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StÅ™eda, 21 duben 2021

Jeho pÅ™Ã-chod nebyl nechtÄ›nÃ½, nebyla vÅ¡ak ani nijak plÃ¡novanÃ½. ProstÄ› se to
stalo. Jako chlap jsem si samozÅ™ejmÄ› straÅ¡nÄ› pÅ™Ã¡l syna, pokraÄ•ovatele rodu,
raubÃ-Å™e, lotÅ™Ã-ka a rarÃ¡Å¡ka. Jsem si dnes plnÄ› jist, Å¾e ani malÃ¡ princezniÄ•ka by
nebyla o nic menÅ¡Ã-m zÃ¡zrakem a klubÃ-Ä•kem Å¡tÄ›stÃ-. MyslÃ-m, Å¾e aÄ•koli se lidÃ©
stÃ¡le snaÅ¾Ã- nÄ›jak vlastnÃ- pomocÃ- urÄ•it pohlavÃ- dÃ-tÄ›te, je to prostÄ› nÃ¡hoda s
Å¡ancÃ- 50 na 50.

Matka mÃ© Å¾eny se v tu dobu
zdrÅ¾ovala delÅ¡Ã- dobu v zahraniÄ•Ã- a neustÃ¡le nÃ¡s Å¾Ã¡dala e-mailem, Å¾e by rÃ¡da
byla pÅ™Ã-tomna vÅ¡emu dÄ›nÃ-, abychom na ni jeÅ¡tÄ› pÃ¡r dnÃ- s radostnou udÃ¡lostÃpoÄ•kali. Bylo to jen pÅ™Ã¡nÃ-, myslÃ-m, Å¾e se toto nijak nedÃ¡ moc ovlivnit... Tou
dobrou jsem jiÅ¾ druhÃ½m mÄ›sÃ-cem nepozÅ™el ani kapku alkoholu, abych byl jako
Å™idiÄ• kdykoli pÅ™ipraven k akci, bude-li tÅ™eba. Nakonec tedy pÅ™iÅ¡el den pÅ™Ã-letu
a jÃ¡ jel na letiÅ¡tÄ›. Po nÃ¡vratu jsme si jeÅ¡tÄ› vÅ¡ichni veÄ•er posedÄ›li a jÃ¡ pÅ™eci
jen neodolal malÃ©mu pÅ™Ã-pitku na pÅ™ivÃ-tanou. Å˜Ã-kal jsem si, Å¾e kdyÅ¾ se doposud
nic nedÄ›lo, proÄ• by to mÄ›lo bÃ½t zrovna dnes. OvÅ¡em Ä•lovÄ›k mÃ-nÃ-, Å¾ivot s osudem
mÄ›nÃ-. KrÃ¡tce pÅ™ed pÅ¯lnocÃ- jsme Å¡li spÃ¡t.

Probudilo mne svÄ›tlo v pokoji,
nÄ›co kolem jednÃ© rÃ¡no. Trochu jsem zaÄ•al zmatkovat a pobÃ-hat po bytÄ›, coÅ¾
patrnÄ› mÃ© Å¾enÄ› na klidu nepÅ™idalo. No co, nakonec jsem na "uklidnÄ›nÃ-"
jeÅ¡tÄ› schytal facku, abych se probral a zaÄ•al fungovat. MezitÃ-m jiÅ¾ byla na
cestÄ› sanitka. HodnÄ› mne zklamal pÅ™Ã-stup saniÅ¥Ã¡kÅ¯, kdyÅ¾ mne jako manÅ¾ela a
budoucÃ-ho otce vykÃ¡zali ze sanitky ven. Tak jsme s matkou mÃ© Å¾eny pak objednali
taxÃ-ka a jali se nÃ¡sledovat sanitku. Tu noc se jiÅ¾ nic dalÅ¡Ã-ho neudÃ¡lo a jÃ¡ se
tedy vrÃ¡til kolem 4 rÃ¡no domu. MÄ›l jsem zavolat do porodnice kolem sedmÃ© rannÃ-,
abych zjistil dalÅ¡Ã- stav situace. Poslal jsem jeÅ¡tÄ› omluvnÃ½ e-mail do
zamÄ›stnÃ¡nÃ-, Å¾e nepÅ™ijdu a Å¡el spÃ¡t. RÃ¡no jsem ovÄ›Å™oval stav mÃ© Å¾eny v
porodnici, ale vÅ¡e bylo bez nÄ›jakÃ½ch zmÄ›n. Tak jsem zvaÅ¾oval, zda budu doma, Ä•i
nakonec pojedu do prÃ¡ce. ZÅ¯stal jsem nakonec doma.

Telefon nakonec nepÅ™iÅ¡el z
porodnice, ale volala matka mÃ© Å¾eny, Å¾e pokud chci vÃ¡Å¾nÄ› asistovat u porodu,
tak Å¾e mÃ¡m zhruba pÅ¯l hodiny Ä•asu, abych se dostal do porodnice. Z pÅ™edstavy,
Å¾e uÅ¾ to je tady, se mi lehce zatoÄ•ila hlava, ale ovlÃ¡dl jsem to a radÄ›ji
bÄ›Å¾el, co mi sÃ-ly staÄ•ily. DobÄ›hl jsem do porodnice a trochu jsem se tam
nahÃ¡nÄ›l s pÅ™ijÃ-macÃ- sestrou. Za deset minut uÅ¾ jsem mÄ›l na sobÄ› nÄ›jakÃ½ bÃ-lÃ½
plÃ¡Å¡tÃ-k a stÃ¡l na porodnÃ-m sÃ¡le. Pohledem jsem zjistil, Å¾e je kolem dostatek
personÃ¡lu a Å¾e vÅ¡e patrnÄ› dopadne dobÅ™e.

StÃ¡le jsem cÃ-til, jak se
mi podlamujÃ- lehce kolena. A zÃ¡pasil jsem stÃ¡le s vÄ›domÃ-m, Å¾e pohled na krev mi
nedÄ›lÃ¡ vÅ¯bec Å¾Ã¡dnÃ© potÄ›Å¡enÃ-. UvÄ›domoval jsem si, Å¾e dÃ¡m-li na sobÄ› znÃ¡t
nervozitu, budu na sÃ¡le *** platnÃ½ â€” jako psychickÃ¡ podpora. A v tom
zaÄ•ala samotnÃ¡ fÃ¡ze porodu. V ten moment byla vÅ¡echna nervozita ta tam, ÃºplnÄ›
jsem zapomnÄ›l na nÄ›jakÃ© pÅ™Ã¡nÃ- ohlednÄ› pohlavÃ- dÃ-tÄ›te, na obavy z pohledu na
krev a podobnÄ›. A â€” pak se stalo nÄ›co, na co do smrti nezapomenu: uvidÄ›l
jsem hlaviÄ•ku, zÃ¡dÃ-Ä•ka a noÅ¾iÄ•ky a byl jsem v transu. Doktor â€” jak se to
dÄ›lÃ¡vÃ¡ â€” poplÃ¡cal prdelku a otoÄ•il to ÃºÅ¾asnÃ© malÃ© klubÃ-Ä•ko Å¡tÄ›stÃ- bÅ™Ã-Å¡kem
vzhÅ¯ru. A jÃ¡, kdyÅ¾ jsem uvidÄ›l ten malÃ½ camfourek dole mezi noÅ¾iÄ•kami,
jsem se rozplakal Å¡tÄ›stÃ-m.

NedÃ¡vno jsem tÅ™Ã-dil fotky, naÅ¡el
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tam i ty z porodu (dnes bych je zaÅ™adil do kategorie "jen pro
silnÃ©"), ale jak jsem popsal vÃ½Å¡e, tenkrÃ¡t jsem to tak nevnÃ-mal.
MÃ½m nejvÄ›tÅ¡Ã-m pÅ™Ã¡nÃ-m do budoucna je to
zaÅ¾Ã-t jeÅ¡tÄ› jednouâ€¦ Moc se na to tÄ›Å¡Ã-m, nespÄ›chÃ¡m, vÃ-m Å¾e se doÄ•kÃ¡m. Bude to
dar odnÄ›kud z neznÃ¡ma, od tÃ© neznÃ¡mÃ© sÃ-ly, co je kdesi. Dar lÃ¡sky...
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