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KDYÅ½ NÄšCO DÄšLÃ•M, TAK POÅ˜Ã•DNÄš!
PondÄ›lÃ-, 29 Å™Ã-jen 2007

Nerad kutím. Nemám na to náÅ™adí, neumím to a nebaví mÄ› to. Stiva to o mnÄ› ví a v zájmu domácí pohody sná&scaron;í
mnohé nedodÄ›lky, vylévá kbelíky vody, místo aby mÄ› dokopala k opravÄ› odpadu, pÅ™ípadnÄ› ukutí sama co zvládne. Tu a
tam se v&scaron;ak zdravÄ› nakrknu a za neustálého úpÄ›nlivého kverulování se do nÄ›Ä•eho pÅ™ece jen pustím.
V rámci rekonstrukce domu nám namontovali zvonek a dokonce domácí telefon. Paráda, uÅ¾ od domovních dveÅ™í se k
nám dovolá náv&scaron;tÄ›va i zásilková sluÅ¾ba, nemusíme kaÅ¾dému Å™íkat: prozvoÅˆ nás, aÅ¾ bude&scaron; pÅ™ed
domem.
JenÅ¾e...ten zvonek zvoní trochu potichu a kdyÅ¾ není v bytÄ› hrobové ticho, tak se pÅ™es ty jedny dveÅ™e sna
pÅ™eslechne. A to byla pro mÄ› pÅ™íleÅ¾itost vypnout kutilská prsa a s minimální námahou získat nehynoucí Stivin obdiv.
PÅ™ece kaÅ¾dý domácí telefon má nÄ›kde nastavitelnou hlasitost zvonÄ›ní, none? Dva &scaron;roubky ven, pohnout nÄ›jakým
trimrem, zazvonit aÅ¾ z linky spadnou hrnky, &scaron;roubky zpátky a potom uÅ¾ celý zbytek dne prohla&scaron;ovat, Å¾e po
takovém výkonu mám nárok je&scaron;tÄ› na jednu skleniÄ•ku whisky.
To, Å¾e mnÄ› oba &scaron;roubky upadly a beznadÄ›jnÄ› zmizely na dlaÅ¾diÄ•kové podlaze, bylo normální. To, Å¾e Å¾ád
nereguloval sílu zvonÄ›ní, bylo - no, v podstatÄ› taky normální. Ale byla tam nÄ›jaká kostiÄ•ka, kam vedly drátky, pÅ™ipadlo mi,
Å¾e to zvoní tam. SviÅ¾nÄ› jsem kostiÄ•ku vyÄ•oubl z jejího lÅ¯Å¾ka, kostiÄ•ka upadla, po dlaÅ¾diÄ•kách se rozsypala zmÄ›Å
mechanických Ä•udlíkÅ¯, pruÅ¾inek, kolíÄ•iÄ•kÅ¯, drátíÄ•kÅ¯. VidÄ›l jsem je v&scaron;echny - asi dvÄ› vteÅ™iny, potom vÄ›t&s
nich na jednobarevných dlaÅ¾diÄ•kách zmizela. Mám podezÅ™ení, Å¾e se jednalo o výbavu z akt X, která prostÄ› musí okamÅ
po odhalení vysublimovat, jinak by hrozil meziplanetární konflikt. Nebyl to zvoneÄ•ek, ale nÄ›jaké udÄ›látko, které podle
toho, jestli byl telefon zavÄ›&scaron;ený, zapínalo a vypínalo zvonÄ›ní a naopak vypínalo a zapínalo mluvítko a sluchátko.
Tak jsem oÄ•ekávaným náv&scaron;tÄ›vám zase zaÄ•al psát - a prozvoÅˆ nás mobilem, nezvoní zvonek.
ZároveÅˆ jsem u výrobce domovního telefonického systému objednal telefon jiný - lep&scaron;í - pro jistotu dokonce s
pÅ™ídavným zvonkem, který moÅ¾no protáhnout do bytu. Zvonek pÅ™i&scaron;el, zaplacena nekÅ™esÅ¥anská Ä•ástka a já
naivnÄ› doufal, Å¾e v ideálním pÅ™ípadÄ› nebude tÅ™eba pÅ™edÄ›lávat hmoÅ¾dinky Å¾ádné, v nejhor&scaron;ím pÅ™ípad
druhou díru ve zdi pouÅ¾iju z pÅ¯vodního upevnÄ›ní. Nojo, telefon to byl lep&scaron;í, rozmÄ›rnÄ›j&scaron;í a pÅ™i umístÄ›ní n
pÅ¯vodní místo by pÅ™es nÄ›j ne&scaron;ly otevÅ™ít dveÅ™e. Ze zdi trÄ•elo asi pÄ›t centimetrÅ¯ pÄ›tilinky k pÅ™ipojení, tÅ™
pÅ¯vodního umístÄ›ní vede v li&scaron;tÄ› kabel na svÄ›tlo, nezbylo neÅ¾ upevnit nový telefon tak, aby ten kabel procházel skrz
nÄ›j, kdyÅ¾ se mi nechtÄ›lo pomocí Kroutilových svorek protahovat o deset centimetrÅ¯ vedení k telefonu.
Nebudu vás uÅ¾
trápit detailním popisem Ä•innosti, staÄ•í, kdyÅ¾ napí&scaron;u, Å¾e celá práce pokraÄ•ovala v duchu popsaném vý&scaron;e.
Nakonec, po dvoudenním snaÅ¾ení, mnohém nadávání, nepoÄ•ítanÄ› sviní svinutých probÄ›hlo kolem, ba i lehké Å¾eny se v
hojném poÄ•tu vzná&scaron;ely v ovzdu&scaron;í, jsem se dostal do stejné situace jaká byla pÅ™ed prvním otoÄ•ením
&scaron;roubováku - telefon telefonil, zvonil, jen sly&scaron;et moc nebyl. Mám ale pÅ™ídavný zvonek, kus dvojlinky a
NÁVOD! Zkusil jsem zapojení podle návodu, zvonil jak telefon tak zvonek Ä•.2.
V sobotu jsem zabudoval dvoulinku na zeÄ• aÅ¾ ke dveÅ™ím, staÄ•ilo jen prorazit pÅ™íÄ•ku nade dveÅ™mi, pro chlapa s
brnkaÄ•ka. Vrty vrt, vrty vrt, tÅ™esk a byt zhasl i s napÅ¯l vypáleným CDÄ•kem v mechanice. Navrtal jsem kabel. Zásuvkový
jistiÄ• vypadlý, nahozený a tma trvala. Hlavní jistiÄ• u hodin vypadlý, nahozený - a tma trvala. Za hodinami uÅ¾ je pro mÄ›
v&scaron;echno Temelín, takÅ¾e jsem volal správce. "A jéje, na chodbÄ› jsou nÄ›jaké hranaté pojistky, ale ten typ uÅ¾ se
desítky let nevyrábí. Zkusím nÄ›koho zavolat." "Pawliku, jak to vypadá? Stihneme uvaÅ™it kafe náv&scaron;tÄ›vÄ›?"
"KdyÅ¾ nÄ›co dÄ›lám, tak poÅ™ádnÄ›, ne? A teÄ• jsem vyhodil pojistky, taky poÅ™ádnÄ›. Jdu nakoupit nÄ›jakou balenou vodu
aspoÅˆ"
KdyÅ¾ pÅ™i&scaron;el elektrický muÅ¾íÄ•ek, mÄ›l radost, Å¾e ty prastaré pojistky nevypadly. Men&scaron;í radost mÄ›l, Å
hodinám proud neproudí, aÅ¥ dÄ›lá co dÄ›lá, prostÄ› jsem nÄ›co nÄ›kde poÅ™ádnÄ› upálil. Å½e to byl muÅ¾íÄ•ek kouzelný, s
to zprovozní kdyby mÄ›l dráty drÅ¾et rukama, a asi po pÅ¯l hodinÄ› hodiny skuteÄ•nÄ› obÅ¾ivly. A tak máme po dal&scaron;ím
dnu práce stále stejný stav jako pÅ™ed jejím zaÄ•átkem. Telefon telefoní, zvoní, jen sly&scaron;et moc není. Zaplatili jsme
skoro tisícovku, získali jsme navíc pár dÄ›r do zdi, plandající dvoulinku a pÅ™ídavný zvonek poloÅ¾ený u mÄ› na pracovním sto
ÄŒeká, aÅ¾ se zase jednou zdravÄ› nakrknu a zaÄ•nu pÅ¯sobit dal&scaron;í katastrofy.
A vÄ›zte, Å¾e budou poÅ™ádné, d
totiÅ¾ poÅ™ádnÄ› v&scaron;echno, do Ä•eho se pustím. Pawlik
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