážím a 

nebo jen tak k posezení u grilu.  

„Jdeme?“ obrátil se na Františka Hasák, který měl dost zkušeností na to, aby dokázal 

odhadnout rizika. Do svého pochmurného řemesla Františka teprve zaučoval a dobře 

věděl, že ve všem by se na něj ještě spolehnout nemohl.  

„A co když někdo přijde?“ chytal se nějaké jistoty sotva dvacetiletý František. Na to 

Hasák neodpověděl, jen tak sám pro sebe zavrtěl hlavou nad tou mladickou nezkažeností 

svého komplice. František už neříkal nic. Usedl vedle Hasáka na prosezené špinavé 

sedadlo otlučené dodávky a spolu s ním předním oknem vyhlížel do liduprázdných ulic 

města.  

„Tak třeba tady.“ Utrousil polohlasem Hasák. František věděl, že tentokrát dostane úkol. 

Podíval se na svého vůdce, který už měl za sebou i zkušenost zamřížovaného okna, a 

čekal. Hasák pokračoval, „prostě tam přijdeš, zazvoníš a budeš chvíli stát. To je 

všechno.“ 

„Všechno?“ ujišťoval se František a doufal, že Hasák přikývne. Ten však navázal na svůj 

řetízek úkolů. 

„Téměř. Když nikdo neotevře, ještě zaboucháš na dveře. Obejdeš dům, já se zatím budu 

dívat tady po okolí. Není to tak těžké, jak to vypadá.“ František si stále nebyl jist, jestli 

skutečně chce vstoupit na to pomyslné minové pole.  



„A co když někdo otevře?“  

„Prostě jsi přišel na ten plyn. Jdeš do toho nebo ne?“ František chvíli neodpovídal, 

protože neměl odvahu odporovat.  

„Jdu.“ Vyklouzlo mu najednou, oba dva přikývli a František s tlukoucím srdcem otevřel 

dveře dodávky. Vydal se cihlovou cestičkou kolem upravených záhonů směrem k domu. 

Nejprve vykročil pomalu, pak zpevnil krok a do tepen mu vjela energie a odhodlání k 

novému dobrodružství. Stanul před dveřmi, ještě váhal, krátce se ohlédl zpět k dodávce, 

stojící tiše pod mohutným kaštanem a zaklepal. Nic. Zaklepal silněji, pak ještě jednou, 

sáhl na zvonek, zmáčkl krátce, pak ještě jednou dlouze a usmál se zpět na Hasáka. Hasák 

přikývl, pomalu vystoupil z vozu a vyprostil odtud koženou brašnu a velký vak. Právě v 

tom okamžiku se otevřely dveře domu a v nich se objevila starší paní, s vlasy pečlivě 

sčesanými dozadu. 

„Copak si přejete?“ František zrozpačitěl.  

„Já... my tady...“  

„My jdeme na ten plyn, paninko,“ promluvil Hasák, který jako zázrakem stanul vedle něj. 

„Ano, ano, plyn.“ 

„Ale já jsem si nikoho neobjednala. Nevím o ničem.“ Hasák vytáhl z kapsy notes, 

podíval se do nějakých svých poznámek, ustoupil zpět, podíval se na číslo domu, pak 

znovu do poznámek a omluvně na starou paní. 

„Vy jste třistatrojka? Tak to se nezlobte. Pojď, jdeme,“ vyzval svého mladého, 

uhrovitého komplice a oba dva se obrátili zpět k vozu. Když se rozjeli, František se 

nedovedl zbavit pocitu, že je vlastně rád. Cítil úlevu a měl tisíc chutí vystoupit, přesto 

seděl dál.  

„Musíš čekat,“ velel Hasák, „prostě neuspěchat to.“ Z jeho hlasu vyzařovala zkušenost a 

jistota. Hasák pokračoval. „Takže tady. Rozumíš,“ nabádal, „čekat. Zaklepat, zazvonit, 

obejít dům, ještě do oken vzadu zavolat. Nemůžeš si dovolit na sebe upozornit.“ 

„Nemůžeme...“ opravil Hasáka plaše František. 

„Jdeš tam ty! To je tvůj projekt. Tobě otevřou.“ Namítl Hasák. Vůz opět zastavil a 

František vystoupil. Vrátka v malém plotě slabě vrzla a za malý okamžik už klepal na 

vysoké černé dveře. V témže okamžiku se ozvalo z útrob domu hrubé štěkání. Ne 

jednoho, ale hned dvou psů. František na nic nečekal, obrátil se a směřoval k dodávce. 

Dosedl vedle rozesmátého Hasáka a vrtěl hlavou. 

„Já na to asi nemám. Opravdu ne.“ Hasák se nepřestával smát a nakonec vyslovil tu 

osvobozující větu. 

„Fajn. Hodím tě domů. Taky jsem býval takový.“  

Už za patnáct minut František jako z praku vystřelený vypadl z vozu a namířil si to 

k domovním dveřím. Hasák zůstal se svým velkým plánem sám. Věděl, že většina 

obyvatel města tráví čas na chatě nebo na rybách a on tak získává volný a neomezený 

prostor. 

„Tady.“ Zašeptal sám pro sebe. Obloha nad ním se zatáhla a on si byl vědom, že se lidé 

mohou začít vracet domů dřív, pokud se spustí liják. Bezpečné tři, možná čtyři hodiny ale 

ještě před sebou viděl. Zastavil, vyšel z vozu a vykročil ke dveřím s břečťanem, pnoucím 

se okolo veřejí až k parapetům starých oken. Zaklepal. Nic. Ještě jednou, nic. Zazvonil a 



zevnitř zaslechl ozvěnu cinknutí jako ze starého filmu. Poodstoupil stranou a zaklepal na 

okno. Nic. Přiložil obě dlaně na skleněnou tabulku a hleděl dovnitř. Uklizeno, uprostřed 

stolku prázdná váza, na knihovně seřazené fotografie. Ještě jednou zaklepal, pak obešel 

domek a když si byl zcela jist, že dostal pozvánku, přiložil jemný pilníček, pečlivě 

upravený pro temný účel do zámku dveří, krátce jím manipuloval a dveře povolily. 

Pootevřel je jen na jeden prst a vyčkával. Žádný řetízek, žádný alarm, žádné štěkání. 

Vrátil se k vozu, ještě se rozhlédl do liduprázdné ulice, přes rameno si hodil brašnu, do 

levé ruky sebral vak, zabouchl dvířka vozu a šel, teď už najisto. Takové pohostinství, 

jaké ho uvítalo v útulném prostoru nevelkého domu sám nečekal. Porcelánové sošky, 

broušené sklo, obrazy v těžkých rámech, artefakty z cest, slonovinové výjevy, kam se jen 

podíval. Bude muset jít nadvakrát, možná na několikrát. To jsou žně! „To je snad...?“ 

nerozuměl umění a obrazům, ale dovedl odhadnout originál od kopie. Tušil, že otevřel 

truhlici s pokladem.  

Postupoval dál domem, zatímco za okny začal bušit do záhonů a na chodník déšť, tak jak 

se sluší na letní bouřku. Podíval se krátce ven a s nelibostí shledal, že déšť se proměnil v 

krupobití. Stál v ložnici a rozhlížel se, odkud mu ještě může štědrá příležitost plnit jeho 

vak. Vedle postele stála kolečková židle a o kus dál berle. Až teď si uvědomil, jak 

všechny knihovničky jsou nízké. Právě tak na dosah sedícího člověka. Tím lépe. Nikde 

pořádné boty, jen samé pantofle a bačkory. Rychle vyhodnotil, že v domě nežije žádný 

muž, nemohl tedy čekat nemilé překvapení. A pokud tu osůbku někdo přiveze zpět, 

nebude pro něj problém rychle zmizet. Sama a ještě v kolečkové židli, nemohl si přát nic 

lepšího. To až řekne Františkovi! 

Naplnil třikrát svůj vak, nerušeně vyprázdnil na sedadla a bohatá nadílka mu dala 

zapomenout na kroupy, které mu bušily na hlavu, když opouštěl domek. Usedl do vozu, 

nastartoval a nemohl se dost nasytit tím přebytkem štěstí, které ho potkalo. Silnice ho 

vedla za město, dál úzkou silnicí a nic mu nevadilo, že letní bouřka teprve tady nabrala 

svou údernou sílu.  

Nahoře na kopci v polích mu nápor vody od protijedoucího náklaďáku ohnul stěrač a 

Hasák musel vystoupit, aby navzdory nečasu stěrač upravil. 

Teprve druhý den ráno František v úžasu hleděl na novinovou fotografii staré dodávky. 

Pod ní stál krátký text. Stručně informoval o neobvyklé tragédii, při níž blesk usmrtil 

muže, opravujícího svůj vůz.  



 

Abych tak řekl 

„Tammy, neměla bys to přehánět, abych tak řekl“, prohodil Paul. Bylo mu líto, že 

nemůže dopřát své dceři takové kapesné, aby nemusela chodit doučovat. Jenomže 

současně viděl, že ji to těší. Sám si pamatuje ze svých studentských let, jak si 

přivydělával, kde se dalo. Pro něj to tehdy znamenalo vykládat vagóny, pro Tammy 

dvakrát týdně přednášet ve večerním kursu Bezpečnostní zásady v metalurgii. Bavilo ji 

to, Tammy byla typický studijní typ a věřila, že hutnictví, pro které se rozhodla je obor s 

perspektivou.  

„Tak já jdu. Do půl dvanácté bych měla být doma.“ Hubená, trochu nahrbená, vlasy 

účelně  

nakrátko a brýle s těžkými, černými obroučkami. Přes rameno hodila tašku a vyšla do 

drobného deště. 

Každý čtvrtek večer naplňovala svůj částečný pracovní úvazek i Paulova žena Mary.  

„Hodíš mě tam dnes, Paule?“  

„Samozřejmě. A nebudeš tam dnes dlouho, že?“  

„Záleží na tom, kolik jich budu přepisovat.“ Měla na mysli lékařské zprávy. Celý proces 

byl jednoduchý. Lékaři v ordinaci se nikdy nezdržovali psaním svých zpráv. Namluvili je 

prostě do malého diktafonu. Mary, společně s několika dalšími zapisovatelkami, pak jen 



se sluchátky na uších zapsala, co slyšela. Teď sledoval Mary, jak si pomalu obléká kabát 

a tak se zvedl a sešel s ní před dům, nastartoval a vyrazili. 

„To je práce, kterou by si měl dělat každý doktor sám, abych tak řekl.“ 

„Nevadí mi to, máme alespoň nějaký dolar navíc.“  

Nejeli daleko. Zastavil v patrové podzemní garáži a vyjel s ní až do čtyřicátého druhého 

poschodí, bezpečně ji doprovodit. Přes skleněné dveře viděl pod chladným světlem 

zářivek ostatní zapisovatelky, jak už sedí u svých stolků se sluchátky na uších. Na 

některých bylo znát, že si přivydělávají k důchodu.  

„Mary, napiš jen to co musíš, abych tak řekl, ať tady nejsi moc dlouho.“ Usmála se a Paul 

viděl, jak si pověsila kabát a usedla. 

Domek pěkný, ale bez nich prázdný. Paul býval doma sám nerad. Mohl si číst, ale 

připadal si opuštěný. Otevřel chladničku, chvíli hledal a pak objevil tvrdý sýr a salám. 

Připraví si jednohubky a udělá si hezký večer. Sáhl po lahvi Gewürtztraminen a nalil si. 

Čtyři hodiny času. Chvíli přepínal televizní kanály a dal si první doušek vína. Zarazil se 

na jedné z reklam. Chvíli uvažoval, myšlenku zamítal a opět se k ní vracel a pak se 

rozhodl. Přitáhl si telefon a vymačkal číslo. Kupodivu vyzváněl krátce. 

„Jsi doma sám? Stejně jako já?“ ohlásila se měkce. Paula příjemně rozrušil ten mladý 

nezkušený hlas. Už z obrazovky věděl, že je mladinká a velmi půvabná. Teď s ní mluví. 

Blesklo mu hlavou, že se musí ujistit, aby se podezřelé číslo neobjevilo na telefonním 

účtu. Hned však myšlenku zapudil, protože ho přitáhl hebký svádivý hlas. 

„Ano, ano, jsem sám.“ Srdce v cvalu, dělal něco nestoudně neřestného.  

„Je mi tady smutno,“ pokračovala dívka na druhé straně, „nemůžu spát, mám na sobě 

jenom košilku. Jenom tu košilku a jinak nic, víš? Chtěla bych, abys mi něco říkal. Cokoli 

tě napadne.“ Paula napadalo tisíc věcí, které by jí chtěl říct, jen nevěděl, jak do toho. 

Trochu se obával, že do dveří vtrhne Tammy nebo Mary. To by rychle zavěsil, jenomže 

začínal být krásně rozrušený. Dívka pokračovala, „... cokoli divokého, jsem otevřená 

všemu, rozumíš, všemu... jen mluv, jen mluv... chci slyšet tvůj hlas, aby mě rozpálil...“ 

„Jenomže já, víte, přesně nevím, abych tak řekl...“ Na druhém konci slyšel nějaké 

zachřestění a po chvilce zvláštního ticha dívka navázala. 

„Haló?“ teď mluvila rychle a podivně zkreslila hlas, „tam... to bude asi omyl... ehm... ty 

jsi... vy jste... doma sám?“ 

„Ano, ano, sám.“ 

„Já, nezlobte se, vy tam... tedy... prosím vás... to... mám jiný hovor, nemohu pokračovat.“ 

Hlas se zdál být trochu jiný, polekaný a jako by se ho snažila měnit. 

„Ale mně se to líbí, abych tak řekl, viděl jsem vás v televizi. Vy jste Claudia, že?“ 

„Ne, totiž ano, budeme končit, nezlobte se, na shledanou.“ Zavěsila.  

Paul se ještě v rozpacích díval na ztichlé sluchátko a nerozuměl. Jenomže teď byl trochu 

vydrážděný a nechtěl jen tak přestat. Mohl by zavolat znovu. Možná ji něčím urazil. 

Chtěl by, aby teď byla s ním. Posedla ho touha, která ho držela ve sladkém sevření. Dopil 

víno ve sklence a uvažoval. Napadlo ho jiné řešení. Proč ne? Udělá to. Udělá. Nikdo to 

nemusí vědět, nikomu na světě o tom neřekne.  

Vzal si čistou košili, tu s havajským vzorem, džíny, které se zdály být těsnější, než je znal 

z dřívějška, napleskal si na tvář vodu po holení a zamkl za sebou dům. 



Srdce mu sedělo až v krku, když se rozhlédl a opatrně otevřel černé kovové dveře pod 

červeným neonem. Jednou to přece udělat může. Nikdo se to nedozví.  

Za dveřmi stáli dva dobře vypracovaní muži, kteří mu hned zastoupili cestu. Paul byl 

zmatený. Prohlédli si ho od hlavy k patě, pak se na sebe usmáli a jeden z nich mávl rukou 

a utrousil. 

„Padesát vstup, nápoje od baru ke stolku.“ Snažil se zorientovat, prsty se mu chvěly, když 

platil a už postupoval mezi stolky. Hned v první řadě nalezl jeden volný, před ním bylo 

už jen jeviště s naleštěnou kovovou tyčí ke stropu, ozářenou rudým reflektorem. Nevěděl 

přesně, co má čekat, ale představa ho vzrušovala. Dělá něco velmi, velmi nedovoleného. 

Nad pódiem zazářilo neonem slovo Fleur. Zpoza závěsu vystoupila dívka v krátké sukni a 

zelené blůzce. Hudba začala pomalou melodii a dívka nohou ovinula tyč. Její vystoupení 

bylo nadpozemské. Paul nikdy nic takového neviděl a nezažil. Seděl u stolku v první řadě 

a věděl, že musí sledovat hodiny, aby včas dorazil domů. To by nevysvětlil. 

Nad jevištěm se rozsvítil nápis Laura. Teď vtančila dívka s hustými černými vlasy, 

krásná a svůdná, sukni téměř průhlednou, Paul by se vsadil, že pod ní nebylo zhola nic. 

Zády se opřela o tyč a zapřela o ni bosé chodidlo. To bylo úžasné svou rafinovaností. 

Tváře mu planuly, mohl na ní oči nechat. Zakrátko jí sukně sklouzla na zem a Paul, 

rozpálený jako ta vysoká pec, o které přednáší Tammy, shledal, že nějaké lehounké 

prádlo na sobě přece jen má a to byl právě jediný útlý kousek textilie, který na ní zbýval. 

Laura volně shlédla na muže v přítmí u prvního stolku a ztuhla. Na okamžik nebyla 

schopna pohybu, zastavilo se jí srdce a diváci její úlek zaznamenali. Teď byla vděčná za 

svou černou paruku, make-up i za kontaktní čočky, jimiž nahradila těžké černé obroučky. 

Věděla však, že musí ve svém vystoupení pokračovat. Ale copak může?  

‚Co tady dělá?‘ běželo ji v panice hlavou. Jen doufala, že ji nepozná. Nepoznal ji dosud, 

naděje tedy tady je. Číslo musí dokončit, smlouva musí být dodržena, jinak přijde o místo 

a ještě zaplatí pokutu.  

Poslední kousek niti, který ji dělil od čiré přírody ji opustil a silou vůle se vzpouzela 

podívat ke stolku v první řadě. Nesmí ji poznat, nesmí. Už aby její číslo skončilo.  

Od prvního stolku na jeviště dopadla bankovka. To snad ne! To nelze vzít! On chce 

přídavek! Doufala, že nezná pravidla. Kdyby totiž částka od stolku dosáhla jisté meze, 

musela by si k němu přisednout!  

Paul další bankovku nehodil. Laura s tlukoucím srdcem zmizela v zákulisí. Ještě měla 

před sebou vystoupení jako mahagonová Nicole a docela nakonec blond Jessica. Bála se 

návratu domů. Současně však cítila jistou imunitu proti jakémukoli dotazu, protože by 

tím vyšlo najevo jeho vlastní doznání.  

Krátce před půlnocí zachřestily klíče a vstoupila nejdříve Mary. Četla mu pozorně a 

s obavou ve tváři a zaznamenala jen jisté rozrušení, či pocit zasaženého svědomí. Velmi 

brzy však pochopila, že je bezpečná. I kdyby ji poznal, nikdy nepřizná, že někam 

telefonoval. 

Po necelých pěti minutách vešla i Tammy. Vstoupila do pokoje a chvíli jen mlčela, jak 

zkoumala náladu v domě. Dívala se na otce a snažila se nalézt jakoukoli stopu podezření. 

Nic, snad se zdál jen trochu bledý. Oddechla si. 

„Ahoj táto, jak jsi to tady přežil?“ zajímala se. 



„Trochu jsem podřimoval, abych tak řekl, četl a čekal na vás.“ 

 
 



Sanatorium 

„Já tomu nevěřím, paní Čaďurová.“   

Prosluněná sobota, deset hodin dopoledne, na tržišti voněla čerstvá petržel, kopr, na 

plochých lískách červeně svítila rajčata a nad tím vším směs letních hlasů, dospělých i 

dětských. Nad pult s  hruškami – máslovkami se naklonila zákaznice v široké sukni. 

„Lidi si dnes vymyslí všechno, paní Brožková. Ten co přišel s tou opravnou bot, už je 

taky zavřený.“ 

„Ale jděte! A co provedl?“ Brožková ožila zájmem a byla v tu chvíli ráda, že se právě u 

jejího pultu s ovocem nikdo neřadí. 

„Říkala mi to Plašilová! Kupoval staré boty, opravil je a potom je prodal draho. Jako 

z dovozu! Tak to vidíte, paní Brožková, takového ksindlu všude. Vezmu si kilo těch 

hrušek.“   

Čaďurová poodešla ke stolu s rybízem, meruňkami a angreštem. Nechala obsloužit 

mladou zákaznici s kočárkem a pak se přitočila nad stůl. 

„Máte i broskve?“  

„Ty už jsou pryč, paní, měla jsem tři lísky a už jsou všechny pryč.“ 

„Tak to vidíte. To tady Brožková se asi těch svých popadaných jablek nezbaví. Koukala 

jsem na ně a viděla jsem, že je asi musela obracet od rána, aby schovala to co jí tam už 

hnije.“ 

„To víte, v létě to jde rychle. Vezmete si ty meruňky? Jsou sladké a hodí se do ovocných 

knedlíků, na pečení do koláče, i dětem jen tak. Jsou moc dobré.“ 

„Ne, já jsem chtěla broskve, ale když nemáte, tak to se nedá nic dělat. Brožková mi říkala 

o tom sanatoriu, Slyšela jste to?“ 

„Něco jsem slyšela, ale člověk taky nemůže všemu věřit. Tak co to bude?“ 

„Dnes nic. Nashledanou.“ Kolébala se pomalu dál, až k nabídce kedlubnů, mrkve, 

květáku a celeru. 

„Dobrý den, paní Čaďurová, tak copak to bude dnes?“ 

„Dívám se na tu mrkev. Možná si vezmu tři. Musím být opatrná. Teď jsem se málem 

napálila. Ta vedle, ani nevím jak se jmenuje, mi vnucovala meruňky. Nemůže se toho asi 

zbavit, broskve už vyhodila, meruňky se krčily jako by se mě bály a ten angrešt? Ten 

vypadal jako pecky z višně a rybíz jako broky.“  

„Ta mrkev je ale pěkná, to se nebojte, paní Čaďurová. Vezmete si ji?“  



„Asi jenom dvě. Vy jste to slyšela o tom sanatoriu? Je toho plné město. To bude zase 

nějaký podvod.“ 

„Můj muž se tam jel podívat,“ pošeptala prodavačka nad pultem se zeleninou, „je to tam 

v nějakém bývalém statku a bude to něco nového, co tady ještě nebylo. Vylepšili to, 

vypadá to teď úplně jako nějaký zámeček. Vevnitř ale nebyl.“ 

„Tak mi dejte ty mrkve přece jen tři.“  Přesunula se o dva pulty dál k nabídce medu. 

„Zdravíčko, paní Čaďurová. Mám pro vás odložený ten pampeliškový. Vezmete si ho?“ 

„Ještě nevím. Půl litru mi dejte. Tak jestlipak víte, jak je to s tím sanatoriem, pane 

Kroupa?“ 

„To nevím. Jen jsem o něm slyšel.“ 

„Sebrali nějaký zámek a dělají tam nějaké pokusy. Na lidech!“ 

„Prosím vás, opravdu? To se divím, že to povolili. Tak tady je ten med, dám vám to 

rovnou do tašky. Jenom vím, že to tam vede nějaký manželský pár z Tichomoří. 

Z nějakého ostrova v Pacifiku. A hodně se o tom začíná mluvit.“ 

„Tak to zase vzali nějací ti, no však víte.“ 

„Nevím, paní Čaďurová. Však se tam jeďte podívat. Prý tam lidi omládnou.“ 

„Omládnou?“ 

„Jak vám povídám. To je to co se říká. Tak se mějte pěkně. Na shledanou.“ 

S taškou se posadila na skřípající kolo, na nosič upevnila svůj nákup a namířila si to 

domů. Vzala to tentokrát zkratkou kolem sila a k nádraží, aby se mohla doma podělit o 

své horké zprávy z trhu. Na dvorku už ji vyšel naproti taťka v trenýrkách, krepsilonových 

ponožkách, polobotkách a nátělníku.   

„Václave, musíme se jet podívat, co dávají v tom novém sanatoriu. Vzala jsem ti ten 

pampeliškový med. Jediný tam vypadal slušně. Ten Kroupa je pěkný šizuňk. Prý tam 

dělají černoši nějaké čáry a lidi omládnou.“ 

„Kde? V tom sanatoriu za Planinami?“ 

„Seber se a jedeme.“  

Krátce po obědě ze stodoly vyjel vyleštěný automobil a vydal se směrem k Planinám a 

dál, kudy je vedly malé směrovky. Přijeli k upravenému statku, obehnaného malebnou 

zídkou porostlou břečťanem. Pastelově zelená omítka, malovaná okna  a úprava dvora 

nepřipomínaly zemědělskou usedlost. Okolo stálo několik automobilů a sem zaparkoval 

svůj vůz i Čaďura. Vlastně ani neměli v úmyslu jít dovnitř. Jen se tak trochu rozhlédnout 



a případně zjistit, na kolik přijde jeden rok omlazení. V ústrety jim však vyšla bosá mladá 

dívka v lehkých květovaných šatech a věncem květin v černých vlasech. Už na první 

pohled bylo zřejmé, že jejím původním domovem je sluncem požehnaný ostrov s bílými 

plážemi pod zelenými palmami a  rudým západem slunce do modrého oceánu. Usmívala 

se a zvala Čaďurovy dál. Celý areál, i když to Čaďurová přiznávala jen nerada, působil 

laskavě a velmi přívětivě. Vstoupili dovnitř a v malé hale s palmami a bazénkem jim 

dívka nabídla proutěná křesílka.  

„Jmenuji se Kao a za chvíli za vámi přijde Wai, aby s vámi probral náležitosti.“ 

„Ale my sem nejdeme,“  hájil je Čaďura. 

„Uvidíme. Wai tady bude během okamžiku. Chtěli byste mangový džus?“ Teď už 

neodporovali. Jen si dopřáli první doušek, už před nimi stál mladý osmahlý muž v bílé 

tunice, bosý právě tak jako Kao. Přiložil dlaně k sobě, prostředníčky obou rukou se dotkl 

špičky nosu a lehce se uklonil. 

„Jsem Wai a vážím si vaší přítomnosti. Dovolte, abych zjistil míru vaší brizance.“  

Čaďurová mu chtěla něco ostře říct, ale jeho jednání bylo natolik podmanivé, že si 

nechala všechno líbit. Aniž na cokoli čekal, přiložil dlaně na spánky Václava Čaďury.  

„Kao, zapište prosím. Dva z deseti. A nyní vás.“ Teď přiložil dlaně na spánky Čaďurové 

a ty okamžitě odskočily. Zavrtěl hlavou a opět přiložil své čistě upravené ruce na její 

spánky tentokrát pomaleji. „Kao, tady máme devět z deseti.“ Dívka lehkou grimasou dala 

najevo údiv. 

„Co to je?“ obořila se na něj Čaďurová, „tak to jsou ty čáry, co o nich mluví celé město. 

Pojď, Václave, jedeme.“ 

„Nezlobte se paní, ale vás nemůžeme pustit. Váš muž může odjet, třebaže i jeho bychom 

si tady rádi nechali, ale kapacita sanatoria nám to nedovoluje. Vy tady nějakou dobu 

zůstanete.“ Zdálo se, že pan Václav je s návrhem vcelku spokojený. Zato Čaďurová 

vystartovala jako z praku. 

„A to se na to podívejme! Václave, řekni něco!“ 

„Myslím, že bys tady mohla zůstat nějakou dobu. Však víš, že zde poskytují omlazovací 

kúry.“ Teď se zarazila a po krátké úvaze svolila. 

„Pokud se za to nic neplatí a dáte mi najíst, tak nějaký čas tady nakonec zůstat můžu.“ 

„Váš pobyt zde bude přínosem nejen pro vás, ale pro všechny. Službu poskytujeme 

zdarma, avšak přesto se značným obecným ziskem.“ To bylo nesrozumitelné, nebránilo 

to však tomu, aby se nerozloučila s Václavem a nenechala se vést na pokoj. 

„Abych vám to vysvětlil,“ dal se do řeči Wai v chodbě, připomínající tropickou zahradu, 

„přicházíme z ostrova, kde nám naše víra už odnepaměti zakazuje hovořit špatně o 



bližním. Již generace našich moudrých a osvícených pradědů objevily, že každou větou, 

pronesenou se zlým úmyslem někoho očernit, vytvoří se vrásky a co víc, klesá u žen i 

mužů erotická touha a pohotovost. Obyvatelé našeho ostrova nalezli v sobě schopnost 

poznat v člověku sklon k takovému chování. Máme stupnici od jedné do deseti k její 

klasifikaci. Tady za rohem je váš pokoj. Chci říct, že lidé, kteří mají sklon očerňovat a 

hovořit špatně o bližním, jsou prakticky impotentní a pokud jde o ženy zcela nevzrušivé. 

Kromě toho jejich pleť i celý organizmus stárne daleko rychleji, než by odpovídalo 

kalendáři.“ Čaďurová si kladla otázku, jak dlouho jí ještě ten prďola bude nudit svým 

výkladem. Muž v bílé tunice se zastavil u jedněch dveří a pokračoval. „V našem 

Sanatoriu učíme naše hosty hovořit o bližním zásadně vlídně. Zde je ten obecný zisk, o 

němž jsem hovořil. Kromě toho tak od nich nejen odvracíme břemeno stáří, 

neatraktivnost, žlučovitý výraz tváře, ale navíc jim navracíme jejich libido. Sami hosté, 

přijmou-li naše pravidla, naleznou tak mocné probuzení již zapomenuté touhy a síly, že 

se stávají v extrémních případech skutečným živlem. Nyní už také víte, že kdykoli se 

setkáte s někým, kdo sahá k pomluvě,  jeho vnitřní touha a fyzická schopnost je chabá a 

směšně neduživá, až nulová ať je to žena a nebo muž. Navenek, vedle rychle stárnoucích 

rysů, také vyzařuje jisté neviditelné chmurné signály, které vygumují jakoukoli fyzickou 

přitažlivost. Zde máte klíče od pokoje, v šest hodin je večeře, zítra ráno ke snídani 

bambusové výhonky. V devět hodin začíná první procedura. “  

Čaďurová zůstala v pokoji sama a proti své vůli si začínala zvykat na prapodivné novinky 

a neobvyklý řád.  

Po šesti týdnech dostal pan Čaďura vyrozumění, že si může svou paní vyzvednout. Wai 

ho osobně v telefonickém hovoru ujistil, že neslyšel od ní už několik týdnů jediné 

nelichotivé vyjádření na adresu kohokoli. Václav Čaďura byl překvapen, protože co ji 

znal patřily do jejího slovníku sarkasmus, pomluva a ironie. S radostí se vydal do 

Sanatoria. 

„Zavedu vás, pane Čaďuro, do jejího pokoje, už bude pravděpodobně sbalená.“ 

Postupovali tropickou chodbou a míjeli sympatické a usměvavé i tajemné tváře. Wai se 

zastavil a chtěl zaklepat. Zaváhal však. Čaďura se v úžasu podíval na Wai. 

„Kdo to tam tak vášnivě křičí? Řekl bych, že to je velmi, velmi nespoutané.“ 

„To bude asi vaše paní,“ připustil Wai, „promiňte, vypadá to, že má návštěvu.“ 

„To je ona?“ šeptal Čaďura, „tak na to si tedy netroufám. Asi vám ji tady nechám, to 

bych asi nestačil. To víte už jsem člověk v letech.“ Pak se zamyslel a tiše doplnil. „Snad 

jen, kdybyste jí neřekl, že jsem tady a pokud byste měl někde v opačném křídle objektu 

jeden pokoj,... také, i když to nerad říkám, někdy někoho pomlouvám.“ 



 

Strategie  - (Povídka v přímé řeči) 

„Po tom týdnu, Marie, si tu sobotu zasloužím.“ 

„Však sis pospal. Je půl desáté.“ 

„Co to je? Myslel jsem, že budu spát celou sobotu. To šéf vždycky myslí, že jeden člověk 

může pracovat za tři.“ 

„Už je to pryč. Sedni si ke stolu a odpočineš si.“ 

„Marie, natáhnu se a konečně se dostanu k té knížce.“ 

„Taky jsem ráda. Máme klid a můžeme posnídat v klidu jako dřív.“ 

„A po snídani dolce far niente.“ 

„Souhlasím do písmene. Jen bych byla ráda, kdyby ses podíval na tu zásuvku. Když 

budeš mít chvilku. Byla bych ráda, kdybys ji vystlal voskovým papírem a pak si můžeš 

číst.“ 

„Bez problému. To je pět minut. Možná to udělám hned, abych pak na to nemusel myslet. 

Kde to je? Ten papír?“ 

„Tady, Mirku. Vlastně to mám náhodou po ruce.“ 

„Tak to dej sem. To nestojí za řeč.“ 

„Jenom jsem si myslela, jestli by se vlastně neměl ten papír dát všude. Do všech zásuvek 

a pod dřez, když už v tom budeš. Nevím jestli to je vůbec technicky možné. Dokázal bys 

to? Co myslíš?“ 

„Pokud máme dost voskového papíru, pro mě to přece není nic těžkého.“ 

„Ty bys to uměl udělat sám?“ 



„Já? Samozřejmě. Dej mi ten papír.“ 

„Mirku, ty doopravdy umíš všechno. Jiní chlapi by si nevěděli rady. Okamžik ještě. Víš, 

já si říkám, že něco takového bychom asi měli udělat, až ta kuchyň bude čistá. Víš, 

vymalovaná. Ale to asi není pro jednoho člověka. To je opravdu dost náročné, to myslím, 

že bys asi neuměl. Někdy na to někoho zavoláme. Necháme to na jindy.“ 

„Vymalovat? Ty chceš někoho volat na malování? To si opravdu myslíš, že já nedovedu 

vymalovat? Jen kdybych měl barvu!“ 

„Copak o to, já jsem náhodou koupila bílou barvu. Měli ji, tak jsem to vzala. Jen tak pro 

případ, že někdy přišla vhod.“ 

„Tak to máme štěstí. Vymalovat kuchyň, to je pro mě práce k smíchu.“  

„Opravdu to dokážeš?“ 

„Proč ne? Tu snídani mi schovej, já to udělám.“ 

„Mirku, ne. To ne. Na něco jsem zapomněla. Já jsem hloupá. Promiň mi to, my jsme 

vlastně plánovali položit sem tu novou dlažbu.“ 

„Dlažbu? Sem?“ 

„Nebo jsme o tom ještě nemluvili? Ale i tak. To je odborná práce, kterou asi umí jenom 

profesionál. Ten Prošek odnaproti, ten to umí. Mohla bych ho zavolat. Díval by ses, jak 

to dělá a příště už...“ 

„Prošek? Prošek? Ten hezounek mě něco bude učit? On mě? Takový mladíček? Já umím 

položit dlaždice do vzorů, o jakých se nějakému přiblblému Proškovi ani nesní! Prošek! 

To bys mě rozesmála! To udělám sám.“ 

„Ty to opravdu umíš? Ty jsi nejšikovnější ze všech.“ 

„Jistěže to umím. Ale nemáme tu dlažbu. Což je škoda!“ 

„Mirku, já jsem viděla reklamu a náhodou byla sleva, tak jsem nechala přivézt do sklepa 

sedm balíků. To by mělo stačit. Říkal Proš... říkal ten prodavač.“ 

„To posoudím odborně sám, jestli to stačí.“ 

„Já bych ti chtěla při tom pomáhat. Nebo aspoň trochu poradit, kdybys nevěděl.“ 

„Marie, nezlob se, ale ty mi poradit nemůžeš. To jsou náročné projekty. Lepší bude, když 

na tu chvilku někam půjdeš.“ 

„Myslíš? Když mi to tedy radíš, já to budu respektovat, nechci tě rušit a ještě něco 

pokazit. Šla bych se mezitím podívat trochu po obchodech. Na nějaké oblečení a boty.“ 

„Ano, to bude nejlepší.“ 



 



Dobrý skutek 

Odcházející posluchači neměli nejmenší  tušení, že je od šatny dělí jediná stěna. Tam 

před zrcadlem unavená, ale šťastná seděla Leila. Měla ten večer veliký úspěch. Obávala 

se, jak posluchači přijmou její čtyři nové písně a vyšlo to nad očekávání dobře. 

Odpočívala a v uších znovu slyšela ten nástup. Základní basa, pak kopák a ona začíná 

zpívat. Vynikající aranžmá. Musí klukům ještě poděkovat. Když se rozvinulo téma na 

klávesy a kluci nasadili na pozadí ty dvojhlasy, znělo to skvěle.  

Leila si pomalu zvykala na popularitu a zájem novinářů. Během těch několika úspěšných 

let na výsluní si navykla odcházet ze svých koncertů zadními chodbami a parkovala mezi 

vozy diváků. Sama bývala překvapená, že ji nikdo nikdy nepoznal, když s šálou 

omotanou okolo brady kvikla klíčem a sedla do auta. V pomalu sunoucí se koloně 

směrem z parkoviště obvykle ještě odbočila k pumpě a teprve pak měla pocit bezpečí. 

Skloněna nad čerpací hadicí, s šálou kolem krku a pletenou čepicí vraženou do čela 

nechávala si v myšlenkách přehrávat ty nejtěžší pasáže. Vyzpívala to dobře. 

„Nezlobte se, že vás obtěžuji,“ Leila sebou trhla leknutím. Usměvavý mladý muž couvl a 

zdvořile pokračoval, „jdu zrovna z koncertu Leily Wandorf a našel jsem prázdnou pravou 

zadní gumu. Tak jdu pěšky. Myslíte, že byste mě mohla vzít aspoň na Richmond avenue 

na podzemní dráhu?“ Krátce si ho prohlédla, uvítala, že ji nepoznal a nechtěla mu dopřát 

víc času. Zavřela nádrž, zavěsila hadici na stojan a zamkla auto. 

„Tak okamžik, zaplatím a hodím vás tam.“  

Počasí bylo mizerné, mokrý sníh se lepil na tvář a teplota klesla pod nulu. Raději mu však 

otevřela, až sama seděla za volantem. 

„Tak vy jste byl na koncertě Leily Wandorf?“ zeptala se, jen se rozjeli. 

„Byl to můj sen! Mám všechna tři její cédéčka. Lístky mám od července. Je fantastická. 

Nejlepší byla ta nová píseň Wild Wave.“ 

„Líbilo se vám to?“ Vyhrkla, až ji ta proskočená radost málem prozradila. 

„Vy jste tam byla taky? To je hit už teď. Je výborná. Leila je skvělá. Měl jsem jít 

původně se svou holkou, ale na poslední chvíli onemocněla a nechtěl jsem to nechat 

propadnout.“ 

„Tak se vám ten koncert líbil?“ 

„Nebyl nikdo, komu by se nelíbil... vy ale... teď nevím... nezlobte se...“ Chytil se palubní 

desky a v úžasu se na ni podíval. Leila si stáhla z hlavy pletenou čepici, rozvlnila vlasy a 

usmála se. 

„To snad... pane bože! Vy jste...“ 

„Leila Wandorf. Mám radost, že se vám to líbilo. Děkuji vám.“  

„A vy jedete tak sama? To bych nečekal.“ 

„Ono to je těžké se na někoho vázat, jestli to je to, co vás zajímá. Lidé kolem se střídají, 

mění se i muzikanti okolo vás.“ 

„To si umím představit. Život na kolech, že? Pořád tomu nemůžu věřit.“ 

„Ano, máte pravdu. Střídáme hotely a pleteme si zavazadla, často ve svém kufru najdu 

něco, co patří bubeníkovi a osvětlovač zase najde něco mého, je to tak.“ 

„Ale asi je to krásný život, třeba dovolená v Tichomoří, vidíte spoustu měst, zemí, 

můžete si koupit, co se vám líbí.“ 



Do vozu klouzala světla neonů a mokrých reklam, projížděli hustým městským 

provozem. 

„Myslíte peníze? Bohatý život?“ 

„Třeba.“ 

„Člověk musí mít především rád muziku. To je ono. Pak přijdou i ty peníze. Změní vás 

to, to přiznávám. Do určité míry peníze důležité jsou. To jistě. Už třeba tím, že od vás 

lidé něco očekávají.“ 

„Já už budu na Richmond. Když zastavíte tady na rohu Winston Road, tak mi to bude 

stačit. Myslíte, že bych si vás mohl vyfotografovat?“  

„Óh, vypadám hrozně,“ a zakryla si tvář. Fotoaparát bleskl na hřbet ruky a nešikovně 

rozcuchané vlasy a profil obličeje v komicky vyděšeném výkřiku. 

„Děkuji vám, Lelio.“ 

„To je v pořádku. Jsem ráda, že se vám koncert líbil. Nejraděj bych mezi diváky vybrala 

jen ty z nich, kterým se moje písničky líbí. Ale to nejde.“   

Stáli u chodníku. Mladík se ještě usmál, vycouval z vozu do deště a Lelia zabouchla 

dveře. Bylo to pohlazení. 

___ 

Mívala ráda snídaně na hotelovém pokoji. Tam si mohla přečíst dojmy z koncertu a 

třebaže kritiky bývaly příznivé, vždycky se obávala je číst. Obrátila čtyři listy a strnula. 

Přes půl strany její fotografie z profilu. Výkřik skrývaný za hřbetem ruky a rozcuchané 

vlasy. Až pak si všimla titulku.  

‚Má Leila Wandorf co skrývat?‘ 

Posadila se zpříma, přitáhla si noviny blíž k očím a četla polohlasem sama pro sebe. 

‚... zřejmě, aby nemusela poskytovat autogramy, uniká zadním vchodem... v rozhovoru 

přiznává, že muži se v jejím životě střídají podle štace... bez rozpaků přiznává přítomnost 

cizích předmětů ve svém  zavazadle... nejčastěji jsou postiženi členové její vlastní 

hudební skupiny... peníze pro ni hrají určující roli, doslova říká – peníze jsou důležité... 

Wandorf se zabývá záměrem vpouštět na své koncerty jen ty posluchače, u nichž má 

úspěch zaručen...“ 

Zavřela noviny, pomalu snídala a dívala se oknem. Věděla, že pozítří má další koncert a 

pak další a další. 



 

Profesoři na stopě 

 

Na poradě vědců tým,  

řešil vážnou otázku,  

jak procesem chemickým  

získat recept na lásku. 

 

Laboratoř rozprostřeli  

v halách přísně sterilních,   

tam spustili projekt celý  

v pláštích jako padlý sníh.  

 

Nad kahanci syčí plyny,  

vše se mísí v přesné míře,  

ve zkumavkách tekutiny,  

cítit ostře jsou po síře 

 

Lambda chí a odmocnina,  



derivace zóny třetí,  

pětimocná kyselina,   

titrovaná přes napětí.  

 

V molybdenu čiré páře,  

objevili první stopu,  

holé hlavy, vážné tváře,  

lásku řeší v mikroskopu.  

 

Další, větší kapacity,  

sestavují dlouhé vzorce,  

které mohou popsat city,  

jichž je v srdci přesná porce.  

 

Výzkum ale tempo ztrácí, 

 profesor je náhle jiný.  

 Jiný doma, jiný v práci,  

začal dělat klukoviny.  

 

Zemskou tíži zbavil vlády,  

výzkum celý kouzlem mění 

oči jako z čokolády,   

asistentky každodenní.  



 



Experiment 

„Samozřejmě, že to bude pracovat. Pracuje to v malém, bude to pracovat i ve velkém.“ 

Všichni tři klečeli v kruhu na písku nedaleko studny, místo aby řádně seděli ve škole. Byl 

překrásný den a tak snad proto. Věděli, že tam, kam  pytle schovali nikdo nic hledat 

nebude. Klukovská skrýš, právě taková, kterou dokážou objevit jenom špatní žáci.  

„Smyrno, nenos to. Zapomeňme na to. Zdá se mi to nebezpečné. Je toho moc. Tolik, že to 

bude slyšet ve škole. Někdo sem přijde a nic nevysvětlíme.“ 

„Slyšet? Ty říkáš, Alane, slyšet? Když jsem viděl, kolik toho je, tak to odfoukne střechu i 

s tou harfičkou nahoře.“ 

„Tak vidíš. Je to nebezpečné.“ Trval na svém Alan. Vytáhlý pohublý chlapec, který 

vždycky vnášel do jejich středu trochu rozumu. Tím však nevědomky rozdmychával 

touhu i ten sebebláznivější nápad uskutečnit.  

To červnové dopoledne slunce rozlilo své teplo bohatě a rozmařile do všech koutů a 

zahrad. Vůně růží, rozmarýnu a jasmínu omamně hladila líné pobřeží. K moři to nebylo 

daleko a všichni tři kluci předpokládali, že na vzdušném plavidle bezpečně na mořských 

vlnách přistanou.  

Ian, Alan a Smyrna se zamilovali do představy vzlétnout. Nejen plout nad pevninou i 

vodami. Ale skutečně vzlétnout vysoko nad oblaka. Tam do modra nebe. Letět a nést se 

dál a dál. Takový byl sen, plán a cíl. Prostředky zvolili prosté. 

„Iane, Alane, tak to začneme nosit. Pojďte.“  

„Musíme to vozit. Je toho hodně. Nasbírali jsme to od loňska. Je to ve všech těch pytlích. 

Jdeme na to.“ 

„Okamžik,  jak to tam nasypeme? To nemůžeme sypat postupně. Musíme to tam...“ 

„... počkej, počkej. Navršíme všechno sladidlo na okraj studny. Nahoru připravíme tu 

desku, sedneme si na ni, připoutáme se a pak to najednou všichni tři nahrneme pod sebe. 

Do toho pramene.“ 

Uchvacovalo a dráždilo je pozorování nezkrotného gejzíru, který vystřelí z nádoby 

naplněné minerální vodou z pramene, vsype-li se do ní sladidlo. Ta vzedmutá síla je táhla 

k sobě jako vůně opia. Vzlétnout. Nasypat všechno dostupné sladidlo přímo do studny. 

Usednout na lehkou palubu nad studnou, upoutat se a vznést se. Vysoko, daleko, neřízeně 

a krásně a pak se snést do moře. 

„Tak jdeme na to. Sedíš?“ 

„Sedím, připoutaný. Co ty, Iane?“ 

„Ano. Tak sypeme?“  

Plnými hrstmi začali hrnout sladidlo do hlubiny, kde se setkalo s přírodním minerálním 

pramenem, nasyceným kysličníkem uhličitým. 

Na linii horizontu daleko od nich za tyrkysovým mořem se táhla pláž. Tam polehávali 

letní hosté. Ten úkaz, modravý zpěněný gejzír, který vyšlehl k nebi všechny posadil. Bez 

dechu civěli do dálky na sloup vody tyčící se k nebi. Jev trval několik dlouhých minut až 

dokázal zastínit slunce. Lidé vstávali a v neuvěření hleděli tím směrem, než voda začala 

opadat. 

„Prosím vás,“ obrátil se jeden z udivených letních hostů na jiného, „co se to tam na té 

Atlantidě stalo? Já bych řekl, že se potopila do moře.“ 



 

Impresionistický abstrakton zimní 

 



Zimoun mrázne krutově,  

saňovníci s lyžasty  

radostují svahově,  

hledajíce prudkasty.  

 

Tryskí sáňkou na sněžáni,  

dohromadnou  rychlulí,  

ve vločkovém chumelání,  

než válenku vykulí. 

 



Uniklá informace  

Od zadních dveří luxusní limuzíny, vyleštěné do hlubokého lesku, až ke schodišti a dál 

pak ke starobylým dveřím běžel karmínový koberec. Muž v parádní uniformě otevřel 

dvířka, uklonil se a setrval ve střídmém předklonu do chvíle, kdy z vozu vystoupil 

gentleman v důstojném věku šedin.  

„Prosím, račte zde tudy.“ Jeden z nejmocnějších mužů světové politické scény věnoval 

ostražitý pohled dvěma  osobním strážcům po stranách schodiště a vážně, leč rychle 

vystoupil vzhůru. Sotva vládní automobil opustil stanoviště, před koberec předjel jiný. 

Dvě vlaječky na předních blatnících dávaly na srozuměnou, že respekt je na místě. 

Tentokrát vozidlo opouštěla dáma. Livrejovaný usher vložil do svého předklonu větší 

dramatičnost a svou ruku v bílé rukavici přidržel právě v předepsané vzdálenosti od těla, 

aby mohl nabídnout jistotu při vystupování z vozu.  

Další a další zrcadlově vyleštěné limuzíny předjížděly, další osobnosti špičkové světové 

politiky  stoupaly po temně rudém koberci, sledováni televizními kamerami a 

všudypřítomnými novináři. Urostlí vážní muži v tmavých brýlích a nezbytnou olivkou 

v uchu sledovali okna a střechy okolo a dokázali rozlišit každé neobvyklé hnutí v davu za 

červeným provazem, vymezujícím prostor pro veřejnost.  

Sál pro slavnostní večeři se plnil přesně podle protokolu a dokonale sledoval časový 

harmonogram. Každý byl uveden na své místo, aby pomalu usedl na secesní židli 

potaženou temně modrým sametem k rozlehlému stolu s intarzovanou vrchní deskou. 

Uctivě se navzájem častovali drobnými úklonami a vyměňovali si zdvořilé úsměvy. 

Přesto věděli, že dohody při odpoledním jednání nedosáhli. Neurčitý osten nesouhlasu 

v názorech bránil opravdové srdečnosti nad slavnostní tabulí.  

Proti sobě a vedle sebe vedli uhlazenou konverzaci nejvýše postavené osobnosti 

diplomacie zastupující všechny kontinenty. Vedle africké tváře byla fyziognomie asijská, 

Evropan stoluje společně s mužem ve slavnostním turbanu, vedle hispánského přízvuku 

je slyšet slovanský, důstojnost anglická setkává se s tichomořskou. Broušené sklenice 

jsou připraveny pro vzácná vína z nejuznávanějších sklepů. Číšníci neslyšně krouží 

kolem hostů, kolem talířů z jemného ušlechtilého porcelánu připravili sady stříbrných 

příborů a jídelních pomůcek, jejich užití je náležitě popsáno v příslušných protokolech.  

Navzdory velebnosti slavnostní večeře nemohla být nálada uvolněná. V uších všech 

přítomných doznívaly různice státoprávního, mocenského a finančního charakteru. 

Novináři mohou zachytit část vnější prezentace v souladu s komuniké. Těžko však 

proniknou do skutečných motivací a zájmů. Silné ekonomie na jedné straně, zdroje na 

straně druhé, tichá ujednání tam, kde proti vyhlášeným stojí rozhlodané vztahy. 

Religiózní přesvědčení nad jedním talířem, urputnost v postoji ke státnímu dluhu nad 

jiným. Povrchní a přesto promyšlená řeč plyne tam, kde vzájemné názory se liší a věcná 

dohoda je předem v troskách.  



Dívají se na sebe, nevěří sdělovaným příslibům, každý z nich má strategické, 

ekonomické, vojenské i osobní informace z vlastních zdrojů.  

Do sálu vjel vozík s předkrmem a první hosté jsou obsluhováni. Ve chvíli, kdy nad stůl 

vyplula lahodná vůně z odkrytého vozíku, jeden z politiků se napřímil na židli a 

podezíravě se rozhlédl kolem sebe. Naproti přes stůl podobně znejistěla jedna z nejvýše 

postavených dam ve světové politice. Neříkala nic. Číšník se rozhlédl po přítomných a 

vážně sledoval jejich tváře, jednoho po druhém. Za okamžik se podobně rozhlíželi 

všichni, konverzace zamrzla. Toporně se snažili mezi sebou diskutovat, ale všichni se 

obávali nadechnutí. 

„Dnes to odpoledne bylo vydařené, že?“ pronesl nuceně ke svému sousedovi po pravé 

straně postarší politik. Hned si však uvědomil, že zahájením konverzace za dané situace 

uvrhne na sebe podezření. Soused si ho prohlédl a stejně škrobeně odpověděl. 

„Ano, zdá se, že se teploty udrží.“ Mrtvé ticho pokračovalo. Nikdo nevěděl, kdo to 

udělal. Okno nablízku nebylo žádné, protože bezpečnost nedovoluje uspořádat hostinu v 

blízkosti oken. Vzduch nad stolem už nebylo možno nazvat vzduchem, viník byl 

přítomen a tvářil se stejně neúčastně, jako všichni ostatní. Hustá atmosféra pozbyla 

dýchatelnosti, někdo z hostů se dopustil šeredného činu, doufaje snad, že dopad nebude 

tak hrozivý. Teď se dozajista sám zděsil, možná zděsila, ale vypuštěného džina do láhve 

už nepolapíš. Jeden po druhém odstrčili talířek s předkrmem a předstírali, že se vlastně 

nic neděje a jejich čichové orgány ohluchly. Přesto každý věděl o každém, že to neštěstí 

vnímá. Ale kdo? Kdo z nich tak ohavně pokazil slavnostní hostinu? Vstát a otevřít 

alespoň dveře bylo nemožné. Každý z hostů cítil, že to by se rovnalo přiznání. Copak je 

to možné? Začít o tom hovořit? Pojmenovat problém? Ale kdo s tím přijde? Nebo se 

pustit do předkrmu? To by znamenalo, že ten, komu nevadí jíst v takovém nechutném 

prostředí, je pravděpodobně strůjcem a tichým původcem toho činu. Jeden hleděl na 

druhého a všichni se trpce usmívali. Teď se dokonce zdálo, že ten s drzou zažívací potíží, 

ještě přiložil. A dál mlčí. Když nikdo nic neřekne, bude nejspíš pokračovat. Ten viník 

musí být označen. Jen ať se přizná, podstolový hrdina. Všichni ale mlčeli a každý z nich 

chtěl vypadat jako ten, kdo je v něčem tak obludném nevinně, jako někdo, kdo je v duši 

neposkvrněný a není schopen něčeho takového. Pánové i dámy dokázali vykouzlit výrazy 

profesionální čistoty. Konverzace by se mohla rozběhnout i při vědomí, že ten, kdo drží 

Černého Petra může dál a dál znehodnocovat prostor nevelkého sálu.  Sálu, který sdíleli 

všichni společně. Snad z ostychu a nebo z obavy před tím, že by vina ulpěla na něm, 

uhýbal každý. Jeden jako druhý tiše trpěl tu nesnáz mlčky s naučeným úsměvem a jeden 

podezíral druhého. Vědomě či nevědomě tak každý otvíral stavidla té postupující 

bezohledné aroganci a tiché drzosti, pustošící pohodu všech.  

Otevřely se dveře a s novým servírovacím stolkem vjela drobná servírka, téměř dívenka, 

možná teprve učnice. Zarazila se hned na prahu.  

„Prosím vás, copak vy to necítíte? Pojďte do zahrady a tady to mezitím pořádně 

vyvětráme a na toho nezvedeného hosta ukážeme!“  



Do sálu padla obrovská úleva, teď to každý vnímal! Ano, ano! To je to slovo! Zdravý 

rozum! Nazvat věci pravým jménem, tím čím prostě jsou. Nic víc. Každý teď jen litoval, 

že s tím musel přijít někdo jiný. Nějaká nezkušená učnice, která ani nezná filigránská 

zákoutí diplomacie.  

Překvapení 

 

Noc je tichá, hvězdy planou, 

vánek listy pocuchá. 

V městském parku hluku stranou 

šeptají rty do ucha: 

 

„Toužím po tvé jemné pleti, 

chci dotknout se tvé nahoty, 

jen věřím, že milé je ti,  

že jsem děvče jako ty.“ 

 

„Mám tě ráda jako ty mě, 

však něco říct mám obavy, 

že totiž jsem vloni v zimě 

změnila své pohlaví.“ 

 

„... a dnes je z tebe svůdná žena 

já průchod chci dát svému citu, 

však zřejmě budeš překvapena, 

že hledíš teď na transvestitu.“ 

 

„I to se mi vlastně líbí, 

láska vždycky něco chystá. 

Já mám také drobné chyby-  

jsem voyer a masochista.“ 

 

V tichu parku svůj sen sní 

s bičíkem a okovy. 

Toť naše doba moderní – 

vím to já, víte to vy. 

Setkání 

Pepe měl výtečnou náladu, protože mu jeho nevšední práce šla od ruky. Beze spěchu 

plnil objemné zavazadlo vším, co mu přišlo pod ruku. Od drobných uměleckých 

předmětů na policích přes menší obrázky a až po přehrávače. A k přehrávači patří disky a 

proto šup s nimi do brašny. Pepe nebyl žádný novic, ale zkušený bytař, který se držel 

dobrých, dávno zažitých zásad. Tou hlavní bylo chovat se tak, aby nebylo hned na první 



pohled vidět, že v bytě byl zloděj. Šel dokonce tak daleko, že v domácnostech, kde měli 

zvlášť uklizeno, se vyzul raději hned u dveří, aby snad po sobě ještě nemusel vysávat. 

Právě když se chystal vykročit po třicetiminutové práci do slunného dopoledne všedního 

dne, stanul v předsíni a znehybněl. Za dveřmi se ozvaly tlumené hlasy a chřestění klíčů. 

Jako kočka neslyšně a mrštně přehoupl se do ložnice a v témž okamžiku, kdy do předsíně 

vstoupili dva lidé, muž a žena, nehlučně za sebou zavřel dveře skříně a zařadil se mezi 

mírně vonící róby a župany. 

„Ty seš ale mazanej, Robíku,“ šeptal hlas v předsíni. 

„To kvůli tobě, zlatíčko.“ 

„A nemůže tě hledat tam?“ 

„Nesmysl. Řekl jsem jí, že jedu pro sazenice do jednoho statku, kam volat přece nebude a 

do práce už vůbec ne.“ 

„Tak už pojď, nic neříkej, ať neztrácíme čas. Přines z ledničky zatím šampaňské, já se 

osprchuji. Počkej, vezmu si ten župánek od tebe.“ 

Mezerou ve dveřích skříně sledoval Pepe dovádivé krůčky půvabné blondýnky, jak se 

přibližovaly k jeho skrýši a znejistěl. 

„Ne,“ zachránil ho mužský hlas, „přijď z koupelny jenom tak, v ručníku.“ 

„Ty divochu, to by toho mýho jaktěživ nenapadlo!“ 

Pepe se už značně potil a snažil se po milimetrech sejmout z ramene těžkou kabelu 

s kořistí. Stával se sice svědkem nevšedního divadla, ale těšilo ho to pramálo. Tady bylo 

nejlépe cítit, jak je čas relativní. Zatímco v moderní, tmavě zelené ložnici utíkal rychlostí 

lehkonohé srnky, za dveřmi skříně trčel jako balvan stále na stejném místě. 

Hleděl štěrbinou do pokojového šera přímo na ložnou plochu postele, ani nedýchal a děsil 

se, že bude odhalen. Zatraceně. Proč jenom nevzal nohy na ramena o chvíli dřív. Sevřen 

mezi ramínky ověšenými řadou šatů, s těžkou brašnou u chodidla lapal proužek vzduchu, 

přicházející k němu mezi křídly dveří.  

Tlumené hlasy, tichý smích a měkká hudba doléhaly k jeho vězněným uším a Pepe měl 

tisíc chutí už už vystoupit, omluvit se, položit brašnu a odejít. Snad by to i udělal, kdyby 

ho nezaujala náhlá změna situace. Obě rozcuchané postavy se najednou posadily tak 

prudce, až to vypadalo směšně. Nejdříve vůbec nechápal, proč muž bleskurychle posbíral 

své svršky, dokonce i obě sklenky, ale dříve, než se mohl vzpamatovat, byli ve skříni dva. 

Pepe ve svém koutě ani nedutal, jen zpoza ramínka hleděl na vytřeštěnou tvář, pozorující 

jeviště za štěrbinou dveří a poslouchal hlasy z ložnice. 

„Dobře, že jdeš, Arnošte, já jsem dnes musela zůstat doma, je mi tak špatně.“ 

„Nemáš horečku?“ strachoval se Arnošt, „jsi hrozně rozpálená.“ 

„Nevím, musela jsem si samým rozčilením zapálit.“ Argumenty nezněly příliš 

přesvědčivě, ale lepší pochybné, než žádné. Do skříně doléhal zvuk kroků a pak zdánlivě 

otázka od věci:  

„Pipinko,“ lupič ve skříni málem vyprskl. Kdo to kdy slyšel, prý Pipinko, „kde je ta 

ebenová soška? A ta babiččina miniatura? No tohle? Kam jsi dala tu čínskou vázu? Tys ji 

rozbila?“ 



„Ne,“ užasla Pipinka. Nebyla si jistá, zda Robík předměty někam neukryl, tak pro jistotu 

zašpitala, „já jsem to nechala odhadnout. Víš, Arnošte, abychom zjistili,  jakou to má 

vlastně cenu.“ 

„Co tě to napadlo? To ses mě mohla zeptat. Vlastně nakonec je to docela fajn, aspoň to 

budeme vědět.“ 

Rozhovor se odvíjel dál, ale to se nad ramínky setkaly pohledy obou zlodějů. Robík 

sebou trhl, ale naštěstí ne tak, aby je prozradil. Pepe zašeptal hlasem tichounkým jako 

vánek: 

„Mám to všechno tady v brašně. Ale na vás bohužel nezbylo.“ 



 
 



Situační 

 

Byl to večer připravený  

na hudbě a na víně,  

kořením jsou křivky ženy,  

hledím na ně ze skříně. 

 

Tlačí se nás tady víc  

a přijdou ještě horší časy.  

Zatím to je ještě nic, 

přibude k nám další asi. 

 

Za dveřmi už klíče zvoní,  

ona jde k nim nevinně.  

Špatné pro nás, dobré pro ni  

– další host jde do skříně. 

 

„Abychom se představili.  

Jsem profesor.“ „Já doktor práv.“  

„Já jsem lékař a v této chvíli  

jen doufám, že jsme každý zdráv.“ 



 

Firma pana Vechtra 

To nemohlo začít jinak, než náhodou. Shodou okolností, kdy se pod šťastnou hvězdou 

setkají lidé, kteří vlastně neplánují zvláštní obrat v životě.  

Vilka Vechtrových se krčila na kraji městečka, pak už jen další tři domky uzavíraly 

hranice obytné čtvrti. Za nimi utíkala okresní silnice, lemovaná rozlehlými poli se 

zvlněnou krajinou na modravém obzoru.  Anežka Vechtrová se starala o několik 

leghornek a šest králíků, Zbyněk Vechtr si už připravoval své kutilské náčiní spolu 

s velkými plány na léta důchodu. 

Stál ve frontě u pokladny s ruční pilkou, když ho zezadu oslovil pan Rejžek.  

„Dobré odpoledne, pane Vechtr. Tak konečně nám trochu sprchne.“ 

„Však na to čekáme. Už aby to bylo.“  

„Když vás vidím s tou pilou. Vy znáte ty moje okenice. Jedna mi praskla a teď nevím, 

jestli ji mám opravit na místě, jenomže k tomu bych neměl dobrý přístup. A když ji 

odmontuju, tak potom nemusí sedět. Co myslíte?“ 

„Udělejte si šablonu z latěk a na zemi to sesaďte. Když tu okenici dáte dohromady podle 

šablony, tak vám sedne i na okně.“  

„To je pravda, to vám děkuju, ano, to je dobrý nápad! Děkuju, pane Vechtr.“  

Ten už byl však na řadě, jen se usmál, přátelsky na Rejžka mávnul a odešel z obchodu. 



Byla to malá muška, nepatrný kamínek, který spustil lavinu. 

Týž den v podvečer seděl před televizní obrazovkou, když se ozvalo zaklepání na dveře.  

„Nezlobte se, že vás ruším. Mluvil jsem s panem Rejžkem a tak myslím, že byste mohl 

poradit možná i mně.“ 

„To nevím. A o co jde?“ 

„Mám v podkroví na příčném trámu hnízdo sršňů a nevím co s tím. Co byste doporučil?“ 

„Vezměte si rukavice nasáklé octem, potřete si octem i obličej, aby na vás nešli a 

připravte si velkou plechovku plnou vyjetého oleje. Pak se dostanete k tomu trámu a 

nesmíte se jich bát. Tu plechovku s olejem nasadíte zespodu na to hnízdo a budete držet. 

Za nějakou chvíli odřízněte nožem hnízdo a nechejte je spadnout do oleje. To je 

všechno.“ 

„To by mě nenapadlo! Moc vám děkuju, pane Vechtr, hned v sobotu se do toho pustím.“ 

Následující ráno už na něj čekala paní Brousilová. 

„Pane Vechtr, můžu na chvilku?“ 

„Co byste potřebovala?“ 

„Nevyšly mi pivoňky. Tedy, přesněji, nekvetou.“ 

„Cibulka musí být ve správné hloubce a někdy musíte počkat několik sezón.“  

Začínal si zvykat na jistou popularitu, která ho stále udivovala.  

„Je lepší pokládat střechu na jaře a nebo na podzim?“ 

„Pane Vechtr, je to pravda, že čokoláda je pro psa jedovatá?“ 

„Nemám v létě, když je opravdu vedro trochu podhušťovat pneumatiky?“ 

„Promiňte, pane Vechtr, můžu nějak umýt prsty zbarvené ořechovými slupkami?“  

Stal se populární mezi sousedy, ale zaznamenal, že za ním začali chodit i lidé, které 

v životě neviděl. Přiváděl je věhlas, kterému nerozuměl. Poskytoval rady, které by podal 

každý, často i ten, kdo s dotazem přišel. Napadlo ho, že prostě chtějí jen ujištění, že se 

rozhodli správně. Po šesti týdnech od onoho náhodného setkání s panem Rejžkem pověst 

nabyla takového rozměru, že jeho žena konečně navrhla. 

„Zbyňku, proč by sis nemohl otevřít poradenství? Vždyť za tebou chodí a jezdí lidi přes 

lán světa.“ 

„Anežko, to je nesmysl. To je náhoda, že se sem lidi hrnou. Já přece na nějaké 

poradenství nemám žádné vzdělání. Nevím ani jakou podnikatelskou činnost bych uvedl. 

Jak bych účtoval své rady? To nejde, opravdu ne.“  

To odpoledne se podíval oknem a  viděl přijíždět automobil, jaký se vídá jen 

v reklamách. Otevřel dveře a nevěřil. 

„Dobrý den, pane Vechtr.“ 

„Vy?“ žasl Zbyněk. 

„Ano, možná mě znáte z filmového plátna.“ Měl tmavé brýle a límec ohrnutý nahoru. 

Vechtrovi bylo jasné, že nechce, aby přitáhl obecnou pozornost.  

„Aby ne! Pojďte dál.“ Vechtr byl v hřejivých rozpacích. Z kuchyně vyšla Anežka a 

zůstala zírat s otevřenou pusou. 

„Anežko, rychle, nabídni něco, to je pro nás opravdu veliká pocta.“  

„Děkuji. Moc dlouho se u vás nezdržím. Chtěl bych se však s vámi poradit.“ 

„Se mnou? Ano, tedy co pro vás mohu udělat?“ 



„Mám nabídku menší, po pravdě zanedbatelné role ve filmu. Ten film je však 

připravován v Hollywoodu. Problém je, že jednak nejsem ztotožněn s námětem a scénář 

se mi nelíbí, ale to bych jako herec mohl nějak překonat. Závažnější překážkou je však 

pro mne dlouhodobý závazek v divadle a celkem tři scénáře domácí. Představuji ve všech 

třech významné postavy a na tu práci se těším. To by bylo třeba odříct. Na druhou stranu, 

zkušenost z Hollywoodu je něco, co mě láká.“  

„Vezměte si štrúdl. Anežka umí štrúdl, jaký v Hollywoodu určitě neznají.“ Host se usmál 

právě tak, jak ho znají z dlouhé řady velkých rolí. Vechtr však pokračoval, „podle mého 

názoru, cítit se budete lépe, když dodržíte závazky a pustíte se do práce, ze které budete 

mít dobrý pocit. Navíc, slovo je slovo. Jsem přesvědčen, že ta nabídka přijde znovu. 

Téměř si troufám tvrdit, že je tam v tom Hollywoodu zdravě zarazí, že jste je odmítl a 

nabídnou vám něco většího.“  

„Ten štrúdl skutečně voní skvěle, to ochutnat musím. Myslím, že máte pravdu, pane 

Vechtr. Taky jsem si to tak myslel. Jsem rád, že se na to tak díváte. Ještě dnes je moje 

asistentka vyrozumí.“ Anežka stála stranou a v obdivném úžasu a neuvěření zírala na 

známou tvář. Vechtr měl na jazyku otázku. 

„Můžu se vás zeptat, co vás za mnou přivedlo? Já přece nejsem filmový odborník.“ 

„Máte pověst člověka, který poradí vždycky správně.“  

„Jenomže já nevím, jak jsem k tomu přišel. Často těm lidem, kteří za mnou přicházejí ve 

větším a větším počtu prostě jen řeknu to, co sami vědí. Často se jich zeptám, co by 

udělali sami a nebo co považují za nejlepší řešení, oni to vysloví a já jen řeknu, že to je 

asi ta správná cesta. To je všechno. Lidi mi za to občas něco přinesou a já jsem 

v rozpacích.“ 

„To je pověst.“ Usmíval se a s omluvným pohledem si bral už třetí kousek Anežčina 

štrúdlu. „Protože se pohybuji v oblasti popularity, něco vám prozradím na oplátku.“ 

Naklonil se nad stůl a začal tišeji, „na mně například není nic zvláštního. Mám 

zaměstnání jako každý jiný, když to tak vezmete. Popularita je jako koule ze sněhu. Jsou 

lidé s talentem v tom či onom oboru, vezměte si třeba naprosto neznámého, ale 

vynikajícího zpěváka. Pracně buduje tu svou kouli ze sněhu, má zmrzlé dlaně a vydává 

veliké úsilí. Kousek po kousku tu svou kouli staví, přidává a zvětšuje ji. I to je cesta. 

Pokud vydrží, jednou se třeba ukáže, že toho jeho pomyslného sněhuláka už nelze 

přehlédnout. Pak jsou jiní. Prostě se nějakým hnutím na vrcholu svahu uvede do pohybu 

pár bezvýznamných vloček. Náhoda je žene svahem dolů, bez námahy, samovolně a v 

podstatě bez úsilí nabaluje sníh a koule se zvětšuje. Té se veřejnost věnuje, protože roste 

rychle a je v pohybu. Tak to je, pane Vechtr.“ 

„Já jsem ta druhá skupina?“ ujistil se trochu zklamaně Zbyněk. 

„Možná. Ale to nic neznamená. Buďte rád. Platí i tady, a možná ještě víc, než v tom 

prvním případě, že narazíte na závist. Nebudete asi ani dlouho čekat. To, že vám lidé 

něco dávají? Tím sami zviditelní hodnotu vaší účasti, pane Vechtr. To není vaše cena, ale 

jejich. Ten štrúdl mě tedy dostal. Zůstal bych tady s vámi déle, ale jsem ve spěchu.“ 

Rozloučili se, ještě krátce postáli před domkem a Vechtr si všiml několika tváří sousedů 

za okny svých bytů.  



Pan Zbyněk Vechtr si během následujících týdnů musel stanovit hodiny. Pochopil 

několik principů. Předně nemůže podtrhnout stoličku sobě a tím méně širokému okolí 

tím, že by službu zrušil. Zasáhl by tak plošným traumatem mnoho lidí, kteří jsou v nějaké 

svízelné situaci. Dále bylo nutno věnovat se každému případu alespoň deset minut. Ne 

příliš krátce, protože by doporučení ztratilo na váze. Ani však příliš dlouho, protože by to 

zavánělo Vechtrovou bezradností. Kromě toho bylo třeba oddělit službu od odměny. On 

poskytoval rady a Anežka, pokud někdo uvážil, nezávisle přijímala sousedské pozornosti.  

Zaklepání. 

„Dobrý den, pane Vechtr. Já jsem z finančního úřadu.“ 

„V čem mám mohu poradit?“ 

„Poradit? Prosím? Já jsem z finančního úřadu a přišel jsem se podívat na vaše přiznání, 

váš živnostenský list, účetnictví a daňový výkaz.“ Vechtr pochopil, že odněkud ze tmy 

vyletěl šíp.  

„Nemám nic takového.“ 

„Tak to budeme muset dořešit jinde. Bude dobře, když si zabalíte základní potřeby a 

pojedeme.“ 

„Nevěděl jsem, že každý občan musí mít živnostenský list.“ 

„Každý jistě ne, ale ten kdo podniká, ten ano.“ Usmíval se povýšeně, jistý si svou mocí. 

„Jistě, protože já však nepodnikám, nemám ani živnostenský list.“ 

„Ale! Jakpakto, že ne? Vždyť k vám jezdí lidé z daleka!“ 

„To mě přece nenutí mít živnostenský list. Prostě přijedou.“ 

„Ale vy jim poskytujete rady a doporučení. A za úplatu.“ 

„Prosím, tady pozor. Já od nikoho nic nepožaduji a osobně od nikoho nic také neberu. 

Nemám žádné ceny, nemám webovou stránku, nijak neinzeruji. Myslím, že jde o nařčení, 

které budu formulovat svému právnímu zástupci. Pokud bude vyhodnoceno jako 

přestoupení a zneužití vaší pravomoci, hrozí vám soudní sankce, případně odnětí 

svobody.“ Úředník zmlkl, zčervenal a setřel si holé orosené čelo.  

„Vy máte přece firmu, ne?“ 

„Jakou? Nemám, pane, nic takového. I pro vás mám však radu. Opusťte okamžitě můj 

dům. Anežko, schovej buchty.“  

Ponížen, ztrapněn, zesměšněn a hluboce uražen bez pozdravu odešel a hlučně za sebou 

zavřel dveře. 

Odjel zpět do úřadu a dlouho mu to leželo v hlavě. Nejprve zloba a touha pomstít se. Pak 

přišla fáze uklidnění, porozumění a prohlédnutí.  Začal tiše připravovat kroky, kterými 

Vechtra hodlal smazat.  

Mezi známé začal sám o sobě šířit pověst odborníka v mnoha oblastech, mísil se do 

hovorů s cílem vnést nějaká trefná doporučení, rady a nabízel konzultace, jimiž 

vysvobodí ty, kteří jsou zakleti do bezradnosti. Zatím ale mnoho klientů neměl. Bylo 

třeba posílit zázemí.  

Půjde na to jinak. Skutečně založí firmu. Na rozdíl od toho Vechtra si však zajistí 

Živnostenský list, stane se poradcem jak se sluší a patří! Bude odvádět daně a spustí 

reklamní kampaň. Založí si webovou stránku. Co víc! Nechá si ji vytvořit odborníkem! 
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