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

_____________

Nemohou za to. Ani vy. Už několikátý rok na sklonku podzimu, kdy šedé dny připomínají bílé 
polární  noci, v období mezi posledními zlatými listy a prvním sněhem, za dlouhých večerů 
zpomaleného času prolistuji staré časopisy a nové internetové stránky (ve vlastní paměti příliš 
nepátrám, za mnoho nestojí), vyberu si padesátku anekdot a vtipů a přinutím vlastní postavy je 
znovu prožít. Proč?
Baví mě to. Možná výsledek pobaví i vás. A kdyby ne... žijeme ve svobodné zemi, můžeme se tedy 
kdykoliv zvednout a  jít každý svou cestou.
A tak si poslechněte (vlastně přečtěte) ještě tenhle...

https://www.dreamstime.com/izakowski_info
http://www.fext.cz/whitehole/
http://www.fext.cz/
https://www.dreamstime.com/


prosinec 2016 – leden 2017 52.týden

Pondělí
Metempsychóza

„Jsem dívka moderní, techniky se nebojící a
technikou vlastně odkojená, znáš přece mého
tátu,“ pravila Agáta Rychlíková ke své přítel-
kyni Karolíně. „A od té doby, co jsem právě
jeho nedopatřením, když zakopl a museli jsme
ho pak půl hodiny vymotávat ze svítících ře-
tězů vlastní výroby, přestala věřit na Ježíška,
mám k věcem mezi nebem a zemí odstup.“
„Jak vám shořel stromek, viď? Spala si půl
zimních prázdnin u nás,“ vzpomínala kamarád-
ka.
„To bylo až napřesrok, když vymyslel a vyrobil
bezpečnostní držáky na svíčky,“ odmítla Agá-
ta. „Tenkrát jsme vyrazili jističe ve třech uli-
cích, takže jsem radši nevycházela. Proč o tom
mluvím? Aha. Jak říkám: na co si nesáhnu, to
je jen v televizi.
Včera jsem ale svůj světonázor musela pře-
hodnotit a začít věřit na to, že převtělování duší
není jen výmysl východních filozofií, ale po-
tvrzená skutečnost.“
„Proč?“ podivila se Karolína.
„Protože se mi včera místo manžela vrátilo z
hospody prase.“
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leden 2017 1. týden

Pondělí
Slohová práce

Slečna Pánková pohlédla na mrakodrap
školních sešitů, jež měla toho večera v plánu
zpracovat, a trochu odevzdaně si povzdechla.
Na vývoj stylizačních schopností některých
žáčků byla zvědavá, těšila se na náznaky rodí-
cího se nadání pro dramatické vyprávění, na
upřímný a milý dětský pohled na svět. Bylo to
ovšem vykoupeno záplavou hrubek a
klopotným smolením vět těmi, jejichž talent se
rozvíjí jiným směrem.
Takový je život učitelky.
První sešit, který vzala do ruky, byl nadepsán
Jindřich Plášek.
Otevřela ho.
Majitel patřil ke skupině druhé. Čísla a logika,
to ano. Záležitosti, nepopsatelné jednoduchými
geometrickými tvary, už byla jiná.
Obávám se, že opět nezklame, pomyslela si s
obranným ironickým úšklebkem učitelka.
Na první stránce bylo uvedeno téma slohové
práce, jíž svým svěřencům zadala.
Jak jsi prožil zimní prázdniny.
Nadpis byl vyveden pečlivě malovaným tech-
nickým písmem.
Otočila list.
Nezklamal.
„Děkuji, skvěle.“

2
Karina

Úterý

3
 Radmila, Radomil

Středa

4
Diana

Čtvrtek

5
Dalimil

Pátek

6
Tři králové. Kašpar, Melichar, Baltazar

Sobota

7
Vilma

Neděle

8
Čestmír



leden 2017 2. týden

Pondělí
Dopravní zpravodajství

„Zlatý rádio,“ nechal se po objednávce grogu,
která následovala bezprostředně po příchodu
do hospody, dříve, než společnost slušně po-
zdravil, Švejda. „Kdybych neslyšel večer před-
pověď, jel bych do práce přes kopec jako
obvykle a nejspíš bych tam trčel ještě teď.“
„Máš recht,“ potvrdil Vonásek. „Dopravní info
je jediný rozumný důvod, proč mít ten krám
puštěnej.“
„Poslouchat zprávy? Naopak, velmi nebez-
pečné,“ nesouhlasil Vorel. „Povídala v rádiu
slečna s příjemným hlasem, že kdo dnes vyrazí
na cestu, neměl by postrádat sněhové řetězy,
tažné lano, svítilnu, rozmrazovač a rezervní
kolo.“
„No a?“ podivil se Švejda, „Vždyť je to nor-
mální.“
„Že jsem v autobusu vypadal jako pitomec?“
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leden 2017 3. týden

Pondělí
Ty pravé

„Ano,“ kývla paní Švejdová, zavírajíc tím krát-
kým slovem dlouhý blok soustředěné samo-
mluvy. Byl to ovšem monolog dramatický,
nepostrádající kritické okamžiky, odevzdané
složení zbraní, myšlenkové smyčky, jakož i
opětovným revizím podrobené na okamžik
pevné závěry, neboť se týkal závažného roz-
hodnutí. Takového, jaká vyžadují silnou vůli a
odhodlané předsevzetí. Během procesu došlo k
několika zásadním zvratům, popírajícím před-
chozí volby, ale teď už si byla – rozhodně, do-
opravdy a na sto... devadesát devět... pět...
STOP! procent jistá.
„Vezmu si ty boty, co jsem si zkoušela jako
první, paní Kabátová.“
Prodavačka odevzdaně vzdychla. Postávala na
dosah ruky, aby mohla vršit pyramidu z výběru
vyřazených krabic a provádět v ní archeolo-
gické záchranné práce při znovu obnoveném
požadavku.
„Tak to, paní Švejdová, nepůjde.“
„Proč?“ podivila se zákaznice. „Seděly mi. Slu-
šely.“
„Slušely. Seděly. Ale tady Jaruška už je před
dvěma hodinami prodala.“

16
Ctirad. Den památky Jana Palacha

Úterý

17
 Drahoslav

Středa

18
Vladislav, Vladislava

Čtvrtek

19
Doubravka

Pátek

20
Ilona, Sebastián

Sobota

21
Běla

Neděle

22
Slavomíra, Slavomír



leden 2017 4. týden

Pondělí
Řešení

„Osm let už hraji desáté housle,“ postěžoval si
rozmrzele hudebník okresní filharmonie
Dvanáctý. Jistou, byť náhlým rozhořčením
rychlejší rukou vířil kávu, vylepšenou velkým
rumem, a doprovázel ten pohyb odevzdaným
pokyvováním.
Neprotestoval proti svému životnímu údělu
často. Zvykl si. Jen v chvílích, jako byla tato,
rozlítostněn dvěma plzeňskými, s pozorným,
(nebo bezbranným) posluchačem k dispozici,
pouštěl frustraci na volno. Dnes padl do této
pasti pozváním na jedno pivo Vorel. Ten, jako
zkušený posluchač, mající na paměti, že si za
to může sám, jen účastně přitakával, připraven
podpořit přítele podobnou, leč samozřejmě
slabší historkou ze zásob vlastních zkušeností.
„Co dělat, aby si mě dirigent všiml?“
Vorel se zamyšleně podrbal na čele. Pak jeho
obličejem probleskl letmý úsměv.
„Zkus hrát falešně.“
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leden – únor 2017 5. týden

Pondělí
Trofej?

„Tenhle tvor mě vloni málem připravil o
život,“ zastavil se s dramatickým povzdechem
Divíšek u medvědí kožešiny, ležící před kni-
hovnou. Opatrně ji postrčil špičkou boty.
Skleněné oči ho dál nevzrušeně přehlížely.
Host, jenž měl obdivovat luxusní a dle majitele
též vkusné vybavení, a který měl o hostiteli
představu, vytvořenou většinou na základě jeho
vlastního vyprávění, odtrhl oči od naleštěné
plastiky, stojící na týkové desce industriálního
stolku.
„Vy jste lovil v divočině medvědy?“
Divíšek se nepatrně napřímil a podvědomě za-
táhl břicho.
Potom odevzdaně vydechl a svěsil ramena.
„Ale houby. Uklouzl jsem po té kůži a praštil
se o hranu skříně do hlavy.“
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únor 2017 6. týden

Pondělí
Opatrně, babičky

Delegace, vedená otcem, proklusala dlouhou
chodbou porodnice až k pokojům. Sestávala z
obvyklého materiálu: kytice (malé, protože šlo
o reprízu, a to ještě po několika letech), švag-
rové, která se za předem již oslavujícího otce
musela ujmout volantu, otce, cucajícího aroma-
tický bonbon, aby si nevysloužil opovržení per-
sonálu a výčitky rodičky, staršího sourozence,
srovnávajícího celou cestu výhody a nevýhody
nastalé situace, a babičky, která se připojila na
poslední chvíli. 
Jako matce tří dospělých a už hezkou řádku let
šťastně provdaných dcer jí obvykle stačilo jen
telefonické ujištění, že je všechno v pořádku.
Přesto, nejspíš z titulu funkce, stála jednou
nohou v hluboké minulosti, v časech kdy se
vrásčité matky rodu obklopovaly nedospělými
ratolestmi, aby jim předávaly moudrosti života,
okleštěné o vše zajímavé, na co si dětičky bu-
dou muset přijít samy. Aspoň tak to někdy cíti-
la. Tato knižní nostalgie ji přepadla i teď.
Vlekla za ruku vnuka (který právě dospěl k ná-
zoru, že mladší sourozenec je vlastně fajn, pro-
tože odvede pozornost) a rozhodla se svou
funkci plnit tím nejklasičtějším způsobem.
„Chtěl bys vidět novou sestřičku, co ti jí přinesl
čáp, Jindříšku?“ zašvitořila. Měla pocit, že její
nejstarší vnuk se k celé události staví mnohem
střízlivěji, než by se slušelo.
„To mrně ani ne,“ vzhlédl k ní mladý muž s ná-
hlou jiskrou v oku, „jelikož je ale únor a venku
mínus deset, tak bych chtěl vidět toho čápa.“
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únor 2017 7. týden

Pondělí
Z jídelního lístku

Předčítání jídelního lístku považoval někdy
Vorel za substituci laciné detektivky. Někde
musel spřádat odvážné hypotézy na základě po-
jmenování té a té konkrétní krmě, jinde se
mohl pustit do dedukce z předložených indicií
hlavních použitých surovin.
Byl konzumentem oné střední kategorie, bez
extrémně exotických chutí, se vstřícným, leč
opatrným přístupem k experimentům. Předvá-
děl se raději v prostředí důvěrně známém, kde
si mohl dovolit komentovat předložený ku-
chařův výtvor bez nebezpečí. Ale někdy nebylo
zbytí a on musel navštívit zařízení neznámé, ať
z důvodů geografických, nebo proto, protože
měl kuchař U střízlíka dosud v živé paměti
Vorlův komentář k posledně předloženému
jídlu. Jenže pozvání na oběd je závazné, zvláště
nechceme-li si přidělat problémy v partner-
ských vztazích. Momentálně tedy musel vzít za
vděk rozporuplně hodnocenou vývařovnou na
druhém konci města. Někteří si zdejší kuchyni
chválili, jiní ohrnovali nos. Kdyby šlo jen o
něho, odbyl by se Vorel na stojáka v asijském
bistru nebo u řezníka. Ale nemohl.
Nové zkušenosti se hodí, přesvědčoval sám
sebe, když se prokousával nabídkou dnešního
dne. Jen jim dát šanci. Zvedl pak pohled od la-
minovaného listu a mrkl přes okraj na přítelky-
ni, která už měla v objednávce jasno.
„Ďábelský guláš... Rád bych věděl, proč to poj-
menovali takhle.“
Veronika pohlédla k vedlejšímu stolu.
„Nejspíš proto, protože do toho čertvíco dali.“
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únor 2017 8. týden

Pondělí
Psí řeč

„Zdrželi jsme se v parku, potkal jsem tam Mo-
ravce s tou jejich čubou a Švejdu, tak jsme se
trochu zapovídali,“ odpověděl na tázavý pohled
pan Vonásek. Odpoutávaje se od vodítka, na
jehož druhém konci visel nejlepší přítel rodiny,
převzal pak iniciativu hovoru.
„Asi s tím naším Barykem něco je,“ sdělil sta-
rostlivě. „Tak si tam na trávě hráli...“
Provětrávání nejlepšího přítele člověka nepat-
řilo k jeho oblíbené činnosti. Popravdě, vy-
hýbal se mu víc, než příspěvku ke kuchyňským
pracím. Ale došlo i na něho a dnes prostě mu-
sel.
„... ale celou cestu z parku kňučel. Až ho babka
Štulcová politovala. Jako by vám ten pejsek
chtěl něco říct, povídala.“
Paní Vonásková, která se celou dobu také chys-
tala něco povědět, si zhluboka povzdechla.
„To asi chtěl. Hlavně se ti snažil vysvětlit, že
není náš pes.“
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únor – březen 2017 9. týden

Pondělí
Přístavní

„Dovedu si představit,“ pravila Kirsten, objí-
majíc svého přítele, který s lodním pytlem u
nohou čekal na člun, jenž ho od ní odveze na
palubu námořní lodi, vyplouvající na dlouhou
cestu po několika oceánech, „Jak to asi vypadá,
když zakotvíte v přístavu.“
Znělo to napůl výhružně a zčásti smutně a taky
trochu něžně i zoufale, jak jen to zamilované
dívky dokážou podat.
Mladý muž v pruhovaném tričku proto pokýval
souhlasně hlavou.
„Ano, miláčku, já to znám,“ začal konejšivě.
„A teď mi řekni, co si mám představovat já,
když my přistaneme jednou za měsíc, a ty jsi v
přístavu pořád.“
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březen 2017 10. týden

Pondělí
Pravda o meteorologii

„To tedy ne,“ bránil se útoku zleva i zprava
Broučkův někdejší spolužák Medard, kterého
fyzik jednoho dne přivedl k Tuškovi na pivo,
neboť tato opora současné vědy přijela do
rodného města na sraz úspěšných absolventů
základní školy o týden dřív. Jistou profe-
sorskou roztěkaností byl znám už v dětských
letech, kdy se s Broučkem realizovali ve škol-
ním astronomickém kroužku; žádný se vědy
nevzdal ani v dospělosti, pouze jeden sklonil
hlavu od hvězd k polovodičům a druhý se za-
měřil na fyziku atmosféry, čili meteorologii.
Čestně se k tomu přiznal, což ho dostalo do
situace ne zrovna záviděníhodné.
„Probudili jste rosničky ze zimního spánku?“
zeptali se ho, „Nebo jak jste minulý měsíc při-
šli k tomu, že měla přijít obleva, která přišla o
pět dní dřív a připravila terén pro výrobu le-
dovky, když začalo mrznout? Hádáte, nebo od-
hadujete?“
„Ani jedno, ani druhé. Naše předpovědi jsou
vždycky přesné.“
„Opravdu?“ zaútočil Vorel, který by jinak pod-
pořil Medarda v boji proti většině, jehož ale
toho dne důvěřivá víra v moderní vědu přivedla
do nepříjemně vlhké situace.
„Opravdu přesné!“ nedal se meteorolog. „Jen
občas netrefíme datum.“
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březen 2017 11. týden

Pondělí
Lázeňská klientela

„Nijak si nebudeme pinkat se slovíčky, pane
kolego,“ řekl lázeňský lékař dr. Krausovi, když
tento prodělával vstupní prohlídku do léčebné-
ho zařízení v malém, leč lázněmi na poruchy
zažívacího traktu mezi odborníky vyhlášeném
městě.
„Oba víme s čím a za jakým účelem tady jste.
Jediné, co zůstává nezodpovězeno, je otázka
toho, kdo vás sem přivedl. Jsou dvě možnosti.“
„Dvě?“ podivil se praktický lékař, nyní ovšem
na čas pacient, a znovu vynadal svým neukáz-
něným vnitřnostem, alibisticky též obviňuje
genetiku.
„Ano,“ potvrdil lázeňský kolega. „Polovina na-
šich pacientů v lázních skončí kvůli mizerným
kuchařům.“
Sundal si brýle, prohlédl je proti světlu a pak
na skla dýchl. Sledoval, jak se vysrážená
vlhkost rychle odpařuje.
„A ta druhá polovina?“ nevydržel Kraus.
Optická pomůcka putovala zpět na své místo.
Okamžitě sklouzla z kořene nosu do jeho
poloviny, takže službukonající lékař pohlédl na
lékaře v rekonvalescenci bez její pomoci přes
obroučky.
„Samozřejmě kvůli těm vynikajícím.“
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březen 2017 12. týden

Pondělí
Doporučení

Slunce vyhlédlo zpoza mraků a ozářilo opuště-
ný perón. Pod hodinami postával toliko jeden
budoucí cestující, přešlapoval a mnul si ruce.
Límec vyhrnutý, bradu přitisknutou k hrudi. 
Jaro tohoto roku zatím odmítalo brát svůj status
příliš vážně.
„To ale máme počasí, viďte?“ načal přednosta
stanice Srnec, jehož paprsky životadárné
hvězdy, dopadající skrz okno do kanceláře, vy-
táhly na čerstvý vzduch.
Až moc čerstvý, jak poznával.
„Nic moc, pane Srnec,“ připustil oslovený.
„A kampak jedete, smím-li vědět?“ zeptal se
železničář, a nejen proto aby řeč nestála. Pasa-
žérů, jak věděl, je třeba si vážit. Považovat.
Zvláště pak, je-li jich nedostatek. A navzdory
tomu, že v nich poznáváte osobu kdysi, za dob
přeplněných nástupišť, naopak nevítanou.
„Nebo na někoho čekáte?“
„Doporučil mně doktor,“ odvětil obratný, leč
osudem někdy po krátkém pronásledování
dostižený zloděj Smetáček, „abych změnil
vzduch.“
„Aha,“ kývl přednosta stanice. „Lékař, nebo
právník?“

20
Světlana

Úterý

21
 Radek

Středa

22
Leona

Čtvrtek

23
Ivona

Pátek

24
Gabriel

Sobota

25
Marián

Neděle

26
Emanuel změna na letní čas



březen – duben 2017 13. týden

Pondělí
Známosti

Věren své zásadě nikdy neustupovat, zvyku
všechno řídit a pevnému přesvědčení o své,
jako obvykle, stoprocentní a jediné pravdě, se
Divíšek vložil do diskuze rázně, pomyslnými
ostrými lokty autoritativního tónu likviduje
slabší jedince, nechávaje za sebou trosky jejich
pochybných názorů, podlomená sebevědomí a
snad i první náznaky obdivného potlesku.
„Kdepak znalosti. Známosti to jsou. Bez
dobrých známostí to nikam nedotáhnete,“ pro-
hlásil. „Bez dobrých známostí se nevyhrává.“
Vorel mu věnoval bezelstný pohled svých
modrých očí. Vše v první větě zmíněné po něm
sklouzlo jako kapky deště po kvalitním
pršiplášti.
Zavrtěl hlavou.
„Víš, to je blbost, co tvrdíš.“
„Důkaz!“
„Jednoduchej. Léta se znám s ředitelem sáz-
kové kanceláře, zve mě na narozeniny, i na
dovolené jsme spolu byli – a myslíš, že někdy
táhli moje čísla?“

27
Dita

Úterý

28
 Soňa narození J.A. Komenského

Středa

29
Taťána

Čtvrtek

30
Arnošt, Ernest

Pátek

31
Kvido

Sobota

1
Hugo

Neděle

2
Erika



duben 2017 14. týden

Pondělí
Řešení

„Co je s tebou?“
Farář Černý zíral zamyšleně na vázičku u okna,
pomalu pokyvoval hlavou a nepřítomně bu-
bnoval konečky prstů na desku stolu. Manžel-
ce, jíž tento stav přiměl k onomu krátkému
dotazu, se vzápětí sama nabídla odpověď. 
Přeformulovala ve společensky únosnou otáz-
ku.
„Nemáš připravené kázání?“ zeptala se podezí-
ravě. A pohlédla na hodiny. Minula devátá.
„Ale mám. Právě, že mám,“ pokýval duchovní
hlavou.
Paní Černá ten zamyšlený výraz a stav manže-
lovy mysli dobře znala. Obdivovala, jak je
schopen reagovat na dotazy, aniž by přitom
vnímal, že se v dosahu nachází jiná lidská by-
tost.
„Tak vidíš,“ houkla mu do ucha. Někdy ani ta-
ková přímá operace nepřivedla ve vlastní hlavě
zatoulaného myslitele zpět do světa syrové rea-
lity. Jindy – jako dnes – naopak úspěšná byla.
Farář zvedl hlavu.
„Ty už jsi tady? Řeším takový jeden... Ale ano,
právě tak,“ usmál se náhle.
„Dneska prostě musím vyzvat ke sbírce na
opravu kostela hned na začátku bohoslužby,“
oznámil pevným hlasem.
„A proč, prosím tě?“ podivila se.
„Protože mám kázání o šetrnosti.“

3
Richard

Úterý

4
 Ivana

Středa

5
Miroslava, Mirka

Čtvrtek

6
Vendula, Venuše

Pátek

7
Heřman, Hermína Den vzdělanosti

Sobota

8
Ema

Neděle

9
Dušan



duben 2017 15. týden

Pondělí
Statečnost

„Ty jsi hasič, tati, viď?“ ujistil se Jindra Plášek,
sotva po příchodu ze školy položil tašku v
předsíni pod věšák.
Otce dotaz zaskočil.
Tohle přece probírali. Že už sice nenosí helmu
a nepobíhá s hadicí, ale že je pořád pevnou
součástí sboru odvážných mužů, zachraňujících
situaci.
„Vždyť víš, že ano,“ přitakal.
„Tak to musíš bejt hodně statečnej, že jo?“ po-
kračoval synek, pomalu a pečlivě rozvazující
zauzlované tkaničky. Soustředěně přitom zíral
na levou botu. Když se mu podařilo vyprostit z
ní nohu, zvedl ji a opatrně položil vedle ma-
minčiných přezůvek.
Že by se se mnou chtěl pochlubit ve škole? na-
padlo otce.
„To hasiči musí být,“ souhlasil. „Statečnost je
u nás samozřejmost.“
Jindra vyzul druhou tenisku patou a odkopl ji
ke stěně. Zvedl  školní tašku a vnořil do jejich
útrob ruku. Nevytáhl zapomenutou svačinu,
které se vrátil život v podobě souboru plísní,
vylovil tenký, dobře známý sešitek.
„Jo? No, tak to si teda můžeš přečíst, co mi pa-
ní učitelka napsala do žákovské knížky.“

10
Darja

Úterý

11
 Izabela

Středa

12
Julius

Čtvrtek

13
Aleš

Pátek

14
Vincenc Velký pátek

Sobota

15
Anastázie

Neděle

16
Irena Velikonoční neděle



duben 2017 16. týden

Pondělí
Úraz

„Kde jsi k tomu, proboha, přišel?“ zeptal se
udivený hospodský Tušek a myslel tím nád-
herně se vybarvující monokl pod Vorlovým
levým okem.
Tázaný neodpověděl. Přítomnost jisté osoby u
stolu mu z bezpečnostních důvodů dovolila
pouze učinit objednávku malé plzně.
„Jednoduše,“ ozval se místo něho Švejda, „Šli
jsme sem zkratkou parkem od nádraží. Proti
nám najednou dívenka s psí miniaturou, a bylo
to. Dám si velké pivo, pane Tušek.“
„To je všechno?“ podivila se Veronika, jíž
zmínka o slečně se psem uvedla do poho-
tovosti, pročež se rozhodla neoslovit Vorla pří-
mo, ale probrat situaci přes prostředníka.
„Není, co? On se za ní ohlédl a naboural do
stromu.“
„Ohlédl se za ní a spadl do kanálu?“ rozšířil
nabídku Moravec.
„Tam kanály nejsou. Slušně jsme panenku
pozdravili, ona něco pípla, pokračovala svou
cestou. Tedy chtěla. Jenže pak tady pan trouba
koukne na čokla, koukne na paničku a povídá:
Slečno, vy máte nádherného pejska! Smím si
vás pohladit?“

17
Rudolf Velikonoční pondělí

Úterý

18
 Valérie

Středa

19
Rostislav

Čtvrtek

20
Marcela

Pátek

21
Alexandra

Sobota

22
Evženie

Neděle

23
Vojtěch



duben 2017 17. týden

Pondělí
Spokojené manželství

Paní Kropáčková otevřela okno.
Pohlédla přes dvůr na manžela, kutícího cosi u
ponku v přístěnku u stodoly. Zavrtěla hlavou.
Králíkům nedal, ale v sekačce se vrtat bude.
Pořádně si nerozsvítí, nářadí rozkramaří a pak
ho bude hledat. Hlavně, že si otevřel pivo.
Kdybych ho nehlídala, už by měl v sobě dvě. A
večer by se v hospodě pohádal se Šmikem u
dalšího. 
No, podívejte, vždyť on už zase nezavřel vrátka
dozadu za barák, když jsem odtud nesla tašku s
nákupem. Až tam vlezou slepice a posedají mu
na auto, bude si stěžovat. Musím mu to připo-
menout. Jako tu návštěvu, kterou jsem slíbila
tetě Ludmile. Na tu by taky zapomněl.
Kdepak, povzdychla si.
Co by si beze mě počal.
„Václave, pojď už domů!“ zakřičela.
Položil šroubovák a zvedl hlavu.
„Mám hlad?“
„Je ti zima!“

24
Jiří

Úterý

25
 Marek

Středa

26
Oto

Čtvrtek

27
Jaroslav

Pátek

28
Vlastislav

Sobota

29
Robert

Neděle

30
Blahoslav



květen 2017 18. týden

Pondělí
Na rybách

Hladina řeky se leskla a třpytila. V poklidné at-
mosféře časného sobotního odpoledne, prosvět-
lené slunečními paprsky, barvícími skrz čerstvé
listí svět sem a tam poletujících vážek do pří-
jemně zeleného přísvitu, se ozývalo vzdálené
cvrlikání zvonohlíka.
A to bylo asi tak vše.
Ze břehu sledovaly kalendářovou scenérii s na-
růstající nervozitou tři generace rybářů.
Nejstarší se toho dne uvolila prozradit střední
své oblíbené místo, zatímco střední pojala
předsevzetí zasvětit nejmladší do slastí a strastí
sportovního rybolovu. A tak tu po jednom boku
pana Vojtěšky rozmrzele vyvstával důlek jeho
syn, po druhém pak vysedával zasloužilý dů-
chodce Hopnágl.
„Neberou,“ žaloval nejmladší lovec, ještě ško-
lou povinný novic cechu tichých bláznů.
„Máme blbý návnady.“
Jelikož výtka mířila na konkrétní cíl, nemínil to
konkrétní cíl nechat na sobě a poslal vinu dál.
„Stejně tu nikdy nebraly. Tady ani žádný ryby
nejsou. A nebyly.“
Starý pán u druhého ucha se nedal.
„Mladej, tady bejvalo tolik ryb, že jsem červa
napichoval na háček tuhle za stromem, aby mi
ho nesebraly rovnou z ruky.“

1
Svátek práce

Úterý

2
 Zikmund

Středa

3
Alexej, Alex

Čtvrtek

4
Květoslav

Pátek

5
Klaudie Květnové povstání českého lidu

Sobota

6
Radoslav

Neděle

7
Stanislav



květen 2017 19. týden

Pondělí
Hlas tribuny

„Rok od roku,“ zabědoval pan Plášek, pozoru-
jící z tribuny zelený trávník okopávající spor-
tovce, „máme horší a horší fotbalisty.“
Pohlédl k nebesům, dovolávaje se (marně, jak
věděl, neboť i zázraky mají své hranice) pomo-
ci ze všech stran.
„Letos jsme už dostali ty z příštího roku.“
Zavrtěl prudce hlavou.
„Kam to kopeš, troubo!? Na Pilníčka to hraj, na
Pilníčka!“
„Levej a hluchej,“ podpořil Pláška řeznický
mistr Zelenka, obvykle sedávající na druhé
straně tribuny, aby viděl lépe na branku, který
se už před několika zápasy přestěhoval, aby se
sám nebál.
„A kdyby jeden. Celej tým, jeden jako druhej.
Už jim vejboři taky obstarali nový dresy.“
„Fakt?“
„Jo. Odkoupili ode mě řeznický zástěry. Prej
tak budou hráči vypadat přirozenějc, když jdou
od porážky k porážce.“

8
Den vítězství

Úterý

9
 Ctibor

Středa

10
Blažena

Čtvrtek

11
Svatava

Pátek

12
Pankrác

Sobota

13
Servác

Neděle

14
Bonifác



květen 2017 20. týden

Pondělí
Doplňte přísloví

Poslední deset minut hodiny mateřského jazyka
se rozhodla paní učitelka odlehčit. Užila za tím
účelem zdroje léty, ba staletími ověřeného, ob-
rátila se k lidové slovesnosti.
„Máme spoustu hezkých přísloví. Určitě je
znáte, tak si můžeme zahrát takovou jedno-
duchou hru. Já začnu – a vy dokončíte.“
Třída vykazovala zájem adekvátní místu a
času. Několik pohledů pozorných, několik ku-
kučů nepřítomných. Několik hlav skloněných,
zaměstnaných čímsi pro ně zajímavějším pod
lavicí.
„Tak kdo nám doplní první? Kájo?“
Zachytila okamžik jeho pozornosti, nebo sle-
duje oficiální dění delší dobu?
Nevěděla.
Měla to okamžitě zjistit.
„No... Jak nabyl...“
Tázaný odpověděl bez váhání.
„...tak vystřelil, paní učitelko.“

15
Žofie, Sofie Den rodin

Úterý

16
 Přemysl

Středa

17
Aneta

Čtvrtek

18
Nataša

Pátek

19
Ivo

Sobota

20
Zbyšek

Neděle

21
Monika



květen 2017 21. týden

Pondělí
Špatná adresa

Moravec neviděl, jestli Karolína studuje
pikantní informace z minulosti herce, jehož fo-
tografie zdobí obálku, prohlíží televizní
program, nebo nad barevnými fotografiemi
exotické krajiny přemítá o cíli letní dovolené.
Jistá strnulost pozice ho ale varovala. Pou-
kazovala na blížící se bod zlomu. 
Pak ale zvedla manželka náhle hlavu.
„Nejsem tlustá,“ prohlásila vesele.
Ke sdělenému tvrzení se postavil opatrně. Ka-
rolínino cyklické posednutí redukcí vlastního
objemu nabývalo hodnot od roztomilého pof-
ňukávání, příjemně pravidelných návštěv tělo-
cvičny, přes otravné počítání, matematické
nákupy, až po nebezpečné, manželské soužití
ohrožující třeštění.
Smířila se s osudem, nebo naopak?
Raději mlčel.
Karolína položila časopis na stolek. Zapíchla
prst doprostřed barvami hýřící stránky.
„Na Marsu bych vážila třicet kilo. Takže jen
bydlím na špatné planetě.“

22
Emil

Úterý

23
 Vladimír, Vladimíra

Středa

24
Jana, Vanesa

Čtvrtek

25
Viola

Pátek

26
Filip

Sobota

27
Valdemar

Neděle

28
Vilém



květen – červen 2017 22. týden

Pondělí
Jak zvýšit kulturní úroveň

„Mou kulturní úroveň ohromně zvyšuje te-
levize,“ přispěl svou troškou do debaty Vorel. 
Společnost společnými silami pátrala po nej-
vhodnějším, to jest nejméně bolestivém, nejú-
činějším, rychlém a též i finančně nenáročném
způsobu, jakým vychovat, lépe řečeno, vzhle-
dem k už dosaženému věku převychovat
synovce, jehož na několik týdnů do prázdnin
pověsili rodiče, cestující za prací na druhou
polokouli, na krk neprozřetelně souhlasícímu
strýci Broučkovi, a jehož dočasný pěstoun
shledal z pohledu estetiky, rozhledu i aktivní
seberealizace značně zanedbaným.
„Tím, co v ní dávají,“ ušklíbl se Švejda.
„Jistě,“ potvrdil Vorel: „Když ji pustím a vi-
dím, co na těch třiceti kanálech jde, tak se
zvednu a vyberu si v knihovně něco dobrého ke
čtení.“

29
Maxmilián, Maxim 

Úterý

30
 Ferdinand

Středa

31
Kamila

Čtvrtek

1
Laura

Pátek

2
Jarmil

Sobota

3
Tamara, Kevin

Neděle

4
Dalibor



červen 2017 23. týden

Pondělí
O pohádkách

Holčičky seděly na schodišti a vedly zasvěcené
hovory, jaké někdy děti s téměř dostudovanou
mateřskou školou vedou. Zkoumaly svět v celé
jeho šíři, od nabídky zmrzliny po stav pís-
koviště a jeho momentální obsazení. Na pořad
dne přišly i otázky z okruhu těch méně prak-
tických, ovšem stejně závažných výzev.
„Víš, co bych chtěla bych vědět?“ začala zku-
šeně, pozornost upoutávajícím oslovením,
Ema, „Proč všechny pohádky začínají: Za
devatero horami, nebo: Žila jednou jedna...“
„Mě by spíš zajímalo,“ obrátila Lucinka, „proč
všechny, který mi vypráví taťka, končí:
Chrrrr...“

5
Dobroslav, Dobroslava

Úterý

6
 Norbert

Středa

7
Iveta, Slavoj

Čtvrtek

8
Medard

Pátek

9
Stanislava

Sobota

10
Gita, Margita Vyhlazení obce Lidice

Neděle

11
Bruno



červen 2017 24. týden

Pondělí
Ocenění

Štamgasti fandili.
Byla to ona chvíle, kdy nezáleží na druhu spor-
tu, charakteru turnaje, ba často ani na klubové
či státní příslušnosti. Hlavně, že je situace dra-
matická.
Proto se majitel a vládce nálevny Tušek ne-
bránil. Konečné pořadí, ať už bude jakékoliv,
se stane startovním výstřelem zvýšené spotřeby
alkoholu. Strategicky umístěná obrazovka
zmodrala vodou a dlaždicemi padesátimetro-
vého bazénu, šplouchnutí po startovním vý-
střelu se v překvapivé zvukové harmonii
snoubilo s cinkotem půllitrů.
Vorel, pozdě přicházející – ani po mnoha le-
tech nikdo nezjistil, jestli schválně, nebo oprav-
du neumí odhadovat spotřebu času – se protáhl
kolem stěny na svou židli. Nechtěl riskovat
synchronizované nadávání, k němuž by jistě
došlo, kdyby byť jen na chvíli zaclonil fandům
výhled.
„Byl jsi včera v tom servisu?“ zeptal se Švejdy,
který mu nepřítomně, podvědomě pobídnut vr-
ženým stínem příchozího, pokynul na pozdrav.
„Určitě vyhraje,“ dostalo se mu promptní od-
povědi.
Tazatel pokrčil rameny. Rozhodl se raději
přestoupit na rychlík událostí, v něm se přesou-
valo osazenstvo hospody, neboť v tom svém
tady jel očividně sám.
„Co vyhraje?“
„Na sto metrů znak!“ štěkl Švejda, s očima stá-
le přilepenýma k obrazovce.
„Znak?“ podivil se sportem příliš nepolíbený
Vorel, „Já myslel, že se dávají medaile.“

12
Antonie

Úterý

13
 Antonín

Středa

14
Roland, Herta

Čtvrtek

15
Vít

Pátek

16
Zbyněk

Sobota

17
Adolf

Neděle

18
Milan



červen 2017 25. týden

Pondělí
Polehčující okolnosti

Nebylo pochyb.
Nebylo též ani svědků, ale tuto nepřítomnost
vyvažovaly jisté zkušenosti a neúprosná sta-
tistika, hovořící jasným hlasem.
„Jindro!“ zavolala paní Štulcová na klučinu,
sedícího na nedaleké prolézačce. Zareagoval na
první zavolání, po ověření zdroje ale jeho
ochota ke kontaktu viditelně ochabla.
Přesto se na další požádání dostavil.
„To tys nám rozbil okno, viď?“ řekla majitelka
víceméně pravidelně postihovaného domku
mírně.
Obviněný na ni pohlédl kukučem nejistým, vy-
strašeným. A, jak tušila, nejspíš dobře nacvi-
čeným. Přesto zabral.
„No, neboj se,“ chlácholila ho. „Když se sám
přiznáš, bude tvoje vina poloviční.“
V očích malého ničitele zablýskla naděje.
„Jo?“
„Ano.“
„Tak já se přiznávám dvakrát.“

19
Leoš, Leo

Úterý

20
 Květa, Květuše

Středa

21
Alois, Aloisie

Čtvrtek

22
Pavla

Pátek

23
Zdeňka

Sobota

24
Jan

Neděle

25
Ivan



červen – červenec 2017 26. týden

Pondělí
Úsudek

„Náhodou, já mám úsudek v pořádku,“ bránil
se Švejda. „Tuhle jsem dostal flašku koňaku.“
„Napoleona?“ přerušil ho Brouček dotazem.
„Jo. Ne. Nebyl to zrovna Napoleon. Takže,
dostal jsem –“
„Martell?“
„Prosím tě, kdo by ti dneska dával Martell,“ za-
mítl Vorel. „Tak ještě levnou skotskou ze su-
permarketu.“
„Hele, já mám doma jeden ještě neotevřenej.
Možná bychom ho mohli podrobit chuťovým
zkouškám,“ navrhl Brouček, jeho pokus o zor-
ganizování neplánovaného večírku byl ale za-
blokován hned v počátku z nelogických úvah
nařčeným Švejdou, snažícím se obhájit
správnou funkci své myslivny.
„Ani Martell to nebyl!“
„Gruzíňák!“ rozzářil se Vorel.
„Ne.“
„Metaxa?“ zkusil s táckem plným slivovice ko-
lem procházející hospodský Tušek.
Ani on netrefil.
„To bych neříkal: koňak!“ zašklebil se Švejda.
Rozhlédl se po posluchačích, přichystaných
útočit na informační obsah věty všemi zbraně-
mi tak dlouho, než vyhoví přísným poža-
davkům objektivní pravdy.
Vzdal se.
„Tak dobře. Tuhle jsem dostal láhev brandy.
Domů jsem se vracel na kole, flašku v igelitce.
Povídám si: znáš se, ať ji nerozbiješ. Byla by
škoda to pití zničit. A tak jsem ji radši vypil.
No – a to jsem udělal dobře. Čtyřikrát jsem
cestou z kola spadl!“

26
Adriana, Adrian

Úterý

27
 Ladislav, Den památky obětí komunistického režimu

Středa

28
Lubomír

Čtvrtek

29
Petr a Pavel

Pátek

30
Šárka

Sobota

1
Jaroslava

Neděle

2
Patricie



červenec 2017 27. týden

Pondělí
Prohlídka

Frances Troppleová přivítala svou přítelkyni
lady Stanleyovou v novém – po prastrýci Mc-
Grathovi zděděném – sídle v malebném pod-
hůří skotské Vysočiny vřele a s ochotou
člověka, který ví, že se návštěva dlouho nezdr-
ží a pro nic si nepřišla. Po nezbytné výměně
nových poznatků o společných známých pak
obě dámy vyrazily na obhlídku nemovitosti.
Úsměv paní domu, povzbuzovaný faktem, že k
němu přišla zdarma, provázel exkurzi od
předního vchodu ke dveřím na zahradu,
spokojenost ilustrovala divoká skotská krajina
za okny.
„Knihovna. Většina svazků byla poctivě vypůj-
čena u zapomnětlivých příbuzných. Lovecký
salónek. Dva z jelenů byli střeleni jednou
kulkou, kterou strýček našel téměř neporu-
šenou a nabil s ní ještě tři patrony, než mu s ní
ten divočák sprostě zaběhl do blat. Tudy se jde
do kuchyně. Velmi úsporná.“
Ačkoliv na ně byla zvyklá z vlastního sídla, za-
čínala se lady Stanleyová v počtu místností po-
malu ztrácet.
„Tyhle dveře vedou kam?“ optala se, když
hostitelka nabírala dech.
„Tyhle? Přece do jídelny, má drahá.“
Skotskou tváří paní Troppleové proběhl zá-
chvěv znepokojení. „V ní může – bůh nás od
toho ochraňuj – večeřet čtrnáct lidí.“

3
Radomír

Úterý

4
 Prokop

Středa

5
Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Čtvrtek

6
Den upálení mistra Jana Husa

Pátek

7
Bohuslava

Sobota

8
Nora

Neděle

9
Drahoslava, Drahuše



červenec 2017 28. týden

Pondělí
Spotřeba

„Tamhle se pasou straky,“ ukázal starý pan Rů-
žička pyšně na zelenou louku. Návštěva oblí-
beného synovce Broučka, byť byla iniciována
zájmem o výslužku z pravé venkovské zabíjač-
ky, ho potěšila. Tím spíš, že místo jednoho –
který stejně musel řídit, takže nemohl ani
ochutnat farmářovy výpěstky tekuté – přijeli
měšťáci hned tři. Nestačili ani pořádně
pozdravit a už zavelel k exkurzi.
Starý pán se prostě – a přiznejme si, kdo ne,
zvlášť má-li čím – rád trochu vytahoval.
Švejda, jemuž se poklidný obrázek venkov-
ského života velmi zamlouval (ačkoliv měl ne-
jasné představy brzkého ranního stávání,
hromad hnoje i hromad papírů, o úzkostlivém,
životně důležitém sledování vývoje počasí i vý-
kupních cen nemluvě) se zarazil.
„Straky?“
„Krávy. Český straky,“ vysvětlil farmář, „Ne,
ty u toho plotu ne. Ty jsou jiný plemeno. To je
zase takzvanej skot ayrshirskej,“ vykládal  za-
-svěceně. „Straky jsou ty větší,“ upřesnil.
„Když jsou větší, tak toho víc sežerou, že?“ ze-
ptal se Švejda, pozorující, jak rohaté zvíře s
očividnou chutí uškublo velký trs kalendářově
zelené trávy.
„Třikrát tolik,“ odpověděl sedlák bez váhání.
„Hloupost,“ ozval se stejně bez prodlení vědec-
ky vzdělaný synovec. Jeho druzi se kývnutím
postavili na jeho stranu.
„Fakt,“ vztyčil pan Růžička dva prsty v gestu
přísahy. „Ať mě trkne bejk, jestli lžu.“
„Možná mají jiný metabolismus,“ připustil po
chvíli Brouček.
„Snad. Jestli ono to ale nebude spíš tím,“ podr-
bal se starý sedlák na nose, „že těch strak mám
dvacet, zatímco ayrshirů sedm.“
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Libuše, Amálie

Úterý

11
 Olga, Helga

Středa

12
Bořek

Čtvrtek

13
Markéta

Pátek

14
Karolína

Sobota

15
Jindřich

Neděle

16
Luboš



červenec 2017 29. týden

Pondělí
Ranní káva

„To tedy koukám,“ pronesla Karolína, když
byla vpuštěna skrz předsíň až do ložnice. Ať
zbytečně nečeká, ozvalo se z intimního sou-
kromí, a poslušný manžel jen pokrčil rameny,
ukázal palcem na příslušné dveře a pokračoval
do kuchyně.
Přítelkyně Agáta si užívala pokojného, ba pří-
mo líného nedělního rána. Časnou návštěvu
ovšem nevyhnala, jednak pod tíhou pozdního
připomenutí pátečního slibu, který si daly, a
který se týkal brzkého startu naplánované pěší
túry, jednak ji před dávnou protivnicí společ-
ných polštářových bitev a spolubydlící na dět-
ských táborech, s níž si podle vyprávění
starších nehygienicky vyměňovala při setkání
kočárků dudlík, žádné společenská faux pas ne-
přišlo na mysl.
„Ty piješ kafe v posteli?“
Karolína doprovodila své překvapení nevěřícně
záporným pohybem hlavy. „To bych nemohla.“
Agáta na ni pohlédla přes voňavý opar, vzná-
šející se z kameninového hrnku.
„Pročpak?“ podivila se, „Vy nemáte doma po-
stel?“
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Martina

Úterý

18
 Drahomíra

Středa

19
Čeněk

Čtvrtek

20
Ilja

Pátek

21
Vítězslav

Sobota

22
Magdaléna

Neděle

23
Libor



červenec 2017 30. týden

Pondělí
Politický proces

„Já jsem politickej, pane!“ nedal se recidivista
Smetáček poté, co zaslechl na chodbě soudní
budovy zpravodaje místního tisku, jak si poví-
dá s diktafonem, aby si mohl později připo-
menout skutečný stav věci, až bude vymýšlet
obsah pro povinných osm set slov běžného
sloupku rubriky Skutečně se stalo, aneb: Co
nám neprozradila policejní mluvčí.
„Žádnej obyčejnej chmaták.“
„A nepovídejte,“ pravil reportér. Narovnal se,
aby zaujal neohrožený postoj novináře – stráž-
ce zbytků demokracie, čili lidovlády, bránícího
křehkou společnost proti byrokratické a zájmy
těch všichni-vědí-o-kom-je-řeč prosazující
demokracii, čili proti liduvládě. Jinými slovy,
uvedl se do pohotovosti, aby mu neušel pří-
padný sólokapr.
„Vlastně povídejte.“
Ohlédl se přitom po soudním policistovi. Nez-
dálo se, že by tento chtěl zakročit a přidat tak
článku příhodnou dramatickou pasáž.
„No, to máte tak,“ pronesl Smetáček. „Soudím
se s vládou. Ti nahoře si myslí, že se do Český
republiky nesmí dovážet nekolkovaný cigarety.
No, a já tvrdím, že jo.“

24
Kristýna

Úterý

25
 Jakub

Středa

26
Anna, Anita

Čtvrtek

27
Věroslav

Pátek

28
Viktor, Alina

Sobota

29
Marta

Neděle

30
Bořivoj



červenec – srpen 2017 31. týden

Pondělí
Písnička

Z okna domku za plotem, porostlým psím
vínem, zazněla chytlavá melodie. Skladatel po-
pulárních popěvků Švabach se zastavil. Do
těchto končin, vesmírné roky vzdálených od
kulturního kvasu hlavního města, ho zavedl
neuvážený slib návštěvy dávného kamaráda, s
nímž kdysi ve sklepě opuštěného domu týral
bazarové kytary ve snaze vyloudit z nich temný
a zuřivý bigbít, vycházející z rozervaných mys-
lí sedmnáctiletých filozofů. O nějaký ten pátek
později se jejich hudební cesty rozešly.
Švabach se pragmaticky přeorientoval na vý-
nosnější hudbu středního proudu, Vorel, po-
znaje své hranice, se vzdal aktivního
provozování muziky vůbec. Přátelství jim zů-
stalo.
Kráčeli teď k hospůdce u řeky, vyhlášené jak
vybranými rybími specialitami, tak vybranou
obsluhou. Vzpomínali.
A k tomu jim otevřeným oknem zahrála písnič-
ka z rádia. Nebo z desky, na tom nezáleželo.
„Tvoje věc?“ zeptal se Vorel, když si všiml
spokojeného úsměvu, který se rozlil po
Švabachově tváři, aby rychle ustoupil tichému
pískání, jímž si skladatel melodii opakoval.
„Ještě ne.“

31
Ignác

Úterý

1
Oskar 

Středa

2
Gustav

Čtvrtek

3
Miluše

Pátek

4
Dominik, Dominika

Sobota

5
Kristián

Neděle

6
Oldřiška



srpen 2017 32. týden

Pondělí
Jak se věci mění

„Je zajímavé,“ uvažoval Rychlík nahlas, neboť
tak bylo zvykem. Stolová společnost, scházejí-
cí se v hospodě pana Tuška neměla ráda tiché
filozofy, ochotně však pomáhala těm sdílným.
„Jak se věci mění. Nejen časem, nebo opotře-
bováváním. Nebo jako názory, postupným při-
býváním informací. Některé někdy obyčejným
dotazem.“
„Co třeba?“ zeptal se Švejda. Ztratil právě vý-
hled na slečnu, která si u stolu naproti posunula
židli tak, aby mohla na displeji telefonu cosi
ukazovat své o poznání méně zajímavé kama-
rádce, takže cítil, že jeho případný příspěvek
bude rozhodně k věci.
„Co třeba?“ zopakoval Rychlík. „Třeba to, jak
je pro mého šéfa moje práce důležitá a
konkrétně má osoba nepostradatelná, když chci
den volna, a jak jsem jen jeden z týmu, prak-
ticky okamžitě nahraditelný, jehož pracovní ná-
plň hraničí s bezvýznamností, když chci dostat
přidáno.“

7
Lada

Úterý

8
 Soběslav

Středa

9
Roman

Čtvrtek

10
Vavřinec

Pátek

11
Zuzana

Sobota

12
Klára

Neděle

13
Alena



srpen 2017 33. týden

Pondělí
Paradox věku

„Mami, už můžu jít ven?“
Paní Černá neposlouchala. Trochu zoufale se
rozhlížela po stole, na nějž vyložila z několika
tašek velký páteční nákup.
Rohlíky, pórek, kuře na neděli. Chléb, rýže,
mletý kmín, pasta na zuby, televizní program.
Kostka – nebyly dvě? Byly – másla. Vajíčka.
Sýr. Pytlík mrkví, ten byl v tašce, co nesla Eliš-
ka, aha, je tady. Kvasnice, saponát...
Je to všechno.
Teprve pak věnovala pohled dceři, opírající se
o rám dveří. 
„Olej! Nekoupila jsem olej.“
Slečna, čekající na matčino rozhodnutí, nervóz-
ně přešlápla.
„Já ti pro něj ráno skočím. Už můžu jít ven?“
Matka, spokojená s výsledkem inspekce, se po
dceři ohlédla. Zamračila se na podle jejího ná-
zoru příliš krátkou sukýnku (jakou v patnácti
navzdory matce své kdysi nosívala i ona, to ale
bylo šťastně zapomenuto).
„Tak dobře. Ať ale jsi do deseti doma!“
„Ale mami,“ zakňourala Eliška, „vždyť už
nejsem malá holka.“
„Právě proto, děvenko, právě proto.“
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Středa
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Jáchym
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17
Petra

Pátek

18
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Sobota

19
Ludvík

Neděle

20
Bernard



srpen 2017 34. týden

Pondělí
Řešení

„Kde jsi tak dlouho?“ zeptal se Vorel Švejdy.
Měl v sobě už polovinu svého obvyklého
malého piva, než se kamarád na smluvenou
schůzku dostavil.
„Zajížděl jsem z práce k tetě na vesnici, tak
jsem si řekl, že nebudu ztrácet čas a přijel jsem
autem.“
„To bys tu snad byl dříve, ne?“
Jako auto nevlastnící neřidič měl Vorel po-
někud zkreslený pohled na reálný život.
„Však jsem taky hranici katastru přejel už před
dobrou hodinou. A pak se pokoušel
zaparkovat,“ vysvětlil kysele opozdilec. „Což
je v tomhle městě prakticky nemožné.“
Přidal anatomický výraz jako emotivní tečku za
větou.
„Já místo k stání vyřešil rychle a jednoduše,“
ozval se zpoza pípy hospodský Tušek. „Takže
jednoho nealkoholickýho s pěnou, že?“
„Jenom kafe. Jak?“ zeptal se Švejda a znovu se
zašklebil. Bylo mu líto piva, které musel od-
ložit napříště.
„Prodal jsem auto a koupil už zaparkované.“
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Johana

Úterý
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 Bohuslav

Středa
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Čtvrtek

24
Bartoloměj

Pátek

25
Radim

Sobota

26
Luděk

Neděle

27
Otakar



srpen – září 2017 35. týden

Pondělí
Počasí v horách

„Údolí dole pod námi je dokonalou me-
teorologickou stanicí,“ řekl průvodce, ledabyle
opřený o kovové zábradlí, instalované někdy v
minulém století. Turistům z nížin, opatrně se
kochajícím pohledem na svět z nezvyklé, tedy
vysoké polohy, zatrnulo, jak rezivějící trubky
zaskřípaly.
„Jak leží tam dole mlha – ano, právě tak, jako
dneska, tak bude pršet.“
Skupinka posluchačů, obklopujících ho (až na
neustále odbíhající a křikem zpět povolávané
nedospělé účastníky zájezdu) jako kuřátka
kvočnu, čekala další informace, domorodec se
ale k výkladu o predikci atmosférických jevů
neměl. Místo toho ukázal na střechu vzdá-
leného hradu.
Zarazil se, když si všiml vyčkávajících po-
hledů.
Hlavy k nim patřící na sebe kývly, ta vybraná
se zeptala.
„Co když mlha není?“
„Tak už leje.“
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Úterý
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 Evelína

Středa

30
Vladěna

Čtvrtek

31
Pavlína
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Sobota

2
Adéla

Neděle

3
Bronislava, Bronislav



září 2017 36. týden

Pondělí
Střepy

Z předsíně se ozval nezaměnitelný zvuk de-
strukce skleněného výrobku. Moravec vysko-
čil, vrhl se ke dveřím – a protože nic akusticky
dramatického nenásledovalo, zarazil se a
nejprve napočítal do pěti.
Teprve poté pomalu otevřel dveře.
Podvědomě pohlédl nejprve na podlahu, ta mu
pohled vrátila jeho vlastní tváří, odraženou od
velkých střepů zrcadla, které ještě před chvílí
viselo na stěně vedle věšáku. Nad tou skleně-
nou spouští stála nehnutě, s hlavou lehce na
stranu, s rukama, spojenýma propletenými
prsty na břiše, jeho žena Karolína.
„Znamenají štěstí,“ řekl opatrně. Když nenásle-
dovala přehnaná reakce, pokračoval ohledáním
situace: „Co se stalo?“
Manželka mu věnovala kukuč lehce nepřítom-
ný.
„Podívám se do zrcadla a vidím, že bych měla
něco shodit. Tak jsem shodila zrcadlo.“
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Jindřiška, Rozálie

Úterý
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Čtvrtek
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Neděle

10
Irma



září 2017 37. týden

Pondělí
Vhodnější místo

Farář Černý zaplatil svá dvě piva a vydal se na-
příč lokálem k domovu. Nedalo mu, aby neza-
stavil u stolu, u něhož právě probíhalo tiché
příměří po sporech o datování zavraždění sva-
tého Václava, okořeněné neformálním hla-
sováním v anketě o spolehlivý a přesto i
nemilionářům dostupný vůz a v hádku přerost-
lém rozboru toho na kterém z třiceti televizních
programů vysílali včera nejhloupější pořad.
Polovinu jeho osazenstva dobře znal.
„Dobrý večer, pane Černý,“ pozdravil ho Vo-
rel.
„Dobrý, pane Vorle, dobrý.“
Kdosi otevřel dveře a duchovní spatřil blízkou
budoucnost. Byla vlhká. 
Přestane, nebo se rozprší víc? zeptal se sebe
sama. Nechme to Bohu, odpověděl si též sám.
A zkratkou ho to dovedlo k spíše podvědomě
vypuštěnému komentáři.
„Poslední dobou vás vidím spíš tady v hospo-
dě, než v kostele, pane Vorle.“
Opatrná výčitka neminula cíl.
„Já bych řekl, pane faráři, že Bůh má radši,
když sedím tady a myslím na Něj, než kdybych
seděl v kostele a myslel na pivo, co vy na to?“
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Úterý
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Středa
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Čtvrtek

14
Radka

Pátek
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září 2017 38. týden

Pondělí
Jaksepatří povzbuzení

„Spletl jsem se, chlapci,“ oznámil trenér Voří-
šek svěšeným hlavám v šatně. Před několika
minutami se tým připlížil z trávníku po zápase,
který ze strany fanoušků doprovázelo jen me-
chanické, už ani ne od srdce, nadávání.
„Ano, spletl, když jsem minulý týden tvrdil, že
hůř už hrát nemůžete.“
Přehlédl své svěřence a usoudil, že byl přece
jen příliš příkrý, a že nějaké to povzbuzení po-
třebují.
„Ale hlavu vzhůru. Bez vás by to nevyhráli.“

18
Kryštof

Úterý
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Středa
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Pátek

22
Darina
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září – říjen 2017 39. týden

Pondělí
Rezervace

V restauraci zbývalo několik málo posledních
volných míst. Dva stoly uprostřed. Vorel se
tedy pátráním po vhodnější pozici nezatěžoval.
V takovém případě hrozilo, že bude předstižen
pohotovějšími hladovci. Namířil k nejbližší ne-
obsazené židli a se zklamaným povzdechem
pomalejšího hosta za zády, vklouzl za stůl. Za-
mnul si ruce.
To bychom měli, pochválil se. 
Divadelním gestem se pak rozhlédl, aby tak
upoutal pozornost personálu.
Vrchní číšník, pan Táborský, svádějící boj s
poledním nájezdem hladových krků, se dostavil
vzápětí. Jídelní lístek ovšem v rukou nedržel.
„Dobrý den, pane Vorel,“ pozdravil uctivým,
leč nikoliv podlézavým hlasem. „Lituji, ale
tenhle stůl je rezervován.“
„Co se dá dělat, pane Táborský,“ vzdychl Vo-
rel a odsunul se. „Tak si ho odneste a přineste
mi jiný.“

25
Zlata, Zlatuše

Úterý

26
 Andrea

Středa

27
Jonáš

Čtvrtek

28
Václav Den české státnosti

Pátek

29
Michal, Michael

Sobota

30
Jeroným

Neděle

1
Igor



říjen 2017 40. týden

Pondělí
Pohotově

„Když si tak povídáme o moderní technice, viď
Jindro,“ prohlásila slečna Pánková a odmlčela
se na tak dlouho, až alarmujícím tichem na ne-
čekanou přepadovou akci upozorněný žák, za-
bývající se čímsi pod lavicí, zvedl hlavu a
nejistě jí pokýval, předstíraje hluboký a trvalý
zájem o výklad, ať už se týká vodních hlodav-
ců, nebo záludnosti psaní velkých písmem v
místních jménech.
Nejspíš kutí něco technického, a tudíž k věci,
uvědomila si učitelka. Ale jako ilustrace by to
nejspíš neposloužilo.
Vrátila se k načatému proslovu.
„Tak tedy, vynálezy. Kdo mi poví, co neexis-
tovalo před dvaceti lety? Heřmánková?“
Oslovila žákyni, která též potlačila vnímání
okolí ve prospěch sledování jiných světů, na-
cházejících se buď za oknem, nebo v růžové
dívčí fantazii.
Reakce ale byla pohotová.
„Já, paní učitelko.“

2
Olivie, Oliver

Úterý

3
 Bohumil

Středa

4
František

Čtvrtek

5
Eliška

Pátek

6
Hanuš

Sobota

7
Justýna

Neděle

8
Věra



říjen 2017 41. týden

Pondělí
Správná odpověď

„A co kdybych do Paříže letěla s tebou?“
otázala se paní Divíšková manžela, balícího ne-
zbytné propriety na třídenní služební cestu do
metropole nad Seinou.
„Jenže já se tam nezastavím. Jednání s dodava-
teli a potom schůzka s tím mejsé Dymportan-
cem,“ upozornil manžel. A taky jsme pozvaní
do jednoho podniku, dodal v duchu. Ale to ti
říkat nebudu.
„Co bys tam sama dělala?“ dodal.
Nejistě se usmála.
„Ale já bych si vystačila. Prošla bych si ob-
chůdky, koupila nějaké drobnůstky, něco na
sebe...“
Divíšek rychle chytil nejblíže se vznášející
argument.
„To přece můžeš i tady, koupit nějaké to a něco
na sebe.“
Úsměv jeho manželky byl náhle pevný a hlas
jasný.
„Tak. To jsem chtěla slyšet.“

9
Štefan

Úterý

10
 Marina

Středa

11
Andrej

Čtvrtek

12
Marcel

Pátek

13
Renáta

Sobota

14
Agáta

Neděle

15
Tereza, Terezie



říjen 2017 42. týden

Pondělí
Agresivita

„Fotbal je zlo!“ zaútočil bez varování a bez
pozdravu Brouček. Pohlédli na něho s nadějí na
stať, jíž toto stručné a rázné prohlášení mělo
uvést. Rozhořčenému muži, považujícímu v té
chvíli celý svět za účastníka spiknutí proti své
osobě, se ale do vykládání nechtělo. Nevěřil v
tu chvíli, že by vyjádřená účast byla skutečná.
Pravda, jíž my si přiznat můžeme, byla, že mla-
dí fandové místního klubu, rozjásaní ne-
čekanou výhrou, prošli na své vítězné pouti
hospodami nejen kolem, ale i přes jeho na ne-
šťastném místě zaparkovaný vůz.
„Proč?“ otázal se po chvíli ticha Vorel.
„Nízké pudy, potlačované frustrace, to se pak
nelze divit tomu, že v anonymitě davu provádě-
jí fanoušci takzvaného sportu nehorázné činy
až destruktivního charakteru. Není většího ka-
talyzátoru agresivity, než sport!“
„Houby. Agresivitu v lidech vzbudí kde co,
nejen kopaná a politika,“ namítla Veronika.
„Nebo chlapi,“ dodala pomstychtivě.
„Kafe!“ přidal se Švejda. „Když jsme se tu mi-
nulý týden večer trochu zasekli, tak jsem vypil
jedenáct dvanáctek, zatímco manželka za tu
dobu doma dva turky. To si neumíte představit,
jak agresivně se chovala, když jsem v půl jedné
dorazil domů?“

16
Havel, Galina

Úterý

17
 Hedvika

Středa

18
Lukáš

Čtvrtek

19
Michaela, Michala

Pátek

20
Vendelín

Sobota

21
Brigita

Neděle

22
Sabina



říjen 2017 43. týden

Pondělí
Berou?

Za Fistulovými zády, soustředěnými na splá-
vek, někdo zastavil.
Rybář tomu nevěnoval pozornost, poslední
dobou našli lidé kolem řeky zkratku od auto-
busu, což rozhodilo denní rytmus místním
kachnám i denním lovcům. Oba živočišné
druhy se ale přizpůsobily. Musely. Konec-
konců, není jich tolik, projdou rychle. Málo-
který zastaví. A když zastaví, ale jen kouká,
tak...
„Jak to jde?“ zeptal se kolemjdoucí. „Já bych
tady tedy nechytal. Je tu stín jen z jedné strany.
A dupou tu lidi...“
„Někdy dupou,“ souhlasil rybář.
Muž se pohnul. Ale byl to jen náklon, ne vy-
kročení k vlastnímu cíli.
„No jo, teleskop. Já bych vzal kaprový,“ ohod-
notil náčiní pana Fistuleho. „Jenže tamhle, ne
tady. Tohle místo je jasné už od pohledu,“
pokračoval. „Moc mělko.“
„Tak akorát,“ zabručel Fistule.
„Když myslíte. A berou? Neberou, co?“
Rybář nepatrně natočil hlavu, aby muži věno-
val pohled pouhou čtvrtinou zorného pole.
„To víte, že jo. Před chvílí jsem hodil jednoho
do řeky.“
„Neměl míru,“ pokýval hlavou kibic.
„Měl. Blbý kecy.“

23
Teodor

Úterý

24
 Nina

Středa

25
Beáta

Čtvrtek

26
Erik

Pátek

27
Šarlota, Zoe

Sobota

28
Den vzniku Československa

Neděle ve 3h končí letní čas

29
Silvie, Sylva



říjen – listopad 2017 44. týden

Pondělí
Repríza

„Tak jsme si zopakovali svatební cestu,“ ozná-
mil pan Souška svému sousedu dr. Krausovi,
když podával přes plot zahradnické nůžky.
„Opravdu?“ podivil se lékař. Dotaz, který se
nabízel, zadržet nedokázal, ačkoliv si byl vě-
dom zrádné přítomnosti paní Krausové, která
ho za účelem zušlechtění přerůstajících keřů při
revizi zahrady vybídla. Doplnil ho tedy otáz-
kou, jež by manželka položila sama, až se
dostane ke slovu.
„Proč? Kam?“
Souška se zazubil.
„Žena. Do Benátek.“
„Nad Jizerou?“
„Pochopitelně. Tehdy to jinam nešlo. Dneska
by to šlo, ale zase by to nebylo ono.“
Paní doktorová převzala nůžky a odložila je na
pytel, připravený k přepravě amputovaných
větviček.
„A co? Jak bylo?“ nevydržela.
„Bylo. Stejný hotel, dokonce stejný pokoj,“
roztál na chvíli soused, jehož nečekaně doko-
nalé vkročení do stejné řeky ve své zvláštnosti
potěšilo.
„Takže bez rozdílu?“ zamrkala paní Krausová
a mávla přes plot na blížící se sousedku.
„Skoro,“ kývl pan Souška. „Až na to, že ten-
tokrát jsem to byl já, kdo se zavřel v koupelně
a brečel.“

30
Tadeáš

Úterý

31
 Štěpánka

Středa

1
Felix

Čtvrtek

2
Tobiáš Památka zesnulých

Pátek

3
Hubert

Sobota

4
Karel, Karla

Neděle

5
Miriam



listopad 2017 45. týden

Pondělí
Boty

Vorel se propletl mezi regály tenisek, lodiček,
pantoflí a barevného čehosi, patrně též určené-
ho k nasazování na nohy, až do míst, která po-
znával. 
Se zájmem se zdržel sledováním scénky, jejíž
aktérka – mladší prodavačka Jaruška – se sna-
žila zákaznici opatrně vysvětlit, že boty, které
se jí líbí a které jí jediné sednou, jí nemůže pro-
dat, protože právě v nich dáma do obchodu při-
šla. Zalapal po dechu (a podvědomě po
peněžence) o polici dál, když viděl cenovku u
několika proužků kůže, připevněných k tenké
podrážce.
Teď ale už ve svém vlastním zájmu civěl na
vzorky obuvi velikostí čtyřicet až čtyřicet šest.
A ztrácel na obvyklé jistotě.
Paní Kabátová, která v tomto obchodě obouva-
la půl města už hezkou řádku let, mu přispě-
chala na pomoc.
„Jaké boty sháníte, pane Vorel?“ zeptala se,
„Polobotky, nebo sportovní?“
Pokrčil rameny.
„Nemáte představu?“
„Ale to já přesně vím, jaké boty bych chtěl,“
řekl, „Hezké, lehké, pevné, co by moc nestály.“
Prodavačka se rozhlédla kolem sebe.
„Já taky!“

6
Liběna

Úterý

7
 Saskie

Středa

8
Bohumíra, Bohumír

Čtvrtek

9
Bohdan

Pátek

10
Evžen

Sobota

11
Martin Den válečných veteránů

Neděle

12
Benedikt



listopad 2017 46. týden

Pondělí
Věk?

„Náhodou,“ prohlásila paní Švejdová, když
manžel učinil potupnou poznámku, týkající se
jejího věku, který pohříchu znal, „se pěkně ple-
teš.“
Ne, že by snad Švejda nějak výjimečně žárlil,
tuto část rodinné zábavy obstarávala obvykle
druhá strana. Ale opatrnosti není nikdy nazbyt,
a pak, učinil tak i v trochu hulvátské, ale v
jádru dobré snaze uchránit ji od zklamání.
„Tak staře nevypadám. Ten prodavač mi říkal
slečno.“
Švejda se ohlédl po středobodu sporu, vlezlém
zaměstnanci obchodu, v němž před chvílí pod
vlivem profesionálních blábolů utratila
manželka obnos ne sice zrovna závratný,
ovšem vydaný podle jeho názoru za něco, co se
přinese domů, strčí do skříně a už to nikdo
nikdy neuvidí.
„Jo. Protože mu vůbec nepřišlo, že by si tě
někdo vzal.“

13
Tibor

Úterý

14
 Sáva

Středa

15
Leopold

Čtvrtek

16
Otmar

Pátek

17
Mahulena, Gertruda. Den boje za svobodu a demokracii

Sobota

18
Romana

Neděle

19
Alžběta



listopad 2017 47. týden

Pondělí
Smysly

„Tak ještě jednou,“ řekl těžce otec Plášek. Ro-
dičovská schůzka, na níž musel čelit syrové
skutečnosti i v normách slušného vychování se
držícím, ale přece jen kousavým poznámkám
slečny Pánkové, osoby školou pověřené vě-
novat se vzdělávání Pláška mladšího, ho přimě-
la zaměřit se po návratu domů nejen na
oznámené výstřelky v chování, ale také osobně
prověřit i úroveň znalostí svého potomka. Ne-
šlo ani tak o známky, jako o slabou, ale přesto
rozpoznatelnou jízlivost, s níž mu paní učitelka
popsala několik ilustračních příkladů Jind-
rových výběrových vědomostí.
„Jakým smyslem z pěti – chuť, čich, sluch,
hmat a zrak –“ seznam odrecitoval tak, jak si
kupodivu sám i po letech ze školy pamatoval,
„zjistíš teplotu.“
„Tady?“
„Třeba tady.“
Jindra se rozhlédl po obývacím pokoji a
pokýval hlavou.
„Přece očima,“ oznámil pevně.
„Cože? Přemýšlej, kluku! On si řekne, očima!
Jak můžeš tvrdit takovou hloupost? Očima?
Zrakem?“
„Jasně, zrakem,“ neslevil syn. „Podívám se
tamhle na teploměr.“

20
Nikola

Úterý

21
 Albert

Středa

22
Cecilie

Čtvrtek

23
Klement

Pátek

24
Emílie

Sobota

25
Kateřina

Neděle

26
Artur
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Pondělí
Pozorné oko

Hodiny ohlásily střední Evropě jednu hodinu
nového dne.
„Kde jsi byla?“
Takže přece jen matinka číhala, pomyslela si
Adéla Krausová, opatrně se plížící předsíní. V
tomhle věku by snad měla vypít kakao, zkri-
tizovat zprávy a šup do postele, ne?
„Víš kolik je?“ padla další nerafinovaná otáz-
ka.
„Jsem se zapovídala u Kláry, no,“ zamumlala
dcera. Potlačila zívnutí.
Být už plnoletá, to by bylo.
Matka podrobila dceru rychlé prohlídce. Proti
rodičovskému zraku bývá detekční rám na ex-
ponovaném letišti jen nedokonalou nápovědou.
„Ano? Tak u kamarádky, dobře. A co to oko na
pravé punčoše?“
„To už jsem měla odpoledne,“ děla Adéla vítě-
zoslavně.
„Měla, já si ho všimla,“ řekla matka.
„Tak vidíš.“
„Jenže bylo na levé!“

27
Xenie

Úterý

28
 René

Středa

29
Zina

Čtvrtek

30
Ondřej

Pátek

1
Iva

Sobota

2
Blanka

Neděle

3
Svatoslav



prosinec 2017 49. týden

Pondělí
Noční cestou

„Tak kampak, takhle pozdě v noci?“ zajímalo
policistu. Muž, kráčející střední rychlostí
temnou spojovací ulicí, mu přišel tak nějak
podezřelý. Tím spíš, že sám nevěděl, proč ná-
sledoval svit jediné lucerny, lákán do těch míst
jako velká můra v modré.
Polkl raději vzpomínku na povídku pana Čapka
a srovnal si čepici, aby působil důstojně, jako
pevné rameno zákona.
„Tampak.“ řekl Rychlík a rozsvítil si displej te-
lefonu, aby  zkontroloval čas, „Na přednášku o
nezdravém vlivu alkoholu, tabáku a pono-
cování na lidský organismus, a to se zvláštním
přihlédnutím ke stavu kognitivních funkcí.“
„Ve dvacet tři třicet?“ podivil se muž v unifor-
mě. „Netahejte mě za nohu. Kdo by přednášel
v tuhle dobu?“
Zpovídaný občan projevil stejné podivení nad
vyslechnutou větou, s jakým přijímal muž v
uniformě jeho sdělení.
„Přece manželka, kdo jiný.“

4
Barbora

Úterý

5
 Jitka

Středa

6
Mikuláš

Čtvrtek

7
Ambrož, Benjamín

Pátek

8
Květoslava

Sobota

9
Vratislav

Neděle

10
Julie



prosinec 2017 50.týden

Pondělí
Znalcům moderního umění

„Tohle jste taky namaloval, Mistře?“ zeptala se
paní Divíšková  Popelského, stojícího tiše v
koutě u okna a skvěle se bavícího pozorováním
obecenstva.
„Co byste řekla?“
Malíř měl vernisáže rád. Setkával se na nich se
zajímavými lidmi. Stejně tak často mu ale na-
hrazovaly zábavné pořady.
„Hezké. Moderní. A co to jako je? Jak tomu
říkáte, tedy co to představuje?“ odvážila se, ris-
kujíc ztrátu znalkyně moderny, jimiž se cítili
všichni kolem být. Ale nedalo jí to.
„Kráva na pastvě,“ děl bez mrknutí oka malíř.
„Aha. Prázdno moderního přetechnizovaného
světa, které zasáhlo i venkov,“ kývla ctitelka
umění. „Ale vždyť je to jen šedohnědá plocha.“
dodala poctivě.
„Jistě. Trávu kráva sežrala.“
„Opravdu zajímavé. Takové post... Ale žádná
kráva tam není,“ nevydržela paní Divíšková ani
podruhé v roli intelektuálky.
Popelský dál zachovával vážnou tvář, ačkoliv
jeho nitrem při pohledu na skvrnu po prasklém
potrubí, přes kterou nějaký rošťák  pověsil
prázdný rám, cloumaly různé pocity.
„Co by rozumná kráva dělala na louce bez
trávy, milostivá? Spásla, odešla.“

11
Dana, Danuše

Úterý

12
 Simona

Středa

13
Lucie

Čtvrtek

14
Lýdie

Pátek

15
Radana, Radan

Sobota

16
Albína

Neděle

17
Daniel



prosinec 2017 51. týden

Pondělí
Pro duši a zdraví

„Měl bys dělat něco vznešenějšího a smyslu-
plnějšího, než jen zírat na bednu. A zdravější-
ho. Třeba tajči,“ prohlásila při pohledu na
manžela Agáta Rychlíková. Byla to věta více-
méně automatická, spouštěná vždy, kdy pro-
cházela kolem pohovky, na níž si po nedělním
obědě hověl její partner v poloze spokojeného
kocoura.
Rychlík nepatrně natočil hlavu, aby se dostala
do jeho zorného pole.
„Jo, máš pravdu,“ souhlasil, což manželku za-
skočilo. „Pustím se do toho.“
„Kdy?“
„Hned!“
Zajásala.
Výskok z měkkého plyše se nekonal. Ani
shánění kimona, cyklistických kalhot, nebo te-
lefonního čísla do posilovny.
„A co?“ zeptala se po chvíli nedočkavě. „S čím
začneš?“
„Ale vždyť už na tom pracuju,“ odpověděl,
„Hele, miláčku, jak dlouho musím na gauči
takhle vydržet, abys to považovala za jógu?“

18
Miloslav

Úterý

19
 Ester

Středa

20
Dagmar, Dáša

Čtvrtek

21
Natálie

Pátek

22
Šimon

Sobota

23
Vlasta

Neděle

24
Adam a Eva Štědrý den



prosinec 2017 52. týden

Pondělí
Úleva

Švejda se proplížil mezi stoly až k barovému
pultu. Ztěžka se o něj opřel.
Zaúpěl, když ho do nosu udeřila vůně nalé-
vaného alkoholu.
„Byl jsem tu včera, pane Tušek?“ zeptal se
opatrným hlasem.
„Byl,“ zazněla lakonická odpověď. Hospodský
své věrné dobře znal.
„A opil jsem se?“
„Jak zákon káže.“
V nastalé nedramatické odmlce si včerejší host
přerovnal myšlenky. Obsah se mu nelíbil.
„A propil jsem osm stovek?“
Hospodský odložil láhev kvalitnější skotské.
Sáhl do police pro cosi jedovatě a levně zelené-
ho.
„Propil,“ připustil.
„To se mi ulevilo.“ rozzářil se Švejda, „Dám si
kofolu. Já myslel, že jsem je ztratil.“

25
Boží hod vánoční. 1. svátek vánoční

Úterý

26
 Štěpán 2. svátek vánoční

Středa

27
Žaneta

Čtvrtek

28
Bohumila

Pátek

29
Judita

Sobota

30
David

Neděle

31
Silvestr



chybí vám kalendáře z let minulých? žádný strach. můžete si doplnit sbírku
na stejném místě, odkud přišel tento: 

www.fext.cz/whitehole

tamtéž i informace o dalších knihách

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

Víra z kamene a srdce z kovu
Další dobrodružství Pieta Coriana, tentokrát se zajímavým nákladem

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

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

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

Zmizení doktora Fausta
Rádobyvtipná téměř detektivka o ztraceném spisovateli a celé řadě pátračů

Není nocí bez Měsíce
Sbírka fantasy povídek, odehrávajících se v době současné i nedávno minulé

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

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

Jezdci na vlnách světla
Třicet sedm krátkých a velmi krátkých nejen vědeckofantastických povídek

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

http://www.fext.cz/whitehole/index.htm#kalendare


V tom domě straší
Dvacet šest  více či méně fantastických povídek

Žabinčina dobrodružství
Fantastické světy neobývají jen draci, hrdinové, dámy v nesnázích a démoni. Žijí v nich i tvorové 
nepatrnější a na první pohled mnohem méně zajímaví. Například květinové víly.

Toto je v šesti povídkách zpráva o šesti dobrodružstvích, do nichž se jedna z nich vlastní vinou 
zapletla

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

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

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

Žádejte u svých oblíbených e-knihkupců


	prosinec 2016 – leden 2017 52.týden
	Metempsychóza
	leden 2017 1. týden

	Slohová práce
	leden 2017 2. týden

	Dopravní zpravodajství
	leden 2017 3. týden

	Ty pravé
	leden 2017 4. týden

	Řešení
	leden – únor 2017 5. týden

	Trofej?
	únor 2017 6. týden

	Opatrně, babičky
	únor 2017 7. týden

	Z jídelního lístku
	únor 2017 8. týden

	Psí řeč
	únor – březen 2017 9. týden

	Přístavní
	březen 2017 10. týden

	Pravda o meteorologii
	březen 2017 11. týden

	Lázeňská klientela
	březen 2017 12. týden

	Doporučení
	březen – duben 2017 13. týden

	Známosti
	duben 2017 14. týden

	Řešení
	duben 2017 15. týden

	Statečnost
	duben 2017 16. týden

	Úraz
	duben 2017 17. týden

	Spokojené manželství
	květen 2017 18. týden

	Na rybách
	květen 2017 19. týden

	Hlas tribuny
	květen 2017 20. týden

	Doplňte přísloví
	květen 2017 21. týden

	Špatná adresa
	květen – červen 2017 22. týden

	Jak zvýšit kulturní úroveň
	červen 2017 23. týden

	O pohádkách
	červen 2017 24. týden

	Ocenění
	červen 2017 25. týden

	Polehčující okolnosti
	červen – červenec 2017 26. týden

	Úsudek
	červenec 2017 27. týden

	Prohlídka
	červenec 2017 28. týden

	Spotřeba
	červenec 2017 29. týden

	Ranní káva
	červenec 2017 30. týden

	Politický proces
	červenec – srpen 2017 31. týden

	Písnička
	srpen 2017 32. týden

	Jak se věci mění
	srpen 2017 33. týden

	Paradox věku
	srpen 2017 34. týden

	Řešení
	srpen – září 2017 35. týden

	Počasí v horách
	září 2017 36. týden

	Střepy
	září 2017 37. týden

	Vhodnější místo
	září 2017 38. týden

	Jaksepatří povzbuzení
	září – říjen 2017 39. týden

	Rezervace
	říjen 2017 40. týden

	Pohotově
	říjen 2017 41. týden

	Správná odpověď
	říjen 2017 42. týden

	Agresivita
	říjen 2017 43. týden

	Berou?
	říjen – listopad 2017 44. týden

	Repríza
	listopad 2017 45. týden

	Boty
	listopad 2017 46. týden

	Věk?
	listopad 2017 47. týden

	Smysly
	listopad – prosinec 2017 48. týden

	Pozorné oko
	prosinec 2017 49. týden

	Noční cestou
	prosinec 2017 50.týden

	Znalcům moderního umění
	prosinec 2017 51. týden

	Pro duši a zdraví
	prosinec 2017 52. týden

	Úleva

