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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/

_____________

Rok dvoutisící devatenáctý. Lze od něho očekávat tři sta šedesát pět v zákrytu seřazených dnů, 
několik státních svátků, tu a tam nějakou oslavu rodinnou. Slunečno, deštivo, nějakou tu mlhu a 
třeba i sníh. Padesát dva týdnů se svými pondělky a pátky. Vlastně nic nového (pokud nepřistanou 
mimozemšťané). Stejně nenové jsou i anekdoty, jejichž provedení se pod mou taktovkou ujaly 
svému autorovi oddané a poddané  postavy. Starší psi se novým kouskům učí velmi pomalu a velmi
neradi. 
Tenhle aspoň neštěká moc nahlas.
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prosinec 2018 – leden 2019 1.týden

Pondělí Proto

Vorel vyšel na balkon. Vzhlédl k nebi. Mohl
sdělit své mínění, požádat o názor či žadonit o
soucit a porozumění obecně naslouchajícímu
světu, po hlasi tější s lovní přestřelce
pravděpodobně naslouchající sousedce, či
hvězdám. Obrátil se k entitě, kterou někteří lidé
považují za všudypřítomnou.
„Já vím, Pane, že jsi stvořil ženu tak krásnou,
abych ji miloval. Proč jsi ji ale stvořil tak
blbou?“
Hlas shůry nepřišel. Ozval se z místnosti za
jeho zády.
„Aby milovala ona tebe.“

31
Silvestr

Úterý

1
Nový rok * Den obnovy samostatného českého státu

Středa

2
Karina

Čtvrtek

3
Radmila, Radomil

Pátek

4
Diana

Sobota

5
Dalimil

Neděle

6
Tři králové Kašpar, Melichar, Baltazar



leden 2019 2. týden

Pondělí Návštěva

„Cože?“
Lord Stanley měl pocit, že se buď v
komorníkově mozku stalo cosi s Wernikeho
gnostickým centrem, odpovědným za
srozumitelné řazení slov, nebo jemu samému s
ústrojím sluchovým.
Nechal si hlášení znovu zopakovat.
„Přijela manželka otce vaší paní?“ odrecitoval
do třetice sám. Chvíli se nad obsahem
zamýšlel.
Aha,“ rozzářil se poté, „už chápu. Proč rovnou
neřeknete: tchyně?“
Osobní sluha si diskrétně odkašlal.
„Měl jsem strach, aby vaše lordstvo netrefil z
té náhlé zprávy šlak.“

7
Vilma

Úterý

8
 Čestmír

Středa

9
Vladan

Čtvrtek

10
Břetislav

Pátek

11
Bohdana

Sobota

12
Pravoslav

Neděle

13
Edita



leden 2019 3. týden

Pondělí Šaty

„Hezké šaty,“ pochválila Agáta Rychlíková.
Učinila tak mimoděk, neboť některé své
kolegyně prostě... neměla v přílišné oblibě.
Třeba i proto, že se na jednu stranu staví do
pozice životem protřelých žen, zkušených
všudybylek, perfektních matek a dokonalých
hospodyň, a přitom aktivně potlačují
skutečnost, že takové zkušenosti přicházejí po
mnoha letech, jejichž odžití je hloupé zapírat.
„Že ano?“ pravila oslovená radostně, „Dárek
od manžela k třicátinám.“
Agáta se sladce usmála.
„A kdo by tenkrát řekl, že znovu přijdou do
módy, viď?“

14
Radovan

Úterý

15
 Alice

Středa

16
Ctirad Den památky Jana Palacha

Čtvrtek

17
Drahoslav

Pátek

18
Vladislav, Vladislava

Sobota

19
Doubravka

Neděle

20
Ilona, Sebastián



leden 2019 4. týden

Pondělí Somnambul

„Povídala manželka, že jsem v noci mluvil ze
spaní,“ řekl Švejda na obhajobu při obvinění,
že zírá do půllitru jako žába do vázy, a že už
mu spadla pěna.
„A ty nevíš, co jsi na sebe vyžvanil,“ začal s
ním soucítit Tušek, který si kvality jím
podávaného nápoje vážil mnohdy víc, než
kvality života svých zákazníků. Některé situace
ovšem vyžadují změnu priorit.
„Tak proto tak vejráš,“ pokračoval uznalým
tónem, „Tohle já znám. Z takových
nedopatření se může vyvinout pěkný průšvih.“
Švejda pokrčil rameny a konečně se napil.
„Průšvih ani tak ne. Spíš záhada,“ prohlásil.
„Jak to?“
„Ona totiž tvrdí, že jsem mluvil s ní. Dobře,
věřím jí. Jenže v tom případě mi není jasné, jak
jsem se vůbec dostal ke slovu.“

21
Běla

Úterý

22
Slavomíra, Slavomír

Středa

23
Zdeněk

Čtvrtek

24
Milena

Pátek

25
Miloš

Sobota

26
Zora

Neděle

27
Ingrid Den památky obětí holocaustu



leden – únor 2019 5. týden

Pondělí Nález

„Policie České republiky. Jak vám mohu
pomoci?“
Nadstrážmistr Vosátko očekával dramaticky
drmolícího člověka v nesnázích, nebo drzého
stěžovatele. Uslyšel tichý, mluvčím tlumený
hlas.
„Tady Koudelová. Cimrmanova ulice, však
víte, druhé patro. Přišla jsem před chvílí od
kamarádky – a našla jsem v bytě trochu
nepořádek. Zásuvky pootevřené a na stole jsem
určitě nechala ležet obálku zavřenou, ne
roztrženou. Ale ani v kuchyni, ani v obýváku
nikdo nebyl. Ani v ložnici – ale tam se mi to
nezdálo a tak jsem opatrně nahlédla pod
postel...“
Nadechla se. Policista toho okamžitě využil.
„A?“
Dál se nedostal.
„Je tam cizí chlap!“ zašeptala tak důrazně, jak
jen to šlo.
„Konečně jsme se dostali k věci. Okamžitě
posílám hlídku. Snažte se nedat mu najevo, že
o něm víte, aby vám v panice neublížil. My
hned vyrážíme.“
V telefonu se ozval prudký nádech.
„Počkejte, to nemusíte. Já bych jen chtěla
vědět, jestli si ho můžu nechat, když se o něj do
měsíce nikdo nepřihlásí.“

28
Otýlie

Úterý

29
 Zdislava

Středa

30
Robin, Ema

Čtvrtek

31
Marika

Pátek

1
Hynek

Sobota

2
Nela Hromnice

Neděle

3
Blažej



únor 2019 6. týden

Pondělí Upřímná lítost

„Měl bych dotaz,“ obrátil se po chvíli váhání,
když se potkali před kostelem, Švejda na faráře
Černého.
„Když jsem tady u vás v kostele něco vzal a
teď mě tíží svědomí, co mám dělat?“
Farář mu věnoval svůj obvyklý optimistický
pohled. Mrkl do otevřených dveří střídmě
zařízené evangelické modlitebny. Uvnitř?
Možná. Ale nalezená poctivost a odvaha
přiznat si vlastní chyby, jsou jistě cennější,
pomyslel si.
„Když to vrátíte a budete svého činu opravdu
upřímně litovat, myslím, že všechno bude v
pořádku.“
Švejda se spokojeně zašklebil.
„To jsem rád. Před lety jsem si tu vzal svou
ženu za ženu – a věřte mi, teď toho opravdu
upřímně lituji. Jak jí mám vrátit?“

4
Jarmila

Úterý

5
 Dobromila

Středa

6
Vanda

Čtvrtek

7
Veronika

Pátek

8
Milada

Sobota

9
Apolena

Neděle

10
Mojmír



únor 2019 7. týden

Pondělí Rada

Podivné zvuky, ozývající se z chodby
rodového sídla Stanleyových brzy získaly tvar.
Přesto se Dawkins neubránil j is tému
znepokojení, domácí pán k němu totiž kráčel
oblečen do historického plechu. Proto, když
doskřípal až k hostu, podal mu ruku a
zahlaholil uvítací frázi, doplnil běžnou reakci
„Mám se skvěle. A vy?“ ještě udivený dotaz:
„Proč máte na sobě to brnění? Tedy zbroj?“
„Mám šetřit, oznámil mi můj účetní,“ odvětilo
jeho lordstvo trpce. „Tak tedy šetřím a ve
všední dny chodím ve starých věcech.“

11
Božena

Úterý

12
 Slavěna, Slávka

Středa

13
Věnceslava, Věnceslav

Čtvrtek

14
Valentýna, Valentýn

Pátek

15
Jiřina

Sobota

16
Ljuba

Neděle

17
Miloslava



únor 2019 8. týden

Pondělí Káva

„Kafe?“ zeptal se Tušek ve snaze udat
nadpočetnou objednávku. 
„Já ne,“ odmítl rezolutně Šimáček, úzkostlivě
ohmatávající sklenici, zda zůstává jeho
plzeňská dvanáctka ve správném teplotním
rozmezí. Příliš vychlazená by nedělala dobře
dutině ústní, hlasivkám a hltanu, teplá by pak
mohla provést cosi neslušného se zažíváním,
jak pravil.
„Jak se napiju černé kávy, nemůžu usnout.“
„To já zase obráceně,“ prohlásil okamžitě
hlasem pevným a nekompromisním Vorel.
„Což je horší.“
„Jak?“ podivil se Šimáček.
„Jak? Jak spím, tak nemohu pít černou kávu.“

18
Gizela

Úterý

19
 Patrik

Středa

20
Oldřich

Čtvrtek

21
Lenka, Eleonora

Pátek

22
Petr

Sobota

23
Svatopluk

Neděle

24
Matěj, Matyáš



únor – březen 2019 9. týden

Pondělí Nováček

Střelnicí třaskaly v pravidelném rytmu povely i
výstřely. Některé z terčů připomínaly
kuchyňské náčiní, jiné provokovaly panenskou
čistotou. Nikdo zatím nepřišel k úrazu, ať už
přišlápnutím si tkaničky vojenských bot, jež
následuje pád na nos, nebo průstřelem nohy
přišplápnutím si tkaničky vojenských bot, jež
následuje pád zbraně. Přesto cítil poručík Hintr
jistou nervozitu.
„Poslyšte, Mráček,“ oslovil nováčka, u něhož
se zastavil a jehož výkony sledoval delší čas,
než obvykle střelcům věnoval.
„Ano, pane?“
„Čím jste vlastně byl v civilu?“
Vojín prohlédl komoru zbraně, zda v ní
nezůstal náboj. Sáhl do kapsy.
„Proč, pane poručíku?“
Důstojník se poškrabal na spánku.
„Střílíte dobře, což o to. Že ale po každém
výstřelu vytáhnete kapesník a pečlivě otřete
všechny otisky prstů.“

25
Liliana

Úterý

26
 Dorota

Středa

27
Alexandr

Čtvrtek

28
Lumír

Pátek

1
Bedřich, Bedřiška

Sobota

2
Anežka

Neděle

3
Kamil



březen 2019 10. týden

Pondělí Úlovek

Vonásek se přiřítil domů sice lehce navlhlý, z
kapsy rybářské vesty mu do dceřiných lodiček
do tanečních začaly emigrovat žížaly a do
ukazováku, který jim nechtěně pomohl na
svobodu se bolestivě zapíchl háček, šťastný
úsměv muže, který má nejen dobré zprávy, ale
jehož sdělení bude mít i nezanedbatelný vliv na
jeho postavení č i důvěryhodnost , ho
neopouštěl.
„Pořád tvrdíš, že nic pořádného nechytím,“
vyhrkl, sotva za sebou zavřel dveře, „Když už,
tak jen malé čudly. Tak podívej!“
Zvedl ruku do výše, aby představil kapitální
úlovek toho dne.
„To je rozšmajdaná bota, miláčku,“ upozornila
ho manželka jemně.
Triumf nenarušila.
„Jasně – ale osmačtyřicítka!“

4
Stela

Úterý

5
 Kazimír

Středa

6
Miroslav

Čtvrtek

7
Tomáš

Pátek

8
Gabriela, Zoltán Mezinárodní den žen

Sobota Den památky vyhlazení obětí vyhlazení 
terezínského rodinného tábora

9
Františka

Neděle

10
Viktorie



březen 2019 11. týden

Pondělí Nerozum

Pravidelný čtenář jídelních lístků Švejda
vzhlédl od nabídky, vložené do zlatým
potiskem zdobených desek z umělé kůže.
Restaurace U střízlíka nebyla vyhlášená jen
kvalitou své kuchyně, ale i vším, co k
vynikajícímu hodnocení občerstvovny patří.
Prostředím. Existující jazyky vzdáleně
připomínajícími názvy jídel.
Akurátní obsluhou, jejíž zástupce stál u stolu a
čekal, zda a co si host objedná. 
Host k ní vzhlédl s dotazem v očích.
„Sto osmdesát korun? Za jednu porci kuřete?“
Zavrtěl hlavou.
„Poslyšte, pane Táborský, není to proti rozumu
zabíjet tak drahého ptáka?“

11
Anděla

Úterý

12
 Řehoř Den přístupu České republiky k NATO

Středa

13
Růžena

Čtvrtek

14
Rút, Matylda

Pátek

15
Ida

Sobota

16
Elena, Herbert

Neděle

17
Vlastimila, Vlastimil



březen 2019  12. týden

Pondělí Synonymum

„Copak je to synonymum?“ zeptala se slečna
Pánková třídy. Nechala tři sekundy vládnout
učebnou ticho.
„Jindro,“ namířila náhle prst a hlas na mladého
m u ž e , z a u j a t é h o n ě č í m e v i d e n t n ě
zajímavějším, než rodný jazyk, pod lavicí.
„Slovo, které napíšeme místo toho správného,
když nevíme, jaké je v něm ,i‘,“ nedal se žáček
zaskočit.

18
Eduard

Úterý

19
 Josef, Josefa

Středa

20
Světlana

Čtvrtek

21
Radek

Pátek

22
Leona

Sobota

23
Ivona

Neděle

24
Gabriel



březen 2019 13. týden

Pondělí Dluhy

„Nelamte si s tím hlavu, drahý příteli,“ poradil
lord Stanley Dawkinsovi, „a přistupujte k tomu
jako já.“
Mladý šlechtic, jehož optimismus utrpěl
skutečnostmi nedávné doby značné škody, si
kupodivu hlavu stále lámal. Měl s čím. Ale rád
si nechal poradit.
„Kupříkladu já staré dluhy zásadně neplatím, to
se o mně ví,“ prohlásil Stanley pevně.
Dawkins zasmušile pokýval hlavou.
„Ale co nové?“
„Nechám zestárnout.“

25
Marián

Úterý

26
 Emanuel

Středa

27
Dita

Čtvrtek

28
Soňa narození J.A. Komenského

Pátek

29
Taťána

Sobota

30
Arnošt, Ernest

Neděle

31
Kvído



duben 2019 14. týden

Pondělí Po návratu

„Panebože,“ zavyl náhle Moravec. Pohlédl
totiž na hodinky. Pak k oknu, za nímž už
několik hodin vládla noc. Na sloupec položek
na účtence.
To už se někdy stává, že to večer vezme k ránu
zkratkou a účastníkům o tom nepoví.
„Půl druhé. To bude průšvih!“
I jeho partner ve věcech dobrých i zlých,
společník mnoha večerů i kumpán téhle noci
Rychlík zbledl. Boží jméno v kamarádových
ústech se týkalo především jeho, Moravcovi
Karolína dva tři pozdní příchody ročně
tolerovala. On, s frekvencí podstatně vyšší, s
úlevou počítat nemohl.
Moravec to věděl.
„Co řekneš, ať přijdeš domů?“ staral se, neboť
byl kamarád.
Rychlík fatalisticky pokrčil rameny.
„Ahoj.“
„Nic víc?“
„Ne. To ostatní už řekne sama.“

1
Hugo

Úterý

2
 Erika

Středa

3
Richard

Čtvrtek

4
Ivana

Pátek

5
Miroslava, Mirka

Sobota

6
Vendula, Venuše

Neděle

7
Heřman, Hermína Den vzdělanosti



duben 2019 15. týden

Pondělí Neděle

„Máte pravdu, je krásný den,“ pokýval
strážmistr Kryštof hlavou. Držel v jedné ruce
obávaný pokutový blok a v druhé propisku,
dnes však jako by nebyl tak úplně přesvědčen,
zda obojího použije.
Řidička na něj hleděla zkormouceně, snažila se
tak po poslední chvíli zachránit, co se dá.
Třeba by mohla vyklouznout s pouhým
napomenutím, koneckonců nikoho nepřejela,
nic nenabourala, jen poněkud důrazněji šlapala
na plynový pedál.
„Nebudu vám ho kazit,“ řekl policista po
chvíli.
Po překvapené tváři se rozlil nevěřícný šťastný
úsměv.
„A napíšu vám tam zítřejší datum, co vy na
to?“

8
Ema

Úterý

9
 Dušan

Středa

10
Darja

Čtvrtek

11
Izabela

Pátek

12
Julius

Sobota

13
Aleš

Neděle

14
Vincenc



duben 2019 16. týden

Pondělí Štěstí

„Dneska mám opravdu štěstí,“ pochlubil se
Švejda, když usedl na své místo.
„A výplatu,“ kývl hospodský Tušek, když před
něho stavěl pivo.
„Jistě. Ale nejen tu, ale taky sto procent prémií
– to už dlouho nebylo – a k tomu čtvrtletky.
Sype se to ze všech stran.“
„Na hromadu,“ dodal Vorel.
„Jo. Ne. Ne tak, jak myslíš. A abych náhodou
nezchudl, tak jsem ještě zkontroloval tiket
sportky, a hádejte co? Třetí.“
„To je skvělé. Půjč mi tisícovku.“
Švejda automaticky sáhl do kapsy. V půli cesty
postihla jeho ruku náhlá paralýza, vyvolaná
životní zkušeností.
Vorel s léčbou neotálel.
„No, když máš takové štěstí, tak ti ji třeba i
vrátím.“

15
Anastázie

Úterý

16
 Irena

Středa

17
Rudolf

Čtvrtek

18
Valérie

Pátek

19
Rostislav Velký pátek

Sobota

20
Marcela

Neděle

21
Alexandra Velikonoční neděle



duben 2019 17. týden

Pondělí Diagnóza

„Budu k vám upřímný,“ řekl doktor Kraus
pacientovi, jehož tvář po těch slovech rázem
zpopelavěla, „Znám vás a vím, že jste statečný
a silný. Že pravdu unesete.“
Muž, shrnující si po měření tlaku rukáv košile,
pustil ruku do klína.
„Myslíte?“
Mrkl na lékařův stůl, na za ta léta objemnější
složku, do níž Kraus právě vložil další list
papíru, zavřel ji a položil na roh stolu, aby se jí
mohla ujmout sestřička.
„Ano?“ hlesl nejistě.
Lékař vážně kývl hlavou.
„Ano. Zítra už musíte, pane Fistule, nastoupit
do práce.“

22
Evženie Velikonoční pondělí

Úterý

23
 Vojtěch

Středa

24
Jiří

Čtvrtek

25
Marek

Pátek

26
Oto

Sobota

27
Jaroslav

Neděle

28
Vlastislav



duben – květen 2019 18. týden

Pondělí Když tedy myslíš...

Ten druhý pár, mladší a očividně se nacházející
v jiné fázi vztahu, seděl na lavičce naproti přes
trávník. Švejda, využívající vnucené nedělní
procházky k pokojnému trávení dvojité porce
nedělního oběda, si ho nevšiml.
Paní Švejdová okamžitě.
„Podívej, jak se k sobě mají,“ šťouchla do
manžela loktem. A zasnila se.
„Jak se drží za ruce a špitají si.“
„Ale nojo,“ zafuněl manžel. Knedlíky v
žaludku už si našly svůj prostor a přestaly si
stěžovat. Jedna dvanáctka navíc by je
umravnila rychleji, to by pak ale musel
poslouchat poznámky o zavánějícím dechu.
„A jak ji krásně něžně líbá? Proč ty ne?“
požalovala si manželka a setřela pomyslnou
slzu.
Švejda se narovnal.
„Když tedy myslíš, tak já to udělám. Ale
nevím, vždyť tu holku vůbec neznám.“

29
Robert

Úterý

30
 Blahoslav

Středa

1
Svátek práce

Čtvrtek

2
Zikmund

Pátek

3
Alexej, Alex

Sobota

4
Květoslav

Neděle

5
Klaudie Květnové povstání českého lidu



květen 2019 19. týden

Pondělí Káva

„Poslyš,“ prohlásil Divíšek, když odložil šálek
a nechal pokusů zbavit se nezvyklé a
nepříjemné pachuti drhnutím jazyka o zuby,
„nebyla ta káva náhodou otrávená?“
Manželka k němu vzhlédla od displeje
telefonu, na němž pročítala čerstvé zprávy od
svých přítelkyň.
„Ne, drahý. Nebyla otrávená náhodou.“

6
Radoslav

Úterý

7
 Stanislav

Středa

8
Den vítězství

Čtvrtek

9
Ctibor

Pátek

10
Blažena

Sobota

11
Svatava

Neděle

12
Pankrác



květen 2019 20. týden

Pondělí Pes

„Pane doktore,“ hlas bylo lze možno popsat
jako zoufale imperativní. Zvěrolékař s léty
praxe ho ovšem vnímal jako všechny ostatní,
jako proud verbálně podávaných neúplných
informací.
„Už s ním není k vydržení. Co máme dělat?“
Zvíře, o němž šla řeč, mělo sice doklady na
jméno Augustus von Humpelstrude, mnohem
šťastnější bylo, když na něho volali: Alíku,
tady máš kostičku.
„Štěká?“
„Moc,“ žalovala majitelka, „A kdyby jen
štěkal. On ale honí lidi na kole!“
Veterinář vzhlédl od ministerského výkazu,
který soustředěně vyplňoval.
„Tak mu to kolo vezměte.“

13
Servác

Úterý

14
 Bonifác

Středa

15
Žofie, Sofie Den rodin

Čtvrtek

16
Přemysl

Pátek

17
Aneta

Sobota

18
Nataša

Neděle

19
Ivo



květen 2019 21. týden

Pondělí Ve vlaku

„Vlak na Písek? Ne, na elektriku,“ zavolala ze
zavírajících se dveří slečna průvodčí na
dobíhajícího cestovatele. Souprava se kodrcavě
rozjela, úřední dívka se zatvářila přísně a
pustila se do kontroly jízdních dokladů.
„To zvíře na sedadle být nemůže!“ udeřila na
majitele chundelatého pasažéra, který na ni
radostně vyplazoval jazyk. Ten pes. Pán se
mračil se zavřenou pusou.
„Má lístek,“ zavrčel.
„Tak ať dá nohy dolů.“
S pocitem vítězství se pak obrátila na Vorla,
sedícího tiše u okna. Podal jí lístek, průvodčí se
rozmáchla razítkem – a strnula s rukou
napřaženou, takže na okamžik připomínala
sochu údernice úřednice.
„A vy... Hele, tohleto je dětskej lístek!“
Vorel se na slečnu mile usmál.
„Aspoň vidíte, jaké dokážete nabrat zpoždění.“

20
Zbyšek

Úterý

21
 Monika

Středa

22
Emil

Čtvrtek

23
Vladimír, Vladimíra

Pátek

24
Jana, Vanesa

Sobota

25
Viola

Neděle

26
Filip



květen – červen 2019 22. týden

Pondělí Důležité upozornění

„Roberte, pošlete mi sem toho nového
kuchaře,“ nařídil lord Stanley svému
komorníkovi. Muž z rodu spolehlivých
osobních sluhů příkaz splnil bez prodlení.
Cestou do kuchyně prolistoval pro jistotu
lokální deník, aby si osvěžil nabídky místní
zprostředkovatelny práce. Žaludek jeho pána
nebyl tak choulostivý, aby vyžadoval
prvotřídní jemné služby, vysokou fluktuaci
mužů a žen u plotny působila spíš přístup
opačný: šlechtic dokázal spořádat prakticky
všechno, bohužel i v množství a v kombinacích
zcela bezpečně zaručujících minimálně trávící
potíže. Vinu za probdělou noc pak házel na
kuchaře.
Tak zlé to dnes ovšem nebylo. Jeho lordstvo
jen mínilo udělit konkrétní příkazy k
nadcházející konkrétní události.
„Zítra přijede na několik dní má tchyně,
rozumíte?“
Muž v bílé čepici kývl.
„To je dobře. Tady je seznam jejích oblíbených
pokrmů, vidíte?“
Opět stručný souhlasný pohyb.
„Skvělé. Tak si dobře pamatujte: jak uvidím
jedno z těch jídel na stole, máte okamžitou
výpověď.“

27
Valdemar

Úterý

28
 Vilém

Středa

29
Maxmilián, Maxim

Čtvrtek

30
Ferdinand

Pátek

31
Kamila

Sobota

1
Laura

Neděle

2
Jarmil



červen 2019 23. týden

Pondělí Argument

„Náhodou, já opravdu myslím, že chodit bos je
skutečně zdravější. Co, myslím: já to mám
prakticky ověřeno,“ oponoval Vorel doktoru
Krausovi, když se tento vehementně pustil do
boje proti modernímu a módnímu zvyku.
„Nepovídejte,“ ušklíbl se lékař. Zamnul si ruce
v potěše z nadcházejícího jistě urputné a
vydatné slovní přestřelky, plné nepodložených
tvrzeních z bulvárních dvacetikorunových
časopisů, zvýšených hlasů, hospodské
argumentační logiky. A takové on rád.
„Jistě. Konkrétně mě, když se ráno probudím v
botách, celý den šíleně bolí hlava, chce se mi
zvracet a jazyk se mi nevejde do pusy, jakou
mám žízeň.“

3
Tamara, Kevin

Úterý

4
 Dalibor

Středa

5
Dobroslav, Dobroslava

Čtvrtek

6
Norbert

Pátek

7
Iveta, Slavoj

Sobota

8
Medard

Neděle

9
Stanislava



červen 2019 24. týden

Pondělí Setkání

Některé lidi je lépe mít na očích. Proto se
muzejní kustod Havel hned jak vystoupil z
vlaku, raději ohlásil známé tváři, postávající
jen tak na peronu, sám.
„Dobrý den, pane Smetáčku.“
„Jé, pane doktore,“ lekla se dobře známá
f i g u r k a m í s t n í h o p o d s v ě t í , z a u j a t á
pozorováním pootevřené kabelky a její dalšími
taškami zatížené majitelky: „To jste vy? Už
jsem vás dlouho neviděl, tak čtyři měsíce.
Kdepak jste byl, pane Havel?“
„Na cestách, pane Smetáčku.“
Známý recidivista se zarazil. Podivil se
tentokrát opravdu upřímně.
„Celé čtyři měsíce? Proč, proboha, jste se
neodvolal?“

10
Gita, Margita Den památky obětí vyhlazení obce Lidice

Úterý

11
 Bruno

Středa

12
Antonie

Čtvrtek

13
Antonín

Pátek

14
Roland, Herta

Sobota

15
Vít

Neděle

16
Zbyněk



červen 2019 25. týden

Pondělí Prastarosti

„Tohle absolutně nechápat,“ pravil pravěký
lovec Uchuach a vlepil pravěkému synkovi
výchovný pravěký pohlavek, což se v té době
ještě mohlo.
„Že ty mít na vysvědčení z rozdělávání ohně
dvojka, jasné. Být malý, poleno velké, vítr
silný. Vyrosteš, křesadlo vynalezneš. Trojka z
lovu taky tolik nevadit. Ty malý, mamut velký.
Kůň rychlejší, vlků hodně, zajíc pryč. Vyrosteš,
vylepšíš.“
Zoufale zavrtěl nad kamennou tabulkou s
vytesaným hodnocením svou pravěkou hlavou.
„Jak ale dostat čtyřka z dějepisu, když má jen
jednu stranu?“

17
Adolf

Úterý

18
 Milan Den hrdinů druhého odboje

Středa

19
Leoš, Leo

Čtvrtek

20
Květa, Květuše

Pátek

21
Aloisie, Alois

Sobota

22
Pavla

Neděle

23
Zdeňka



červen 2019 26. týden

Pondělí Co dřív?

Vonásek mladší se odvrátil od okna.
„Táta už jde,“ sdělil matce.
Kritický den roku, kdy obchodníci s
hračkami doufají v sklizeň a psychologové
drží pohotovost, bral nesmiřitelný bojovník s
jazykem českým i cizozemským, se
zeměpisem, dějepisem, jakož i s případnými
dalšími kolemjdoucími –pisy, stejně
fatalisticky, jako obyvatelé jihovýchodní
Asie příchod letního monzunu.
Měl své zkušenosti. Zároveň mu ale tentokrát
svitla jistá naděje. Nedoufal v generální
pardon, spíš ve vyčerpání rodičova hněvu
následkem  šťastné shody okolností.
„Tak co mu ukážeme jako první? Tvoje dvoje
nové boty, nebo moje vysvědčení?“

24
Jan

Úterý

25
 Ivan

Středa

26
Adriana, Adrian

Čtvrtek

27
Ladislav, Ladislava Den památky obětí komunistického režimu

Pátek

28
Lubomír

Sobota

29
Petr a Pavel

Neděle

30
Šárka



červenec 2019 27. týden

Pondělí Dárek

„Veronika má zítra narozeniny,“ oznámil Vorel
stolu, který v podvečerních hodinách
okupovaly především dívky, posilující u Tuška
silnou kávou svaly, ochablé odpoledním
nákupním maratonem.
Obchody procházel toho dne i Vorel. Unaven
nezvyklou činností ještě víc, než štěbetající
slečny, které se ostatně spíš zastavily pochlubit
se úlovky, skončil nakonec v hospodě také.
„Pěkné, že?“ vytáhl i on z papírové tašky
krabici a z krabice pár dámských střevíců.
„Praktický dárek?“ odfrkla Kateřina pohrdavě.
„To se nedělá, víš“ vysvětlila smířlivější Lucie,
„K narozeninám se praktické dárky nedávají.“
Nezaskočily ho.
„Bez obav, koupil jsem o dvě čísla menší.“

1
Jaroslava

Úterý

2
 Patricie

Středa

3
Radomír, Radomíra

Čtvrtek

4
Prokop

Pátek

5
Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Sobota

6
Den upálení mistra Jana Husa

Neděle

7
Bohuslava



červenec 2019 28. týden

Pondělí Rybáři

Chce to mladou generaci. Novou krev.
Tahle fráze čas od času napadne příslušníky
mnoha profesí a členy nejrůznějších spolků či
zájmových skupin. I pohled na polici s
trofejemi, vystěhovanou z obývacího pokoje na
chodbu, a bezúčelně se kolem klackujícího
dítěte k takové úvaze vede. Panu Vojtěškovi
každopádně přicházela na mysl víceméně
pravidelně. Jako odpovědnému rodiči, i coby
náruživému rybáře. Se zhruba dvouměsíčním
odstupem od připomenutí pak nakládal pak
potomstvu na záda batohy s výbavou a odváděl
ho k řece, na své oblíbené místo.
I dnes.
A tak místo několikahodinového civění do
televizní obrazovky zírali jeho synové půl dne
na pokojně plující splávky. Od rána, postiženi
přísným zákazem zbytečně rámusit, vyhlíželi
sebemenší zábavu. Marně.
Až se slunce přehouplo přes nejvyšší bod
oblohy.
„Tomu tedy nevěřím,“ prohlásil náhle mladší.
„Čemu?“ zeptal se starší.
„Že prej jsou celý národy, co se živí jen
rybolovem.“

8
Nora

Úterý

9
Drahoslava, Drahuše

Středa

10
Libuše, Amálie

Čtvrtek

11
Olga, Helga

Pátek

12
Bořek

Sobota

13
Markéta

Neděle

14
Karolína



červenec 2019 29. týden

Pondělí Medicínská záhada

J a k B a r b a r a p o z o r o v a l a , n á v š t ě v a
kvalifikovaného lékaře jejího strýčka, lorda
Stanleye, nevyděsila, ačkoliv se právě takové
reakce spolu s lady Stanleyovou obávaly.
Poslední dobou sice pajdající, ale jinak podle
obsahu a objemu konzumované stravy zcela
zdravé lordstvo, mívalo občas záchvat
hypochondrie a velmi kladný vztah k
pečlivému ošetřování a laskavému dohledu
dvacet čtyři hodin sedm dnů v týdnu.
T e n t o k r á t o k a m ž i t o u o s o b n í p é č i
nevyžadovalo.
Přesto mu čelo halila jistá chmura. Či spíše
soustředěné zamyšlení.
„Nějaký nepříjemný nález?“ zeptala se neteř na
rovinu.
„Ne, ani ne. Jen mi nejde na rozum to, co mi
ten doktor povídal.“
„Co?“
„Nechápu,“ odvětil starý šlechtic, „jak mohu
mít vodu v koleně, když celý život piji jenom
whisky.“
Poslední slovo ho inspirovalo. Přesunul se k
baru a příslušný nápoj si připravil. Zvedl
sklenici, upil a okamžik na ní nepřítomně civěl.
„Ale jistě,“ rozzářil se náhle.
„To bude ten led, co si do ní dávám!“

15
Jindřich

Úterý

16
 Luboš

Středa

17
Martina

Čtvrtek

18
Drahomíra, Drahomír

Pátek

19
Čeněk

Sobota

20
Ilja

Neděle

21
Vítězslav, Vítězslava



červenec 2019 30. týden

Pondělí Schopný rybář

„Kdybys tak neke–“ paní Vojtěšková se
zarazila hned po první slabice, když si
uvědomila, že její výtku manželovi pozorně
naslouchají i děti.
„ N e p o v í d a l , “ d o k o n č i l a s l e h k ý m
zaškobrtnutím v hlase. „Ryb si přinesl hodně,
t o a n o , a l e j á p ř e d c h v í l í p o t k a l a
Skočdopolovou, a ta mi hned zatepla vysypala,
že jsi jí nepozdravil, když jsi vylézal z
rybárny.“
Manžel nezaváhal.
„Viděla dobře, ta stará – paní,“ i on si všiml
očekávání v dětských tvářích, „Musel jsem tam
zajít, abych tam polovinu úlovku prodal. Už
mě bolely ruce a všechny ryby bych domů
nedonesl.“

22
Magdaléna, Magda

Úterý

23
Libor 

Středa

24
Kristýna

Čtvrtek

25
Jakub

Pátek

26
Anna, Anita

Sobota

27
Věroslav

Neděle

28
Viktor, Alina



červenec – srpen 2019 31. týden

Pondělí Kvalifikace

Slečna zakormidlovala na poloprázdném
parkovišti tak šikovně, až pan Vojtěška
zapomněl na své předsevzetí a slib bojovat
proti stereotypům. Sotva si upravila jásavou
linku rtů a vystoupila,   neudržel se.
„Proboha, ženská, vy s tím volantem vrtíte jako
s ručním mixerem! Copak se nemůžete aspoň
jednou kouknout do zrcátka? Toho v autě?“
Koťátko s barevným přelivem upřelo na
rozohněného muže nevinný kukuč. Na
dopravní policisty někdy zabral, tady a teď
minul.
„Dělala jste si vůbec řidičák?“
Dívenka si Vojtěšku změřila. Rychlé
hodnocení uzavřela krátkým pokývnutím. Pak
pohrdavě odsekla:
„Určitě víckrát, než vy, pane.“

29
Marta 

Úterý

30
 Bořivoj

Středa

31
Ignác

Čtvrtek

1
Oskar

Pátek

2
Gustav

Sobota

3
Miluše

Neděle

4
Dominik, Dominika



srpen 2019 32. týden

Pondělí Kde jsi?

Telefon zazvonil v nečekanou chvíli, takže se
Vorel přímo ukázkově lekl. Popravdě řečeno
zprávu nebo hovor celou dobu očekával a proto
mu srdce poskočilo, a přes hlasivky se prodralo
krátké vyjeknutí ve vyšším tónu, když se
melodie přehrála tak pozdě.
„Ano, zlato?“ zaševelil do sluchátka.
Odpověděl mu hlas z druhého konce
konverzačního spektra.
„Kde jsi, ty nevděčná osobo, která mě měla
vyzvednout na nádraží?“
Vorel se podrbal na zátylku. Potom, protože to
volaná nemohla vidět, pokrčil odevzdaně
rameny.
„No, víš, kde je to zlatnictví, ve kterém se ti
líbil ten řetízek s rubíny?“
Po chvilce ticha se ozvalo už ne tolik jízlivě,
spíš hláskem nadšeně medovým:
„Jistě, můj nejdražší.“
„Skvěle. Tak to trefíš. Já sedím v tom baru
hned naproti přes ulici.“

5
Kristián

Úterý

6
 Oldřiška

Středa

7
Lada

Čtvrtek

8
Soběslav

Pátek

9
Roman

Sobota

10
Vavřinec

Neděle

11
Zuzana



srpen 2019 33. týden

Pondělí Podezření

Stála opřená o veřeje. V ruce sice nedržela
pověstný váleček, měla ji ovšem stejně stylově
opřenou v bok.
„Ahoj, zlato,“ pozdravil Rychlík opatrně.
Pokusil se protáhnout kolem Agáty do ložnice,
ale stála pevně a nezdolně, jako Velká čínská
zeď.
„Počkej! Tohle mi musíš vysvětlit.“
Pohlédla na nástěnné hodiny, jejichž ručičky
svíraly onen nepříjemně tupý úhel půl po
pozdním příchodu.
Začenichala, jak brala kontrolní vzorek
manželova dechu.
„Odkud přicházíš v půl druhé po půlnoci – a
navíc střízlivý!“

12
Klára

Úterý

13
 Alena

Středa

14
Alan

Čtvrtek

15
Hana

Pátek

16
Jáchym

Sobota

17
Petra

Neděle

18
Helena, Jelena



srpen 2019 34. týden

Pondělí Potřebná kvalifikace

Vorel se zastavil před napůl staženou roletou
obchodu na konci pasáže. Ověřil čas.
Do oběda zbývala nejméně hodina.
S povzdechem pokrčil rameny.
On sám dovnitř nemusel. Přímým zákazníkem
nebyl, přicházel jen v roli vyslance, který
neprozřetelně slíbil sousedovi, že se při své
výpravě do obchodního centra zastaví i v
Rybářských potřebách.
Nezapomněl a zastavil se. Splnění slibu ale
dostát nemohl.
S povzdechem pohlédl na papírek, na nějž mu
malováním zaneprázdněný známý vypsal
požadované, včetně přesných značek a
pomocných otázek, neboť tušil, že Vorel a
chvályhodná záliba v koupání návnady v řece
nejdou dohromady.
Nebyl sám, kdo měl takové podezření.
I cedule na mříži o tom hovořila naprosto
jasnou řečí.

JESTLI NEJSTE DOST TRPĚLIVÍ NA TO, ABYSTE

VYDRŽELI PŮL HODINY NEŽ SE VRÁTÍM Z POŠTY,
PAK NEMÁ VÝZNAM UTRÁCET TU ZA VYBAVENÍ.
POSTRÁDÁTE VLOHY PRO TO, STÁT SE RYBÁŘEM.

19
Ludvík

Úterý

20
 Bernard

Středa

21
Johana

Čtvrtek

22
Bohuslav

Pátek

23
Sandra

Sobota

24
Bartoloměj

Neděle

25
Radim



srpen – září 2019 35. týden

Pondělí Výslech

Paní Krausová se opřela o stěnu s rukama
složenýma za zády. Vyslýchat téměř zletilou
dceru byl výkon, k němuž potřebovala silnou
oporu, přičemž na manžela se v tomto případě
spoléhat nemohla.
„Viděla jsem tě,” vznesla obvinění.
„Jo? Kdy?“
„Na tom nesejde,“ nedávala matka dceři
prostor k vytvoření obrany, „Jde o to s kým.
Kdo byl ten kluk, s kterým ses líbala v parku?”
Adéla nakrčila nos.
„Ve kterým?”

26
Luděk

Úterý

27
 Otakar

Středa

28
Augustýn

Čtvrtek

29
Evelína

Pátek

30
Vladěna

Sobota

31
Pavlína

Neděle

1
Linda, Samuel



září 2019 36. týden

Pondělí Počty

„Tak děti,“ usmála se paní učitelka na vykulené
prvňáčky, „Nebojte se. Co nevíte, to se naučíte.
A něco už třeba víte. Někdo přečte některá
písmenka, jiný i něco spočte. Co třeba ty,
Lucinko? Věděla bys, kolik je 1 + 2?“
Dívenka se zářivě červenou beruškou ve
vlasech se přikrčila.
„Neboj se. Jen to zkus. Jeden prst a dva prsty...
Už víš?“
Holčička ucukla jedním svým prstem, totiž
palečkem, který mířil do pusy, aby napomohl
soustředěnému přemýšlení.
„Nevím,“ připustila po chvíli. „Ale určitě je to
stejně jako 2 + 1, protože sčítání je komutativní
operace na tělese reálných čísel a tvoří
Abelovu grupu.“

2
Adéla

Úterý

3
Bronislava, Bronislav

Středa

4
Jindřiška, Rozálie

Čtvrtek

5
Boris

Pátek

6
Boleslav

Sobota

7
Regína

Neděle

8
Mariana



září 2019 37. týden

Pondělí Úskalí kuchařského umění

„To je dobré, tohle...“ pochvaloval si Švejda,
když se na návštěvě u tety, jíž spolu s dvěma
bratranci spravoval střechu, cpal po obědě
moučníkem. „Dej mi recept, já ho přinesu
ženě,“ vznesl přímý požadavek.
Chválená příbuzná se nebránila. Naopak.
Vytáhla starý volební lístek, otočila ho a spolu
s reklamní propisovačkou mezinárodní
přepravní společnosti ho postrčila k synovci.
„Tak si piš,“ pobídla ho. „Deset lžic polohrubé
mouky, osm lžic cukru, tři lžíce skořice. Máš?
Pět lžic... Proč nepíšeš?“
Švejda se zahleděl do prázdna a na čele se mu
zavlnila vráska zoufalství. „To nemá cenu,
tohle Hanka neupeče.“
„Proč?“
„Tolik lžic doma nemáme.“

9
Daniela

Úterý

10
 Irma

Středa

11
Denisa, Denis

Čtvrtek

12
Marie

Pátek

13
Lubor

Sobota

14
Radka

Neděle

15
Jolana



září 2019 38. týden

Pondělí Svědectví

Soudce Otakárek byl na rozpacích. Svědkyně,
kterou státní zástupce zpovídal, vypadala
křehce a vyplašeně, přesto neustále tvrdila
svou, ignorující i několikeré upozornění na
logické rozpory. Její výpověď byla ovšem
podstatná.
Soudce se tedy raději otevřeně zeptal:
„Víte, slečno, co je to křivá přísaha?“
Dívenka pokývala nadšeně hlavou.
„A víte, co vás čeká, když nebudete mluvit
pravdu?“
„Vím. Šatičky od Balenciagy a padesát tisíc k
tomu.“

16
Ludmila, Lidmila

Úterý

17
 Naděžda, Naďa

Středa

18
Kryštof

Čtvrtek

19
Zita

Pátek

20
Oleg

Sobota

21
Matouš

Neděle

22
Darina



září 2019 39. týden

Pondělí Hattrick

„Tak mám rybářský hattrick!“ pochlubil se
Švejda, jen co si odložil kabát. Protože se o
napichování žížal na háček zmiňoval sice
pravidelně, ovšem povšechně a bez detailů,
rázné prohlášení všechny upoutalo.
„Tři kapry za tři...“
„...stokoruny?“ doplnil Vorel.
Šťastný rybář se nedal.
„...roky!“

23
Berta

Úterý

24
 Jaromír, Jaromíra

Středa

25
Zlata, Zlatuše

Čtvrtek

26
Andrea

Pátek

27
Jonáš

Sobota

28
Václav, Václava Den české státnosti

Neděle

29
Michal, Michael



září – říjen 2019 40. týden

Pondělí Přístup

„Netřískej tak tou sklenicí, rozbiješ ji,“
napomenula Veronika kamarádku. „A proč se
vůbec vztekáš?“
„Vidíš ho?“ ukázala dívka na muže, který
sebevědomými kroky měřil chodník naproti
přes ulici.
„Jo. A?“
„Řekl mi včera, že jsem pěkná.“
„Tak proč se rozčiluješ? Má vkus, ne?“
Kamarádka na Veroniku dlouze pohlédla a pak
si povzdechla.
„On po mě vlastně štěkl, že jsem pěkná kráva.
Když ty ale říkáš, že bych se měla soustředit
jen na pozitivní věci...“

30
Jeroným

Úterý

1
 Igor

Středa

2
Olivie, Oliver

Čtvrtek

3
Bohumil

Pátek

4
František

Sobota

5
Eliška

Neděle

6
Hanuš



říjen 2019 41. týden

Pondělí Nikdy není pozdě

„Jednou z aktivit, které by vám pomohly od
nadbytečných kil, je plavání,“ navrhl doktor
Kraus. Pokoušel se svého pacienta přimět k
životnímu stylu, zahrnujícímu větší, než velké
množství pohybu, neboť tudy, jak věděl, vedla
v případě pana Fyflíka nejjednodušší cesta k
vylepšení zdravotního stavu.
Obézní muž se zavrtěl.
„To nepůjde,“ zamítl. Nijak kategoricky, ale
přesto s jistou definitivou.
„Proč?“ otázal se zvědavě lékař.
„Když já plavat neumím,“ přiznal pan Fyflík.
„Tak proč se to nenaučíte?“ podivil se Kraus.
„Na to už je pozdě,“ mávl odevzdaně pacient
rukou.
„Nikdy není pozdě začít se učit něco nového,“
připomenul lékař.
„Opravdu? Tak to mám ještě dost času.“

7
Justýna

Úterý

8
 Věra

Středa

9
Štefan, Sára

Čtvrtek

10
Marina

Pátek

11
Andrej

Sobota

12
Marcel

Neděle

13
Renáta



říjen 2019 42. týden

Pondělí V divadle

„Tak jaképak bylo představení?“ zeptal se
Švejda manželky. Dotaz to byl nejen formální,
ale též položený i v rámci určitého alibi, jímž
kryl úspěšný protiútok proti osudu v podobě
uměnímilovného šéfa, obdarovávajícího
podřízené vstupenkami do divadla.
Podařilo se mu totiž z návštěvy místního
svatostánku umění vyvléct. Vnutil svůj lístek
návštěvě, která se tímto stala z otravné žádoucí.
Jeho místo v třetí řadě tak zasedla paní
Soušková. A Švejda mohl sledovat televizní
přenos ligového zápasu bez připomínek a s
nohami na stole.
„Bavily jste se dobře?“
„Ani ne,“ odtušila žena rozmrzele, „Každou
chvíli na nás někdo syčel, abychom přestaly.“

14
Agáta

Úterý

15
 Tereza, Terezie

Středa

16
Havel, Galina

Čtvrtek

17
Hedvika

Pátek

18
Lukáš

Sobota

19
Michaela, Michala

Neděle

20
Vendelín



říjen 2019 43. týden

Pondělí Katastrofa

„Železniční katastrofu jsem zažil pouze
jednou,“ odpověděl na zvědavý dotaz poručík
Hintr. Společnost probírala nejhrůznější životní
zkušenosti, a účastníci se předháněli v líčení
pomačkaných plechů, sesunutých stěn a děr v
podpalubí. Zkušený voják, jehož osud a
rozkazy zavály do nejrůznějších koutů krajin
tu- i cizozemských, se ovšem záhy stal středem
pozornosti.
„Jel jsem tehdy v kupé spolu s plukovníkem
generálního štábu (štemploval tam spisy
razítkem PŘÍSNĚ TAJNÉ, takže ho museli
povýšit) a jeho dcerou. Pěknou dcerou. Zdálo
se, že ani ona o mě nemá špatné mínění. Takže
když jsme vjeli do tunelu, neváhal jsem,
naklonil se a podle ověřené taktiky, podle níž
je třeba příhodné situace využít naplno a rázně,
aby nepřítel neměl čas k účinné obraně, jsem
dívku pěkně francouzsky políbil. Nejsa v té
době ještě vycvičen v nočním boji, spletl jsem
náměr a namísto nechráněného civilního cíle
věnoval svou pozornost štábnímu otci, vlak
vyjel z tunelu – a od té doby až dosud jsem
stále pouze poručík.“

21
Brigita

Úterý

22
 Sabrina

Středa

23
Teodor

Čtvrtek

24
Nina

Pátek

25
Beáta

Sobota

26
Erik

Neděle

27
Šarlota, Zoe



říjen – listopad 2019 44. týden

Pondělí Správný návrh

Naštěstí pro chod sboru byl po nečekané ztrátě
farářova hlasu k dispozici kazatel náhradní,
jeden ze starších církve, který se ochotně
nedělního bohoslužby ujal.
„Co dalšího k tomu povědět?“
Naneštěstí pro kongregaci byl pan Pírko muž
důsledný. Probíral téma ze všech stran. Pět
minut, patnáct, třicet... Stále měl ale pocit, že
dokonalosti ještě nedosáhl.
A tak se, jako správný řečník sám sebe
rétoricky zeptal.
Bezprostřední odpovědi se mu ale dostalo
Vorlovým hlasem ze zadních lavic.
„Že by: Ámen?“

28
Den vzniku Československa

Úterý

29
 Silvie, Sylva

Středa

30
Tadeáš

Čtvrtek

31
Štěpánka

Pátek

1

Sobota

2
Felix

Neděle

3
Tobiáš Památka zesnulých



listopad 2019 45. týden

Pondělí Dotaz

„Tak co, Karlíčku?“ zeptala se pravidelnou, leč
nepříliš častou návštěvu vykonávající babička
svého milého vnoučka. Doufala v zasvěcenou
informaci o školce a kamarádech. Očekávala
zdrženlivé popotahování a lehce nepřítomný
pohled, neboť (což kupodivu věděla) bývají tak
přímé a prosté otázky malým lidičkám
nepříjemné, ba někdy i nesrozumitelné.
Odpustit si ji, díky své přirozenosti, ale
nedokázala.
„Jakpak se máš? Nezlobíš?“
Dítě na ni pohlédlo s úsměvem. Pohotově též
odpovědělo.
„Ale jo, babi, já jsem v pohodě. Akorát s tvou
dcerou jsou pořád nějaké potíže.“

4
Karel, Karla

Úterý

5
 Miriam

Středa

6
Liběna

Čtvrtek

7
Saskie

Pátek

8
Bohumíra, Bohumír

Sobota

9
Bohdan

Neděle

10
Evžen



listopad 2019 46. týden

Pondělí Řešení

Lord Stanley pohlédl z okna.
„Roberte?“ zavolal na komorníka, který se, jak
bylo jeho dobrou vlastností, zdržoval na
doslech, takže se ve vteřině dostavil, „oznamte
lady, že dnes ji sebou na lov kachen vezmu.“
Spolehlivý zaměstnanec si opatrně odkašlal.
„Ale pane, venku je silná mlha. Dovoluji si vás
upozornit, že není prakticky na krok vidět.“
„Však říkám, ideální počasí. Příroda volá. Měli
bychom vyrazit co nejdříve, aby se nám
nepokazilo. Vezměte flinty, něco pro zahřátí a
za půl hodiny vyrážíme.“
Komorník, který jinak považoval lov za zábavu
více než přiměřenou, si zazoufal.
„Do přírody, pane? Dobře. Ale na kachny?
Neuvidíme ani, kam střílíme.“
Lord kývl.
„A proto, milý Roberte, zcela pochopím, že si
za takových podmínek nešťastnou náhodou
spletete mou do všeho kafrající paní s nějakou
poblíž kejhající kačenou.“

11
Martin Den válečných veteránů

Úterý

12
 Benedikt

Středa

13
Tibor

Čtvrtek

14
Sáva

Pátek

15
Leopold

Sobota

16
Otmar

Neděle

17
Mahulena, Gertruda Den boje za svobodu a demokracii



listopad 2019 47. týden

Pondělí Právní rada

„Prosím vás, pane doktore, můžu mít dotaz?“
Když Švejda zjistil, že se Vorel dostavil do
hospody ve společnosti advokáta, neváhal.
Dříve, než se příležitosti chopil někdo jiný
(právní rada v hodnotě několika tisícikorun,
placená desetikorunami, utracenými za sklenku
kvalitnějšího alkoholu je lákavá příležitost),
odborníka na paragrafy hned po dosednutí na
barovou stoličku oslovil.
JUDr. Fenykl, dobře si vědom oboustranné
výhody takového obchodu (i on někdy
potřeboval různé rady, drobné či větší řemeslné
práce nebo neškodnou protekci), kývl.
„Jistě.“
„Je nepříčetnost důvodem k rozvodu?“
„To by samozřejmě být mohla,“ připustil
právník, „Vaše manželka jeví známky
nepříčetnosti?“ optal se tazatele.
Švejda mu věnoval krátký pohled lesknoucích
se očí.
„Ona? Ta ví vždycky naprosto přesně, co chce.
Já byl nepříčetný, když jsem si ji vzal!“

18
Romana

Úterý

19
 Alžběta

Středa

20
Nikola

Čtvrtek

21
Albert

Pátek

22
Cecílie

Sobota

23
Klement

Neděle

24
Emílie



listopad – prosinec 2019 48. týden

Pondělí Náhlá choroba

„To nevíš, že Divíšek leží v nemocnici?“
podivil se Vorel, překvapený tím, že se Švejda
v hospodské sešlosti shání po řediteli
zeměkoule přes obchod a celosvětovou
ekonomiku. Potom si uvědomil, že ne všichni
mají jeho zdroje informací.
Švejda se zarazil.
„Nějaká nemoc?“ zeptal se účastně.
„Jo. Ta...“ kývl zasvěcený muž.
„Nepovídej,“ namítl tazatel, „Ještě včera jsem
ho potkal dole ve parku. Od pohledu ve formě,
vykračoval si, jako by zdědil svět. Dokonce si
vedl takovou hezkou slečnu.“
„No právě,“ povzdechl si Vorel fatalisticky,
„Jeho žena je potkala taky. A taky byla ve
formě.“

25
Kateřina

Úterý

26
 Artur

Středa

27
Xenie

Čtvrtek

28
René

Pátek

29
Zina

Sobota

30
Ondřej

Neděle

1
Iva



prosinec 2019 49. týden

Pondělí Dress code

Mojmír pohlédl do očí své dívky a povzdychl
s i . Neby la t o r eakce zasněného , č i
roztouženého mládence, ale upevňování vůle a
uvolňování mysli před zdoláním reálného cíle.
Suchým hlasem, neboť v takové situaci byl
poprvé, se zeptal:
„Když půjdu zítra požádat o tvou ruku, co si
mám vzít na sebe? Stačí košile? Nebo si mám
uvázat i kravatu?“
Soustředěně si ho prohlédla. Ona rozhodnuta
byla. Pevně. Ovšem své k té volbě měli dodat i
jiní.
„No, jak znám našeho tátu, tak nejlepší bude
neprůstřelná vesta.“

2
Blanka

Úterý

3
 Svatoslav

Středa

4
Barbora

Čtvrtek

5
Jitka

Pátek

6
Mikuláš

Sobota

7
Ambrož, Benjamín

Neděle

8
Květoslava



prosinec 2019 50. týden

Pondělí Sport

„Když sportovci pijou, to rozhodně v pořádku
není,“ komentoval Tušek kauzu, která hýbala v
ten den rozhovory u několika stolů jeho útulné
nálevny.
Položil na stůl tři piva a jednu slivovici.
„Na rozdíl od toho, když opilci sportují. To
rozhodně v pořádku je.“
Věnoval delší pohled skupině svých největších
štamgastů.
„Já samozřejmě sportuju,“ nedal se Vorel.
„Dělám dokonce lehkou atletiku.“
„Běh na autobus?
„Vrhám stín.“

9
Vratislav

Úterý

10
 Julie

Středa

11
Dana, Danuše

Čtvrtek

12
Simona

Pátek

13
Lucie

Sobota

14
Lýdie

Neděle

15
Radana, Radan



prosinec 2019 51. týden

Pondělí Výchova v tradičním duchu

„Rodiče mě naučili polykat ten odporný rybí
tuk odporným způsobem,“ pravila paní
Troppleová, pozorujíc, jak se její kmotřenka
pokouší krmit zavile se tvářícího potomka,
„Dávali mi za každou lžičku penny do
kasičky.“
Znajíc skotský původ i tamní výchovu své
kmotry přijala mladá matka sdělenou informaci
nedůvěřivě.
„Opravdu?“ zeptala se. „To ti ale museli
naspořit dost peněz.“
Skotskou tváří starší dámy zahrál smíšený
pocit.
„Byla to samozřejmě poctivá výchova v
tradičním národním duchu,“ připustila paní
Troppleová, „Takže ne tak docela. Vždycky za
ně koupili novou láhev rybího tuku.“

16
Albína

Úterý

17
 Daniel

Středa

18
Miloslav

Čtvrtek

19
Ester

Pátek

20
Dagmar

Sobota

21
Natálie

Neděle

22
Šimon



prosinec 2019 52. týden

Pondělí Rukopis

„Proč jsi nepřišel na tu večeři?“ zeptal doktor
Kraus svého postaršího strýce. Nepřítomnost
tohoto muže na oslavě kulatých narozenin (její
důstojnější, rodinné části), lékaře opravdu
mrzela. Proto se s výslužkou a novou láhví
koňaku vypravil zjistit důvod osobně.
„Vždyť jsem ti poslal dokonce písemnou
pozvánku?“
Starý pán se podrbal na zátylku.
„Já chtěl, chlapče. Jenže když jsem to po tobě
nedokázal přečíst, tak mě napadlo vzít to do
lékárny.“
„No vidíš!“
„A oni mi dali prášky na snížení tlaku, mast na
opuchliny a urologický čaj!“

23
Vlasta

Úterý

24
 Adam a Eva Štědrý den

Středa

25
Boží hod 1. svátek vánoční

Čtvrtek

26
Štěpán 2. svátek vánoční

Pátek

27
Žaneta

Sobota

28
Bohumila

Neděle

29
Judita



prosinec 2019 – leden 2020 1. týden

Pondělí Seznámení

„Byla to zajímavá historie,“ řekl Brouček, „A
já byl naštěstí u toho.“
Pohodlně se usadil.
„Zastavili jsme se na pozdní oběd u Střízlíka.
Našli jsme místo uprostřed. U vedlejšího stolu
osamělá slečna. Vorel po ní hodil očkem, ale
kupodivu si jí dál nijak zvlášť nevšímal.
Objednali jsme si, pan Táborský nás obsloužil,
pustili jsme se do jídla – a ejhle, zádrhel.
Chyběla sůl.
Vorel se rozhlédl, zaměřil nejbližší zásobník
koření. Vstal, a potichu, aby nerušil okolí,
požádal o dovolení vzít si slánku z vedlejšího
stolu.
Slečna na něj pohlédla, zeširoka otevřela
kukadla.
‚Co si to dovolujete?‘ spustila naopak hlasitě,
‚Vidíte mne poprvé a bezostyšně si troufnete
chtít, abych se s vámi vyspala? To je tedy
úroveň.‘
Pán se bez slánky zkoprněle vrátil na místo,
chvíli civěl do prázdna a snažil se vypěstovat si
krycí zbarvení, protože celá restaurace ho
upřeně sledovala. Nesnažil se ani upoutat
pozornost vrchního, aby zaplatil.
Neuplynulo pět minut, když se slečna zvedla –
a cestou ke dveřím se zastavila u našeho stolu.
Sklonila se k Vorlovi a líbezně se usmála.
‚Moc se vám omlouvám. Víte, já studuji
psychologii a dělám terénní výzkum pro svou
ročníkovou práci: jak se na první pohled slušný
člověk (ještě ho neznala) zachová v nenadálé
nepříjemné situaci,‘ zašeptala.“
Brouček se odmlčel a pohlédl na Vorla a
Veroniku.
„Pohlédl ji zpříma do očí. ‚V pořádku, chápu,“
odtušil s nadhledem, a také tiše. Pak rázně
zavrtěl hlavou a zřetelně a nahlas sdělil
znechuceně celému světu:
‚A tohle je úroveň? Chtít patnáct set za jednu
noc? Při vašem vzhledu?‘“
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Středa

1
Nový rok * Den obnovy samostatného českého státu

Čtvrtek

2
Karina

Pátek

3
Radmila, Radomil

Sobota

4
Diana

Neděle

5
Dalimil



Kromě tohoto a předchozích kalendářů sepsal jeho autor i řadu jiných knih, jež jsou k dostání u
vašich oblíbených e-knihkupců.  Jejich seznam naleznete na adrese

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

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.

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... 

V tom domě straší

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


Bubáci, mimozemšťané, cesty časem či do jiných světů, to vše v dvaceti šesti více či méně 
fantastických povídkách.

Žabinčina dobrodružství

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

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

BOHOVÉ, BUBÁCI A MONSTRA

Kukačka, pták kouzelný

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

Jak přišel svět na svět

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

Putování za vodníky

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

Duchové, kam se podíváš

Duchové. Kde a kdy se objevují, proč se vůbec vracejí, co provádějí a jak se jich zbavit? Šest 
otázek, na něž mohou pověsti a legendy odpovědět. Anebo aspoň napovědět, i to se počítá.

Král pod Horou

Blaničtí i jiní rytíři nejen v českých pověstech. Není jen Blaník, odkud přijde zázračná pomoc, a 
nejsou jen české země, které ji očekávají.
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