
 

 

Moje NEJ 
 
Nejoblíbenější film: těch je mnoho, ale řeknu první, co se mi vybaví – Sedím na konári a je mi dobre, pak 

Ďáblova past, protoţe v něm hraje mladý a skvělý Vít Olmer a také "stará trilogie" Hvězdných válek 

 

Nejoblíbenější drink: pivo, víno a Jelzin jablko 

 

Nejoblíbenější barva: černá a tmavě zelená 

 

Nejoblíbenější divadelní hra: Úplné zatmění a Maryša (jednu jmenovat nedokáţi) 

 

Nejoblíbenější kniha: Nebezpečný poklad (dětská) 

 

Nejoblíbenější televizní pořad: ticho 

 

 

Já a osmáci degu 
 

Mýtus: Kdyţ se budu osmákovi dostatečně věnovat, mohu si pořídit pouze jednoho.  

Pokud chcete mít zdeptaného a smutného tvorečka, pak si skutečně kupte jen jednoho. Ale jestli 

vám záleţí na tom, aby osmáček ţil v rámci moţností šťastný a spokojený ţivot, vţdycky mu opatřete 

kamaráda. Ten, kdo nechce mít mláďata, můţe si samozřejmě zvolit jedince stejného pohlaví. Dva 

osmáčci nebudou ani o to víc páchnout, ani výrazně víc nesní krmiva. Ostatně ve svém přirozeném 

prostředí ţije osmák ve velkých společenstvích a tak chov jednoho osmáčka se vyloţeně staví proti 

přírodě. 

(Sedm mýtů o chovu osmáků degu)  

 

 

 

V úterý 24. 5. postihlo mou domácnost drobné, ale vlastně příjemné zemětřesení. Přišla jsem jako 

jindy po náročném dni domů a v kleci, kde chovám tři samičky osmáka degu a jednoho samečka, se 

pod druhou nejmladší samičkou Rozárkou vrtěly čtyři ocásky a do toho se ozývalo slabé pískání.  

Aniţ by mě na to plachá a zároveň velmi divoká Rozárka upozornila, stala jsem se nečekaně 

kmotrou, či babičkou, nazvěte si to jakkoliv.  

Tím okamţikem jsem se ovšem především z majitelky změnila na chovatelku. A díky mým čtyřem 

malým jarním dárečkům jsem pochopila, ţe nejsem zrovna stvořena pro to mít sama potomstvo.  

Od té doby, co přišla chlupatá mrňata na svět, kaţdou chvíli běhám ke kleci, kontroluji, zda se 

Rozárka o svá dítka pečlivě stará, zda je poctivě kojí a vůbec zkoumám, jestli jim něco nechybí. První 

týden jsem proţila v zaměstnání jak v hororovém snu, kdy jsem pořád přemýšlela, zda je Rozárka s 

prcky v pořádku a moje schopnost soustředit se na práci se blíţila nule. Kolegy jsem nicméně o této 

radostné události informovala a oni se jiţ smířili s tím, ţe ţvatlám jen o tom, jaké mají moji malí 

svěřenci pacičky, hlavičky a jak dobře prospívají.  

Musím konstatovat, ţe mrňata nějak předbíhají vývojem všechny statistiky, uţ čtvrtý den po 

porodu prozkoumávala klec. Dnes po týdnu umí vyšplhat aţ nahoru v kleci a dokonce se pokouší 

ochutnávat mrkev a veškerou stravu, jíţ zásobuji jejich maminku. A proto jsem na své svěřence 

patřičně pyšná a všude se chlubím, co všechno zvládnou a hlavně, jak rychle rostou. Zvláště jeden 

sameček, který uţ po narození dosahoval dvojnásobné velikosti svých dvou sestřiček a bratřička a 

tento náskok si udrţuje nadále.  

Zatímco první dva dny osmáčí miminka vypadala jako mikroštěnata, nyní se jiţ začínají podobat 

svým rodičům a původně tmavě hnědá srst jim lehce světlá do barvy zděděné po rodičích. A zoubky, 

jeţ mají jejich rodiče sytě oranţové a silné, se drţí bílé barvy.  

Na jednu stranu se těším, aţ malí povyrostou a začnou být na své mamince nezávislé, na stranu 

druhou se té chvíle trochu bojím, neboť tři z těch úzkostlivě střeţených mrňousků předám novým 

majitelům, kteří pro ně připravili nový domov.  

(Matkou čtyřčat proti své vůli) 

 



 

 

Já a alkohol 
 

 

Jiţ jako pětiletá jsem tajně dopíjela lahve od piva, zjistila jsem totiţ, ţe na dně vţdy tatík něco 

nechá, a lahev neprozřetelně odloţí do mé blízkosti. Rodičům chvíli trvalo, neţ pochopili, proč jsou 

lahve tak vzorně prázdné, a proč se občas podivně motám naší garsoniérou. K mé neradosti a po 

razantní slovní exekuci, kdy mě rodiče upozornili na škodlivost tohoto moku, aniţ by mi objasnili, proč 

se jich ona škodlivost netýká, začali odstraňovat nádoby z hnědého skla na místa, kam jsem nedosáhla. 

Na základní školu jsem proto vstoupila coby naprostý abstinent. 

Matně si vzpomínám pouze na dva excesy, jimţ jsem přihlíţela, a to kdyţ sousedovic šestiletý Jára 

dostal lok plzeňského aby se mu upravil ţaludek a on vlivem nepozornosti dospělých vypil celý půllitr, 

a pak v sedmé třídě, kdy spoluţáci ochutnávali před hodinou vzorky alkoholu, který přinesli na ţádost 

učitelky k chemickým pokusům. Jára i spoluţáci skončili pochopitelně řádně rozveselení k neradosti 

svých vychovatelů.  

Na střední škole jsem pila z počátku jen coca colu, v mých sedmnácti letech se moji bodří 

bratranci rozhodli, ţe mě naučí pít pivo a naučili. Od té doby se stalo mým zřejmě doţivotním 

přítelem. Ovšem nikdy jsem nedosáhla té úrovně, abych vysedávala v hostinci kaţdý den a proto pro 

mě obě formy skautingu zůstaly a zůstanou zřejmě navţdy zapovězeny, neboť tu první á la Jestřáb jsem 

zavrhla uţ dávno a po druhé netouţím.  

(Pivní skauting je fenomenální sport) 

 

 

Psal se rok 1993. Bylo mi krásných sedmnáct, propadala jsem z účetnictví a na celou diskotékovou 

noc jsem si vystačila s pouhou stokorunou. Navíc jsem své chabé příjmy často zvyšovala různými 

přivýdělky, kterých se ovšem nenašlo tolik jako dnes. Starým a osvědčeným fenoménem pak proto 

logicky zůstávala chmelová brigáda.  

Kdyţ mi můj tehdejší přítel sdělil, ţe do jisté zapadlé vísky odjíţdí část studentů Fakulty strojní 

VUT v Brně, vetřela jsem se mezi ně a na brigádu jsem se přihlásila. A nikdy jsem toho nelitovala. 

Přestoţe jsem doma musela namluvit, ţe mě pozvala kamarádka na chatu, coţ se mi ve finále 

nepodařilo pochopitelně dokázat… Ale to předbíhám událostem. 

Chmelová víska, jejíţ jméno si nedokáţi vybavit, nás přivítala, nízkými buňkami, v nichţ jsme měli 

po celou dobu brigády bydlet. Jiţ v autobuse jsem si lámala hlavu, s kým asi tak budu ubytována, kdyţ 

kromě pěti děvčat se na sedadlech tísnilo nejméně třicet mladých muţů Ale záhy jsem pochopila, ţe to 

nikdo na chmelu neřeší. Tudíţ jsem se ocitla v pokoji, tedy pokoj povaţuji za honosný název pro tu 

špinavou cimru se čtyřmi palandami, spolu se sedmi studenty VUT, z nichţ jsem pouhé dva do té doby 

znala. Musím konstatovat, ţe uţ nikdy v ţivotě se ke mně muţi nechovali tak gentlemansky jako tam.  

Základním heslem totiţ bylo přeţít. Samozřejmě kluci dostali lehčí práci na poli, a mě přiřadili na 

česačku k válečkům. Tam jsem pochopila, ţe maturitu musím sloţit úspěšně, neboť stát celý den u pásu 

by mě zničilo. Staří chmeloví matadoři mě samozřejmě dopředu upozorňovali, ţe se mi o válečcích, 

přes které přebíhají chmelové šišky, bude zdát i v noci. A uvidím je pokaţdé, kdyţ zavřu oči. A nelhali. 

Musím rovněţ říct, ţe nikdy poté uţ jsem neměla tak šílený hlad jako na chmelu, kde jsem 

konzumovala z ešusů UHO – univerzální hnědou omáčku snad s šesti knedlíky a v šest ráno snídala 

párky, přičemţ normálně do osmi hodin nejsem schopná pozřít sousta.  

Ovšem jsem nepřibrala ani deko a dnes bych si ráda chmel naordinovala coby odtučňovací kůru. 

Nejvíc mě ale dostaly místní sprchy a záchody. Holčičí sprcha měla dostatečně velká okna na to, aby 

někteří ještě lehce pubertální studentíci nakukovali dovnitř, a část z nich se dokonce pokoušela 

sprchovat spolu s námi. Záchody tvořila soustava dřevěných budek, kde zvláštně od sebe postavené 

trámy poskytovaly kaţdému slušný výhled do obličeje toho druhého. Jestli jsem na chmelu něco 

upřímně nesnášela, tak právě místa určená pro hygienu. 

Na česačce ţádná toaleta prakticky neexistovala, matně vzpomínám na to, ţe za hromadou slámy 

existovalo něco jako veřejný záchodek. Pro městskou slečinku pak pravidelné pouţívání tohoto 

zařízení znamenalo obrovské psychické vypětí. Podobné jsem pociťovala i při převlékaní, naštěstí hoši 

slušně odešli na poţádání z místnosti, a navíc ráno odcházeli na pole dříve neţ já na česačku, proto 

jsem pak měla celý pokoj pro sebe.  



 

Jeden z mých spolunocleţníků našel kus torza zrcadla, a vůbec se o mě starali velmi náruţivě, a 

kdyţ se ochladilo, zatopili v kamnech tak náramně, ţe jsem měla na všem oblečení tenkou vrstvu 

popílku.  

Poměrně hodně mě rovněţ deptaly dvě studentky Pedagogické fakulty, které se snaţily nám 

upracovaným brigádníkům večer organizovat táboráky a vůbec kolektivní zábavu jako na pionýrském 

táboře. Kdyţ jsem se odmítla zúčastnit, přišlo mě asi pět lidí upozornit ţe trhám partu.  

Kolektiv brigádníků obsáhnul i dvě dobrovolnice – noční sociální pracovnice, studentky Fakulty 

strojní, které si vydupaly dvoulůţkový pokoj, v němţ se pravidelně večer střídali upracovaní 

brigádníci.  

Docela jsem ty chlapce chápala, neboť kromě práce v té vesnici skutečně chcípl pes. Učinili jsme 

několik pokusů jít se osvěţit pivem do místní hospody, ale paradoxně v chmelové vísce pokaţdé došlo 

pivo. Jak by pravil klasik – na takové návaly tu nejsme zařízení. V den kdy se střídaly směny, a 

vytvořilo se tím více volna, jsme se vydali do Podbořan a teprve tam jsme mohli svlaţit hrdlo 

lahodným mokem.  

Postupně jsme zvládli objevit ještě další dvě hospody, ale legend o tom, jak se na chmelu pije, 

jsme nedostáli. Jednoduše jsme měli poměrně hodně práce a únava vţdy vykonala své.  

Ale samozřejmě i humorné chvilky jsme si uţily. A to kdyţ jsem si chodila z lenosti výhradně do 

pánských umývárek oplachovat ruce před jídlem, neboť stály blíţe jídelně a za závěsem se krčil 

sprchující se mladík, jehoţ jsem si nevšimla, a nebo kdyţ jsem při cestě na improvizované wc za 

jednou hospodou spadla do jámy, přičemţ za deset minut se to mé známé přihodilo taky.  

Ale Starci na chmelu se nekonali. Za těch 14 dní vyplněných válečky, jídlem a pivem jsem si 

vydělala na tehdejší poměry velmi slušné peníze, dlouhá léta jsem si schovávala výplatnici na 

památku. Za chmelovou mzdu jsem si tehdy pořídila mimo jiné černou dţínovou bundu, která mi 

slouţila ještě mnoho dalších let a symbolicky připomínala desítky hodin u válečků.  

Za vydělané peníze jsem také oslavila osmnáctiny. Muţský chmelový kolektiv mě nadchl a jen 

těţko jsem se vracela do dívčího školního.  

Kaţdopádně doma poté, co máma ucítila z mých svršků chmel a našla ve svetru torza chmelových 

šišek, jsem musela  s pravdou ven. A dostala jsem pěkně vyhubováno. Přesto kdyţ slyším vyprávět 

starší kamarády o tom, jak jezdili se školou povinně na chmel, můţu si říct – taky jsem to zaţila ale 

jinak a dobrovolně. Snad jen toho Filipa jsem tam mohl potkat. Moţná jsem ho nepotkala kvůli tomu, 

ţe se ani já nejmenuji Hanka…  

(Na chmelu nám scházelo pivo) 

 

 

 

Na svůj říjen nedám dopustit. Vţdyť jsem do něj vkráčela s odhodláním vytěsnit ze svého bytí 

alkohol, jenţ provázel mé kroky posledních patnácti let. Uvědomila jsem si totiţ, ţe jsem toho jiţ 

vypila dost, a onu štafetu předám mladším experimentátorům, jeţ se po „pařbě“ nemusí, na rozdíl ode 

mě, léčit tři dny, a ze spanilé noční jízdy odchází zásadně nestřízliví.  

Opilost se mi vůbec zdá ošemetná, tedy ta způsobená lihovinou, opilost láskou, či nějakým 

intenzivním pocitem se vyplatí rozhodně víc, ačkoliv i ona přináší občas trpkou kocovinu. Kaţdopádně 

dávám přednost tomuto typu před hlavou v záchodové míse.  

Bohuţel se ale naše společnost ještě nenastavila tím směrem, aby se vedle hašteření nad rezavým 

mokem v hospodě pěstovalo v hojnější míře i posezení nad šálkem čaje. Ostatně i já sama mezi přáteli 

budím údiv, protoţe si mě pamatují coby proslulou prolévačku hrdla. Ale prolévačku jsem úspěšně 

opustila. Ostatně pan doktor přes únaváč (chronickou únavu) mi kdysi dal dobrou, moţná na pohled 

jednoduchou ale účinnou radu: „Naučte se poslouchat své tělo a dopřejte mu, co si ţádá a co mu 

prospívá.“ S tím souvisí i zmíněné chmury. Unavené a všelijak strádající tělo náš mozek rozhodně 

nenechá v klidu a v podstatě pak přičte namáhání na jeho vrub. Většinou si myslíme, ţe svůj 

organismus ošálíme, ale on se nenechá a naopak nám dá jasně najevo, ţe jsme něco přehnali.  

Naše prababičky ţily v souznění s přírodou. S příchodem sychravých odpolední ustávaly venkovní 

práce a po namáhavém jaru a létě se tím pádem zklidňoval rytmus. I kdyţ z našeho pohledu se tehdy 

dřelo celoročně. V současnosti se moţná nedřeme, zato štveme a stresujeme, chceme být nejlepší, 

nejúspěšnější a nejvýkonnější. Přála bych kaţdému, aby tyto bláhové sny o dokonalosti opustil s 

vědomím, ţe můţe své následné deprese shazovat na kterékoliv roční období, ale příčina vězí v něm 

samotném. Teprve po jejím odhalení se můţe duše osvobodit.  

(Deprese nechávám za dveřmi) 

 



 

 

 

Já a muži 
 

Milý deníčku, opravdu jsem se zamilovala do krasobruslaře, je mu devatenáct a jmenuje se Tomáš 

Verner. Měří skoro 180 cm a na ledě se pohybuje s elegancí a šarmem… Takhle nějak moţná začínají 

zápisy náctiletých dívek poté, co jako osamělý reprezentant českého krasobruslení reprezentoval 

Tomáš Verner naši zemi na olympiádě v Turíně a dokázal tím, ţe právě našemu krasobruslení v jeho 

osobě začíná svítat na lepší časy. 

A vůbec bych se oněm děvčatům nedivila, neboť jsem se zamilovala rovněţ.  

(Zamilovala jsem se do krasobruslaře!)  

 

Doma mám na stěně zarámovaného Arthura Rimbauda – podobiznu z jeho 16 let. Pak se mi líbil i 

Jesenin. Tudíţ tito dva pánové by se mi fyzicky zamlouvali, ale osobnostně nikoliv. Jesenin moc pil a 

Rimbaud byl dobrodruh. Povahově, kdyţ nad tím přemýšlím, by mi neimponoval asi nikdo. Snesla 

bych tak moţná Hálka, protoţe byl optimista a hodný chlap. Z Nerudy i Máchy bych vykvetla úbělem a 

v noci ţárem. I kdyţ oba asi disponovali velkým šarmem… 

Mě nejvíc přitahuje ten muţ, jakého jsem si našla nedávno po mnoha letech pokusů a omylů. A 

přitahuje mě asi na něm nejvíc to, ţe je tak chlapský, má charakter a není zbabělec, ale zároveň 

dokáţe být vnímavý, citlivý a mít porozumění. K tomu bych přidala nezbytnou inteligenci a smysl pro 

humor. A hlavně má charisma, coţ já povaţuji za důleţité proto, aby se mi líbil fyzicky. 

(Jesenina bych za partnera rozhodně nechtěla)  

 

Nedávno jsem spolu se třemi mladšími dívkami navštívila jednu maloměstskou diskotéku a 

přiznám se, ţe mě poněkud vyděsilo, jak se mladí muţi vlastně chovají. Diskotékovému věku jsem jiţ 

mírně odrostla, přesto mi nečiní problémy jít se jednou za čas vyřádit na parket. Nikdy jsem však 

nenavštěvovala tyto podniky za účelem „lovu“, i kdyţ mohu s klidným svědomím říci, ţe několik mých 

známých tu potkalo své partnery, s nimiţ ţijí dodnes. Ovšem v současnosti mi není zcela jasné, co 

vlastně mladíci na diskotékách pohledávají, resp. hledají. 

Mé mladé kamarádky v rozpuku se totiţ celkem obstojně vlnily pod světly, ale vyslouţily si pouze 

to, ţe většina mladíků stála u baru, či na kraji parketu, lila do sebe pivo a tupě na ně civěla. Čekala 

bych, ţe chlapci odlepí své tělo od barového pultu a pozvou některou z dívek na drink, nebo se s ní 

půjdou pohupovat do rytmu nejnovějších tanečních šlágrů, ale tak se bohuţel nestalo. Prostě s údivem 

jsem zjistila, ţe těmto akčním hrdinům disko sálů stačí jen pít a koukat. 

(Jak se neseznámit) 

 

 

Mám dvojnásobnou zkušenost s tím, ţe se můj partner citově zainteresoval jinde. Bohuţel dotyční 

si moţná dodnes myslí, ţe zamilování není ţádná nevěra a dokud nespočinou s dívčinou v milostném 

objetí, nic hrozného se nestalo. Ale ono stalo. Kdybych měla popsat jejich chování, vystačila bych si s 

jedním slovem – směšné. Nicméně jejich blouznění spočívalo zhruba v tom, ţe chodili na WC s 

mobilem psát potají smsky, mívali zasněný výraz, a já jsem jim najednou připadala jako úplně nejhorší 

bytost na světě, coţ mi dávali patřičně a všemoţně najevo. Ačkoliv jsem v obou dvou případech tušila, 

o jaké dívenky se jedná, po vyslovení jejich jmen nahlas, dočkala jsem se nadávek a označení typu – 

nesnesitelná ţárlivka. Kdyţ ale bez mého přičinění vyšla pravda najevo, ţárlivka (tedy já) si v prvním 

případě balila kufry, v druhém poslouchala, jak to má chlapec sloţité, neboť onu slečnu opravdu 

miluje. Kupodivu náš byt a pohodlí se mu uţ ale opustit nějak nechtělo. 

Tyto události mě určitě poučily v tom, ţe člověk nemá chodit kolem horké kaše, ale zeptat se 

skutečně tvrdě a na rovinu, kdyţ uţ si o tom navíc cvrlikají i vrabci na střeše, a hlavně se skučícím 

partnerem, jenţ touţí po oné lásce, vyrazit dveře a to okamţitě. Protoţe kdyţ bude za něco stát, rychle 

si uvědomí, co dává nebo dal v sázku (tj. pracně vybudovaný vztah) a tím pádem vezme rozum do hrsti, 

ale kdyţ za nic nestojí, tak nač prodluţovat agónii a nechat si zbytečně ničit sebevědomí.  

(Duševní nevěra zbíjí vztahy) 

 

Ačkoliv muţi rádi povídají o svobodě, ve skutečnosti se rádi nechají zmanipulovat tak, ţe svůj 

veškerý volný čas musí trávit s partnerkou a i kdyby chtěli zajít s kamarády na pivo, bude jim jejich 

drahou polovičkou sděleno, ţe do osmi musí být doma. Moţná se domníváte, ţe podobné chování 



 

akceptují pouze muţi submisivní a slabí, ale bohuţel jak mi velí má ţivotní zkušenost, opak zůstává 

pravdou. Těţko bych dala dohromady více jak dva muţe ze svého okolí, které jejich partnerka 

nekontroluje dvacetkrát denně a kvůli které chodí doma psát smsky tajně na záchod, aby náhodou 

nevzbudili podezření, ţe nějak příliš často komunikují se svými přáteli. Ačkoliv takové chování hraničí 

s lidskou důstojností, kupodivu příliš mnoho muţů je akceptuje. 

Určitě jste uţ někdy slyšeli – já to s Pepou umím, já ho vţdycky zmáknu, ţe mě stejně poslechne. 

Mnohé ţeny totiţ disponují uměním ţenské taktiky, při níţ vyuţijí svůj hodnotný potenciál. S tím uţ se 

ale musíme narodit. Ty, které se to snaţí okopírovat od ostatních, nikdy totiţ úspěšné nebudou. Umění 

ovládnout muţe určitou lehkou lstí, jeţ podle názoru většiny v důsledku neublíţí, ale pomůţe, zvládá 

ledaskdo. Ovšem nastává i v tomto případě problém, ţe podobné chování některým ţenám nevyhovuje, 

neboť chtějí jednat s muţem jako sobě rovným. 

Ovšem i ta sebevětší stíhačka jednou svého partnera dokonale otráví…  

(Proč muži milují stíhačky?) 

 

Přiznávám, ţe snad od chvíle, kdy jsem se začala intenzivněji zajímat o opačné pohlaví, neustále 

přemýšlím o svých vztazích. Kdo je nastaven podobně, dá mi jistě za pravdu, ţe neexistuje nic 

příšernějšího, neţ kdyţ našinci stále šrotuje v hlavě – jak to dopadne, co tím mínil apod. Přitom 

nepřijdete vůbec na nic, a aţ samotný čin ukáţe výsledek, coţ ale nebrání tomu, aby člověk o něm 

předem spekuloval. 

Julia Fučíka známe jako autora Reportáţe psané na oprátce. Komunistický reţim z něj vytvořil 

modlu a vzor pro mládeţ. Bohuţel nám tehdy ale nesdělili, ţe modla oplývala nebývalým charismatem, 

a z těch důvodů se těšila pozornosti dívek a ţen, čehoţ celkem bez skrupulí vyuţívala. Takţe do výčtu 

Fučíkových „úlovků“ měla náleţet i Olga Scheinpflungová (herečka a vdova po Karlu Čapkovi), či 

noblesní dáma a spisovatelka Marie Pujmanová. Fučík zvládl oblaţit nejedno srdéčko i tělo mladé 

umělkyně a intelektuálky předválečné Prahy. Fučíkovský příběh jsem vyprávěla při cestě do strmého 

kopce na Šumavě mému kamarádovi, vstřícnému a spolehlivému jedinci, jehoţ občas vytrhne ze 

stereotypu drobná milostná eskapáda. Aţ na výjimky se ale jimi více nezabývá a dokonce ani jeho 

stálá přítelkyně ne. Uměl si to opravdu zařídit. Na Fučíka stejně nemá. Ačkoliv se z nás pot jen lil, 

začala jsem s ním rozebírat, jakým způsobem a na co Fučík ţeny tzv. „balil“. Jedno je totiţ spojuje, 

Fučík i můj kamarád se narodili ve znamení Ryb. Tudíţ kamarád vydedukoval, ţe v kaţdém případě 

Fučík neřešil. Neztrácel čas tím, aby se zaobíral svou psýchou a proţíval citový otřes v momentě, kdy 

románek skončil. Pro něj třeba skončil a „šlo se dál“. Fučík také mohl klidně fungovat coby utěšovatel 

zhrzených ţen, odkopnutých či zanedbávaných svými partnery. Kaţdopádně musel disponovat šarmem 

a především nezdolnou energií, neboť i při těchto aktivitách zvládal psát literární studie, hádat se s 

manţelkou Gustou, jeţ ho prý doma zamykala a on jí pak utíkal za jinými dívčinami oknem. Naštěstí 

bydleli v přízemí, nebo v prvním patře (přesně to jiţ nevím), proto jeho útěky nedopadly tragicky. 

Na vrcholu kopce jsem se z Fučíka přesunula tématicky na své citové trable, kamarád ale zamrkal 

očima a výhruţně sykl : „Pamatuj si jednou provţdy heslo - Fučík!“ Kdyţ jsem klopýtala dolů, snaţila 

jsem se nahlas utěšovat, ţe moţná Fučík recitoval ţenám básně, přesto mě kamarád usadil, ţe s tím 

mnoho cirátů asi nenadělal. Po návratu do Prahy jsem se uchýlila k tomu, co činím obvykle, začala 

jsem znovu pitvat, co se stane a co se nestane, a dopracovala jsem se aţ téměř k vlastnímu 

sebezničení. Naštěstí mi dorazila esemeska a v ní stálo pouhé – Fučík. A tak jsem se vzmuţila a 

dotyčnému oznámila, ţe normální lidé se spolu prvně vyspí a pak řeší, co bude dál. A ţe dávám 

přednost praxi před teorií. Poté jsem si marnivě koupila cinkající náramek na ruku a uvědomila si, ţe 

kdyţ se člověk přestane v některých věcech vrtat, velmi se mu uleví.  

A pokud by i vás někdy napadlo, ţe budete s dalšími padesáti přáteli konzultovat, co s tím a oním 

chlapem, nebo s ţenou, vzpomeňte si na Fučíka.  

(Fučík to neřešil, neřešte to taky) 

 

Existuje pořekadlo: Do stejné řeky dvakrát nevstoupíš. A lidstvo se určitě přesvědčilo, ţe tomu tak 

opravdu je, ačkoliv řada zásadních momentů jak v dějinách lidstva, tak v ţivotech konkrétních jedinců 

se s drobnými obměnami opakuje. To, co platí pro obecné konání, však neplatí pro milostné vztahy. 

Nemůţeme chtít opakovat úplně první rande, nemůţeme opakovat vlastně nic, neboť kaţdý okamţik se 

plně spojuje s tím člověkem, s nímţ jsme jej proţili.  

Přesto se kupodivu řada z nás vyhýbá svým konáním onomu pořekadlu a slepuje jiţ odkvetlé 

vztahy.  

(Slepované vztahy mají malou šanci na přežití) 

 



 

 

 

Já a život 
 

 

Já děvče "moravsky plnokrevné", odkojené Vírskou přehradou, "Zlatou lyţí" a velmi 

pozoruhodnou potravinovou směsí rozmixovanou z banánů, piškotů a mléka, jsem značnou část svého, 

pravda, mladého ţivota strávila v "matičce stověţaté". Obzvláště období pubertální jsem si 

vychutnávala po mnohých klubech, hospodách a jiných zajímavých nočních kulturních zařízeních.. 

(Jak v Neratovicích chcípl pes) 

 

 

 

Přiznám se, ţe přepadne-li mě sentimentalita, vidím tak nějak vzdáleně sebe coby malé děvče, 

které z oken přízemního bytu v paneláku v Čimicích vyhlíţí na obloze Jeţíška, zda nenese vysněnou 

panenku s dlouhými vlásky. Obávám se ale, ţe tato idylka uţ většinou vymizela a i čtyřleté děti tuší, ţe 

objem dárků závisí na solventnosti rodičů. 

Předvánoční šílenství mě nechává chladnou a těch pár dárků, co mám vymyšlených, zvládnu 

pořídit těsně před 24. prosincem. Vánoční trhy se stánky ignoruji a Štědrý den strávím na návštěvě. 

Jsem klidná, doma udrţuji stav mírného nepořádku a Praţané obtěţkaní vánočními nákupy ve mně 

vyvolávají lehké pousmání. A co mě můţe hřát na duši nejvíc je to, ţe nemám děti. Pak bych si totiţ 

onen luxus ignorace předvánočního shonu mohla těţko dovolit. 

(Proč neslavím Vánoce) 

 

 

Jelikoţ jsem se nenarodila jako hlodavec, celkem přirozeně snad odjakţiva odmítám jíst syrovou 

zeleninu. Zatímco moji příbuzní se to naučili respektovat, jiţ v mé první mateřské školce (chodila jsem 

do dvou) jsem poněkud narazila. Soudruţka učitelka se tehdy (v roce 1978) totiţ rozhodla mě zásadně 

převychovat. A proto kdyţ jsme v poledne dostali i okurkový salát, jenţ bych přirozeně vůbec 

nepozřela, násilím ho nasoukala do mých útrob, přestoţe jsem ji upozorňovala, ţe můj ţaludek na 

nápor zelených nudliček v marinádě prudce zareaguje. Ačkoliv jsem ten den šla domů hned po obědě, 

měl mě vyzvednout babiččin přítel Bohoušek, a já se na něj opravdu těšila, okurky mě tíţily jak 

kámen.  A postupovaly do mého hrdla natolik razantně, ţe za chvíli uţ jsem se s nimi podělila i 

s ostatními. Narychlo povolaná uklízečka nadávala učitelce a učitelka mně. Navíc se jala po příchodu 

mého osvoboditele vyčinit i jemu. Ovšem Bohoušek proud jejich litanií ostře přerušil slovy: „A říkala 

vám, že to nejí? Říkala, tak si nestěžujte“. Načeţ pokrčil rameny a odvlekl mě pryč. Myslím, ţe tam 

soudruţka konsternovaně stála ještě dva dny, neboť to si dovolil opravdu hodně! 

V druhé školce se bohuţel učitelky nechovaly o nic lépe, ba ještě hůř. Jednoho chlapce, který 

odmítal špenát, nechaly nad studeným talířem usnout, a vyváděly jiné podobné kousky. I při hodnocení 

s odstupem času mohu konstatovat, ţe mi připadaly spíše jako bachařky neţ jako vlídné vychovatelky 

malých dětí. Tím ale donutily nás – své svěřence vymýšlet naprosto neuvěřitelné kličky. Moje maminka 

se velmi divila, proč chci nosit jen červenou zástěrku s velkými kapsičkami, a kdyţ z nich pravidelně 

vyklepávala mrkev a petrţel, dosti rychle jí došlo, ţe si tyto dobroty neuschovávám s láskou na 

později, nýbrţ se jich tímto způsobem zbavuji, abych je nemusela polykat. Z polévky jsem skutečně 

jedla pouze čistý vývar. Ale na svého spoluţáka Beránka jsem v tomto směru opravdu neměla. Neboť 

ten polévky odmítal konzumovat a učitelky ho s nimi neskutečně trápily, a proto jeho zoufalá matka 

nakonec musela přinést potvrzení od lékaře, ţe její syn polévky nejí. K dalším mým vychytávkám se 

řadil handl s kamarádkou Petrou, která za mě do sebe nasoukala tajně syrovou mrkev a já za ní 

výměnou vţdy vypila teplé mléko se škraloupem.  

Přiznám se, ţe jsem si nemohla vůbec uvědomit, zda jsme ve školce něco v poledne dostali k jídlu. 

Aţ mi máma osvěţila vzpomínky na to, jak mi s sebou musela dávat svačinu a dokonce i pití. Podle 

jejích slov jsem si  nosila pečivo, koláče, záviny, či oplatky a čaj. Opravdu s pitím bývaly velké 

nesnáze, protoţe neexistovalo, ţe by v herně stála varna s čajem a hrnečky po celý den, pamatuji si, 

jak jsme upíjeli v umývárně studenou vodu z kohoutků, ale to jsme ještě museli provádět tajně, protoţe 

nám to učitelky zakazovaly. Ale vydrţte v celodenním horku bez přísunu tekutin. 

  Organizované stravování tedy začínalo ve školce obědem. Bohuţel právě obědy většinou 

negativně poznamenaly kvalitu našich výkresů, protoţe stolky, na nichţ jsme si i hráli, neustále 



 

pokrývala mastnota, jiţ nikdo moc neumýval. Při jídle to nevadilo, vţdyť nám často nějaké sousto 

vypadlo z talíře. Ale při hraní…  

Samotnou konzumaci provázela nezbytná formulka učitelek: Dobré chutnání, která přišla 

automaticky po našem zasunutí se ke stolkům. Sedávali jsme na malých ţidličkách po čtyřech a na 

kouzelnou formulku jsme sborově odpovídali:  Děkujeme za přání. Tento tradiční a nesmyslný rituál 

v našich hlavinkách maximálně vzbudil otázku, o jaké dobré chutnání se tu jedná, kdyţ nám právě 

jídlo často nepřipadá dobré. Nicméně v zájmu spravedlnosti mohu konstatovat, ţe strava se v této 

školce zdála ucházející, aţ na povinné dojídání. Ovšem ţádná francouzská gastronomie se nekonala. 

Z polévek jsme si oblíbili „písmenkovou“, která měla místo tradičních nudlí těstoviny ve tvaru 

abecedy, kdy jsme hádali jednotlivá písmena mezi sebou, coţ učitelky přivádělo k šílenství, čas polévky 

se tím pak totiţ nesnesitelně protáhl. A hlavní jídlo jsme pak dostávali aţ skoro studené. To tvořily 

obvykle klasické omáčky občas doplněné zeleninovými lákadly typu – vařené hovězí, dušená mrkev a 

brambory, coţ se proklamovalo za zdravo-výţivné, ale chuťově obvykle odpudivé. (V takových chvílích 

kapsy mé zástěry dostaly maximálně zabrat). Servírovalo se na roztomilém dětském porcelánu 

s malovanými postavičkami, později jsem si podobný hrnek koupila domů a vlastním jej dodnes. Na to 

nádobí vzpomínám ráda. 

Po obědě nás čekala siesta a po ní něco, na co jsme se vůbec netěšili a to odpolední svačina. Jiţ 

v předchozím dílu jsem se zmiňovala o mléku se škraloupem, dalším potěšením bývalo kakao rovněţ se 

škraloupem, nebo přeslazený čaj. A k tomu nám předkládali syrovou mrkev, jablko a často naprosto 

odpudivé pomazánky (TOP byla rybičková) na  sucharu, nebo na tzv. prknu – i v současnosti 

prodávaném extrudovaném křehkém chlebu, neskutečně suchém, na jehoţ zapití bychom potřebovali 

hrnečky nejméně tři a ne jeden.  

 (Děs školních jídelen) 

 

 

    

Pocházím z Nového Města na Moravě a tím potvrzuji rčení, ţe kaţdý druhý Praţák přišel na svět 

na Moravě. Mé rodné maloměsto se ničím neliší od těch druhých, snad jen tím, ţe jej obklopují lesy a 

krásná příroda. Tím má pro mě doţivotní význam místa, kam se ráda vracím.  

(Starci obhájili louku) 

 

 

Kdo nedělá kariéru, jako by snad ani nebyl a neţil. Kariéra se stala novodobým měřítkem 

úspěšnosti člověka. Na druhou stranu máme stále v Čechách údajně nízkou produktivitu práce a tak tu 

zřejmě funguje elita jedinců ochotná obětovat své profesi vše a pak zbytek národa, který se chce asi 

jen „flinkat“ a brát za to slušné peníze. Někteří tzv. odborníci tento jev označují za pozůstatek 

totalitního reţimu.  

Nechci hanět ty, pro něţ se stalo zaměstnání hlavní ţivotní náplní, nicméně na vlastní oči jsem 

viděla a sledovala osudy mnoha takto „stiţených jedinců“, jimţ jejich úţasné pracovní úspěchy značně 

změnily řebříčky hodnot a především zamotaly partnerské a rodinné vztahy. V šedesáti se ohlédnout a 

říct si - byl jsem ředitelem, je moţná hezké, ale pro běţného člověka silně nedostačující.  

(Proč nedělat kariéru aneb Den je na práci) 

 

 

To je obrovský omyl, ţe jsem praktická. Mě k tomu donutil ţivot, já byla vţdycky velmi neobratný 

bohém, povznesený nad vším. Bohuţel s léty jsem se musela v mnoha oblastech začít snaţit a tvrdě na 

sobě zapracovat. Nicméně přesto jsem spíše vţdy tíhla k reálnému pohledu na svět. Takoví ti 

romantici, co hledí něţně do svitu luny, a přitom se nemají čeho najíst, ve mně vzbuzovali spíše 

zděšení a hrůzu. 

 

 (Jesenina bych za partnera rozhodně nechtěla) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Já a divadlo 
 

Divadlo povaţuji za zcela srdeční záleţitost. S ohledem na absenci hereckého talentu zůstávám 

tím, kdo můţe jen zpovzdálí sledovat, přesto bych se do divadelního dění nějak ráda zapojila, ale nikdy 

jsem nevěděla jak. A nikdo mě k tomu nepostrčil, coţ bych asi potřebovala. Divadlo navštěvuji podle 

časových moţností, optimálně bych to viděla na nejméně 4 představení měsíčně, ale jsem někdy ráda, 

kdyţ zvládnu jedno. Na jedné hře - jmenovala se Úplné zatmění - jsem byla snad sedmkrát. Dávali ji v 

tehdejším Labyrintu (dnešní Švandovo divadlo) a nic úţasnějšího jsem od té doby neviděla, myslím jak 

reţisérsky i herecky zvládnuté, tak i svým obsahem. I dnes jsem schopná některé pasáţe citovat… 

 
 

 

Já a literatura 
 

Jsem moţná populistka, kdyţ vytahuji jména autorů, z nichţ jsme maturovali, na druhou stranu 

zkuste se zeptat ve svém okolí, co o těchto autorech vlastně lidé ví, a zda si uvědomují, ţe bez těchto 

klasiků by nebyl ţádný Seifert, Páral, nebo Viewegh a ţe bez nich bychom třeba dodnes měli německy 

píšící autory a ţádná česká literatura by neexistovala 

Klasiky české literatury připomínáme kvůli našemu zapomínání kulturních hodnot a tradic, které 

tento národ má a protoţe jsme přesvědčeni, ţe pokud se bude v naší literatuře a kultuře pokračovat v 

prosazování „televizních“ pseudohvězd, pokud budeme nadále náš jazyk ničit a prznit, dospějeme do 

fáze, z níţ naši předci vzešli, budeme pak volat po novém národním obrození a to uţ bude třeba pozdě. 

(Jsem populistka?) 

 

 

Kdyby dnes ţil Alois Jirásek, tak by moţná napsal Temno v smskách a nebo by sladce šeptal po 

večerech přes icq Psohlavce něţnému dívčímu uchu, které ve skutečnosti měří stočtyřicet centimetrů a 

to samé váţí v kilogramech. Jirásek by šeptal moţná proto, ţe by mu onen virtuální prostor dával dost 

podnětů k fantazii a snění, ona bytost by pak jednoduše nevypadala jako domovnice odvedle nýbrţ v 

jeho představách jako chimérická Venuše.  

Vţdy kdyţ pozoruji svou drahou polovičku, jak svůj jediný ţivot rozmělňuje do několika oken 

vzkazů, lituji ho a lituji i ty, co sedí na druhém konci. Zapomněli se bavit, znají pouze ten 

nejpohodlnější a nejlacinější způsob komunikace přes internet, kde si mnohdy vyřeší své veškeré 

pocity, strasti a radosti. Nejmrazivější mi na tom celém připadá, ţe po této kaţdodenní intenzivní 

korespondenci nezbydou ani ţádné útrţky sepsaných vzpomínek, ale maximálně vypálené cédéčko, co 

záhy poslouţí jako podloţka pod hrnek.  

A tak máme vztahy jako podloţky pod hrnek. Po opotřebení se vyhazují do koše a poté se opatří 

nové. Přestoţe tento trend v současnosti vítězí, mám obavu, abychom na něj v budoucnu nedoplatili. 

Lidské pocity se totiţ pod ţádný, byť sebevětší šálek nevejdou a z kávy potom zůstane na patře jen 

hořká příchuť… 

(Zahubí internet lásku?) 

 

 

Já uţ ztrácím přehled o tom, co jsem napsala - a ţádné plány snad ani nemám. Spíše bych se ráda 

věnovala spisovatelům neţ vlastní tvorbě. Nebo jinak – je to můj momentální pocit. Témat na 

zpracování bych měla určitě spoustu, ale kvůli Rozhledně a dalším aktivitám na to nemám bohuţel klid 

a čas. Přiznám se, ţe nestíhám sledovat ani pořádně tvorbu svých nejbliţších kolegů, coţ mě mrzí. 

 

(Jesenina bych za partnera rozhodně nechtěla) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Láska s Jeseninem 

V hotelovém pokoji 

Kde láska kdysi chtěla 

S rozumem válčit 

Sedíme s Jeseninem opilí 

 

Nalévá vodku a já poslouchám 

Co jej všecko ještě bolí 

Co zkusil od své ţeny Isadory 

A jeho opuchlý obličej 

Uţ ztratil masku anděla 

 

A světlé vlasy se mu v cárech 

Po hlavě válí 

Je oteklý 

A ošklivý 

Ale i on moţná kdysi miloval 

 

Pak na oprátce 

Vzdor všemu a všem 

Své písně o širé Rusi dozpíval… 

 

(Láska s Jeseninem) 

 

Já a ženství 
 

Jsem ve věku, kdy často dostávám jednu a tu samou otázku a to kdy si konečně pořídím dítě. S 

oblibou odpovídám osobně vymyšleným mottem – Do padesáti je času dost a pak uţ je naštěstí pozdě. 

Moţná mám jen výhodu netikajících biologických hodin, protoţe si i ve svých třiceti letech raději 

zaskáču v rockovém klubu neţ nad kočárkem. 

Kaţdopádně problém odkládání mateřství na pozdější dobu přináší velká zdravotní rizika, která si 

ale často ani ţeny neuvědomují, neboť doufají v zázraky lékařské vědy, ale ani lékaře nelze povaţovat 

za všemocné. Těch důvodů proč ţeny mají v současnosti potomstvo aţ po třicítce najdeme několik, 

hlavním důvodem se stává kariéra. Přitom s ohledem na postavení ţeny v české společnosti se u nás 

kariéra buduje velmi obtíţně. Vţdyť zaměstnavatelé na ţenu nad 25 let pohlíţejí výhradně jako na 

potenciální matku.  

Pokud bych měla mluvit za sebe, připadá mi, ţe čím je člověk starší, tím cítí větší zodpovědnost a 

proto se zdráhá přivést na tento svět svého lidského následovatele. V podstatě je mnohem lepší, má-li 

našinec dítka po dvacítce, neboť s lety se stane váhavějším. A musím říct, ţe znám spousty párů, či 

svobodných matek, jimţ se děti narodily z opravdového nerozumu. Potom přirozeně část těchto dítek 

vyrůstá v lehce asociálním prostředí. Mohla bych jmenovat x příběhů dívek, které přišly k těhotenství 

jako podzim do Podkrušnohoří (slovy klasika) a běţné starosti typu, kde budou bydlet, a čím dítě 

nakrmí, řešily aţ posléze. Zatímco já jsem běhala po diskotékách, ony praly pleny, a rozbíjely prasátka 

s našetřenými haléři.  

Opravdu si myslím, ţe děti jsou o odvaze a zodpovědnosti. V posledních týdnech, kdy jsem se z 

tisku dozvěděla o dvou případech ztracených dětí, jsem ovšem velmi otřesená přístupem matek. Kdyţ 

jsem se dočetla ,ţe v Belgii rodiče přišli aţ ve dvě ráno na to, ţe na bleším trhu, kde údajně popíjeli v 

baru, ztratili dvě děti, brala jsem to coby špatný vtip. Belgie se sice bála dalšího Dutrouxe, nicméně co 

je ta za rodiče, kdyţ nedokáţí ohlídat své děti? A aby toho nebylo málo, tak jistá česká maminka 

postrádala pětiletého chlapce, kterého ve vlaku pustila samotného na toaletu, aţ ho našli bohuţel 

mrtvého. Celé dětství jsem cestovala s mámou trasu Praha – Ţďár nad Sázavou a nepamatuji si, ţe by 

mě ve vlaku nechala jít někam samotnou.  

Pochopitelně zmíněným rodičům nepřeji to, co se jim přihodilo – tedy bezesné noci, kdy s hrůzou 

čekají, kdy a jak jejich děti najdou. Ale napadá mě, kam se vytratila jejich ostraţitost, přestoţe chápu, 

ţe uhlídat dítě někdy znamená téměř nadlidský výkon.  



 

A proto si myslím, ţe je moţná sobecké vzdát se mateřství, ale našinec se zbaví navţdy toho rizika, 

ţe tvorečka, jehoţ přivedl na svět, vystaví nebezpečí vlastního selhání.  

(Na mateřství je času dost) 

 

Kdybychom vyslovili před našimi prababičkami něco o kariéře, zaťukaly by si na čelo, protoţe 

sebe vnímaly především v přirozené roli matky a manţelky. A pak se vplíţilo do ţivotů českých ţen 

právo na práci. Proto v padesátých letech něţné pohlaví řídilo traktory a snilo o fárání do dolů. Mělo 

se vyrovnat muţům. Přineslo to ale stinnou stránku, kdy děti vyrůstaly v jeslích od kojeneckého věku. 

Coţ bylo v důsledku velmi nešťastné. Jelikoţ se muţům v podstatě odebralo výhradní právo ţivitele 

rodiny, a ţeny, kromě péče o rodinu, musely přibrat i povinnost zaměstnání, staly se štvanci.  

Samotná otázka kariéry ţeny v naší zemi je velmi problematická. Souhlasím s výrokem Libora 

Peška, světoznámého dirigenta, ţe lidé si často prací nahrazují nějaké osobní, tedy i partnerské, 

nedostatečnosti. Na druhou stranu některé ţeny touţí najít ve své profesi určité uspokojení. Bohuţel 

ale naráţí téměř při kaţdém pohovoru na předsudky. Otázky typu – kdy plánujete svatbu, mateřskou, 

či kdo vám bude hlídat děti, pokud onemocní, zná řada uchazeček. Například jedna moje kamarádka 

nedávno zaţila mírný šok, kdyţ jí do telefonu nejmenovaná státní instituce informovala, ţe pokud nemá 

zcela štíhlou postavu, ať se u nich o zaměstnání dále neuchází. Samozřejmě ne všechny firmy k ţenám 

přistupují diskriminačně. Nicméně podle osobních zkušeností velkého mnoţství mnou oslovených ţen 

těch slušných existuje minimálně. Jakoby si zaměstnavatelé vzali tento špatný přístup za platnou 

normu.  

(Jsou všechny ženy kariéristky?) 

 

 

Zatímco muţští spisovatelé si mohou dopřávat dívčích lůn dosyta, a ještě se na ně pohlíţí jako na 

citlivé umělce a chlapáky, jeţ pouze sbírají inspiraci, ţeny spisovatelky to mívají mnohem těţší. 

Nejenţe zůstávají pod drobnohledem pokryteckých vrstevnic, ale především pak samotných muţů. To, 

co si mohou dovolit muţi, se ne vţdy ţenám dovoluje a toleruje. 

Vycházíme-li ze zaţitého modelu ţeny coby budoucí matky pečující o rodinný krb, je jasné, ţe pak 

v obecném slova smyslu autorka nemilující jen svého zákonitého manţela, stává se v kritických očích 

veřejnosti takřka nevěstkou. Neboť ona má povoleno vstřebávat podněty pouze z posvatebního souţití. 

A přitom potřebuje a zaslouţí si stejné proţitky jako její muţští kolegové. 

Pochopitelně našli bychom v české literatuře spisovatelky vzorné a věrné, tedy ty, jeţ nefigurovaly 

v ţádném skandálu a které vzhlíţely ke své rodině s náboţnou úctou, nicméně tímto opusem bych ráda 

očistila, či uvedla na pravou míru některé dezinformace, které o těch „nehodných“ českých ţenách 

dodnes kolují.  

Za největší necudu se povaţuje nebohá autorka Babičky Boţena Němcová. Po letech nezájmu o 

její osobu se vynořují všemoţné spekulace a senzachtivá média vytahují některé podrobnosti z jejího 

osudu, ovšem značně vytrţené z kontextu. Navíc zeptáte-li se jakéhokoliv muţe ve svém okolí na to, co 

si myslí právě o paní Boţeně, bez váhání odpoví něco v tom smyslu, ţe to byla hrozná nymfomanka, ti 

mírnější sdělí, ţe měla velký počet milenců. 

(Pozdější úvod knihy Spisovatelky a Erós)  

 

 

Troufám si tvrdit, ţe při výběru partnerů funguje v konvencích jistá diskriminace vůči ţenám. 

Vţdyť najde-li si dvoumetrový muţ ţenu o půl metru menší, nikdo se nepozastavuje nad tím, ţe to 

vypadá neesteticky, nebo je to vůbec divné, protoţe takový muţ dodrţel konvenci – je vyšší. Na druhou 

stranu najde-li si ţena muţe jen o pár centimetrů menšího, uţ se za nimi ohlíţí lidé v metru, pokyvují 

nesouhlasně hlavami a podivují se, proč s ní dotyčný muţ vůbec vyjde z domu. A s věkem nastává 

podobná patálie. Padesátníka nikdo nepokárá za to, kdyţ pojme za manţelku dívku dvacetiletou, ale 

pokud si čtyřicátnice najde jen o pět let mladšího partnera, bude pro své okolí divná a nepochopitelná.  

(Podléháme ve vztazích konvencím?) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Já a sex 
 

Maně vzpomínám na svou třídní soudruţku učitelku Krejčovou, jeţ v rámci hodin věd 

přírodovědných poskakovala po třídě od lavice k lavici s cedulkami na nichţ se skvěly nápisy - penis, 

varlata, vaječníky aj., a vyděšení spoluţáci pátrali v paměti „definice“ pohlavního ústrojí. Tato 

„výchova“ proběhla naprosto planě a neúčelně. A její ubohost dokreslila návštěva jisté soudruţky 

důchodového věku, která nám děvčátkům třináctiletým rozvrhla na tabuli trvání lidského ţivota s tím, 

ţe brzo zemřeme a při kaţdé větě zdůrazňovala, ţe nesmíme chlapcům hlavně provádět orální sex, ani 

kdyby nás prosili na kolenou. Jelikoţ ani doma se člověk nic nedozvěděl, nechtěl-li proto zůstat 

naprosto nedotčený informacemi o intimním ţivotě, musel si je vyhledat sám. 

Jednou jsme přerovnávali obrovskou knihovnu, v jejichţ útrobách se nacházel bestseller Děvčátko 

na slovíčko. Ovšem tehdy asi nepřipadalo mým rodičům vhodné, abych se s jeho obsahem seznámila, a 

proto publikace putovala zpět do útrob knihovny. Naštěstí jsem si uloţila do paměti její skrýš. A tak 

jsem ji jednou mohla přinést do školy hrdě před odpoledním vyučováním, abych z ní předčítala stejně 

zvědavým a dychtivým spoluţačkám. Tenkrát nám připadala vyloţeně odvazová, a nad jejími řádky 

jsme doslova omdlévaly úţasem. Kdyţ se mi dostala po letech do rukou, musela jsem se upřímně smát. 

Pochopitelně některé detaily pak později dovysvětlily zkušenější kamarádky. Přesto jsme bojovaly se 

značnými znalostními mezerami.  

Částečná instruktáţ k Děvčátku na slovíčko se pak odehrála při narozeninách k nám propadlé, a 

tudíţ starší spoluţačky, která nám na oslavu svých patnáctin pustila na videu film s výmluvným 

názvem Tři Švédky. Při sledování tohoto skvostu světové kinematografie se konečně teoretické 

poznatky spojily s praktickými ukázkami. Ostatně uţ Komenský razil heslo: „Škola hrou“.  

 (Výchova sexu, nebo sexem?) 

 

 

 

„Kaţdý chlap ho má stejnýho.“ 

S kamarádkou nás dělí odlišná zkušenost, ona je dlouho vdaná, mně se to zatím nepodařilo. Tudíţ 

přicházíme kaţdá s jiným pohledem. Obecně řečeno: léta vdané a věrné ţeny jsou odkázány pouze na 

schopnosti svého legitimního partnera, a můţete proto od nich zaslechnout povzdechnutí, kdyţ já si uţ 

neumím ani představit, jak by to proběhlo s jiným. Co kdyby se mi to s ním líbilo víc? 

Svobodné a nevázané dívčiny však nad tím neuvaţují, spíše si neumí představit těch „deset let“ v 

jedné loţnici se stejným muţem. Přesto po tom ve skrytu duše touţí, protoţe padá-li vám na oddací list 

prach, a neznáte nikoho jiného neţ toho svého, vězte, ţe po jakýchkoliv experimentech s milenci zjistíte 

fatální věc - kaţdý má ve slipech nebo trenýrkách penis. Tudíţ vás další překvapení nečeká. Člověk se 

řadí k tvorům pohodlným, a tak proč měnit to, co funguje, za nějaké dobrodruţství, i sebevášnivější 

dívčina záhy pochopí, ţe s kvantitou kvalita spíše klesá. Pochopitelně pokud se ţena cítí milostně 

neuspokojena, a její stabilní partner, z jakýchkoliv důvodů odmítá nebo nemůţe na sobě zapracovat, 

nastává čas se poohlédnout jinde. Abych se do toho nezamotala, laicky vzato, s milencem to jednoduše 

bude podobné jako s manţelem, protoţe milenec bude disponovat totoţným zařízením, jen třeba 

odlišné velikosti. Ona výbava a další schopnosti vytváří limity, které překračují snad jen výkonní herci 

v pornofilmech, ti ovšem za své umění pobírají mzdu a musí své tělo trénovat jak cvičením, tak jej 

oblaţovat všemoţnými preparáty. 

Asi před rokem jsem v jednom praţském klubu spatřila bizarní dvojici nejméně pětačtyřicetileté 

ţeny a maximálně třicetiletého mladíka. Ona dáma disponovala perfektní štíhlou postavou, ale tričko 

končící nad pupkem a samotný obličej vypovídal o tom, ţe kůţi uţ nelze označit za nejpevnější, ba 

naopak... Kaţdý kdo je v prvé chvíli uviděl - obdivoval, ţe obětavá maminka zašla se synkem na 

diskotéku, záhy pochopili svůj omyl, kdyţ se dvojice k sobě milostně lísala. Moji kamarádku Petru to 

tehdy doslova pobouřilo a ještě mi v hlavě zní její: “Můţeš mi vysvětlit, proč takovej pěknej kluk chodí 

se starou škatulí?“ Mlsně se po něm ohlédla, a neţ jsem jí stačila něco rozumného odpovědět, dodala: 

"No ona asi dobře š..á.“  

 (Sex – plození verusu zrození) 

 

 

 



 

 

Moje narozeniny 

S podzimem přicházejí na člověka podivné nálady a díky deštivému počasí bývá zamračeno nejen za 

okny našich příbytků. Někde jsem ale četla, ţe našinci se daří nejlépe v období, kdy přišel na svět. A 

mně zrovna sudičky přiřkly podzim, přesněji řečeno říjen. Právě ten letošní mě opravdu těší od svého 

prvního dne, přestoţe mi obecně rok 2007 připadal od svého počátku nepovedený.  

(Deprese nechávám za dveřmi) 

 

 

 

 

Tato knížka je jeden z mých dárků,  

které jsem letos dostala k narozeninám 

a zároveň je to památka na jeden večer mého života.  

 

To, že jsem knihu dostala, znamená,  

že jsem na hudebně-literárním pořadu  

„Všechny mé lásky“, 

který jsem si nadělila k narozeninám, 

nebyla sama. Mám tedy přátele. 

 

A samozřejmě i lásky,  

o nichž mé pořady sice nejsou,  

ale které jsou o to cennější, 

přestože se o nich veřejně nemluví. 
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