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Autor : Jan B. Hurych  
Název : ROZHOVORKY  
Interview: s autorem  
 

 
INTERVIEW S AUTOREM.  

 
Nejprve jsem si myslel, že zde napíši prostý úvod, ale pak mě napadlo, že bych mohl použít stejný formát 
jako jsem použil pro ta ostatní interview. Při vybírání tazatele jsem už ale tak nápaditý nebyl: táži se tu 
totiž jenom sám sebe a ještě si tu docela drze tykám.. Jedinou výjimkou, kterou jsem si jinak dovolil, je 
použití mého přízviska "jansan", které mi kdysi dali Japonci a které jsem si přivlastnil. 

Jansan: Jak jsi přišel k těmto rozhovorům? 
 
AUTOR: Nu já k nim nijak nepřišel, já jsem je musel přímo napsat. A až na několik těch nových se 
vlastně všechny už objevily buď v časopise Příložník nebo Hurontaria.  
 
Jansan: Ale ty jsi předtím dělal pro Hurontarii rozhovory v angličtině, ne? 
 
AUTOR: To ano. Byly to rozhovory se známými vědci a osobnostmi Internetu. Dokonce jsem 
interviewoval  i pana Haleho, co objevil tu kometu, pojmenovanou - ta náhoda! - zrovna po něm. Měl ji 
sice ještě s panem Boppem napůl, ale u toho jsem nenašel emajlovou adresu. 
 
Jansan: To rozhovory jsi vlastně začal dělat už pro časopis Amberzine, ne? 
 
AUTOR: No jo, napadlo mě, že bych mohl těm osobám napsat a ony měly zase tu slušnost, že odepsaly 
a odpověděly na mé impertinentní otázky. 
 
Jansan: No, já si myslím, že ty otázky nebyly vůbec impertinentní, ale spíš šly k jádru věci - a hodně z 
tvých "obětí" si pak dalo to interview s tebou na jejich netové stránky - 
 
AUTOR: - pokud je někteří měli. Nu asi máš pravdu, ještě teď, když něco hledám na netu, tak to tam u 
nich nacházím. 
 
Jansan: Pak jsi založil svůj časopis, Hurontárii a pokračoval si s tím tam. A najednou jsi přestal. Proč? 
 
AUTOR: No vidíš, pořád ještě máš ty impertinentní otázky. Důvod byl hrozně jednoduchý: 
zabíralo to moc času a to víš, musel jsem je žádat o zvláštní svolení, abych se nedostal do průšvihu nebo 
jim za to nemusel třeba i zaplatit  :-). Dále svolení pro český překlad a popohánět je, abych to vše stihnul 
do příštího čísla, atd. Jen tak mimochodem: Hurontarie vycházela jednou měsíčně a za ty čtyři roky se 
ani jednou nezpozdila. nevím, co je na tom tak důležitého, ale raději to říkám předem.  
 
Jansan: Pak už jsi ale začal psát do Příložníku, ale to už byla interview jiného typu. 
 
AUTOR: Ano. Napadlo mi totiž, že po těch zajímavých rozhovorech bych je mohl dělat celá sám, 
pohodlněji, s fiktivními osobami a navíc tam přidat i trochu ironie a satiry. 
 
Jansan: A teď jsi je sebral a svázal do téhle knihy. Ale ten název! Rozhovorky - co to proboha je?   



AUTOR: No něco jako malé rozhovory, ne? Nebo jinak: když se někdo prostě rozhovoří - 
 
Jansan: a nemůže se zastavit .-). A na tyhle rozhovory jsi měl také nějaké reakce, ne? 
 
AUTOR: Ale jo, některé otiskly i nějaké české časopisy či noviny - většinou bez dovolení - jen jeden 
pán se mě dotázal, zda může, ale to už bylo po otištění : -). 
 
Jansan: Sám jsi řekl, že jsi do toho zamíchal také satiru. Je to snad satira na něco či někoho? 
 
AUTOR: Jak by mohla? Přece jsem řekl, že to jsou osoby fiktivní, vymyšlené - 
 
Jansan: - i když jejich problémy jsou skutečné. Ale to už jsi napsal i o Trialogech, které mimochodem 
také vyšly v této knižnici (tj. KNIHY OFF- LINE). 
 
AUTOR: No jo, já se rád opakuji. Prý to posiluje paměť. 
 
Jansan: Pravda, říká se, že opakování je matka moudrosti. Není to u tebe ale spíše - 
 
AUTOR: - ztráta paměti? Ale to je nesmysl! Jak jsem to mohl zapomenout, když to naopak pořád 
opakuji? Jen tak mimochodem: Proč ty  jsi zrovna opakoval, co jsem kdysi řekl? 
 
Jansan: Ze stejného důvodu. Ještě k těm Trialogům: to byl přece trochu jiný žánr. 
 
AUTOR: Jistě, tam nemluvili dva, ale tři. 
 
Jansan: No počkej, šlo taky o něco jiného: tam to nebyla satira, ale filozofické debaty. Ty jsi ale také 
psal celé sám. Proč? 
 
AUTOR: Jako novinář bys měl už dávno vědět, že je daleko pohodlnější to napsat všecko sám.  Při 
interview se může například druhá strana urazit, když tam napíšeš něco, co neřekla nebo dokonce co 
řekla, ale moc přitom nemyslela. 
 
Jansan: Anebo tě může i soudit, že jo? 
 
AUTOR: Jo. Hlavně je ale dobré to, že se nemusím pak o honorář s nikým dělit! 
 
Jansan: A kolik jsi za ta interview dostal? 
 
AUTOR: Proč se ptáš? 
 
Jansan: Já jen myslím, že bychom se pak mohli rozdělit . . . 
 
AUTOR: Snad rozpoltit, ne? 
 
Jansan: Myslíš jako osobnost? 
 
AUTOR: Vlastně vidíš, to nejde; to už přece jsme! (zmizí)  
 
Jansan: (pro sebe) Kam šel? Nu asi šel zase do sebe. Takže se s vámi, milí čtenáři, zatím oba loučíme a 
na shledanou v našem prvním interview. 
 





Autor : Jan B. Hurych  
Název : ROZHOVORKY  
Interview z: blázince.  
 

 
INTERVIEW Z BLÁZINCE.  

 
Pro lidi s mentálními potížemi máme Ústavy pro duševně choré. Blázinec naopak máme v práci, takže 
výraz "já se z toho zblázním" není výraz zoufalství, ale běžné hodnocení normální situace. Není divu, že 
si nakonec odpočineme jen někde v ústavě a najdeme tam samé prima lidi: Napoleony, apoštoly a 
matematiky. A tak jsme navštívili jeden takový ústav ve Cvokovicích nad Průtočnou, abychom se 
seznámili s jeho chovanci. Bohužel hned na začátku jsme se sekli: nebyl to blázen, ale vedoucí . . .  

Jansan: Pane blázen, mohl byste čtenářům Příložníku říci, jak jste 
se sem dostal?  
 
Dr. OMEZENÝ: No dovolte, já nejsem žádný blázen, já jsem tady 
vedoucí. Vedoucí toho - jak se to řekne - jo, nějakého ústavu, 
abyste věděl. 
 
Jansan: Máte nějakou identifikaci? To by jinak mohl říci každý, že 
je vedoucí, že ano.  
 
Dr. OMEZENÝ: On to také tady každý říká! Ale opravdový 
vedoucí jsem tady jenom já. No schválně, zeptejte se mi na něco, 
rád vám to vysvětlím.  
 
Jansan: Tak dobře: kolik je dvakrát dvě? 
 
Dr. OMEZENÝ: Čtyři.  
 
Jansan: A kolik je třikrát dvě? 

 
Dr. OMEZENÝ: Šest.  
 
Jansan: A kolik je pět děleno dvěma? 
 
Dr. OMEZENÝ: To jste mě doběhl: když řeknu tři, tak je to moc, když řeknu dvě, tak je to málo. Ale 
to je jedno, na to tu máme odborníky, těch se pak zeptejte. 
 
Jansan: Vidím, že jste opravdu vedoucí. A jmenujete se?  
 
Dr. OMEZENÝ: Doktor Omezený. Omezený je příjmení. Doktor jsem já.  
 
Jansan: Teda zpět k naší otázce: jak jste sem pane Omezený, doktore, dostal?  
 
Dr. OMEZENÝ: Můžete mi říkat jenom doktore, já si na tituly nepotrpím. Nuže já jsem začínal od 
píky. Přijali mě tady před deseti lety jakožto prostého chovance a vlastní pílí jsme se vypracoval. 



Nejprve na mladšího blázna, po letech na staršího a když se uvolnilo místo ústavního paralytika, 
neudělal jsem sice zkoušku v konkurzu, ale zato jsem vedoucímu oddělení často předčítal z učebnice 
dějin strany a místo jsem tím pádem dostal. I vlastní pokojík a kazajku. Pak už to šlo ráz na ráz: vlastní 
pílí a protekcí jsem šel pořád nahoru. A když se ředitel - on byl melancholik - oběsil, nenašli nikoho 
lepšího než mě. No a já to vzal - přece nejsem blázen, ne?  
 
Jansan: Ale to je krásné, pane doktore, takhle začínalo už hodně vedoucích. A co jiné zásluhy, byly, 
byly? 
 
Dr. OMEZENÝ: Samozřejmě: nejprve jsem nechal propustit všechny hysteriky a nechal jsem v ústavě 
jen debily. Tím se značně ušetřilo. Debilové si totiž nechají všechno líbit, víte?  

  Jansan: Protože to jsou debilové, že ano. A jiné zásluhy nebyly?  
 
Dr. OMEZENÝ: Ale ano, to když jsem zase přijal ty hysteriky zpátky, protože bez nich to nešlo. To 
víte s debily se daleko nedostanete: oni jsou sice blbí, ale zase ne tolik, aby tu dřeli zadarmo.  
 
Jansan: A hysterikové ano? 
 
Dr. OMEZENÝ: Samozřejmě, ti to dělají z radosti z práce. Když to tak vezmete, tak jsou ještě blbější 
než debilové, haha. Byl jsem za to pochválen až z ministerstva.  
 
Jansan: Ono je dokonce ministerstvo debilů? 
 
Dr. OMEZENÝ: Ale ne, ministerstvo ústavů. Nikomu to neříkejte, ale tam mám právě namířeno. Kdo 
by chtěl zůstat tady, přece nejsem blázen, ne?  

Jansan: Takže ať jste dělal, co dělal, vždycky vás pochválili - promiňte, ale to se může stát jen v 
blázinci.  
 
Dr. OMEZENÝ: No jestli tomu věříte, tak jste taky blázen.  
 
Jansan: Asi jo. Mluvil jste ale o protekci - jak jste ji získal?  
 
Dr. OMEZENÝ: To vám neřeknu. Přece nejsem blázen, ne?  
 
Jansan: Říkal jste prve, že jste doktor. Kde jste byl promován? 
 
Dr. OMEZENÝ: V kuchyni. Tam je vždycky něco dobrého na zub.  
 
Jansan: No já myslel, kde jste dostal diplom? 
 
Dr. OMEZENÝ: Jaké dostal, já jsem se na něj něco naštudoval, pane! Pět diplomů jsem si musel 
vypůjčit, než se mi jeden podařilo pěkně omalovat - ani barvičkama jsem nešetřil, je v šesti barvách 
krásně vyvedený. To byste koukal, jak mi ostatní záviděli. I to, že se umím podepsat. 
 
Jansan: Vy jste si ho sám podepsal? 
 
Dr. OMEZENÝ: Samozřejmě, já se za svoje jméno nestydím. Koneckonců kdybych tam podepsal 
někoho jiného, tak by to byl podvod, ne? Nejsem přece blázen, tady si na zákony náhodou potrpíme, 
pane redaktore.  



 
Jansan: Jako třeba?  
 
Dr. OMEZENÝ: Třeba zákon zachování té - jo, energie: Kdo nic neudělá, nic nezkazí.  
 
Jansan: Ale zákon zachování energie přece říká, že se energie se nemůže vytvořit ani zničit, jen 
přeměnit v jinou? 
 
Dr. OMEZENÝ: Jo? A proč teda říkají, abychom šetřili energií, když se nemůže ztratit? S tímhle na mě 
nechoďte, přece nejsem blázen, ne?  
 
Jansan: Tohle rčení užíváte nějak moc často - to se musíte pořád ujišťovat, že nejste blázen? 
 
Dr. OMEZENÝ: Ale ne, to je pro ty druhé, aby tomu věřili.  
 
Jansan: A oni vám to baští? 
 
Dr. OMEZENÝ: Samozřejmě, jsem přece vedoucí. A nejen to - při převzetí úřadu jsem musel dokonce 
přísahat, že od toho dne už nebudu blázen. 
 
Jansan: A to jim stačilo? To jsem teda blázen!  
 



Autor : Jan B. Hurych  
Název : ROZHOVORKY  
Interview s: vězněm.  
 

 
INTERVIEW S VĚZNĚM.  

 
Milí čtenáři, navštívili jsme nápravný ústav páté třídy, jinak řečeno vězení, v Lochově pod Zabásnutou, 
abychom se seznámili s některými jejich svěřenci. Byl nám vybrán vzorný mukl Č. 12H56CA, s kterým 
jsme pak sepsali tento zajímavý rozhovor. 
 

Jansan: Pane trestanče, mohl byste naším 
čtenářům říci, jak jste se sem dostal?  
 
Č. 12H56CA: No dovolte, já nejsem žádný 
trestanec, já jsem tady dobrovolně, já mám 
imunitu.  
 
Jansan: No to nevadí, já se hned jen tak něčím 
nenakazím. A říkáte, že nejste trestanec - co tedy 
jste?  
 
Č. 12H56CA: Oficiálně jsem tady na nápravu, i 
když to vypadá, jako bych tu byl vězněm. To si 
pane nepleťte, trestanec není ten, kdo provede něco 
trestného a je za to potrestán. Trestanec je ten, kdo 
nemá imunitu - to je hlavní pane, to, že nemá 
tuhletu imunitu!  
 
Jansan: Nu dobře, ale vám stejně moc nepomohla, 

ne?  
 
Č. 12H56CA: Neříkej hop, dokud nepřeskočíš - říká můj advokát.  
 
Jansan: (žertuje) To vám snad měl říkat, než jste si začal vyskakovat, ne? A vy se s ním vidíte často? 
 
Č. 12H56CA: Jenom když máme procházku na dvoře. On tu totiž sedí taky, víte?  
 
Jansan: (směje se) Nu na procházce si moc neposedí. A jak vy jste se sem dostal, když říkáte, že máte 
imunitu? Nepletete si to s inferioritou, tedy myslím s komplexem méněcennosti? U vás by byl jistě 
zdůvodněný. 
 
Č. 12H56CA: Nu já už tu imunitu nemám, oni mi ji ukradli. 
 
Jansan: Snad sebrali, ne? Jak by vám někdo mohl ukrást imunitu?  
 
Č. 12H56CA: Vám to nějak pomalu myslí, ne? Když mám imunitu, tak ta se vztahuje i na to, že mi ji 



nesmějí vzít, chápete? Jsem imunní na všecko, to je něco jako soukromý majetek, víte? A když mi ji 
vezmou neprávem, tak to je jako kdyby mi něco ukradli. 
 
Jansan: Vy jste imunní na všechno - teda i na myšlení? 
 
Č.12H56CA: Co to říkáte? Že jsem namyšlený? 
 
Jansan: Ale ne - za to se nezavírá, by museli zavřít každého politika. Vlastně jste mi neodpověděl - já 
chtěl vědět, jak jste se sem vůbec dostal. Přece jste něco musel provést, ne? 
 
Č. 12H56CA: No jen pár melounů na moje zahraniční konto a ani jsem je neprovez, jen jsem je převedl 
po telefonu. Za to všechno ale může můj účetní, ten mě navedl -  
 
Jansan: Takže měl vlastně jít sedět on, ne? A ten za to nesedí? 
 
Č. 12H56CA: Ale sedí, to víte, že jo, ale sedí si vesele doma, protože ten zase něco pích na mého 
advokáta, no a ten mě do toho namočil taky, aby tu jako neseděl na samotce, pardon, o samotě.    
 
Jansan: Myslíte na samotce? Tak to už chápu, jak to myslel s tím hopem. A jinak se vám tu sedí dobře? 
 
Č. 12H56CA: Ale jo, jsou tady samý fajnový lidi. Pochopitelně, je jich ještě dost venku a s těmi si zase 
píšeme po e-majlu. Teď už si ale asi nebudeme psát, správa věznice na nás chce, abychom si sami platili 
tu dobu strávenou na Netu. No řekněte, je to nějaká spravedlnost?  
 
Jansan: Já vím, to od té doby, co jeden  vězeň posílal ven prohlášení, že je nevinen. Poslal to ve formě 
virusu a zablokoval tím všechny policejní pécéčka.   A vy jste byl, pane, pane - 
 
Č. 12H56CA: (přeruší ho) - jen ne žádná jména prosím, já mám svých problémů dost.  
 
Jansan: (uchechtne se) To věřím. Takže vy jste byl pane 12H56CA prohlášen za vzorného vězně. Jak 
jste to docílil?  
 
Č. 12H56CA: Těžkou prací pane. Starám se tu totiž o nákup drog.  
 
Jansan: No promiňte, není to ale trestné?  
 
Č. 12H56CA: Ale kdepak, víc už mě zavřít nemůžou. 
 
Jansan: No ale mohou vám přidat ještě pár let. 
 
Č. 12H56CA: A proč ne? Byznys jde dobře, alespoň si do civilu něco našetřím. Ovšem vy mi asi 
nerozumíte,  já se starám jen o léčivé rostliny, hlavně o tu marjánku, chci říci majoránku. To víte, něco 
vypěstujeme za oknem, ale na vývoz to není, naopak ještě musíme pořád přikupovat. No a když dáte 
vězňům dost trávy, tak si  zakouří a už se nebouří - hele, to je dobrý, to dám hned jako heslo na nástěnku 
- a všichni jsou šťastni. Ovšem ty ceny, pane, ty ceny jak jdou nahoru! Museli jsme prosadit, aby se 
vězňům zvýšilo kapesné, abychom nakonec ještě neprodělali. 
 
Jansan: A tohle děláte oficiálně?  
 
Č. 12H56CA: Ale ne, to dělám bokem. Mou hlavní prací je sepisování pamětí.  
 



Jansan: Na co, prosím Vás - aby si z vás brali lidé příklad? 
 
Č. 12H56CA: Ale to ne, na kom bychom pak vydělávali? Ty paměti vydám jako knihu, i s těmi všemi 
jmény, co znám a co provedli.  Věřte, už se nemůžu dočkat, až sem přijde třeba Béďa Pižlavej . . .  
 
Jansan: Proboha nejmenujte, to je můj švagr!  
 
Č. 12H56CA: No vidíte, samý fajnový lidi tu budou. Ledaže by mi dobře zaplatili, abych to nevydal. To 
víte, pěstování marjánky se do zemědělství ještě nepočítá, podporu na to nedostaneme  a výdaje jsou 
veliké, nedávno nám naše pole v Koloskřípech napadla mandelinka kanabisová. . .  
 
Jansan: Takový brouk vůbec  existuje?  
 
Č.12H56CA: No vlastně ne, ale zní to hezky, lepší než "ožíračka konopná", ne? Taky jsme se těšili, 
když stoupla ta zločinnost, že nás tady bude víc, ale oni pořád nějak zavírají jen ty chudý, nebo jim 
nakonec ještě dají milost nebo co. No řekněte, je tohle nějaká spravedlnost? 
 
Jansan: (vyhýbavě) To není můj obor, to má v našem časopise kolega. Ale můžu se ho zeptat. Vlastně 
vidíte, proč ne - on už tu taky sedí pár týdnů . . ..  
 
Č. 12H56CA: A s čím kšeftoval? Co zpronevěřil? 
 
Jansan: Právě, že nic. Byl napaden mafiány a bránil se jim kulometem.  
 
Č. 12H56CA: No tak to mu patří, kam by to vedlo, kdyby každý měl zbraně, ne? Kam by přišel byznys? 
Do toho, no -  
 
Jansan: (rychle) - ano, právě tam. Ale říkal jste, že je tady plno fajnovejch lidí. Co ti vlastně provedli?  

Č. 12H56CA: Jeden z největších zločinů, pane - nechali se chytit! 
 



Autor : Jan B. Hurych  
Název : ROZHOVORKY  
Interview sE: sekretářkou.  
 

 
INTERVIEW SE SEKRETÁŘKOU.  

 
Toto interview jsem sepsal s jednou sekretářkou, která pracovala u nás na oddělení. Měl jsem správně 
napsat "dříve pracovala", ale to bych vás možná popletl: ona neodešla ani ji nevyhodili, jen už tam 
prostě seděla, ale nepracovala. Ona tam už jen chodila sedět. A taky poroučet, protože náš šéf ji nechal, 
asi an něj něco věděla, protože mu vyhrožovala. Manželkou a  navíc jeho vlastní - no chápete to?  
 

Jansan: Paní sekretářko, mohu se vás na něco zeptat? 
 
 
SEKRETÁŘKA: (maluje si nehty) Ne.  
 
Jansan: No já se jen chtěl zeptat, jestli byste se 
neurazila -  
 
SEKRETÁŘKA: Co bych se urážela? Já vám prostě 
neodpovím a je to.  
 
Jansan: (pokračuje) - a jestli byste nebyla tka hodná 
a nevzala si tuhle bonboniéru; je švýcarská. 
 

SEKRETÁŘKA: Co blázníte, jasně tu vidím, že je to psáno francouzsky, tady to, vidíte: "Mon amour". 
To mi neříkejte, že takhle se říká švýcarsky "můj mourek"! To bude spíš z Francie, ne? No jistě, to 
vypadá francouzsky, no jo.   
 
Jansan: Nu ono se ve Švýcarsku také mluví francouzsky. 
 
SEKRETÁŘKA: Jen aby. Já jsem náhodou ve Francii byla. Valda Isere se to jmenuje a žijí tam lyžaři, 
ale to vy neznáte.  
 
Jansan: (vzdává to) Nu asi ne. Takže se neurazíte, ne?  
 
SEKRETÁŘKA: No počkejte, to záleží na tom, co ode mne chcete.  
 
Jansan: Ale já nic nechci, opravdu ne. To bych si nedovolil, vás obtěžovat. 
 
SEKRETÁŘKA: (pořád si ještě maluje nehty) No proto, já mám totiž hrozně práce. A těžké, dělat na 
počítači není jen tak. Pan vedoucí toho na mně toho chce tolik, že nevím kde mi hlava stojí (přejede si 
rukou perfektně upravené vlasy).  
 
Jansan: (zmateně) To já nevěděl; já teda přijdu, až budete mít víc času.  
 



SEKRETÁŘKA: Víc ho nikdy mít nebudu. Tak co chcete? 
 
Jansan: Já nevím, jestli bych přece jen neměl přijít jindy?  
 
SEKRETÁŘKA: (shrábne bonboniéru a hned si strčí dva bonbóny do pusy) Už jsem vám řekla, že 
jindy budu mít ještě víc práce. Tak co chcete? 
 
Jansan: Takovou maličkost. 
 
SEKRETÁŘKA: To znám, to říká každý. Všichni mně jen otravují. Mně a pana vedoucího. (další tři 
bonbóny mizí v puse).  
 
Jansan: Já jen jestli byste nemohla opravit v té mé zprávě jedno slovo. 
 
SEKRETÁŘKA: (jedovatě) Jo? A které? Chcete snad říci , že jsem udělala překlep? Vy jste ale drzý! 
 
Jansan: No to rozhodně ne. Já nevím, jak se to stalo. Když jsme vám dal můj nečistopis na floppy 
disku, tak to tam nebylo, teď jsem si to ještě jednou zkontroloval. 
 
SEKRETÁŘKA: (otráveně) A které to bylo slovo? ( elegantně vhodí další tři bonbóny do úst)  
 
Jansan: Slovo "sociální" - víte jako sociální zřízení -  
 
SEKRETÁŘKA: Jo už si vzpomínám - to jsem vám ale už sama opravila!  
 
Jansan: No jo, ale ve zprávě to ještě je! Podívejte, je to napsané "socijální", s "j".  
 
SEKRETÁŘKA: No to jsme vám právě opravila! Kdo to jakživ viděl, psát to bez "j"! (znovu hrábne do 
krabice) 
 
Jansan: Ale ono se to opravdu píše bez "j", podívejte se! (vytahuje Pravidla pravopisu a listuje v nich)  
 
SEKRETÁŘKA: Heleďte, na mně s žádnou takovou knihou nechoďte, u nás na akademii jsme to 
vždycky psali s "j".  
 
Jansan: (zoufale) Ale opravdu! (vnucuje ji knihu) Podívejte se, tady to je černé na bílém.  
 
SEKRETÁŘKA: No a co? Co ode mne vlastně chcete? (vytáhne zrcátko a otírá si pusu, celou 
upatlanou od čokolády).  
 
Jansan: Jestli byste to nemohla laskavě přepsat zpátky. 
 
SEKRETÁŘKA: Za žádnou cenu! Už je pozdě - jak vidíte, zpráva je už vytištěna.  
 
Jansan: Ještě není - tohle je jenom zkušební výtisk pro mně.  
 
SEKRETÁŘKA: No jo, ale s tím je moc práce. To bych musela zapnout počítač a zmáčknout tenhle 
knoflík, aby se támhleto světýlko rozsvítilo a začal hučet ventilátor a počkat, až se to -  
 
Jansan: (netrpělivě) Já vím, ale já bych vás moc prosil -  
 



SEKRETÁŘKA: Neproste! Nejde to! (vesele loví v krabici, nacpe si plná ústa a pomlaskává)  
 
Jansan: Ale když to neuděláte, tak budu vypadat jako úplný blbec -  
 
SEKRETÁŘKA: Noa co? Je to snad moje starost? (neúspěšně hrábne do krabice, která je  už bohužel 
prázdná)  
 
Jansan: (zoufale) Já myslel, když jsem přinesl tu bonboniéru a vy jste ji snědla - 
 
SEKRETÁŘKA: Vy jste blázen! Tak malou? A bůhví, jestli byla vůbec ze Švýcar, tady je napsáno 
Zagreb, to bude asi nějaká levná bůhví, odkud, asi z Řecka, ne?  
 
Jansan: (odchází, ale neodpustí si alespoň zamumlat) Ale sežrala's ji stejně, co?  
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INTERVIEW SE SLAVNÝM OTCEM.  

 
Být otcem je radost, být slavným otcem je sláva, být otcem méně už slavného syna je přinejmenším 
otrava. Ne všechny geny musí hned být geniální, a tak musíme počkat, zda se to neprojeví v třetí 
generaci -pokud nebude ještě víc degenerovaná . . .  
 

Jansan: Vážený pane Slavnitchek, vy jistě víte, že vás celý svět 
obdivuje.... 
 
SLAVNITCHEK: (upejpá se) No to snad ne....  
 
Jansan: Ale ano, to byste se jinak jmenoval Skromníček, ne? (směje 
se) Ale vážně, vy jste se opravdu vypracoval od piky, jak se říká, 
pěkně sám; jste prostě takový "selfmademan", že? 
 
SLAVNITCHEK: No "made in" na vývoz je náš nejlepší artikl, že 
ano, ale máte pravdu: všecko jsem to musel dokázat sám. Byli jsme 
totiž velmi chudá rodina, bratrů a sester jsem měl moc, tak jsem začal 
podnikat.  
 
Jansan: A z čeho, jestli to není tajemství? 
 
SLAVNITCHEK: Z mých úspor - a později i z úspor strýčka, po 

kterém jsem zdědil ...  
 
Jansan: Jo toho známého milionáře X? 
 
SLAVNITCHEK: No až na to X (směje se). Jenže když umřel, tak mi peníze ještě nesvěřili, a až do 
plnoletosti jsem nebyl solventní, protože  jsem měl hodně dluhů. Riziko, pane. Ale vyšlo to, a když jsem 
dosáhl plnoletosti, to už jsem stál na vlastních nohách (směje se) - To je dobrý co, už jsem stál, hahaha, 
už jsem nebyl batole, no chápete to, ne?  No a když jsem splatil dluhy, ještě zbylo na založení firemních 
odboček na čtyřech kontinentech. No a firma vzrůstala, já také a najednou jsme ovládali celou branži 
cukrovinek, po celém světě, pane.  
 
Jansan: Ano, vzpomínám, vy jste přece začal s lízátky. To je pochopitelné, bylo vám tehdy asi šest let, 
ne? 
 
SLAVNITCHEK: No vidíte, ano, šest mi bylo a už tehdy jsem věděl, že se prosadím..  
 
Jansan: (váhavě) Abych pravdu řekl, my se chceme bavit hlavně o vašem synovi, který je už také 
známý, teda hlavně tím, jak utrácí. Dokonce jste kdesi prohlásil, že je to grázl. Pravda, je mu teprve 
čtyřicet, ale nemyslíte, že by se měl už rozhodnout, co bude dělat? 



 
SLAVNITCHEK: No on by chtěl moji fabriku, ale na to si počká. Na to jsem se nedřel, aby byla teď 
všechna lízátka jeho! Zvlášť když si jich ani neváží. Dokud mi kluk neukáže, že umí hospodařit, nic 
nedostane - to to radši dám charitě.  
 
Jansan: Však už teď dáváte: každý, kdo si koupí vaši bonboniéru "Super-de-lux Slavnitchek" , dostane 
jedno lízátko zdarma.  
 
SLAVNITCHEK: (opět se upejpá) No, já, víte, já si myslím, že kdyby každý dal něco z toho svého pro 
blaho lidstva, že bychom na tom všichni byli mnohem lépe. Rád dám, když mám - teda chci říci, když 
můžu, od toho jsme lidi, ne?  
 
Jansan: Ale synovi to nedáte - 
 
SLAVNITCHEK: To teda ne. Je to lump a neumí si ničeho vážit! Já mu dal školy - celou univerzitu 
jsem mu koupil, víte, kolik mě to stálo lízátek? - a on si toho pořád neváží.  
 
Jansan: (směje se) No to je všeobecný zjev, že děti slavných rodičů už nejsou tak podnikaví. 
 
SLAVNITCHEK: (rozčileně) - protože jsou zdegenerovaný, pane! Jak to říká Darwin, ty poruchy v 
těch DNA -  
 
Jansan: Ale Darwin ještě neznal DNA! 
 
SLAVNITCHEK: Tak ten mnich z Brna, jak on se - Mendělejev, nebo tak nějak -  
 
Jansan: Mendel, ale ten taky ještě neznal DNA. Ani  Darwin o nich nevěděl.  Ale co když ty děti 
slavných rodičů nejsou tak blbé od narození, ale zblnou během života? Nedal by se na to nasadit nějak 
ten lamarckismus? 
 
SLAVNITCHEK: Já nevím, jakej marxismus zrovna tohle je, ale já vím, že po nás ten náš syn blbej 
bejt nemůže. Koneckonců, kdyby to bylo v genech, tak bych brzo všichni podnikatelé vymřeli, no ne? 
Ne pane, my máme tyhle genitálie čisté a zdravé!  
 
Jansan: Vaše paní taky podniká? 
 
SLAVNITCHEK: Už ne, ona zemřela, pane, utrápilo jí to.    
 
Jansan: To jsem sorry. A to ji ubilo to podnikání nebo starost o tak velké bohatství? 
 
SLAVNITCHEK: Ale ne, právě to, jak se ten náš mladej choval: pořád drogy, sex a kreditkarty. To 
jsou, pane, jedy naší společnosti. Dokonce se postavil proti vlastnímu otci!  
 
Jansan: Ne!  
 
SLAVNITCHEK: Jo! Spojil se s těmi ochránci přírody a že prej ty špejle od lízátek, co lidé zahazují, 
znečišťují ekologii. Museli jsme začít vyrábět špejle, které se samy to, no, bio-degenerují -  
 
Jansan:  Snad bio-degradují, ne? 
 
SLAVNITCHEK: Jo, tak nějak, a víte pane, kolik nás to stálo miliónů?  



 
Jansan: Ale říkalo se, že jste si to vynahradil na horší kvalitě. 
 
SLAVNITCHEK: Absolutně ne! Jen jsme tam pak dávali míň cukru, ovoce a podobně. Ale bavme se 
radši o tom mém synovi, proto jste sem přišel, ne?  
 
Jansan: No jo, ale jak vidím, tak není o čem. Ovšem vy prý máte také dceru, ne? 
 
SLAVNITCHEK: (váhavě) Mám, ale k té už se neznám. Prosím vás! Od rána do večera jenom 
pozorovala ty soap opery v TV a odtamtud se naučila pěkné věci: už je třikrát rozvedená, má jedno 
nemanželské dítě a teď mě prosím ještě soudí, že jsem jí zkazil mládí, protože jsem jí donutil, aby si 
vzala svého prvního manžela!  
 
Jansan: A proč jste ji nutil? Přece si mohla vybrat sama, ne?. 
 
SLAVNITCHEK: Ale nemohla, už byla v tom, no jo, ale nevěděla s kým! Tak jsem jí řekl, že si vezme 
našeho účetního, ať jsou peníze v rodině. Nikdy mi to neodpustila a když se Arturek narodil, dokonce mi 
nedovolila, abych ho občas navštívil. Musel jsem si to vydupat u soudu a to také nebylo zadarmo!  
 
Jansan: Arturek je jediné vnouče, co máte?  
 
SLAVNITCHEK: Jo, ale je to radost: je mu teprve deset, ale jak ten rozumí byznysu! Lízátka má už v 
malíčku, zrovna jako já v jeho letech. Z toho kluka něco bude!  
 
Jansan: A nevadí vám, že je vlastně jen nemanželský, teda bastard?  
 
SLAVNITCHEK: Ale kdepak, ten je celý po dědovi!  
 
Jansan: Děkuji vám za rozhovor. Lepší pointu na závěr bych nevymyslel ani já sám!  
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INTERVIEW S MINI-MINISTREM.  

 
Každý ministr je hlava - počkejte, nesmějte se, nechte mě domluvit - tedy každý ministr je hlava nějakého 
ministerstva. Nu a poslední dobou těch ministrů máme víc: někteří spravují větší ministerstva - a jsou 
tedy větší hlava. Asi jako když ta paní ve Švejkovi řekla: "Pane vachmajstr, voni jsou hlava!" No a zbytek 
jsou mini-ministři, mini-hlavy. 
 

Jansan: Soudruhu mini-ministře, - 
 
MINI-MINISTR: (přeruší ho) Pane, pane! 
 
Jansan: Pane co? 
 
MINI-MINISTR: Říkejte mi sakra pane, jo? 
 
Jansan: No dobře, já se omlouvám, když jsem vás viděl 
naposled, tak to ještě šlo . . . 
 
MINI-MINISTR: Co bylo, bylo! Dneska je ta demográcie, ne? 
 
Jansan: Ano, i s tou starou výslovností, jenže tehdy se jí říkalo 
"buržoasní demográcie", ne? Není to vlastně to, co máme dnes? 
 
MINI-MINISTR: Ale kdepak, člověče!  
 
Jansan: Pane, pane! 

 
MINI-MINISTR: Pane co? 
 
Jansan: Když vy pán, tak já taky pán. Vlastně ne: vy předtím pán a teď zase pán. A já pořád jen člověk 
 
MINI-MINISTR: Ale člověče! Člověk, to přece zní hrdě! 
 
Jansan: Máte pravdu, už za "sociálizmu" to znělo tvrdě. Tak teda: člověče mini-ministře, chci říci pane 
mini-ministře, měl bych k vám pár otázek. 
 
MINI-MINISTR: Výborně, tak je tu položte, já mám na to tiskového toho - no toho - no Frantu Seskoče, 
on vám to zodpoví. 
 
Jansan: Ale já jsem sem přišel, aby si ty odpovědi vyposlechl od vás a pěkně je tady na místě sepsul, 
pardon, sepsal - 
 
MINI-MINISTR: (přeruší ho) Tak vy si to bude psát? Tak to teda pr-!  



 
Jansan: Pr- co? 
 
MINI-MINISTR: Pr- (přemýšlí) -áci čest! Ne, počkejte, to tam nepište, to už také není v módě. Jak se to 
teď říká - kapitálu čest? To asi ne, to taky nejde moc dohromady, že jo. Ale k těm otázkám: pěkně mi je 
tady demograticky položte a Franta vám je demograticky zodpoví. 
 
Jansan: Ale čtenáři by si rádi přečetli, co vy sám si o tom myslíte - jestli teda vůbec myslíte, že ano. 
 
MINI-MINISTR: (nepochopí vtip) Samozřejmě, že si něco myslím, ale to tam přece nedám, ne? Ale 
dobře, já vám ty otázky zodpovím ještě teď, předem. (deklamuje) Především musíme vždy vidět, že 
situace jako taková je - 
 
Jansan: (přeruší ho) Vy si ty moje otázky ani nevyslechnete? 
 
MINI-MINISTR: Proč? My už tu máme předem připravené i otázky, nejen odpovědi. A abyste věděl, že 
nezahálím, tak už je znám i nazpaměť! 
 
Jansan: Já mám možná ale jiné otázky, než jsou ty vaše! 
 
MINI-MINISTR: Ale to je detail! Teď, když už jsem se naučil i odpovědi, tak mi nebudeš měnit otázky! 
Kapiš? 
 
Jansan: Kapim. Tak já vám ty otázky prostě položím a napíšu, že jste na ně odmítl odpovědět. 
 
MINI-MINISTR: Ale to je vydírání, pane, pane - 
 
Jansan: (opraví ho) Klidně mi říkejte "člověče", i když to zná hrdě.. Tak prvá otázka: Co hodlá vaše 
ministerstvo udělat s tím, aby se už neopakoval ten poslední skandál?  
 
MINI-MINISTR: Kterej? S účetním Honzalítkem nebo se slečnou Prsatou? Honzalítek teď přece zpívá 
na Kanárských ostrovech a Prsatá se už taky oblékla. 
 
Jansan: Ale ne, ten nový skandál, s doktorem Kapsářem. 
 
MINI-MINISTR: Aha, vy myslíte PromDr. Kapsáře! 
 
Jansan: Co to je PromDr? 
 
MINI-MINISTR: To je nový titul, abychom odlišili ty opravdu promované doktory od těch DomDr., 
kteří si sami doma namalovali diplom. 
 
Jansan: Chcete říci ukradli titul, ne? Jenže tenhle PromDr. zase ukradl něco jiného - pár melounů, 
abychom byli přesní. 
 
MINI-MINISTR: To já nevím, to musíte na ministerstvo zemědělství. 
 
Jansan: Ale já nemyslel melouny-melouny, ale melouny-milióny, které pan Kapsář zastrčil do své 
kapsy! 
 
MINI-MINISTR: Vidíte ho, šibala, a mně nic o tom neřekl! Mně vůbec nikdo nic neřekne! 



 
Jansan: Jsou toho přece plné noviny! Vždyť ho už i zavřeli! 
 
MINI-MINISTR: (najednou si jako vzpomene) Jó tenhle! Podívejte se, Clinton byl na tom hůř, tam šlo o 
víc, o moralitu - jestli víte, co to je - a taky mu to odpustili. Co je to pár melounů? 
 
Jansan: No pro vás asi nic, ale pro bezdomovce je to pěkná řádka večeří. 
 
MINI-MINISTR: Poslyšte, bezdomovci - to jsou ti bez domova, ne? Tak co mi sem pletete ty večeře? 
 
Jansan: No to vy asi nepochopíte, to by bylo dlouhé vysvětlování. Takže radši tu druhou otázku: Co 
hodláte udělat s tím, aby se snížila nezaměstnanost? 
 
MINI-MINISTR: No naplánovali jsme přece zvýšený počet sebevražd. (směje se vlastnímu vtipu). Víte, 
to je těžký, já nikdy nezaměstnaný nebyl, zeptejte se radši těch nezaměstnaných, co budou dělat. 
 
Jansan: Ale oni o tom přece nerozhodují! A co mohou dělat, když práce není? 
 
MINI-MINISTR: Jak to, že ne? U nás přece každý může pracovat, když chce! Pravda, někdy jenom 
zadarmo, ale práce, té máme pane, pořád dost! Lidi nejsou! 
 
Jansan: Mám takový dojem, že si nerozumíme. Tak teda další otázku: Kdy už se konečně postaráte o 
zbourání pavilónu Dížka ve Zvono-kokosích? 
 
MINI-MINISTR: Zbourat, vy jste se zbláznil! To nejde, tam chodí hodně mladých lidí, ti by nám, 
člověče, dali! 
 
Jansan: No mladé jsou jen ty slečny, ti pánové jsou už odrostlejší. Mimochodem - jen tak mezi námi - 
prý tam chodí i váš pan náměstek Forník?  
 
MINI-MINISTR: Já mám náměstka? No tak to není divu, že nic nepracuje! To bude asi nějaké pěkné 
nemohlo.  
 
Jansan: Asi jo. A vy sám jistě také - 
 
MINI-MINISTR: (přeruší ho) Ne, já nejsem nemohlo, na to mám jiné. Víte co, já sem přece jen zavolám 
toho Frantu. 
 
Jansan: Aby mi zodpověděl ty zbývající otázky? 
 
MINI-MINISTR: Ne, aby vás vyhodil, vy - vy jeden šťourale!  
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INTERVIEW S KANVASÉRKOU.  

 
Zazvonila mi 'kanvasérka' - tak jim říkají na západě, český výraz není tak slušný - to je ta paní, která 
sbírá peníze pro nějaký účel a to buď dům od domu, nebo jen po telefonu. Jenže já vím, že jejich účel 
není ten, o kterém mi mluví, ale jen a jen sehnat peníze, které pak jdou bůhví kam. A tak se vždy z nich 
snažím dostat přiznání, že jim o ten falešný účel vůbec nejde - dokonce že ani neví, kam ty peníze půjdou 
-  a pak mám dobrý důvod, abych nepřispěl. V tomto případě to nějak nešlo, proto jsem se musel uchýlil 
k jinému triku.   
 

Telefon - zvoní.  
 
Jansan:(odpovídá) Haló, tady majitel telefonního čísla 588-
8825 (poznámka: zásadně neudávám své jméno, protože to 
jim pak dovoluje navodit přátelskou atmosféru a také 
nedávám správné číslo, to někoho i poplete, protož volají 
podle čísel, ne podle jmen. 
 
KANVASÉRKA: Haló, dobrý den, jak se máte?  
 
Jansan: Velmi špatně. 
 
KANVASÉRKA: (ignoruje odpověď) Já volám za 
společnost "Matky proti opilým řidičům" -  

 
Jansan: (přerušuje ji) Tak to jste na špatné adrese, moje matka nepije, dokonce ani neřídí, neboť už 
nežije. 
 
KANVASÉRKA: Ale vy mi nerozumíte, my nejsme proti opilým matkám, ale řidičům! 
 
Jansan: Proti všem řidičům? 
 
KANVASÉRKA: Ale ne, jen proti opilým řidičům!  
 
Jansan: Takže vám opilé matky nevadí? 
 
KANVASÉRKA: Jaké opilé matky, to sem přece nepatří! 
 
Jansan: Jak to, že nepatří? Opilé matky mohou také řídit. 
 
KANVASÉRKA: Ale nezpůsobují nehody! (Vidí, že se ukecla) Vlastně chtěla jsem říci, že - 
 
Jansan: Aha, vy jste jen proti 'opilým otcům řidičům' - ne proti 'opilým matkám-řidičům'. 



 
KANVASÉRKA: Ale ne, jen jsem chtěla říci, že střízlivé matky nezpůsobují nehody. 
 
Jansan: Ale způsobují! Ale vy jste asi chtěla říci, že bezdětné ženy způsobují nehody víc, ne?  
 
KANVASÉRKA: (trochu zmatena) Ale to s dětmi nemá vůbec nic co dělat!  
 
Jansan: Jak to že ne, co když přejedete zrovna dítě? 
 
KANVASÉRKA: (rozčileně) Ale vy mě pletete! A vůbec, stejně jsou to hlavně muži, kteří způsobují 
nehody. 
 
Jansan: Jo tak: vy myslíte, že když žena otěhotní, tak za to může muž? 
 
KANVASÉRKA: (přeslechla) Samozřejmě, jsou to právě muži, kteří způsobují nehody! 
 
Jansan: (přechází na jiné téma) No dobře, takže vy jste jen proti opilým mužům-řidičům. 
 
KANVASÉRKA: (dává si pozor, aby to řekla správně) Ano, hlavně proti opilým mužům-řidičům.  
 
Jansan: No dobře, já jsem teď zrovna trochu v náladě - škyt, škyt - ale zrovna neřídím, a já vám slibuji, 
že v tomhle stavu - škyt, škyt - řídit vůbec nebudu a že si jdu lehnout. A proč mi vlastně voláte?  
 
KANVASÉRKA: Protože - (zarazí se, nějak ji to zdolalo) 
 
Jansan: (napovídám) Protože chcete peníze - škyt, škyt - ale na co, to jste mi neřekla. 
 
KANVASÉRKA: (opakuje nabiflované) My jsme spolek "Matky proti opilým řidičům" - 
 
Jansan: (skočí ji do řeči) Vy jste matka? Škyt, škyt - ale to jste mi vůbec neřekla! Tak to vám gratuluji! 
 
KANVASÉRKA: (rozčilena) Nejsem matka, a vůbec nechápu, co to s tím má co dělat?! 
 
Jansan: Vždyť jste přece řekla - škyt, škyt - "my matky"! Tak jste matka, nebo nejste matka? Aha, vy 
teprve čekáte děťátko, ne? 
 
KANVASÉRKA: Nejsem vdaná! 
 
Jansan: Jo tak, vy čekáte děťátko - škyt, škyt - ale nejste vdaná. A máte to s opilým řidičem - tak to už 
chápu, proč potřebujete ty peníze. To byste ale měla vybírat spíš za spolek těch - škyt, škyt - 
svobodných těch - zednářek, ne, těch, no těch, jak se to - svobodných matek, ne? 
 
KANVASÉRKA: (naštvaně) Víte co, já vám zavolám, až budete střízlivý.  
 
Jansan: No to se načekáte, ale jo, zavolejte - a počkejte, ještě něco - 
 
KANVASÉRKA: (otráveně) Co ještě? 
 
Jansan: Přinesete mi pak ukázat to vaše - škyt, škyt - děťátko, že jo? 
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INTERVIEW SE ŽALÁŘNÍKEM.  

 
Mám známého, který chtěl být bachařem - nevyšlo mu to, dotáhl to jenom do opatrovníka v blázinci. 
Osobně si myslím, že dělat vězníka, tedy žalářníka, není práce lehká, podobně jako u kuchařky, které 
nechce, aby jí uteklo mlíko, žalářník, který nechce, aby mu utekl vězeň, musí být  všímavý jako Vinnetou 
a lstivý jako Škrhola. 
 

Jansan: Pane bachaři - 
 
ŽALÁŘNÍK: (přeruší ho) Žádný bachař, to si 
vyprosím. Vždycky jen žalářník, jo? Na to si 
dávejte bacha! 
 
Jansan: Dobře. Tak teda pane žalářníku, jak 
dlouho už tu vězíte? 
 
ŽALÁŘNÍK: (asi nedoslýchá) Cože, koho tady 
vězním? 
 
Jansan: Ale ne, mám na mysli jak dlouho už to tu 
hlídáte neboli strážíte? 

 
ŽALÁŘNÍK: Víte, že ani nevím? No to je jedno, napřesrok už pudu do tý zasloužený penze. 
 
Jansan: Ano, já myslil, že už jste si to dávno zasloužil, aby vás šoupli do penze, když už ne jinam. 
Říkaly se tam venku všelijaké věci . . .  
 
ŽALÁŘNÍK: Jaké věci? To jsou všechno sprosté lži, soudr- totiž pane redaktore. To si všechno 
vymysleli ty vězňové, těm nemůžete věřit, ty sou zaujatý, protože tady musej sedět.  
 
Jansan: Já nemyslel teď, že se děly, ale jaksi tehdy - no - předtím. 
 
ŽALÁŘNÍK: Ale to už je dávno promlčený a odpuštěný, s tím si nelamte hlavu. Kdybyste ale naléhal, 
to bych vás musel zažalovat pro urážku na cti, no a pak by vás třeba šoupli zrovna ke mně . . . 
 
Jansan: Já vím, já vím. Je to takový kolotoč, co? Ale abych vás opravil: prominuto to možná bylo, ale 
odpustit vám to jistě nemohli. To nedělají soudci, ale národ. A národ nezapomíná! 
 
ŽALÁŘNÍK: Prosím vás, co to blábolíte? Tak to heslo přece vůbec není! To heslo je "Národ sobě", ano 
pane, sobě! Máme to přece na Národním divadle a česky to znamená: "co si navařej, ať si taky sněděj!"  
 
Jansan: No to se ale hodně pletete, to navařilo jen těch pár darebáků, kteří by správně měli sedět u vás - 



teda přesněji řečeno, "s vámi".  
 
ŽALÁŘNÍK: Poslyšte, vy jste nějak zkušenej! Neseděl jste už tady tady jednou? Víte, abyste si 
náhodou zase o něco nekoledoval! 
 
Jansan: Na vás se dobře hodí slova Taleyranda: "Nic se nepoučili a nic nezapomněli." 
 
ŽALÁŘNÍK: Počkejte: Talejrán, Talejrán, neseděl von tady? Nebyl takovej tlustej a ukoptěnej? Tak ten 
má nejmíň co povídat. Když jsem přišel, tak kulhal jenom na jednu nohu - 
 
Jansan: Já vím, a když odcházel, tak kulhal už na obě. Ale to jste se spletl: Taleyrand byl francouzský 
ministr, který byl vždy na straně vlády, přežil dokonce pět režimů. 
 
ŽALÁŘNÍK: No vidíte, takový byste měli zavírat. Na mně nic nechtějte, já jsem byl jen malý - 
 
Jansan: (skočí mu do řeči) - zvíře? 
 
ŽALÁŘNÍK: (urazí se) No dovolte! Ne, úředník, pane, úředník jsem byl. Nevkládejte mi slova do huby 
a neprovokujte. Já myslel, že jste se mně přišel zeptat, co dělám celý den, tak se ptejte k věci. 
 
Jansan: (rezignovaně) Tak co teda tady děláte celý den, pane úředníku? 
 
ŽALÁŘNÍK: No tak abyste věděl, já se dívám na své povolání jako bych byl recepční v nějakém 
hotelu. Hosté se u mně zapíšou, já jim pak přidělím - 
 
Jansan: (napovídá) - kobku nebo celu -  
 
ŽALÁŘNÍK: (pokračuje neochvějně) - pokoj, řeknu uklizečce, aby jim byla po ruce, kdyby něco chtěli 
- 
 
Jansan: (napovídá) - obuškem, nebo namočeným ručníkem, pěkně srolovaným -  
 
ŽALÁŘNÍK: Hele nechte si toho! Co bylo, bylo, odpusťme si co sme si, navěky dobrý, ne? (pokračuje) 
- ráno děvčata zkontrolují pokoje, uklidí a -     

Jansan: (nedá si pokoj) - utřou krev - 
 
ŽALÁŘNÍK: (ignoruje ho) - a když se hosté vrátí večer domů z práce -  

Jansan: (doplňuje) - z nucené práce v lomu - 
 
ŽALÁŘNÍK: (naštve se) Člověče co sem pořád pletete tu slavnou minulost, já mluvím o dnešku! 
Dneska mají naši hosté vše: marijánku i něco silnějšího, televizi,  video, porno, mobil - 
 
Jansan: (přeruší ho) Na co proboha mobil, když jsou v cele? 
 
ŽALÁŘNÍK: No pořád nejsou, taky mají nějaký opušťáky ven. 
 
Jansan: Jo tak, aby vám mohli zavolat, když náhodou zabloudí a ztratí se?  
 
ŽALÁŘNÍK: Heleďte, no a co: všichni naši hosté jsou tu stejně dočasně! 



 
Jansan: To je pravda! A všichni jsou stejně bez viny. To je zajímavé, že tam teď máte také jako hosty 
prý nějaké poslance, ministry a dokonce i továrníky? Není ta vaše práce dnes daleko náročnější? 
 
ŽALÁŘNÍK: Jasně. Musíme pro ně dělat daňové přiznání, protože oni si nedaj' pokoj a podnikaj'  i tady 
vevnitř. A také je špatné, že už dneska nesmíme vězně bít!  
 
Jansan: Takže přiznáváte, že jste je předtím směli bít? 
 
ŽALÁŘNÍK: Ale jděte, vy bláhovej! To víte, že nesměli, ale mohli. A když někomu z nás uklouzla 
ruka, tak se nic nestalo, to se v práci stává. Já vám řeknu, že voni si vo to ty muklové - 
 
Jansan: (opravuje ho) - hosté, hosté - 
 
ŽALÁŘNÍK: no jo, hosté - voni si vo to sami říkaj, jsou to takoví ti maso -, maso-, maso - 
 
Jansan: (napoví) Masožrouti? 
 
ŽALÁŘNÍK: Ale ne, ty - no co žebraj a louděj: "Prašť mě, no, prašť mě!"   

Jansan: Vy myslíte masochisty? 
 
ŽALÁŘNÍK:  No jo, ty. A já taky nejsem z kamene, nejsem žádnej saďour - 
 
Jansan: (opraví) - sadista - 
 
ŽALÁŘNÍK: No, to myslím - sandinista. No a já nejsem žádnej saďour, abych je nechal trpět a tak jim 
hned dám pěkně do držky! Ale abych je sám od sebe bil, prosím vás, to teda ne! Za to nejsem placenej! 
 
Jansan: No jistě, dřív za to přece byly prémie! 
 
ŽALÁŘNÍK: No jo, a teď jenom pokárání. Prej dneska hlavně převychováváme. No slyšel jste někdy 
něco tak blbýho? Já bych jim ukázal převýchovu! 
 
Jansan: A ještě si pak na vás stěžují, že ano!  
 
ŽALÁŘNÍK: No jo, a jak to víte?  
 
Jansan: No poslali mě sem od novin kvůli těm úplatkům, co berete - 
 
ŽALÁŘNÍK: (radostně k dozorčímu:) Františku, máme tady hosta! Právě mě tento pán udeřil, viděl jsi 
to, ne? Tak ho pěkně seber! Pánovi dáme  jednu sprchu zdarma, holičský zástřih, čistej ručník a kyblík. 
(obrátí se k Jansanovi) No, tak to bude pane redaktore pokoj číslo 231. A jestli si chcete připlatit, mohu 
vám dát něco lepšího, kde byste měl víc toho soukromí - máme tady moc pěkně zařízený garsoniérky, 
říkáme jim samotky, haha . . .  
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INTERVIEW S PŘEDSEDKYNÍ VÝBORU.  

 
V dnešní době rovnoprávnosti žen je potěšující, že veřejné funkce zaujímají také ženy. Jenže naše 
předsedkyně výboru je ještě víc než to, ona je také pedagog (-žka). Jen tak se mohlo stát, že se na nás 
občany pořád ještě dívá jako na děti z obecné školy. Říkají jí paní Předseda a třese se před ní celý 
výbor. Jelikož se rádi třeseme, zašli jsme si za ní na přetřes, pardon, pro interview . . .  
 

Jansan: Paní předsedkyně, mohla byste nám prozradit, jakému 
výboru vlastně předsedáte? 
 
PŘEDSEDKYNĚ: No dovolte, vy to ještě nevíte? Mladý muži, 
kde jste chodil do školy?  
 
Jansan: V Libni. Ale vážně: ptám se jménem našich posluchačů, 
zvláště těch, co chodili do školy, když jste ještě nebyla 
předsedkyní výboru, dokonce jste ještě ani sama nechodila do 
školy.  
 
PŘEDSEDKYNĚ: Ale na těch přece nezáleží, tady jde hlavně o 
naši mládež!  
 
Jansan: Máte pravdu, ale vy už také nejste nejmladší, že ano. 

Dobrá, budu ho tedy nazývat Výborem na Velké něco. 
 
PŘEDSEDKYNĚ: A na co "na Něco"?  
 
Jansan: No na něco asi musí být, jinak by byl na Nic. Vlastně máte pravdu, možná, že je na nic.  
 
PŘEDSEDKYNĚ: Ale s vámi se nedá mluvit. Vy jste jako moji žáci se Zapadáčkova - co  ti se mně jen 
natrápili!  
 
Jansan: Oni měli tu drzost, že se vás také na něco ptali? Ale to je normální, ne? Už v gramatice se přece 
mluví o tzv. větě tázací, to je ta, zakončená otazníkem, víte?  
 
PŘEDSEDKYNĚ: (uražena) To víte, že to vím! Gramatiku jsem učila, než jsme přešla na marxizmus. . 
 
Jansan: (impertinentně) No jo, ten byl lehčí. Nu když se nemůžeme dozvědět, na co ten váš výbor je, 
snad byste nám alespoň mohla říci, co tam děláte? 
 
PŘEDSEDKYNĚ: No přece předsedkyni! To vám nestačí? To je ta nejvyšší funkce.  
 
Jansan: Bohužel nestačí.. Já chtěl vědět, co jako ten výbor vůbec dělá, to Velké něco.  



 
PŘEDSEDKYNĚ: No hlavně usnesení. Nejdřív teda je řada projevů a pak přijde to usnesení.  
 
Jansan: To zní docela demokraticky. 
 
PŘEDSEDKYNĚ: Také je. U nás máme všechna usnesení jednohlasná. 
 
Jansan: A vy jste ten hlas, ne?  
 
PŘEDSEDKYNĚ: (skromně) Většinou ano. Někdy sice někdo hlasuje proti, ale ten u nás dlouho 
nevydrží. To by bylo, takhle nám narušovat naši solidaritu, ne?  
 
Jansan: Máte pravdu. Jeden můj kolega u vás byl a dopadl přesně takhle. Jenže on tvrdí, že to bylo od 
vás spiknutí. 
 
PŘEDSEDKYNĚ: Jaké spiknutí? My ho vyhodili veřejně - ať si jen někdo dovolí ceknout! Poletí jako 
ten váš kolega!  
 
Jansan: No a pak znám jednu paní, ta je také ve výboru, ale tajně s vámi nesouhlasí.  
 
PŘEDSEDKYNĚ: A jak se jmenuje? Tohle nenávidím, když někdo nesouhlasí a nevystoupí veřejně.   

Jansan: Na jméně nezáleží. Ona se totiž bojí, že kdyby něco řekla, tak ji právě ta vaše klika vyhodí.  
 
PŘEDSEDKYNĚ: No to ano, už jsme přece mluvila o té solidaritě. Ale to, že nevystoupí, to je pane od 
ní jen obyčejná zbabělost.  
 
Jansan: Zatímco vyhodit ji za její názory, to není. Zajímavý názor. Neučila jste náhodou někdy historii? 
 
 
PŘEDSEDKYNĚ: Ne, proč?  
 
Jansan: Nu pak byste asi věděla, že takhle nějak uvažoval Napoleon. Jenže to byl diktátor!  
 
PŘEDSEDKYNĚ: Ale já přece taky dávala diktáty jsem dětem ve škole, i když ne z historie.  
 
Jansan: Asi máte pravdu, ale "držet hubu a krok" je spíše heslo vojenské, že ano.  
 
PŘEDSEDKYNĚ: Ještě že jste mi to připomněl. Napište tam, že tatínek byl vysoký vojenský činitel.  
 
Jansan: A kde bojoval?  
 
PŘEDSEDKYNĚ: Nikde, on jen činil. On bojoval jen za mír. A ten, jak vidíte, uhájil.  
 
Jansan: Takže tu disciplinu máte asi po tatínkovi.  
 
PŘEDSEDKYNĚ: Ano, a tu inteligenci mám zase spíše po mamince.  
 
Jansan: No to asi jo. Maminka také sloužila na vojně?  

PŘEDSEDKYNĚ: Ale ne, maminka byla ředitelka zvláštní školy.  



 
Jansan: Chápu, měla jste velmi těžké dětství. No ale zase vám  to vydrželo až do teďka . . .  
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INTERVIEW S NOVINÁŘEM.  

 
Novinář je člověk, který píše noviny. Lidé čtou noviny, aby se něco zajímavého dozvěděli. Noviny tedy 
mají být zajímavé a inteligentní. Závěr: novináři jsou zajímaví.  
 

Jansan: Pane novinář, já vím, že se to nedělá, ale my jsme 
se pro změnu rozhodli udělat interview s vámi, s 
novinářem. Máte něco proti tomu? 
 
NOVINÁŘ: Ale nemám, jenže já nemám čas, víte? 
 
Jansan: Nu já vím, že váš čas je cenný, shánět všechny ty 
drby a podobně - 
 
NOVINÁŘ: Jaké drby, pane, jenom fakta, čistá fakta! 
 
Jansan: Podložená čím? Co vám někde někdo někdy 
nakukal?  
 
NOVINÁŘ: (usmívá se soucitně) Ne, podloženo zase 
fakty! Jinými fakty!  

 
Jansan: To jako silnějšími fakty nebo slabšími fakty?  
 
NOVINÁŘ: Ne, doplňujícími fakty - jako třeba když nám někdo řekl, že pan Ypsilon má neslušnou 
nemoc -  
 
Jansan: Moment, kdo "někdo"? 
 
NOVINÁŘ: Já jsem mu slíbil, že ho nebudu jmenovat! Na to má přece právo. 
 
Jansan: No to ano, ale co když jste si to jen sám vymyslel? 
 
NOVINÁŘ: Nevymyslel! Já bych ho mohl jmenovat, ale nedostanu od něj svolení! 
 
Jansan: Takže je to muž? 
 
NOVINÁŘ: (opatrně) Ale ne, já myslel jako "zdroj" - slovo zdroj, ten je přece mužského rodu, ne? 
 
Jansan: Takže to byla žena, kdo vám to nakukal?  

NOVINÁŘ: Nebudu komentovat. 



 
Jansan: Takže to byl možná doktor, co léčí pana Ypsilona? 
 
NOVINÁŘ: Nebudu komentovat. Ale bylo jich víc. 
 
Jansan: Těch fakt nebo těch kukaček? Ale kdo jiný mohl o tom vědět ? Vy sám jste to ovšem neviděl, 
ne?  
 
NOVINÁŘ: Jak to, že ne? Já s nimi přece mluvil!  
 
Jansan: (udiveně)  S kým? 
 
NOVINÁŘ: No s těmi zdroji -  
 
Jansan: ( skočí mu do řeči) - u Prazdroje -  
 
NOVINÁŘ: Ne - to byli ještě střízliví.  
 
Jansan: Nu obraťme radši stránku. Proč si vůbec myslíte, že máte právo psát o neslušné nemoci pana 
Ypsilona?  
 
NOVINÁŘ: Proč ne? Vždyť je to ostuda, takhle klamat publikum!   

Jansan: On nikoho neklamal - nemá přece povinnost mluvit o svém zdravotním stavu! Ale ještě jste mi 
neodpověděl, kde jste vzal to právo..  
 
NOVINÁŘ: To je ale přece jasné! Naši čtenáři mají přece právo vědět!  
 
Jansan: A vy sám? Nemáte náhodu také tu -  
 
NOVINÁŘ: No dovolte - co je vám do toho?  
 
Jansan: Mně osobně je to jedno, ale naši čtenáři také mají právo vědět, ne? 
 
NOVINÁŘ: To je něco jiného. To sem nepatří! 
 
Jansan: Poslyšte, mně se zdá, že máte na toho pana Ypsilona pifku! 
 
NOVINÁŘ: Nu, měli jsme tehdy pivko, ale jen jedno, víc už ne. Víc jsem jim už nechtěl nezaplatit. 
 
Jansan: Proč ne? 
 
NOVINÁŘ: No oni si ti zdrojové už po tom jednom pivě začali nějak moc vymýšlet. 
 
Jansan: Jako že i pan Zet má tu nemoc?  
 
NOVINÁŘ: Člověče, jak to víte? O tom jsem přece nikde nepsal! 
 
Jansan: Já jsem vám je totiž poslal, ty dva "zdroje", víte? Aby vám to prozradili na oba, na pana 
Ypsilona i pana Zet. Vy jste to ale napsal jen o panu Ypsilonovi. Na to jsem vás právě chtěl chytit - vy 
totiž pomlouváte jen některé lidi a jiné ne. Ale novináři přece mají být nezaujatí, ne?  



 
NOVINÁŘ: A kdo by to pak prosím vás čet', kdybych měl psát všecko tak, jak to je?  
 
Jansan: Proč ne? Jenže to by vás asi pan Zet nechal vyhodit, protože se zná s vaším šéfredaktorem - a 
vy to víte, že jo?  
 
NOVINÁŘ: (zarazí se, přemýšlí a pak řekne opatrně) Nebudu to komentovat!  
 
Jansan: Dobře, mám pro vás taky něco: odvolejte to, co jste napsal o panu Ypsilonovi, jestli nechcete, 
abychom napsali - zase do jiných novin - celou pravdu, jak jste získal tu vaši "informaci" a jak jste se 
nechal napálit. A ještě jste za to zaplatil pivo, haha! Navíc tam dáme i to, že sám máte tu nemoc, to mi 
totiž dalo právě ten celý nápad! 
 
NOVINÁŘ: (rozčileně) To ale není pravda! Doktor si sice nejdřív myslel, že - (zarazí se)  
 
Jansan: (směje se) - ale jen se nenamáhejte, my už si detaily vymyslíme.  
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INTERVIEW S MAFIÁNEM.  

 
Mafiánové nežijí jen v Americe nebo na Sicílii. Žijí i mezi námi. Na první pohled je nepoznáte, to se jim 
nejdřív musíte dostat do spárů. Na rozdíl od těch amerických vám pak nezalijí do betonu jen nohy, ale i 
ostatní části těla, většinou dokonce vcelku a šup s váni s přehrady dolů.  
 

Jansan: Pane - jak vám mám vlastně říkat - pane mafiáne?  
 
VALERIJ: Ne tak nahlas!  
 
Jansan: Aha! (zpívá: ) "Říkej mi to prosím potichoučku - " 
 
VALERIJ: Cože? 
 
Jansan: Ale to je jen takový šlágr.  
 
VALERIJ: (nechápavě:) No ja nikakoj Šlágr. A ty mně možeš ržíkat 
Valerij.  
 
Jansan: No vidíte, já myslel, že to musí být italské křestní jméno?  
 
VALERIJ: Pačemu? My ně mafia, my žádná Kozanostra. 
 
Jansan: Koza co? 
 
VALERIJ: No eto mafia pa italski. My jen tolko -  

 
Jansan: (doplňuje) - gangsteři?  
 
VALERIJ: Nět, my podnik -  
 
Jansan: (pomáhá) - pod nikým?  
 
VALERIJ: - podnika -  
 
Jansan: - pod nikakým? 
 
VALERIJ: Nět, podnika-katelé. 
 
Jansan: Jo tak, vy myslíte podnikatelé! Ale těch je dnes hodně; jak vás od nich odlišíme?  
 
VALERIJ: Neodlišíš. V tom ten - ta, sranda velikej.  



Jansan: Vy myslíte vtip, že jo? Ale vždyť vy jste všichni cizinci, to se přece hned pozná.   

VALERIJ: V tom vaša zemlja fajnovaja, vy žádná ta disk-  
 
Jansan: (udiveně) - diskotéka? 
 
VALERIJ: Nět, diskriminácia. Slovan všude sourozenci má.  
 
Jansan: (opraví ho) Slovan všude bratry má. No jo, nejdřív komunisty a teď tyhle mafijány. A přitom 
možná ani Slovani nejsme, my jsme víc Kelti. Takže vy jste teda něco jako "velký bratr", jo? 
 
VALERIJ: My žádný bratr, žádný gangster, my pod-  
 
Jansan: (doplní) - podvodníci?  
 
VALERIJ: - podnikatelé! Ty dobrže pamatuj, jinak pržes hubu.  
 
Jansan: A co podnikáte?  
 
VALERIJ: No, co? (váhá) Tyhle, no - podniky. 
 
Jansan: No vidíte, a já myslel, že jen kradete, vydíráte a vraždíte. Nikdy mě nenapadlo, že se tomu říká 
podnikání. 
 
VALERIJ: My nevydíráme, my jen inkasujem. My nekrademe, my to - znárodnit.  
 
Jansan: Myslíte asi "vyměníme vlastníka". A co ty vraždy?  
 
VALERIJ: Nu vót, éto riziko toho, no - podničení. Neposlechneš - a už ji máš.  
 
Jansan: A jako co? 
 
VALERIJ: No to - bankrot.  
 
Jansan: Rozumím: bank-rot, rudá banka. 
 
VALERIJ: Nět, 'bank-rotten', to shnilá banka.  
 
Jansan: Na ja, Ich vertstehe.  
 
VALERIJ: Nemtudom maďárom.  
 
Jansan: No jo, tu dom, tam dom, i bez těch Maďarů. Už jste jich tu skoupili taky pěknou řadu. Pěkné 
podvody, že jo? Ale proti tomu přece máme zákony!  
 
VALERIJ: U vas zákonov, u nas prachy. Demokrácija, panimáješ?  
 
Jansan: Jo, paní mám, ale tu sem nepleť. Demokracie je přece vláda lidu.  
 
VALERIJ: Nu vót - vláda kamů, čemů? Lidu. Nelíbí se ti to a už ji máš za uchem heverem. 
 



Jansan: Ale to je přece diktatura! Dokonce gangstertura! Jak můžete pro takové lidi dělat?  
 
VALERIJ: No oni dobrže platit a když já to nedělat, hned sa mnoju do cementa. U nas džob trvaly, do 
konce života. Jinak oni ti ho zkrátí.  
 
Jansan: Zkrátí co? 
 
VALERIJ: Žizň, život - ty durak! 
 
Jansan: Takže když vás neoddělá policie, oddělají vás vašinci? 
 
VALERIJ: Nas nikdy policíja neaddělajet. Oni nas jako zavržít, ale my pracovat i ve vězení. A ty sebě 
radši dobrže bacha davaj! 
 
Jansan: Myslíte Braniborské tance nebo snad nějakou fugu? 
 
VALERIJ: Nět, oni naši novinarže moc neradi.  
 
Jansan: Myslíš, že by jako mohli tu likvidaci vyzkoušet i na mně? 
 
VALERIJ: Da. Ty radši nevytiskneš, što ja těbě pavedal. 
 
Jansan: No to už teď vím taky.  
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INTERVIEW S KRIMINÁLNÍM ADVOKÁTEM.  

 
I mezi advokáty jsou prý slušní lidé, nu a ti ostatní si zase slušně vydělávají. Tím myslím, že mají slušný 
výdělek, ne že by si zrovna vydělávali slušným způsobem. Jednoho takového jsme si vzali na pohovor.  
 

Jansan: Vážený pane doktore, rád bych vám 
položil několik otázek. Bohužel vám 
nemůžeme zaplatit, jsme non-profit, ale zato 
budete slavný. 
 
Dr. ÁKULA: No co se dá dělat, za slávu si 
toho moc nekoupím. 
 
Jansan: Kdy jste se vlastně dostal ke 
kriminalistice, jinými slovy, kdy jste začal 
"dělat" zločiny? 
 
Dr. ÁKULA: No dovolte, já přece žádné 
zločiny nedělám! 
 
Jansan: Ale to je jen taková hantýrka - jako 
někteří advokáti dělají rozvody, jiní majetkové 

spory, tak zase kriminální advokáti "dělají zločiny", ne? 
 
Dr. ÁKULA: Absolutně ne - my jen obhajujeme lidi, kteří jsou falešně obviněni ze zločinů. 
 
Jansan: Ach tak! A kdo teda obhajuje ty, co jsou správně obviněni ze zločinů? 
 
Dr. ÁKULA: No také my! Ale dokud nejsou odsouzeni, tak se všichni považují za nevinné, to je 
výdobytek demokracie, pane! 
 
Jansan: Chápu, a protože záleží hlavně na vás, zda budou odsouzeni, tak si vlastně můžete předem 
vybírat, ne? Jako třeba: tohodle chci, ten je nevinný, ale tenhle vypadá jako rošťák, toho neberu. 
 
Dr. ÁKULA: Tak lehké to není: předem nevíme, kdo bude odsouzen a kdo ne, a pak, podle obličeje se 
to ani tak nebere, jako spíše podle toho, kolik má peněz. A navíc je možné, že bude odsouzen, ač 
zločinec není. 
 
Jansan: Zajisté, a na druhé straně někdo zločinec je, ale odsouzen nebude, protože vás má za advokáta, 
a jak dobře říkáte, má na to. A ten, co na to nemá, může být třeba sedmkrát nevinný, odsouzen bude. 
Takže tu nejde ani tolik o tu vinu jako o peníze, že? 
 



Dr. ÁKULA: Ale vy jste mi nerozuměl - tady jde především o spravedlnost, o peníze jde až v první 
řadě! (směje se svému vtipu)  
 
Jansan: No pokud vím, zadarmo to neděláte a ti lepší z vás si berou hodně. A kdo si vás nemůže 
dovolit, tak se veze. Ale kde má chudák ty peníze brát? To snad aby kradl, ne? 
 
Dr. ÁKULA: (směje se) Ha, ha. To není tak špatný nápad. Koneckonců, bude pak mít dost peněz, může 
si mě dovolit, etcetera, etcetera (směje se a dodává:) To je latinsky, to se tak říká, když neznáte fakta 
(opět se směje). To máte tak: on si mě prostě najme, abych dokázal, že nic neukradl. 
 
Jansan: Jenže sám jste řekl, že když nic neukradl, tak si vás ani nemůže dovolit, ne? Takže když si vás 
může dovolit, tak už asi kradl, čili je vinný, ne? A teď si představte, že si ukradne málo, zaplatí vám jen 
zálohu a dojdou mu peníze...? 
 
Dr. ÁKULA: Tak to měl smůlu a bude spravedlivě odsouzen za to, že kradl. 
 
Jansan: (směje se) - že kradl málo, chcete říct. A protože už zatím všechny ukradené peníze spotřeboval 
na vás - 
 
Dr. ÁKULA:" - tak si mě nemůže dovolit. Zcela správně. Vidím, že to začínáte chápat, mladý muži. 
 
Jansan: Takže on vlastně krást musí, aby si vás mohl dovolit, což ho omlouvá: on nekradl, on si jen 
šetřil na advokáta. A nakonec i ten, co nekradl, by si měl alespoň trochu nakrást, aby mohl byl prohlášen 
za nevinného. 
 
Dr. ÁKULA: Pokud není členem parlamentu. 
 
Jansan: Ti nekradou? 
 
Dr. ÁKULA: To nevím, ale ti mají imunitu. 
 
Jansan: A není vám to divné, že vy vlastně žijete z nakradených peněz? 
 
Dr. ÁKULA: Ale kdepak pane, to je můj plat, já na to studoval. Z něčeho žít musím. Copak  ty peníze 
kradu? (opět se směje).  
 
Jansan: A co když tomu zločinci peníze dojdou, víc nemá a vy ho přestanete obhajovat? 
 
Dr. ÁKULA: No to pak má smůlu, měl si nakrást víc. Už jsem to říkal: kdo na to nemá, nemůže být 
nevinen - to přece chápete, ne? Dneska si nikdo nemůže dovolit, aby kradl málo. To se pak nemůže 
divit, když má potíže se zákonem! 
 
Jansan: Ale kdyby nikdo nekradl, tak byste pane doktore zase přišel o práci, ne? 
 
Dr. ÁKULA: Kdyby! (směje se) Pane, kradlo se vždycky a bude se krást zas. Víc než kdy předtím. Už 
proto, že je dnes na světě víc lidí než předtím. Protože počet zlodějů k celkovému počtu občanů je pořád 
stejný -  
 
Jansan: - ne-li větší - 
 
Dr. ÁKULA: No vidíte, už tomu začínáte trochu rozumět. Takže vidíte, že my kriminální advokáti se 



nemusíme vůbec bát o budoucnost. 
 
Jansan: Ledaže by všichni zloději přešli na práva, aby se mohli stát kriminálními advokáty a živili se 
pak, jak vy říkáte, poctivě.  
 
Dr. ÁKULA: Nenechte se vysmát, každý na univerzitu nestačí, to je daleko obtížnější než krást. 
 
Jansan: Proto si někteří kradou i ty tituly, že jo? Ale kdyby se zlodějna uzákonila a krást by se mohlo -  
 
Dr. ÁKULA: (rozčileně) Proboha, to neříkejte, to by byla kalamita! 
 
Jansan: Nebojte se, já to nikde prosazovat nebudu! Ještě mi řekněte, jestli byste byl pro to, aby se 
zlodějům utínala pravá ruka, jak tomu bylo ve středověku. 
 
Dr. ÁKULA: Absolutně ne! Jak by nám pak mohli platit? (přemýšlí nahlas) Leda, že by se usekla těm, 
co stejně nemohou platit, to by pak... Ano, kdo nemá na advokáta, ať mu ji klidně useknou. Ale ti druzí - 
ne, rozhodně ne! Jak by pak mohli provozovat byznys? 
 
Jansan: Vy si myslíte, jako krást, že jo? Ale cožpak se dá krást jenom rukama?  
 
Dr. ÁKULA: Poslyšte, vy nejste tak hloupý, jak vypadáte! Nestudoval vy jste někdy práva? Ale ještě k 
té ruce: nesekali jim je hlavně za křivou přísahu? 
 
Jansan: Ba ne, za to se sekala hlava, nebo byl vyříznut jazyk.  
 
Dr. ÁKULA: I advokátům? (směje se) 
 
Jansan: (také se směje) Těm ne, čím by se pak živili, ne?  
 
Dr. ÁKULA: (řičí smíchy) To máte pravdu. Máte ještě nějakou otázku? 
 
Jansan: Jen jestli jste někdy měl recidivu. Teda jestli jste někoho obhájil a on šel a udělal to zas. 
 
Dr. ÁKULA: Ale to víte, že jo! Jednak to ty osvobozené svádí a jednak už ví, že je zase dobře obhájím.  
 
Jansan: Vy jste nějaký domýšlivý! 
 
Dr. ÁKULA: Ba ne, pane, já obhajoval jednoho nevinného až čtyřikrát za sebou!  
 
Jansan: A vždycky byl osvobozen? 
 
Dr. ÁKULA: Vždyť jsme říkal "nevinného", ne? A doufám, že ho ještě párkrát obhájím.  
 
Jansan: A to vám nevadí, že žijete z jeho zločinu? 
 
Dr. ÁKULA: Z jakého zločinu, pane? Čtyřikrát byl nesprávně nařčen - a čtyřikrát jsem ho obhájil. 
Pravda, jednou mě to stálo nějaké ty správné svědky, ale o to přece nejde. 
 
Jansan: Vy tomu opravdu věříte, že čtyřikrát byl obviněn - a vždycky byl nevinný?  
 
Dr. ÁKULA: Ale ano, když tomu uvěří soudce, proč ne já? A i kdybych tomu nevěřil, u soudu to stejně 



říct nesmím, to by mě vzali od případu.  
 
Jansan: Takže vy ani tak nežijte ze zločinu, jako spíš ze situace, že ano. Děkuji vám za vaše odpovědi. 
 
Dr. ÁKULA: Není zač - vlastně co to říkám, dostanu deset tisíc korun.  
 
Jansan: (otráveně) Už jsem vám na začátku řekl, že platit nemůžeme. 
 
Dr. ÁKULA: No to je škoda. Ale co takhle, že byste mě doporučil svým známým, kdyby mě 
potřebovali? Zadarmo by to nebylo ....  
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INTERVIEW SE ZPĚVAČKOU.  

 
Každý z nás umí zpívat, někdo hůře, někdo lépe - někdo levněji a někdo dráž. Někdo zpívá ve skupině, 
někdo sólo. A někdo zase zpívá nějak už moc dlouho. Zašli jsme za jednou takovou zasloužilou 
zpěvačkou, jmenuje se Vrbinka Beroušková, pokud jste ovšem ještě pamětníci. Jak se dovíte, to není 
pravé jméno a ještě prozradím, že jsem ji jednou viděl předtím na čundru, kde byla skárovaná tak, že si 
mě pak vůbec nepamatovala. Teda dělal, jako že mě zná, ale nepoznala mě.  
 

Jansan: Paní Vrbinko, už vám někdo řekl, že zpíváte moc dlouho?  
 
VRBINKA: Tu Vrbinku si nech od cesty. Jednak jsme spolu do 
školy nechodili -  
 
Jansan:  
(skočí ji do řeči) - prý jste nedoštudovala měšťanku, je to pravda? 
 
VRBINKA:  
Ne, protože jsem odešla na uměleckou akádu. 
 
Jansan: Tak mladá? 
 
VRBINKA: Prosím tě, to už mi bylo dvacet.  
 
Jansan: Tomu nějak nerozumím - vy jste některé třídy opakovala? 
 
VRBINKA: Ale kdepak, to jen naši hodně cestovali, to víš a nikde 
mi nechtěli dát vysvígro, když jsme tam byli třeba jen měsíc.  

 
Jansan: No to chápu (ale nechápe a ptá se dál:) Pan otec byl voják? 
 
VRBINKA: (směje se perfektními zuby) Ty jsi naivní! Von byl kapsář a jeho zásada byla nikde se 
dlouho nezdržet.. 
 
Jansan: A vy jste začala zpívat v kolika?  
 
VRBINKA: No my jsme s partou jezdili na čundr a já se tam vždy zlískala a voni všichni prej "zazpívej 
slavíčku" -  
 
Jansan: No vy jste měla takový ten hlas, jak se to - no - takový ochraptělý. To jste měla od narození?  
 
VRBINKA: Ale ne, vod kouření. Ale řeknu ti tajemství: já to ještě udržovala tím, že jsem hodinu před 
vystoupením sblafla kilo zmrzliny.  



 
Jansan: No to je zajímavá technika. A váš repertoár - znají ho mladí i staří,   těch dvacet písniček, co  
zpíváte jaksi pořád - ale jsou pořád oblíbené.  

VRBINKA: No já zpívám jen česky a tak jsem si vybrala český písně. Originály, víš? Překlady nevedu.  
 
Jansan: No to by ani nešlo - překlady z češtiny do češtiny se ještě nedělají. Vy jste také dostala jednu 
státní cenu, tuším?  
 
VRBINKA: Tušíš dobře, ale to byl omyl. Von se mi tehdy Můra - já mu tak říkala, on si nepřál, abych 
ho jako vysokého státního úředníka jmenovala - von mi tehdy říkal: "Tak co bys Beruško - on mi říkal 
Beruško, podle toho mého pseudonymu, víš, Beroušková -  
 
Jansan: (přeruší ji) Vím - ale nevím, že to je pseudonym.  
 
VRBINKA: No, jo, dokonce uměleckej pseudonym. To vymyslel Bóďa - já měla jednou takový 
puntíčkový šaty a on hned : "Hele, mandelinka!", blbec. On nevěděl, že mandelinka nemá tečky. Tak 
jsem mu to vysvětlila a on že prej to je dobrej pseudonym.  
 
Jansan: A ta Vrbinka? To jistě také není vaše křestní jméno. 
 
VRBINKA: No není, já se totiž jmenovala Flora a kluci na mě křičeli. "Konečná na Floře, zatahujeme!" 
To chápeš, ne, s tímhle jménem se nedalo zpívat.  
 
Jansan: To jistě, ale kde jste přišla na tu Vrbinku?  
 
VRBINKA: Ale to byl zase Borja - on mi vždycky říkal tajnosti z kanceláře a já mu musela slíbit, že to 
nikde nebudu opakovat. No a jemu se vždycky ulehčilo a  pak mi říkal, že jsem jeho Vrbinka. No a tak 
jsem si to dala i na první desku a chci to mít i na té poslední, náhrobní, že jo. (chechtá se hlubokým 
altem).  
 
Jansan: Vy jste měla hodně pánských přátel, že? 
 
VRBINKA: No ano, ale ve vší slušnosti. Já bych jen tak s každým nespala, to musel být alespoň ředitel, 
režisér nebo alespoň.inspicient.  
 
Jansan: A i prý ministra a pár náměstků. 
 
VRBINKA: No jistě, co když se jednou  stanou ministrama, že jo? Já byla ještě hodná k jiným pánům, 
to víš, zadarmo ani kuře nehrabe.  
 
Jansan: No nahrabala jste si, to jo. Dvě vily, pár bouráku a skvělou kariéru. Celá generace obdivovala 
vaši vytrvalost. A proto vy asi teď už zpíváte jen ty svoje staré písničky?  
 
VRBINKA: No samo, lidi si je beze mne ani neumí představit. A tak si je zase ráda zazpívám.  
 
Jansan: (k sobě) No spíš zachraptíš.. (nahlas:) Jak to prosím vás děláte, že máte pořád tak krásný hlas?  
 
VRBINKA: Zmrzlina, to víš, zmrzlina. A pak taky hodně cvičím.  
 
Jansan: Zpěv?  



 
VRBINKA: (směje se) Ty jsi ale blbej! Teď, když jsem to vydržela zpívat štyrycet let bez nějakýho 
tréninku?  
 
Jansan: Jak dlouho ještě budeme mít to potěšení vás slyšet?  
 
VRBINKA: No hele, ti moji pánové jsou tam pořád, tak se neboj. Kterou mou písničku máš nejradějc?  
 
Jansan: (zarazí se, pak si vzpomene) Tu z televize, tu "Já jsem mladá družstevnice". Tam jste byla 
skvělá, ty hrábě v ruce a vůbec . . . 
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INTERVIEW S MINISTREM OBRANY JIŽNÍ PATÁLIE.  

 
Tenhle rozhovor snad ani nebudeme komentovat. Nepřítel totiž pořád neslouchá - i když, pravda- z 
tohoto interview by byl asi úplně pitomý . . .  
 

JANSAN: Pane ministře obrany Jižní Patálie - vlastně bych měl říkat "obrany a 
útoku", ne? 
 
MINISTR: Ale kdepak, my se jen bráníme! 
 
JANSAN: Aha, útok dělá někdo jiný, že, jiný ministr? 
 
MINISTR: Ale ne, útoky přece dělá nepřítel! 
 
JANSAN: Počkejte, vy svěříte vaše útoky nepříteli? A není to riskantní?  
 
MINISTR: (usmívá se soucitně nad naivitou reportéra) Ale nesvěříme! Nepřítel 
totiž útočí a my jen odrážíme útoky. My se jen bráníme, chápete?  
 
JANSAN: (taky se směje) Nebo ani to ne, jak jsme se už v historii několikrát 
přesvědčili, že ano. Ale jak můžete nepřítele porazit, když ho sice odrazíte, ale 
pak už na něj nezaútočíte?  
 

MINISTR: No my už se většinou do té fáze války nedostaneme, haha. 
 
JANSAN: No vidíte - ale byl by to pro vás stejně hezčí titul "ministr války", ne? V minulosti se jim  
totiž tak říkalo . . .  
 
MINISTR: No jo, ale doba se změnila, teď se všichni jen bráníme. Teď jsme všichni jen ministři 
obrany,  všichni jsme pro mír, chápete?. 
 
JANSAN:  Takže by se mohla armáda vlastně zrušit, když se všichni jen brání, ne? 
 
MINISTR: Ale kdepak, čím bychom se pak bránili? 
 
JANSAN: A proti komu?  
 
MINISTR: (netrpělivě) Už jsem vám to přece říkal:  proti nepříteli! 
 
JANSAN: Ale proč, když on neútočí, ale také se jen brání? Vsadím se, že má tomu také říká jen 
ministerstvo obrany a ne útoku.  
 



MINISTR: Vy tomu asi nerozumíte: nepřítel to jen předstírá, že se brání. 
 
JANSAN: Jako vy? 
 
MINISTR: Jako my co? 
 
JANSAN: No předstíráte, že se budete bránit!  
 
MINISTR: Jenže v tom je rozdíl - oni předstírají, že se brání, ale de facto útočí - 
 
JANSAN: (skočí mu do řeči) - zatímco vy předstíráte, že se bráníte a zatím se ani nebráníte.  
 
MINISTR: No tak nějak - na to bránění přece máme spojence, ne? 
 
JANSAN: No právě, a navíc ušetříte výdaje na armádu, protože se ani nebráníte, ani neútočíte, že jo? 
Místo cvičení ve střelbě pak můžete učit vojáky cizí jazykům, ne? 
 
MINISTR: No právě - někdo to přece musí těm spojencům vysvětlit, ne?  
 
JANSAN: Kam mají střílet?  
 
MINISTR: Ale ne, vysvětlit jim, jak se dostanou na to golfové hřiště, co jsme jim tam u jejich základny 
postavili. A také kolik je hrací poplatek,  kolik  stojí vozík a nosič holí, že jídlo je extra  a tak podobně. 
 
JANSAN: Ale co když pak místo do boje půjdou vaši spojenci radši hrát golf? Nebudete muset přece 
jen zasáhnout i vy?  
 
MINISTR: To nejde! Naši lidé ještě neumí hrát golf! A víte, jak je to drahé? Armádní rozpočet by na 
tohle vůbec nestačil!  
 
JANSAN: Ale ne, já myslím jako s tím bráněním, že byste se přece jen sami bránili. Budete na takovou 
situaci pořádně připraveni?  
 
MINISTR: Ale samozřejmě - právě jsme armádě zavedli vedle kurzů Kung-fu i kurzy "Teenage mutant 
ninja turtles". A objednali jsme  pro všechny vojáky hned černé pásy. 
 
JANSAN: Snad pásky, ne? 
 
MINISTR: Ne, ne, pásy, vy jste ještě neslyšel o black-belt šampiónech? 
 
JANSAN: Jo o těch jsem slyšel, já ale myslel, že se nedají jen tak vyfasovat, že si ho musí zasloužit. 
Ale odbočme: proslýchá se, že chcete zvýšit počet žen v armádě. Co vy na to? 
 
MINISTR: Jistě, jsem plně pro to - máme totiž málo kuchařů, tak budeme odvádět na vojnu i ženy, 
hlavně teda jako  kuchařky, knihovnice  a psycholožky. Musí ovšem také projít tvrdým výcvikem jako 
muži: to znamená pořaďák, opičí dráha, střelba a odmořování. 
 
JANSAN: Odmořování? 
 
MINISTR: No ano, všechny musí podepsat, že si nebudou brát dovolenou u moře. Protože bychom pak 
nestihli totální mobilizaci, chápete?  



 
JANSAN: Jo ony všechny dostanou vlastní mobily? No to je skvělé! 
 
MINISTR: Ale kdepak - my je nepustíme ani k vysílačkám! To by se nám pořád jen bavily, jak jsou ti 
nepřátelé nemožně oblečení a "který je fešák a který ne". Ještě by nám mohly dokonce kritizovat  i naše 
apartní uniformy! 
 
JANSAN: A to se nesmí?  
 
MINISTR: Člověče, byl jste vůbec někdy na vojně? Tam se nesmí věcí!  
 
JANSAN: No já na vojně byl,  ale ne jako ženská. Ale že se tak ptáte - vy jste přece také civilista, ne?  
 
MINISTR: No právě: jak už řekl jeden ten, no - no ten, no, jak on se - no, prostě nějaký řečník: "Válka 
je příliš vážná věc, aby se svěřila vojákům."  
 
JANSAN: A ministerstvo je zase příliš vážná věc, aby se svěřila civilistům, ne?  
 
MINISTR: (zarazí se, přemýšlí a pak řekne podezíravě) Co tím myslíte?  
 
JANSAN: Ale nic, to byl jen vtip, to neznáte. To někdo něco řekne a ostatní se tomu smějí. 
 
MINISTR: Jak to, že neznám? To se mi stává skoro každý den, že něco řeknu a lidé se tomu smějí.  
 
JANSAN: (směje se) No ne, to se vám povedlo. Apropó: děkuji vám za rozhovor.  
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