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HODINOVÃ• MANÅ½EL
ÃšterÃ½, 21 Ä•erven 2022

â€žTak si zavolej hodinovÃ½ho manÅ¾ela, MiluÅ¡,â€œ Å™ekla mi moje kamarÃ¡dka KvÄ›ta potÃ©, kdyÅ¾ jsem si jÃ- postÄ›Å
vyjmenovala, co vÅ¡echno mi doma nefunguje a co bych potÅ™ebovala opravit. â€žAle jÃ¡ nepotÅ™ebuju, aby mÄ› nÄ›kdo voje
jeÅ¡tÄ› si za to nechal zaplatit,â€œ vytÅ™eÅ¡tila jsem na ni oÄ•i. â€žVÃ-Å¡ pÅ™ece, Å¾e co mi pÅ™ed lÃ©ty umÅ™el PepÃ-k
nestÃ¡li, uÅ¾ Å¾Ã¡dnÃ½ho chlapa nechci. JÃ¡ jenom potÅ™ebuju, aby mi to doma nÄ›kdo porychtoval, vÅ¾dyÅ¥ Pepa byl pos
kdo na tom dokÃ¡zal poÅ™Ã¡dnÄ› mÃ¡knout.â€œ

NaÄ•eÅ¾ mi KvÄ›ta vysvÄ›tlila, Å¾e hodinovej manÅ¾el nenÃnÄ›co jako lehkÃ¡ Å¾enÅ¡tina v muÅ¾skÃ½m vydÃ¡nÃ-, ale Å¾e toto oznaÄ•enÃ- zpravidla
pouÅ¾Ã-vajÃ- Å¡ikovnÃ½ kutilovÃ©, kterÃ½ se Å¾ivÄ›j rÅ¯znejma pracema v bytech svejch
zÃ¡kaznÃ-kÅ¯, zejmÃ©na zÃ¡kaznic. ZasmÃ¡ly jsme se, no jo, jsem blbÃ¡ a sto let za
opicema, ale pak mi KvÄ›ta dala na jednoho takovÃ½ho chlapÃ-ka kontakt. JÃ¡ se
cukala, Å¾e nevÃ-m, Å¾e si nerada pouÅ¡tÃ-m cizÃ- muÅ¾skÃ½ do bytu, ona pro zmÄ›nu
Å™Ã-kala, Å¾e taky nevÃ-, protoÅ¾e sice mÃ¡ s panem SÃ½korou dobrÃ½ zkuÅ¡enosti, ale Å¾e
je vÄ›Ä•nÄ› zaneprÃ¡zdnÄ›nej. Tak jsme se rozlouÄ•ily s tÃ-m, Å¾e z toho asi nic
nebude.

JenomÅ¾e kdyÅ¾ jsem pak pÅ™iÅ¡la domÅ¯ a doÅ¡lo mi, Å¾e zase
budu muset prÃ¡t ve vanÄ›, tak jsem vymÄ›kla a tomu zpÄ›vnÃ½mu ptÃ¡kovi zavolala.
â€žSÃ½kora, prosÃ-m... jo, jsem u zÃ¡kaznice, ale napÃ-Å¡u si vÃ¡s...â€œ Ozvalo se po
dlouhÃ½m zvonÄ›nÃ- a mÄ› napadlo, jestli pÅ™ece jen ne v posteli, kdyÅ¾ je ten
hodinovej manÅ¾el a nechal to tak dlouho zvonit. â€žÅ˜Ã-kÃ¡te praÄ•ka, jakej typ... a
nÄ›co v koupelnÄ›... a blablabla, blbablabla, ale mÅ¯Å¾u aÅ¾ koncem mÄ›sÃ-ce... Å½e to
moc potÅ™ebujete, no to kaÅ¾dej, ale Å¾e jste to vy, tak pÅ™espÅ™Ã-Å¡tÃ- sobotu v osum
rÃ¡no.â€œ ZnÄ›l uhonÄ›nÄ›, moÅ¾nÃ¡ nestÃ-hÃ¡, protoÅ¾e je levej jak Å¡avle, a jestli je to
pravda, tak KvÄ›tÄ› pÄ›knÄ› vytmavÃ-m, jakÃ½ho mi doporuÄ•ila lempla.
No, moc jsem si od toho neslibovala, ale kdyÅ¾ jsem mu
tu sobotu otvÃ-rala dveÅ™e pÅ™esnÄ› v osum, tak jsem se zarazila a zastydÄ›la, Å¾e
jsem se aspoÅˆ trochu nenamalovala. SÃ½kora mÄ›l totiÅ¾ ÃºplnÄ› stejnÃ½ Å¡edÃ½ oÄ•i jako
mÅ¯j neboÅ¾tÃ-k PepÃ-k, jen byl vyÅ¡Å¡Ã- a udÄ›lanÄ›jÅ¡Ã-. Pak jsem si Å™ekla, Å¾e jsem
blbÃ¡, nejsme tu pÅ™ece kvÅ¯li randÄ›nÃ- a zaÄ•ala jsem na nÄ›j bejt schvÃ¡lnÄ›
odmÄ›Å™enÃ¡: â€žNefunguje mi praÄ•ka, napÅ™ed zaÄ•ala tÃ½ct a pak ÃºplnÄ› pÅ™estala prÃ¡t.
OpravÃ¡Å™ z firmy Å™Ã-kal, Å¾e je na odpis a Å¾e jestli chci, tak mi sem rovnou nechÃ¡
poslat novou a tuhle starou odvÃ©zt. JenÅ¾e to by bylo moc drahÃ½, a jestli mi
Å™eknete to samÃ½, tak se nemÃ¡me o Ä•em bavit.â€œ
SÃ½kora na to nezareagoval, asi byl zvyklej. PodÃ-val se
na praÄ•ku, napÅ™ed ji otevÅ™el zepÅ™edu a kouknul dovnitÅ™, pak odÅ¡oupnul od
kuchyÅˆskÃ½ zdi, rozebral, vytÃ¡hnul z braÅ¡ny ÅˆÃ¡kÃ½ udÄ›lÃ¡tka a zaÄ•al mÄ›Å™it. Teda
asi mÄ›Å™it, tomu jÃ¡ nerozumÃ-m. ObÄ•as u toho maliÄ•ko zakroutil hlavou, pak si
stoupnul vedle kuchyÅˆskÃ½ho stolu a spustil: â€žPanÃ- PÅ™ikrylovÃ¡, ta praÄ•ka mÃ¡
hodnÄ› za sebou, Å™eknu vÃ¡m, Å¾e tenhle starej typ jsem uÅ¾ nÄ›kolik let nevidÄ›l.
PotÅ™ebuje vymÄ›nit tÄ›snÄ›nÃ- a programÃ¡tor, nic z toho se uÅ¾ dÃ¡vno nevyrÃ¡bÃ-, ale
jÃ¡ bych vÃ¡m je mohl sehnat. I kdyÅ¾ to udÄ›lÃ¡m, nemÅ¯Å¾u vÃ¡m garantovat, Å¾e se na
nÃ- neporouchÃ¡ nÄ›co jinÃ½ho, ale spÃ-Å¡ bych Å™ekl, Å¾e vÃ¡m jeÅ¡tÄ› pÃ¡r let vydrÅ¾Ã- a
pÅ™ijde vÃ¡s to na Ä•tvrtinovou cenu, neÅ¾ kdybyste si kupovala novou. Tak se
rozhodnÄ›te.â€œ
No, ÃºplnÄ› jsem roztÃ¡la, kdepak bych jÃ¡ starÃ¡ Å¾enskÃ¡
mÄ›la na novou praÄ•ku. Jak jsem byla prve schvÃ¡lnÄ› odmÄ›Å™enÃ¡, tak teÄ• jsem se
usmÃ¡la, Å™ekla SÃ½korovi, Å¾e rozhodnÄ› chci, aby mi to opravil a nabÃ-dla jsem mu,
jestli si nechce na chvilku sednout, Å¾e mu uvaÅ™Ã-m kafe. â€žKafe si dÃ¡m rÃ¡d, panÃPÅ™ikrylovÃ¡, ale budu u toho dÄ›lat, co tady mÃ¡te dalÅ¡Ã-ho?â€œ Optal se.
â€žJauvajs, do hÃ¡je,â€œ ulÃ-tlo mi, kdyÅ¾ jsem chtÄ›la
zastrÄ•it varnou konvici do zdi a zase se rejpla o prasklou zÃ¡suvku, kterÃ¡ se
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zaviklala mezi dlaÅ¾diÄ•kama.
â€žProboha, Å¾enskÃ¡, neÅ¡ahejte na to nebo vÃ¡s to zabije,
koukÃ¡ vÃ¡m tam Å¾ivej drÃ¡t,â€œ zaÅ™val na mÄ› SÃ½kora, kdyÅ¾ mÄ› vidÄ›l. JÃ¡ uskoÄ•ila
leknutÃ-m, on se mi omluvil za tu â€žÅ¾enskouâ€œ a vysvÄ›tlil mi, co by se mohlo stÃ¡t,
zvlÃ¡Å¡Å¥ kdyÅ¾ mÃ¡m mokrÃ½ ruce. Pak sebÄ›hnul dolÅ¯ ke svÃ½mu auÅ¥Ã¡ku, mÃ¡ takovej
pÄ›knej Ä•ervenej, moc se v tom nevyznÃ¡m, myslÃ-m, Å¾e se to jmenuje Felicie,
takovejch uÅ¾ dneska moc nejezdÃ-. PÅ™inesl si dalÅ¡Ã- braÅ¡nu, v pÅ™edsÃ-ni vypnul
pojistky, z braÅ¡ny vytÃ¡hnul ÃºplnÄ› stejnou zÃ¡suvku, jako byla ta prasklÃ¡,
vymÄ›nil, zasÃ¡droval a zeptal se, jestli si nÄ›kde mÅ¯Å¾e umejt ruce.
â€žPojÄ•te do koupelny, pane SÃ½kora, ale umejte si je nad
vanou. Kohoutky nad umyvadlem potÅ™ebuju, abyste mi taky opravil, jdou straÅ¡nÄ›
ztuha, kdyÅ¾ je otevÅ™u, tak pak nejdou poÅ™Ã¡dnÄ› zavÅ™Ã-t a teÄ•ou.â€œ No a nÃ¡sledovaly
ÃºplnÄ› stejnÃ½ Å™eÄ•i jako v kuchyni u praÄ•ky, Å¾e totiÅ¾ takovÃ½ kohoutky uÅ¾ straÅ¡nÄ›
dlouho nevidÄ›l, Å¾e jestli chci, tak mi mÃ-sto nich dÃ¡ pÃ¡kovou baterii, ale
jestli nechci, tak mi je opravÃ- a pÅ™ijde mÄ› to daleko levnÄ›jc. Zlatej Ä•lovÄ›k,
ten by snad dokÃ¡zal dÃ¡t dohromady i parnÃ- lokomotivu z pÅ™edminulÃ½ho stoletÃ-.
To kafe jsem mu samozÅ™ejmÄ› uvaÅ™ila, jeÅ¡tÄ› mi udÄ›lal
pÃ¡r vÄ›cÃ-, a kdyÅ¾ bylo hotovo, hodiny ukazovaly skoro dvanÃ¡ct. â€žJeÅ¾Ã-Å¡marjÃ¡, pane
SÃ½kora, jÃ¡ jsem vÃ¡s straÅ¡nÄ› zdrÅ¾ela, teÄ• vÃ¡m manÅ¾elka doma vynadÃ¡, Å¾e na vÃ¡s musela
Ä•ekat s obÄ›dem,â€œ nevÄ›dÄ›la jsem, co Å™Ã-ct, tak ze mÄ› vypadlo tohle. Ale taky
trochu ze zvÄ›davosti, jak to vlastnÄ› mÃ¡, kdyÅ¾ je ten hodinovej. Kouknul na mÄ›,
jÃ¡ v jeho Å¡edejch oÄ•Ã-ch zahlÃ-dla stÃ-n potlaÄ•ovanÃ½ho smutku, jako by na sobÄ›
nechtÄ›l nechat nic znÃ¡t. Domluvili jsme se, Å¾e na tu praÄ•ku pÅ™ijde pÅ™Ã-Å¡tÃsobotu, protoÅ¾e musÃ- sehnat ten starej programotentononc a to tÄ›snÄ›nÃ-, Å¾e mu to
pak zaplatÃ-m celÃ½ najednou a Å¾e to bude stÃ¡t tolik a tolik. No, mÃ¡lo to nebylo,
ale celkovÄ› mÄ› to vyjde daleko levnÄ›jc, neÅ¾ kdybych mÄ›la vÅ¡echno novÃ½ a dÄ›lanÃ½
od drahejch firem.
Asi jsem ÃºplnÄ› pitomÃ¡, kdybyste mi tejden zpÃ¡tky
Å™ekli, Å¾e pÅ™Ã-Å¡tÃ- pÃ¡tek uvaÅ™Ã-m gulÃ¡Å¡, upeÄ•u bÃ¡bovku a v sobotu rÃ¡no vstanu v
pÄ›t, abych ze sebe udÄ›lala po lÃ©tech zas jednou Å¾enskou, tak se vÃ¡m vysmÄ›ju do
obliÄ•eje. A to vÅ¡echno jen kvÅ¯li tomu, Å¾e ten zpÄ›vnej ptÃ¡k mÃ¡ stejnÃ½ oÄ•i, jako
mÃ-val mÅ¯j Pepa, Å¾e je vÄ›cnej a dokÃ¡zal se pÅ™enÃ½st pÅ™es to, kdyÅ¾ jsem na nÄ›j
byla zezaÄ•Ã¡tku hnusnÃ¡. A Å¾e mÃ¡ v sobÄ› nÄ›co, co na mÄ› pÅ¯sobÃ-, no jÃ¡ nevÃ-m. VÅ¾dyÅ¥
je to jenom obyÄ•ejnej Å™emeslnÃ-k a jÃ¡ pÅ™ece uÅ¾ o chlapa jako takovÃ½ho dÃ¡vno
nestojÃ-m. Tohle vÅ¡echno jsem si Å™Ã-kala, kdyÅ¾ jsem dalÅ¡Ã- sobotu rÃ¡no netrpÄ›livÄ›
vyhlÃ-Å¾ela z okna SÃ½korovu Ä•ervenou Felicii.
PÅ™ijel s hodinovÃ½m zpoÅ¾dÄ›nÃ-m, kdyÅ¾ uÅ¾ jsem zaÄ•Ã-nala
bejt pÄ›knÄ› naÅ¡tvanÃ¡. Na auÅ¥Ã¡ku mÄ›l zboku Ä•erstvej Å¡rÃ¡m, omlouval se, Å¾e mu
ÅˆÃ¡kej nÃ¡fuka se zbrusu novÃ½m bourÃ¡kem nedal pÅ™ednost a Å¾e se proto zpozdil.
KdyÅ¾ jeÅ¡tÄ› ve dveÅ™Ã-ch mezi tÄ›ma vÅ¡ema omluvama prohlÃ¡sil, jak mi to sluÅ¡Ã-, tak
jsem nevÄ›dÄ›la, jestli to mÃ¡m brÃ¡t jako osobnÃ- kompliment nebo jestli to Å™Ã-kÃ¡
kaÅ¾dÃ½ zÃ¡kaznici, kterÃ¡ trochu vypadÃ¡. Ale praÄ•ku mi opravil, bÃ¡bovku pochvÃ¡lil
a dal mi razÃ-tko, jakoÅ¾e mÃ¡m zÃ¡ruku na to, co u mÄ› udÄ›lal. NeÅ¾ odeÅ¡el, tak jsem
se ho zeptala, jestli by si se mnou nedal obÄ›d, Å¾e mÃ¡m nÃ¡hodou od vÄ•erejÅ¡ka
uvaÅ™enej gulÃ¡Å¡. PodÄ›koval, odmÃ-tnul a jÃ¡ si zas vÅ¡imla ÃºplnÄ› stejnÃ½ho stÃ-nu
potlaÄ•ovanÃ½ho smutku jako pÅ™ed tejdnem. KdyÅ¾ vypadnul, koukla jsem se na to
jeho razÃ-tko a stÃ¡lo tam: â€žJosef SÃ½kora hodinovÃ½ manÅ¾el.â€œ AÅ¥ si je klidnÄ› Pepa,
jako byl ten mÅ¯j, ale jÃ¡ opravdu dalÅ¡Ã-ho chlapa uÅ¾ nechci, to vÃ¡m garantuju.

PÅ™Ã-Å¡tÄ› jsem se s PepÃ-kem SÃ½korou vidÄ›la asi o tÅ™i
mÄ›sÃ-ce pozdÄ›ji, kdyÅ¾ mi zaÄ•ala kapat voda vedle takovÃ½ho toho ventilu, kterÃ½m
se otvÃ-rÃ¡ a zavÃ-rÃ¡ topenÃ- v obejvÃ¡ku. MÄ›l smuteÄ•nÃ- pÃ¡sku na levÃ½ ruce nad
loktem a nÄ›kolikrÃ¡t si nenÃ¡padnÄ› otÅ™el ty svÃ½ Å¡edÃ½ oÄ•i. Zeptala jsem se,
snaÅ¾ila jsem bejt taktnÃ- a on se mi svÄ›Å™il, Å¾e mu po dlouhÃ© tÄ›Å¾kÃ© nemoci
zemÅ™ela manÅ¾elka.
Pak jsem ho po Ä•ase zavolala jeÅ¡tÄ› pÃ¡rkrÃ¡t kvÅ¯li
drobnostem, kterÃ½ bych si snad dokÃ¡zala udÄ›lat i sama, jako je tÅ™eba vymalovat
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pÅ™edsÃ-Åˆ. Ale znÃ¡te to, fachman je fachman, jednak jsem mÄ›la jistotu, Å¾e to
udÄ›lÃ¡ poÅ™Ã¡dnÄ› a za druhÃ½ jsem prostÄ› chtÄ›la bejt s nÃ-m, protoÅ¾e jsem vidÄ›la, Å¾e
potÅ™ebuje nebejt v tÃ½ tÄ›Å¾kÃ½ Å¾ivotnÃ- etapÄ› sÃ¡m...

No, jÃ¡ vÃ-m, Å¾e si odporuju, kdyÅ¾ jsem tvrdila, Å¾e uÅ¾
nikdy Å¾Ã¡dnÃ½ho chlapa nebudu chtÃ-t a Å¾e se to teÄ• snaÅ¾Ã-m nÄ›jak okecat. JenomÅ¾e
Ä•ert vÃ-, jak to vÅ¡echno dopadne, na jednÃ½ stranÄ› sice cejtÃ-m, Å¾e je Pepovi se
mnou dobÅ™e, kdyÅ¾ uÅ¾ teÄ• spolu obÄ•as zajdeme i na skleniÄ•ku nebo na prochÃ¡zku.
Ale na druhÃ½ stranÄ› nechci nic uspÄ›chat, protoÅ¾e sama dobÅ™e vÃ-m, jak je to
tÄ›Å¾kÃ½, kdyÅ¾ vÃ¡m odejde nÄ›kdo, koho jste milovali a jak dlouho trvÃ¡, neÅ¾ se z
toho vzpamatujete. JAN
PRAÅ½Ã•K,
psÃ¡no pro
blog idnes.cz
PS: TeÄ• se moÅ¾nÃ¡ ptÃ¡te, jak to s tÄ›mi dvÄ›ma dopadlo, a
mÃ¡te mi za zlÃ©, Å¾e jsem jejich pÅ™Ã-bÄ›h utnul pÅ™ed rozuzlenÃ-m. Dopsat tomu happy
end a Å™Ã-ct, jak se ti dva dali Å¡Å¥astnÄ› dohromady, by bylo snadnÃ©, ale o tom
Å¾ivot nenÃ-. Dokud je Ä•lovÄ›k naÅ¾ivu, tak jeho pÅ™Ã-bÄ›h jeÅ¡tÄ› neskonÄ•il a nÃ¡m
nezbÃ½vÃ¡, neÅ¾ drÅ¾et MiluÅ¡ce a Pepovi palce, aby v sobÄ› navzÃ¡jem dokÃ¡zali nalÃ©zt
vÅ¡e, oÄ• je oba uÅ¾ jednou osud pÅ™ipravil.
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