Kudlanka

ANABÃ•ZE Z KOCOURKOVA
ÃšterÃ½, 25 zÃ¡Å™Ã- 2007

PÅ™eÄ•etla jsem si na Kudlance Ä•lánek &bdquo;NezávidÄ›níhodný soused" a chtÄ›la bych na nÄ›j zareagovat z pozice Ä•lovÄ
který se setkal s podobným problémem, aniÅ¾ by se mu podaÅ™ilo jej zdárnÄ› vyÅ™e&scaron;it. Bydlíme v malém mÄ›stÄ› (cc
tisíc obyvatel), víceménÄ› na jeho konci v &bdquo;klidné" oblasti.
Za domem máme velkou zahradu s men&scaron;ím rybníkem, pÅ™ed domem témÄ›Å™ nevyuÅ¾ívanou silniÄ•ku, naproti
souseda bydlícího v domÄ› opodál. Napravo park, asi o dvacet metrÅ¯ dál stojí dva bytové domy obehnané vzrostlou
zelení. Å˜eklo by se - oáza klidu. Ov&scaron;em nebýt toho, Å¾e nalevo od na&scaron;eho domu zÅ™ídil majitel ve svém
objektu diskotéku. Pro &scaron;Å¥ouraly podotýkám, Å¾e ná&scaron; dÅ¯m jsme zaÄ•ali stavÄ›t v dobÄ›, kdy provoz diskotéky
neexistoval a bylo zde plánováno zÅ™ízení jakési trÅ¾nice.
LeÄ• pÅ¯vodní plány vzaly za své a najednou se z blízkého dom
zaÄ•ínala ozývat dunící hudba a okolí zaplavili její pÅ™íznivci ve vÄ›ku, kdy by si snad mÄ›li hrát je&scaron;tÄ› s panenkami a a
Nikdo nás o tomto zámÄ›ru neinformoval, nebyla totiÅ¾ ani provedena kolaudace objektu, neboÅ¥ v dobách dávných tu
diskotéka existovala a tudíÅ¾ prostory byly pro daný úÄ•el vyhovující (nebylo nutné je nijak upravovat). Bydlení v této lokalitÄ› je
v souÄ•asné dobÄ› opravdu &bdquo;mÅˆamka", kterou si kromÄ› na&scaron;í rodiny pochopitelnÄ› uÅ¾ívají i obyvatelé
v bytovkách, stojících v bezprostÅ™ední blízkosti tohoto zábavního centra. Jedná se o rodiny s malými dÄ›tmi, ve vÄ›t&scaron;í
míÅ™e také dÅ¯chodce, kteÅ™í pokud nemají to &scaron;tÄ›stí, Å¾e trpí staÅ™eckou hluchotou, mají o víkendech vystaráno o
bezesnou noc.
PÅ™ed pár lety jsme Å™e&scaron;ili hluÄ•nost diskotéky jako takové. Okresní hygienická správa provedla
mÄ›Å™ení hluÄ•nosti, která byla zji&scaron;tÄ›na jako nadlimitní a provoz diskotéky mÄ›l být pÅ™eru&scaron;en aÅ¾ do doby
odhluÄ•Åˆovacích úprav. NáslednÄ› mÄ›lo být provedeno dal&scaron;í kontrolní mÄ›Å™ení. Diskotéka samozÅ™ejmÄ› uzavÅ™
(kdo taky dnes respektuje naÅ™ízení státních orgánÅ¯, Å¾e?). No ale budiÅ¾ - provozovatelé alespoÅˆ projevili jakousi snahu,
nÄ›jaké pofidérní úpravy provedli a hluÄ•nost hudby byla víceménÄ› sníÅ¾ena, alespoÅˆ na únosnou mez.
Kontrolní mÄ›Å™
bylo provádÄ›no za reprodukce písniÄ•ek Helenky VondráÄ•kové, pÅ™iÄ•emÅ¾ intenzita jejího projevu není pochopitelnÄ›
srovnatelná s produkcí, která se odvíjí na diskotéce standardnÄ›. Asi v&scaron;ichni víte o existenci zákona, Å¾e o mÄ›Å™ení
hluku musí být provozovatel pÅ™edem informován - tudíÅ¾ není problém se na tuto záleÅ¾itost pÅ™ipravit a výsledky takovéh
mÄ›Å™ení jsou pak zkreslené. Po návratu decibelové intenzity k pÅ¯vodnímu stavu jsme opÄ›tovnÄ› kontaktovali Okresní
hygienickou správu, provozovatel dostal pokutu (pokud si dobÅ™e vzpomínám, tak to bylo 20.000,- KÄ•) a v&scaron;e
zÅ¯stalo pÅ™i starém. Znovu jsme oslovili OHS a ti nás se slovy &bdquo;My uÅ¾ s tím nemÅ¯Å¾eme nic dÄ›lat" odkázali na
Krajskou hygienickou správu. RozbÄ›hla se rozsáhlá korespondence - jak Okresní, tak Krajská hygiena si nás
pÅ™ehazovaly jako horký brambor, a kdyby nás to nepÅ™estalo bavit, pí&scaron;eme si bez valného výsledku dodnes.
Ov&scaron;em to je pouze jedna strana mince....
Tou druhou je fakt, Å¾e s hluÄ•ností, která není zpÅ¯sobena hudbou, ale
kterou produkuje na&scaron;e zlatá mládeÅ¾ pÅ™ímo na ulici, tedy mimo objekt diskotéky, se jiÅ¾ nezabývá vÅ¯bec nikdo. A
nejde pochopitelnÄ› jenom o hluk, ale i o neuvÄ›Å™itelný nepoÅ™ádek, neÅ™ku-li bordel, který po víkendových akcích zÅ¯stáv
ulicích. PoÅ™adatelé diskotéky sice peÄ•livÄ› uklidí pÅ™ed svým objektem, ale co zÅ¯stane o metr a více dál - to je jiÅ¾ nezajím
ProÄ• taky. ManÅ¾el se tedy obrátil na mÄ›stský úÅ™ad s poÅ¾adavkem na vyÅ™e&scaron;ení zoufalé situace v na&scaron;í
KromÄ› vý&scaron;e uvedeného totiÅ¾ ulicí neustále projíÅ¾dÄ›jí v neuvÄ›Å™itelných rychlostech auta mladistvých, a to sem-t
doprovodu hudební produkce Å™voucí ze staÅ¾ených okýnek, troubení a kvílení brzd. Tento stav lze pÅ™i klidné mysli vydrÅ¾
hodinu-dvÄ›, tÅ™etí hodinu to jiÅ¾ zaÄ•íná dosti podstatnÄ› lézt na nervy a pokud to musíte poslouchat aÅ¾ do Ä•tyÅ™ hodin d
je snad kaÅ¾dému jasné, Å¾e pÅ™i snídani úsmÄ›v na tváÅ™i nevykouzlíte ani náhodou. ManÅ¾el tedy vznesl poÅ¾adavek
umístÄ›ní dopravní znaÄ•ky, která by omezovala pohyb dopravních vozidel o víkendech v noÄ•ních hodinách (pochopitelnÄ› se
stanovenou výjimkou pro obÄ•any v ulici bydlící). Faktem je, Å¾e pracovník mÄ›stského úÅ™adu manÅ¾ela nevyhodil.Faktem
se dokonce jeho stíÅ¾ností zabýval.Faktem je, Å¾e mÄ›stský úÅ™ad je v takovéhle situaci bezmocný.
Sice nechápu proÄ•,
ulice je majetkem mÄ›sta a to by tedy podle mého selského rozumu mÄ›lo na svém pozemku zajistit poÅ™ádek. ManÅ¾el
tedy podal Å¾ádost na dopravní inspektorát o umístÄ›ní dopravní znaÄ•ky &bdquo;zákaz vjezdu - dopravní obsluze vjezd
povolen" do na&scaron;í ulice, a to z dÅ¯vodu ru&scaron;ení noÄ•ního klidu neustále projíÅ¾dÄ›jícími vozidly. ZnaÄ•ka mÄ›la m
dodatkovou tabulku s oznaÄ•ením noÄ•ních hodin o víkendech, vymezujících její platnost. Na vyjádÅ™ení jsme Ä•ekali zhruba p
roku. Nemyslete, ono to dá práci takovou Å¾ádost posoudit. VyjádÅ™ení nesouhlasu cituji: &bdquo;Dopravní inspektorát
Okresního Å™editelství PÄŒR v XXX podle §77 zák.Ä•ís.361/2000 Sb. nesouhlasí s umístÄ›ním svislého trvalého dopravního
znaÄ•ení dle pÅ™edloÅ¾ené situace, na místní komunikaci XXX v XXX. Uvedená komunikace je veÅ™ejnosti pÅ™ístupná a ko
taneÄ•ních zábav není dÅ¯vodem k osazení uvedených dopravních znaÄ•ek."
Bum. A bylo to. Co naplat, také si myslím, Å¾e
konání taneÄ•ních zábav není dÅ¯vodem k umístÄ›ní jakékoliv znaÄ•ky. Tady &scaron;lo o to, Å¾e ulici si zvolilo nÄ›kolik
nezodpovÄ›dných Å™idiÄ•Å¯ jako závodní dráhu a místo k reprodukci &scaron;ílenÄ› hlasité hudby vycházející z útrob vozÅ¯. No
ale dobrá, pÅ™ed takovým vyjádÅ™ením Ä•lovÄ›k musí sklonit hlavu. (Asi po Ä•tyÅ™ech letech od poÄ•átku na&scaron;eho ús
nám podaÅ™ilo prosadit - po nekoneÄ•ných vyjednáváních - aby nám pÅ™ed dÅ¯m byla alespoÅˆ umístÄ›na dopravní znaÄ•ka
&bdquo;zákaz stání" a my nemuseli aÅ¾ do ranních hodin poslouchat hudební produkci z vozidel stojících nám pÅ™ímo pod
okny a pÅ™ípadnÄ› mohli i vyjet svým autem z garáÅ¾e, aniÅ¾ by nám v tom bránily dal&scaron;í stojící vozy. NÄ›kdy je znaÄ•
respektována, nÄ›kdy taky ne.)
SamozÅ™ejmÄ› jsme také se zástupcem z bytových domÅ¯ nav&scaron;tívili kanceláÅ™
mÄ›stského starosty. SdÄ›lili jsme mu, jaký máme problém, a poukázali i na fakt, Å¾e na diskotéce konzumují alkohol
nezletilé dÄ›ti, které pak o to víc vyvádÄ›jí v ulicích - vandalismus s tím spojený nebylo tÅ™eba ani zmiÅˆovat, o tom mÄ›l pan
starosta jasnou pÅ™edstavu jiÅ¾ z dÅ™ívÄ›j&scaron;ích stíÅ¾ností od jiných obÄ•anÅ¯. NeopomnÄ›li jsme také zdÅ¯raznit, Å¾
diskotékou se prodávají drogy ve formÄ› tzv."cédéÄ•ek". Pan starosta nás ochotnÄ› vyslechl, a pak nás
ob&scaron;Å¥astnil vÄ›tou: &bdquo;KdyÅ¾ jste zaÄ•ínali stavÄ›t ten vá&scaron; dÅ¯m,tak jste pÅ™ece vÄ›dÄ›li, kde ho stavíte
tam nebude klid."
Pokud pominu tu absurditu, Å¾e pan starosta z celého problému udÄ›lal pouze na&scaron;i záleÅ¾itost,
jakoby to snad lidem z bytovek ani nevadilo, musím se pozastavit u toho, Å¾e stavba domu byla zapoÄ•ata v dobÄ›, kdy
diskotéka provozována nebyla. Ale to nejpodstatnÄ›j&scaron;í: pozemek, na kterém se dÅ¯m nachází, je územním
plánem mÄ›sta zaÅ™azen do &bdquo;smí&scaron;eného mÄ›stského území" a do této je sféry zaÅ™azeno - bydlení,
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obsluÅ¾ná zaÅ™ízení a nevýrobní (tzn. neru&scaron;ící) podnikání....
Ale abych byla objektivní.
Pan starosta nám Å™
mÄ›sto se hodlá uvedeným problémem, na který si stÄ›Å¾ujeme, zabývat, a to uÅ¾ jen proto (a teÄ• Ä•tÄ›te dobÅ™e), Å¾e &b
jistém serveru vycházejí ode mne jakési Ä•lánky, které poukazují na to, co s tím jako radnice bude dÄ›lat".
Pan starosta
nám také nastínil postup. V prvé Å™adÄ› uvedl, Å¾e probÄ›hne jednání s majitelem objektu (výsledkem bylo to, Å¾e majiteli by
naÅ™ízen úklid veÅ™ejných prostor i mimo objekt diskotéky, coÅ¾ ov&scaron;em dodrÅ¾eno nebylo). Pan starosta nám dále
prozradil, Å¾e budou provádÄ›ny kontroly v zábavních a restauraÄ•ních zaÅ™ízeních, zda není naléván alkohol nezletilým. Mus
pÅ™iznat, Å¾e k této kontrole skuteÄ•nÄ› do&scaron;lo a v&scaron;echen regionální tisk tím dodateÄ•nÄ› zahltil své stránky, ab
popsal, o jak úspÄ›&scaron;nou akci se jednalo. MÄ›lo to pouze jeden Ä•erný puntík na kráse - o tomto &bdquo;zátahu" byl
provozovatel diskotéky jiÅ¾ týden pÅ™edem z dobrých zdrojÅ¯ informován.
UrÄ•itÄ› nÄ›koho napadne otázka: &bdquo;A co
policie?" No - policie nic. MÄ›stská sluÅ¾ebna je obsazena tÅ™emi policisty, z nichÅ¾ jeden je &bdquo;na pÅ™íjmu" a druzí dv
výjezdu. Na zavolání projedou inkriminovaným místem autem se zavÅ™enými okýnky, pÅ™ípadnÄ› chvíli stojí na konci ulice. Sv
&bdquo;zá&scaron;titu vozu" se vyslovenÄ› bojí opustit, Ä•emuÅ¾ se ani nedivím - kdyÅ¾ se manÅ¾el jednou sám osobnÄ› sn
zjednat poÅ™ádek, bylo mu vyhroÅ¾ováno stÅ™elnou zbraní, pÅ™iÄ•emÅ¾ mladý cowboy neopomnÄ›l zdÅ¯raznit, Å¾e jeho
právník a tudíÅ¾ on sám je dobÅ™e obeznámen o tom, Å¾e nemÅ¯Å¾e být ve svých svobodách projevu nikterak omezován. O
zÅ™ízení mÄ›stské policie na&scaron;e zastupitelstvo neuvaÅ¾uje z nedostatku finanÄ•ních prostÅ™edkÅ¯. TudíÅ¾ odtud pom
nekouká...
MoÅ¾ná taky nÄ›koho napadne spásonosná my&scaron;lenka, Å¾e se máme odstÄ›hovat. Ano, mohli bychom
prodat dÅ¯m, do kterého jsme investovali spoustu Ä•asu, penÄ›z, a který nám svým zpÅ¯sobem pÅ™irostl k srdci. Ano, mohli
bychom ho prodat nÄ›komu, kdo by nemÄ›l tu&scaron;ení, co jej zde oÄ•ekává, a následnÄ› by Å™e&scaron;il ten samý
problém, co my. Ale proÄ•? ProÄ• bychom mÄ›li my, co Å¾ijeme klidným a spoÅ™ádaným Å¾ivotem, utíkat? Nakonec by se mo
pro lidi, kteÅ™í se chtÄ›jí v noci vyspat, zbudovat tÅ™eba nÄ›jaká zvlá&scaron;tní ghetta. Ov&scaron;em mám obavy, Å¾e i v tÄ
ghettech by se Ä•asem zaÄ•ali rojit ti, kterým dodrÅ¾ování práv a svobod ostatních nic neÅ™íká. Tudy cesta asi opravdu
nepovede.
Ale kudy tedy vede, kdyÅ¾ Ä•eské správní orgány nemají pravomoce, Ä•i prostÄ› nejsou schopny stávající situac
vyÅ™e&scaron;it?
PÅ™iná&scaron;ím vám pro pÅ™edstavu záznam jednoho páteÄ•ního veÄ•era. Pokud vás to stále
je&scaron;tÄ› zajímá a budete Ä•íst dál, moÅ¾ná se pobavíte, moÅ¾ná se i zasmÄ›jete, ale pak si, prosím, uvÄ›domte, Å¾e to
zaÅ¾íváme víkend co víkend - kaÅ¾dý týden, kaÅ¾dý mÄ›síc, kaÅ¾dý rok... Pátek datum není podstatné, s rÅ¯znými obmÄ›n
stále to samé. Å˜eknÄ›me tedy, Å¾e se jedná o jednu vlahou letní noc. 20:30
- Z nedalekého parku se line neomylný puch pálené pomoÄ•ené slámy (rozumÄ›j marihuany), zlatá mládeÅ¾ se pomalu
zaÄ•íná pÅ™ipravovat na noÄ•ní reje. V boÄ•ní uliÄ•ce u bytovek cinkají odhazované láhve. Ov&scaron;em ne v kontejneru
urÄ•eném na sklo, i kdyÅ¾ tam stojí opodál. Vybízím asi tÅ™ináctileté hochy, aby lahve sebrali ze zemÄ›. NÄ›kteÅ™í mÄ› igno
se mi smÄ›jí do obliÄ•eje. Lahve nesebere nikdo. 21:30
- Sedíme s pÅ™áteli venku na zahradÄ›, tlacháme a pozorujeme cvrkot. PÅ™ekvapuje nás, kolik dÄ›tí je uÅ¾ v tuto brzkou dob
totálnÄ› opilých. HlouÄ•ky mladých se klátí ulicí, Å™vou, Å¾e je to sly&scaron;et &scaron;iroko daleko, halasnÄ› zpívají anebo n
sebe pokÅ™ikují vulgární výrazy. Zaslechneme dokonce i hajlování, pÅ™i kterém mÄ› mrazí v zádech. 22:00
- ZaÄ•íná RALLYE VYSOÄŒINA. Ulicí v jednom sledu projíÅ¾dÄ›jí auta a motocykly vysokým obsahem kubíkÅ¯. Je sly&scaron
Å™ev motorÅ¯, hudba z reproduktorÅ¯, pi&scaron;tÄ›ní pneumatik, kvílení brzd, do toho bouchání dveÅ™í, jak nÄ›kdo neustále
vystupuje nebo nastupuje. Ryk dÄ›tí chodících pÄ›&scaron;ky to doplÅˆuje. 22:20
- UprostÅ™ed silnice sedí na zemi dívka, typuji jí Ä•trnáct let, a zvrací si pÅ™ímo do klína. Dal&scaron;í trochu odrostlej&scaron
chlapec zvrací u protÄ›j&scaron;ího plotu. U na&scaron;eho plotu stojí dva dal&scaron;í kluci a skrz branku nám moÄ•í na
popelnici. OhromnÄ› se pÅ™i tom baví. 22:30
- Ulicí projíÅ¾dí vozidlo policie. SkrumáÅ¾ dÄ›cek na ulici to nijak nevzru&scaron;uje. Auto pÅ™izastavuje u jednoho korzujícíh
mládence a následnÄ› vyslechneme tento rozhovor, respektive Å™eÄ• mladíka, odpovÄ›di policisty sly&scaron;et není:
&bdquo;No Ä•au voléé, tahne&scaron; &scaron;ichtu, jó?"
&bdquo;To je v pr*eli. Vole, já jsem zkalenej jak kráva. Sotva
lezu, nehodil bys mÄ› k FáÄ•ku?"
&bdquo;Oukej vole. Dobrý. Zejtra taky vydÄ›lává&scaron; na bídu?"
&bdquo;Tak se
stav, vole, zakalíme."
Vozidlo policie projíÅ¾dí pozvolna ulicí a mizí do hlubin noci. Bylo to jedinkrát, co jsme mÄ›li moÅ¾n
zahlédnout. 22.45
- Parta výrostkÅ¯, odhadem jiÅ¾ zletilých, zaÄ•íná likvidovat sousedÅ¯v plot naproti na&scaron;emu domu. ManÅ¾el vyráÅ¾í
zasáhnout, doprovázen svým vÄ›rným &bdquo;sluÅ¾ebním" psem. NÄ›mecký ovÄ•ák pÅ™eci jen budí dostateÄ•ný respekt a kl
dávají na útÄ›k. Pronásledováni vylezou na stÅ™echu garáÅ¾e, která stojí nedaleko. ManÅ¾elovi je pÅ™es Ä•tyÅ™icet, tudíÅ¾
nejmen&scaron;í chuti honit se nÄ›kde po stÅ™echách jak Belmondo ve filmu Strach nad mÄ›stem. Rýpnu si do nÄ›j, Å¾e
Belmondo to zvládal je&scaron;tÄ› v sedmdesáti. Jsem odkázána, aÅ¥ si ty blbce jdu honit sama anebo aÅ¥ si zavolám
Belmonda. 23:00
- Mladí pyromani si rozdÄ›lávají na silnici ohýnek. Radost z ohýnku nezná mezí. ZÅ™ejmÄ› pouÅ¾ili nÄ›jakou chemikálii, protoÅ
plamen má modrou barvu. VzápÄ›tí k nám pÅ™ilétá zapálená láhev na zahradu a roztÅ™í&scaron;tí se o dlaÅ¾bu.
DÄ›kujeme Bohu, Å¾e nÄ›kdo nedostal lahví po hlavÄ› anebo Å¾e se netrefila do auta na&scaron;ich pÅ™átel, odstaveného na
dvorku. Jakási paní z horního okna bytovky volá, co to tam parchanti vyvádÄ›jí, aÅ¥ to koukají uhasit. Spr&scaron;kou
sprostých nadávek je odkázána do patÅ™iÄ•ných mezí, a tak zase rezignovanÄ› okno zavírá. 23:30
- PÅ™ímo u plotu zastavují dvÄ› vozidla, a abychom si i my nÄ›co uÅ¾ili, reprodukují nám z vnitÅ™ku hudbu (dá-li se tomu Å™
hudba) o intenzitÄ› snad 150 dB. Vzhledem k tomu, Å¾e za takové situace je ve&scaron;kerá komunikace nemoÅ¾ná,
pÅ™átele se louÄ•í a odcházejí, vyslovujíc nám upÅ™ímnou soustrast nad tím, v jaké Ä•tvrti to bydlíme. RovnÄ›Å¾ my s manÅ
mizíme v útrobách domu. Hluk tu bohuÅ¾el není o nic men&scaron;í neÅ¾-li venku. MarnÄ› se pokou&scaron;íme zaslechnout
nÄ›co z na&scaron;í televize. 23:50
- Ozývá se hrozná rána a zvuk tÅ™í&scaron;tÄ›ného skla. Dal&scaron;í prázdná láhev nám zÅ™ejmÄ› pÅ™istála na zdi
domu. ManÅ¾el vybíhá ven a rozzuÅ™ený na nejvy&scaron;&scaron;í míru Ä•astuje ty zmetky nelichotivými pÅ™ízvisky. Já ho
tahám za rukáv zpátky, mám obavy, aby nám nÄ›kdo z pomstychtivosti nerozflákal okna nebo nÄ›co podobného.
&bdquo;Já je snad zabiju, hajzly, mnÄ› uÅ¾ je to jedno," odsekne mi manÅ¾el. OpÄ›t to mezi námi jiskÅ™í, Å™íkám mu, Å¾e
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blázen, on kontruje, Å¾e se má z Ä•eho zbláznit. Komedie jen pro nezúÄ•astnÄ›né. Jsme totiÅ¾ uprostÅ™ed noci, kdy normáln
lidé spí. 24:10
- Také já se pomalu pÅ™ipravuji ke spánku a odcházím do loÅ¾nice. ManÅ¾el si vaÅ™í asi uÅ¾ &scaron;esté kafe, bláhovÄ›
myslí, Å¾e ho uklidÅˆuje. 24:45
- Spánek stále nepÅ™ichází. Celou loÅ¾nicí totiÅ¾ duní takové vzdálené hluboké DUC-DUC, (kam se hrabe
v tehdej&scaron;í dobÄ› tolik zatracovaný rockenrol), za chvíli mi to ducá v hlavÄ› a zaÄ•ínám mít pocit, Å¾e mi praskne lebka.
KdyÅ¾ nemÅ¯Å¾u spát, zkou&scaron;ím si alespoÅˆ Ä•íst, ale to také nejde. V hlavÄ› mám stále to DUC-DUC a nemÅ¯Å¾u se
nic soustÅ™edit. Odcházím ven na zahradu zakouÅ™it si do letní noci. Å½e by mÄ› to uklidnilo, si iluze nedÄ›lám. 01:00
- Sly&scaron;ím jakýsi tlumený kÅ™ik dívky, a to v mé bezprostÅ™ední blízkosti! Nakláním se pÅ™es plot a vidím, jak se pÅ™í
mnou, na zemi mezi odpadky, odehrává souloÅ¾ jak vy&scaron;itá. Chvíli pÅ™emý&scaron;lím, zda je ze strany dívky
dobrovolná, pak usoudím, Å¾e ano a jako zahanbený &scaron;mírák odcházím zpÄ›t do domu. Nu coÅ¾, proti gustu Å¾ádný
di&scaron;putát. 01:30
- Hluk zvenku neztrácí nijak na intenzitÄ›, ale já, zmoÅ¾ená celotýdenním martýriem v práci, se vracím do postele.
Nevím
kdy, ale pÅ™eci jen se mi podaÅ™í usnout. MÅ¯j manÅ¾el ale celou noc nespí a hlídá, aby nám nÄ›kdo nezdemoloval dÅ¯m.
Ráno, kdyÅ¾ vstávám, on se teprve vydává na kutÄ›.
Polykám prá&scaron;ek proti bolesti hlavy a zaÄ•ínám uÅ¾ívat
sobotního dne.
VeÄ•er nám to zase zaÄ•ne..... Mí&scaron;a

http://www.kudlanka.cz
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