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1.PŘEDMĚT: 

www.seznámení.net/dopisování/ona hledá jeho/výpis inzerátů.asp 

Sympatická dívka plná ţivota a energie hledá kamaráda na výměnu písmenek: 

Někoho, kdo je si rád vypíše srdíčko, kdo se bude radovat z mých 

elektronických dopísků, kdo si tu a tam potřebuje postěţovat, ale zároveň se i 

podělit o kaţdodenní radosti... A někdo, kdo od toho nebude čekat nic víc. Na 

tvou odpověď se těší Danka (26) 

 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Dopisování 

25.3.2008 14:37 

Milá Danko,  

nejprve Ti chci popřát krásný slunný den. A teď něco málo o mně: Jmenuji se 

Jirka, jsem z Prahy, je mi 29, pracuji jako redaktor v jednom nakladatelství. 

Mám blond vlasy a modré oči, měřím 175 cm. Mám rád sport, rád lezu, 

jezdím na vodu, i na kole si vyjedu, nepohrdnu ani fotbalem, florbalem nebo 

nohejbalem. Rád uteču z města a toulám se přírodou. Nejraději mám podzim, 

kdy příroda hraje všema moţnýma barvama. A co nemám rád? Lţi, podvody 

a neupřímnost a taky nudle s mákem:-) Snaţím se vytvářet kolem sebe vztahy 

zaloţené na lásce, důvěře a pochopení. Ale i tak mi někdo chybí nějaká 

„vzdálená“ spřízněná duše, které bych mohl všechno napsat tak, jak to je, jak 

to cítím, proč se mi něco nelíbí, nebo líbí. Prostě bych byl rád, kdybychom si 

mohli dopisovat. Napiš mi taky něco víc o sobě.  

Příjemný den plný pohody přeje Jirka 

 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

mailto:jirkadvorak@email.cz
mailto:kvetouci.ruze@seznam.cz
mailto:kvetouci.ruze@seznam.cz
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Pro: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Dopisování 

28.3.2008 20:57 

Ahoj Jirko,  

děkuji za tvou milou odpověď. Rád bys věděl něco o mně? Jsem Danka, je mi 

26 a ţiju v současné době v Opavě. Jsme tak trochu z oboru, studovala jsem 

ţurnalistiku a v současné době pracuji v jedné firmě v obchodním oddělení. 

Ta práce docela jde. I kolektiv máme docela slušný, občas podnikáme i něco 

s lidma z práce.  

Mám dlouhé hnědé vlasy a hnědé oči, jsem taková čokoládová:-) To je jen 

taková legrace.  

Co ráda dělám? Miluju dobré jídlo a dobré víno, ale nepohrdnu ani buřtem u 

ohýnku. Občas i nějaký ten sport, ale to hlavně přes léto o dovolené. Ráda 

plavu a taky se ráda opaluju. Ráda trávím čas v dobré, veselé společnosti.  

Musím tě upozornit, ţe nehledám nikoho na seznámí, ţe se mi jedná čistě o 

dopisování a kamarádství. Ţiju totiţ se svým přítelem, kterého ctím a miluju. 

Nikdy bych neudělala nic, co by mě nebo jeho mohlo mrzet. Jestli máš ode 

mě nějaká jiná očekávání, tak to uţ ani dál nemusíme řešit.  

Zdraví Danka 

 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Dopisování 

29.3.2008 8:42 

Milá Danko,  

i já ţiji s přítelkyní, kterou miluju a z principu nepodvádím – nikdy a bez 

výjimky. Nehledám nikoho na vztah, ani na sex. To fakt nemám zapotřebí. A 

nerad bych něco pokazil. Moje přítelkyně. Jmenuje se Esterka, nádherný 

mailto:jirkadvorak@email.cz
mailto:jirkadvorak@email.cz
mailto:kvetouci.ruze@seznam.cz
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jméno, sice ţidovský, ale proč ne.  Máme hezký vztah zaloţený na vzájemné 

důvěře a toleranci. Je to úţasná bytost a já se s ní cítím skvěle. nestojím o 

ţádný pofiderní románky, lásky na jednu noc a přetvařování. Skutečně bych si 

chtěl s někým jen dopisovat, vylít si srdíčko, s někým se sblíţit, ale nic 

nečekat, jen pár hezkých slov. Taky nechci nikomu dělat problémy. Tvého 

vztahu se nijak dotknout nechci. Jak říkám, nehledám přítelkyni ani milenku. 

Jsem spokojený, Esterka je úţasná holka.  

Prozraď mi o sobě něco víc, třeba jak vypadá tvůj běţný pracovní den:-) 

Na odpověď se těší Jirka.  

 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Dopisování 

31.3.2008 20:42 

Ahoj Jirko,  

jsem moc ráda, ţe si rozumíme. Petr je totiţ moje ţivotní láska. Odešel kvůli 

mě od manţelky a dětí, s těma se vídá, máme je občas na víkend, jedou 

s náma na dovolenou. Tady z toho vidíš, ţe je Petr starší neţ já, coţ se mi líbí. 

Není to ţádný blbý puberťák, který neví, co vlastně chce. Je to dospělý muţ, 

je vyzrálý. A hlavně ví, jak se chovat k ţeně. To je pro mě v ţivotě hodně 

důleţité, aby se ke mně chlap choval jako k dámě. Je fakt ušlechtilý. Často mi 

nosí kytky nebo nějakou tu malou pozornost. 

Jak vypadá můj běţný den? V 7 vstanu, osprchuju se, oblíknu a vyrazím do 

práce. Tam mě čeká hromada mailů, které hned vyřizuju. Pak něco zařizuju, 

nebo mám nějaká jednání. Chodívám na obědy. Dělám do čtyř, takţe mám 

poměrně dost času na sebe. Zajímám se o psychologii, ráda se scházím 

s přáteli, nebo jdu domů a třeba něco dobrého uvařím. Přítel se vrací domů 

většinou později. Třeba jako dnes, taky ještě není doma. Bývá mi občas 

mailto:kvetouci.ruze@seznam.cz
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trochu smutno. Často ke mně přijde moje nejlepší kamarádka, otevřeme si 

vínko, pustíme si nějaký filmek nebo si jen tak povídáme. Nebo společně 

studujeme nějaké kníţky o psychologii. Mám takové obyčejné dny. O 

víkendu jezdíme na výlety, nebo jedu sama k rodičům. Tam se mnou Petr 

nejezdí, našim není dost dobrý. Nechtějí, abych s ním byla. Podle nich je 

starý. Starý není, starý člověk vypadá jinak.  

A co ty? Jaký je tvůj den? Nenudíš se někdy? Co ti chybí?  

 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re:Re:Re: Dopisování 

7.4.2008 9:51 

Milá Danko,  

neţ se trochu rozepíšu, chci se ti omluvit, ţe jsem se takovou dobu neozval. 

Měl jsem strašně moc práce. Připravuju teď k vydání jednu edici a celý týden 

jsem se nezastavil. Pročítal jsem celou edici, coţ bylo aţ moc. Byl jsem 

strašně utahanej a nemoh jsem jakákoliv písmena ani vidět. Neměl jsem sil 

ani odpovědět na tvůj mail. Visí mi tu ještě víc restů, ale já doufám, ţe je 

během několika následujících dnů doţenu. Začínám právě teď a to mailikem 

pro tebe.  

Ani jsem se nerozloučil s Ester. Odjela na týden do Paříţe. Má tam nějaký 

semináře na univerzitě. Kromě toho má Paříţ moc ráda, loni tam byla na 

ročním stipendijním pobytu a pak jsme jí ani nemohli dostat domů. Byla 

z toho hodně špatná, ţe se musí vrátit. Ráda by si ten pobyt prodlouţila, ale 

musela domů. Musí dál studovat, aby byla rychle hotová a měla klid. Ještě si 

to studium tady bude muset protáhnout. Mimo jiné jsem tady na ní čekal já. Já 

nechápu, co z ty lidi mají, ţe takhle někam odjíţdí. Pak jsou z toho akorát 

celý mimo, ţe tam byli a ţe teď nemůţou ţít tady. Proč by jako nemohli?? Co 

mailto:kvetouci.ruze@seznam.cz
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je to za hloupost. Kdyby tam nejeli, tak je to ani nenapadne. A tyhle jejich 

iluze, ţe je to někde lepší?! Je to směšné. Já neřikám, ţe je špatný cestování. 

Ale přijet, podívat se a zase pěkně domů. Přiznám se bez mučení nejsem 

ţádný velký cestovatel. V tomhle je Ester úplně jiná. Potřebuje být pořád 

někde, chce všechno vidět a vědět. Někdy z ní uţ šílím:-) 

Teď co bude pryč, tak si tu uklidím a vyřídím, co musím. Budu mít na to klid. 

A jak vypadá můj běţný den. Ráno vstanu, udělám si snídani a pustím počítač 

a pracuju. Dělám z domova. Původně jsem chodil do práce, ale v redakci se 

mi blbě dělalo, není tam moc klid. Stejně k práci potřebuju jen počítač s 

internetem a telefon. Taky je blbý, ţe jsem u toho musel sedět celý den 

v kuse. Takhle kdyţ dělám doma, tak si můţu leccos zařídit, dojít si někam. A 

i se přes den natáhnout a odpočinout si. Nemám problémy pak prosedět noc u 

počítače a pracovat. Akorát telefony musím vyřizovat v pracovní době. To by 

autoři, překladatelé, korektoři a vůbec všichni koukali, ţe jim volám v jednu 

ráno, to by mě pak vůbec neměli rádi. Den tak nějak uteče, někdy večer se 

vrátí přítelkyně. Občas zajdeme do kina. Ale to moc často není. Co se filmů 

týče, mám je moc rád a i rád chodím do kina. I kdyţ se mi to v poslední době 

nedaří tak často, jak bych si představoval. Někdy zajdu i sám. Jsou filmy, 

které Ester vidět nechce, nebudu ji přece do ničeho nutit.  

Co mi chybí? Ester tvrdí, ţe mi chybí sociální kontakt, kdyţ dělám doma. Ale 

asociál ze mě ještě není. Jsem sám doma, ale aţ tak si nestěţuju. Kdyţ je mi 

smutno, nebo se mi nic nechce, tak si pustím na DVD nějaký film a to mě 

zabaví.  

Ještě jednou se omlouvám, doufám, ţe jsem si to u tebe moc nepolepil.  

Jirka 

 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

mailto:kvetouci.ruze@seznam.cz
mailto:jirkadvorak@email.cz
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Předmět: Re: Re: Re: Re: Dopisování 

8.4.2008 13:21 

Nazdárek Jirko,  

samozřejmě, ţe se na tebe nezlobím, nikde nestojí, ţe si musíme psát kaţdý 

den deset mailů. Já moc dobře chápu, ţe máš hodně práce, to sama moc dobře 

znám, takţe se na tebe nezlobím.  

Docela obdivuju, ţe můţeš dělat doma, to bych toho asi moc neudělala:-) 

Ráno bych vyspávala do oběda, pak zašla s někým na oběd no a pak uţ by byl 

večer. Něco jako včera. Měla jsem pracovní oběd s jedním klientem, je to 

takový čtyřicátník, moc pěknej:-) Šlo o to, aby u nás utratil dost peněz, tak 

jsem se načančala (před tím jsem vůbec nebyla v kanceláři a byla u kadeřnice 

a na nehtech, ale to pšššt, tvrdila jsem, ţe mám ještě nějakou schůzku před 

tím). Schůzka byla moc fajn. Nejdřív jsme měli ten pracovní oběd a pak se 

ještě šli projít městem, je nádherné jaro – aspoň tady u nás v Opavě. 

Procházka byla úţasná, je pozorný, koupil mi kytku, byl velmi šarmantní. Po 

procházce jsme šli ještě na kafe a protáhli to na víno ... a večeři. Z toho oběda 

jsem přišla domu před půlnocí, ale bylo to váţně moc příjemné. A jak to 

vypadá, tak to bude mít i správný výsledek – obědná si u nás velkou kampaň, 

ze které já budu mít slušné provize. Uţ i vím, co s nima podniknu. A uţ se na 

to moc těším.  

Akorát jsem z toho včerejška dost unavená a mám lehčí kocovinu, dneska 

jsem v práci úplně zbytečná. Ráno jsem si lehce přispala a přišla jsme do 

práce aţ na desátou. A od 10 tady jen sedím a čučím do monitoru. Teď aspoň 

píšu mail tobě, to mě docela probralo, je hezké mít komu napsat.  A taky jak 

se zabavit. Do teďka jsem kecala s kamarádkou po icq a vykládala ji o 

včerejším obědě. Docela koukala. Sama to má doma nějaký špatný, myslí si, 

ţe jí ten její zahýbá. Já nevím, ale místy je aţ paranoidní. Podle mě to 
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přehání. Krom toho by mohla mít někoho mnohem lepšího. Ale trápí se a to 

by něměla, musí najít sílu uspořádat si to všechno sama v sobě. 

Mně se zítra večer vrátí přítel ze sluţebky. Uţ se na něj moc těším, je mi tu 

bez něj smutno. Včera v noci jsem přišla domů a nikdo tam nebyl. Sice jsem 

šla rovnou spát, ale nikdo si ke mně nepřilehnul, nikdo mě nevítal. Ale aţ 

dorazí určitě mi přiveze nějaký pěkný dárek. Na to on nikdy nezapomene. 

Hlavně je krásné, jak myslí na mě. Vlastně by mi nic vozit nemusel, běhá jen 

po jednáních a má děsně moc práce, ale i tak mi přiveze dárek. Je úţasný.  

Půjdu přeci jen udělat aspoň nějakou práci. Přeju krásný den. Danka. 

 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Re Dopisování 

8.4.2008 18:24 

Dobrý večer ty jedna nezbednice. 

Copak to se dělá vyuţívat ţenského šarmu k obchodnímu prospěchu a 

vlastnímu zisku?! Kdyţ to tak čtu, tak je mi jasné, ţe si na tebe budu muset 

dát pozor;-) Ne, neboj, to nejsou ţádné výčitky. Ba naopak. Mám to rád i z té 

druhé strany ... a i závidím ţenám jejich moţnosti a přijde mi správné, kdyţ 

svého ţenství umí vyuţít. To k vám patří. Takţe klobouk dolů!  Docela by mě 

zajímalo, jak plánuješ naloţit s vydělanými penězi. Copak úţasného si 

koupíš? Něco čím chlapy dostávat ještě víc?  

Já jsem dneska zapnul počítač aţ teď večer. Nějak se mi přes den nechtělo nic 

dělat, tak jsem odpočíval. A taky jsem byl v nákupním centru. Nějak mě tvůj 

mail inspiroval k tomu, ţe jsem se šel podívat po něčem, co udělalo Esterce 

radost. Líbí se mi, ţe ti tvůj přítel vozí dárky. Musím se totiţ sám za sebe 

přiznat, ţe jsem v tomto ohledu velký lajdák. Esterka si většinu věcí koupí 

sama. To, co jí koupím já, vybíráme spolu. Vyhovuje jí to tak. Nemůţe se 

mailto:jirkadvorak@email.cz
mailto:kvetouci.ruze@seznam.cz


10 

 

stát, ţe jsem se netrefil do jejího vkusu a nebo ţe jí to třeba nesedí, škrtí, 

nepadne ...  

Takţe jsem dneska chodil po krámech sám a bylo mi nějak smutno. Kolem 

mě chodily šťastné páry a já tam byl sám. Moc se mi po Esterce stýská. Bývá 

hodně pryč. Já jsem celé dny doma a ona studuje a pracuje, brzo ráno odejde a 

vrátí se večer. To mi to nikdy nepřijde. Nepřipadám si sám, kdyţ jsem doma. 

Krom toho mám neustále hodně práce. Umíme si s Esterkou dobře vyhovět. 

Ale dneska jsem byl sám. Někdy bych ji nejradši nikam nepustil, na jednu 

stranu nemám rád, kdyţ odjíţdí, ale na druhou stranu rád uţívám svého klidu. 

Takţe je to vlastně v pořádku – je to takový kompromis, zlatá střední cesta.  

Copak děláš ty, kdyţ  přítel odjede na sluţební cestu a ty osiříš? Stýská se ti 

nebo jsi ráda, ţe je pryč? Copak děláš po večerech, kdyţ jsi sama? 

Doufám, ţe nesmutníš, to by mě moc mrzelo.  

Pěkný večer přeje Jirka 

 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Dopisování 

10.4.2008 10:23 

Ahoj Jirko,  

ty jsi mi ale zvědavec! Tak ty bys chtěl vědět, za co utratím svou tučnou 

provizi! To by mě teda zajímalo, co si mysliš, ţe si koupím. Na co bys mě 

tipoval. Vůbec se neznáme, nic o sobě nevíme. Ale to je fajn. Mě se to líbí. A 

tvoje otázky mi nevadí, jen se ptej. Aspoň se poznáme a já budu líp vědět, 

s kým si to vlastně dopisuju. 

S provizí mám jasné plány. V létě s kámoškou vyrazíme na dovču, ale na 

úţasnou dovču. Poletíme na Rhodos, budeme bydlet ve váţně hodně 

luxusním hotelu a budeme si uţívat. Dva týdny budeme leţet na pláţi, 

mailto:kvetouci.ruze@seznam.cz
mailto:jirkadvorak@email.cz
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opalovat se, pít koktejly a uţívat si. A aţ se vrátíme, tak budeme úplné 

černošky. Ţe nás ostatní ani nepoznají. Bude to perfetní. Uţ se nemůţu 

dočkat. Byli jsme takhle spolu předloni v Egyptě. To jsem byla krátce po 

těţkém rozchodu a ta dovolená mi strašně pomohla.  

Mě je někdy taky smutno. Jsem často sama doma. Je to daň za to, ţe mám 

vedle sebe úspěšného muţe, který mě dokáţe zabezpečit. Prostě to k tomu 

patří. Takţe si neztěţuju. Ale smutno mi bývá. Co dělám? Nesedím doma :-) 

Vyrazím s kamarádkou, nebo kamarády někam za zábavou. Já se ráda bavím, 

takţe kdyţ jdu ven, tak na všechno zapomenu a je to. A pak se mám na co 

těšit, kdyţ se partner vrátí, vynahradí mi to všechno. Vezme mě na pěknou 

večeři, dostanu nějaký pěkný dárek (většinou šperk) a i doma mi to umí 

vynahradit. Má mladou partnerku, tak se musí snaţit ;-) Tohle je výhoda u 

starších muţů, ty si ţeny hýčkají, prootţe uţ vědí, jak je to důleţité. 

Samozřejmě to musí být hezká ţenská, jinak nemá šanci. A taky to musí se 

starším muţem umět. Musí být šikovná, ono nic není zadarmo:) Já mám 

úspěšného přítele, proto aby byl úspěšný, musí být hodně pryč, já mu dávám 

volnost, protoţe vím, ţe to tak být musí. Jeho bývalá ţena ho strašně 

buzerovala. Pořád si na něj něco vymýšlela, ale samý zbytečnosti víš. Třeba 

odvézt starý nábytek na chatu, nebo syna na fotbal, vyzvednout ho ze školy. 

Prostě věci, který by mohla udělat sama. Jenomţe to by musela trochu chtít, 

musela by svému muţi rozumět. Vůbec to byla děsná stíhačka. Stýkali jsme 

se tajně. Ona mu neustále volala, pořád ho kontrolovala. To já nic takového 

nedělám, počkám, aţ se ozve sám. Nejsem stíhačka. Věříme si, nemáme 

důvod si nevěřit. Po tom všem, čím jsme si spolu prošli, to ani jinak nejde. 

Patříme k sobě.  

Včera dorazil aţ někdy po půlnoci, letadlo mělo zpoţdění ... Uţ jsem se ho 

nemohla dočkat. Ale dočkala jsem se. A i pěkného dárečku – briliantových 
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náušnic. Jsou překrásné. Proč ty valstně nedáváš přítelkyni dárky? Určitě si to 

zaslouţí, pozornosti si zaslouţí kaţdá ţena.  

Musím se rozloučit, čeká mě porada, tentokrát ale velmi příjemná, protoţe mě 

šéf bude přede všema chválit. Mám z toho businessu velkou radost. Hlavně 

ostatní uvidí, ţe nejsme úplně neschopná, jak si o mně myslejí.  

Pa, Pa, Danka.  

 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dopisování 

13.4.2008 14:48 

Ahoj milá Danko,  

koukám, ţe jsi ţena, která to s muţi opravdu umí a ví, co potřebují. Víš, co 

chceš a jdeš si za tím. Tvé okolí o tom ví, respektuje tě a zajisté i obdivuje. 

Však má taky proč. Jsi si vědoma i potřeb ostatních, ty ale umíš vyuţít pro 

svůj prospěch. Muţi tě hýčkají. To je vidět na tvém příteli, kdyţ ti vozí dárky 

a všemoţně tě hýčká.  

Proč já nekupuji přítelkyni dárky? Asi proto, ţe ani pořádně nevím, co by jí 

udělalo radost. Ţije si dost svůj ţivot, někdy se divím, jak se do něj můţu 

vejít, jak mě do něj vůbec mohla zahrnout. Je to zvláštní. Jsme ty protiklady, 

co se přitahují. Já jsem takový zasněný romantik, nevyhledávám větší 

společnost, doma je mi dobře, zatímco ona pořád někde lítá, má hodně 

kamarádů z různých míst a aktivit. S většinou jejích kamarádů si nemám co 

říct. Jsou to zpravidla hodně zvláštní lidé. Ona se pohybuje mezi různými 

skupinami lidí jako ryba ve vodě, já se tam necítím. Mám jednoho dobrého 

přítele, kterého mám uţ od dětství, ona má kolem sebe davy. Mě ale 

nezajímá, kdo co kde dělá a proč. Ester ví o spoustě lidí kolem, co zrovna 

dělají, kde jsou, s kým jsou a tak. Je to taková světoběţnice a já zpátečnicky 

mailto:jirkadvorak@email.cz
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zůstávám vzadu. Stát stranou mi ale vyhovuje, nikdy jsem se nikam nehnal. 

Rád pozoruji, ale nerad se účastním.  

Neznamená to ale, ţe bychom s Ester nikam nešli a nic společně nepodnikali, 

ale to jen spolu. Chodíme občas do kina, někdy na večeři, ale ona bývá často 

unavená a pak se jí nikam nechce, takţe chodívám do kina sám. Hlavně chci 

vidět filmy, pro které ona nemá pochopení. Nechci ji do ničeho nutit, to nemá 

smysl, nenechá se do ničeho jen tak natlačit.  

Ale teď se mi stýská, zítra se vrací, chtěl bych ji něčím potěšit, udělat jí 

radost. Snad ještě něco vymyslím. Nemáš nějaký nápad? Ty se v tom jistě 

dobře vyznáš. Rád si nechám poradit.  

Dneska spím u kamaráda, známe se uţ 17 let a řekl bych, ţe je to můj 

kamarád do deště. Akorát se nevídáme aţ tak často. Je ţenatý a mají dítě, 

takţe věčně nemá čas a kdyţ uţ se na něčem domluvíme, tak to zruší, protoţe 

musí s malým k doktorovi, nebo nemá hlídání. Podniknout s ním něco 

pořádného se taky nedá, protoţe mají malého. Kdyţ si lidi pořídí dítě, tak 

úplně zblbnou. Já se dětem docela bráním, takţe mi vyhovuje, ţe mám mladší 

přítelkyni, která na děti zatím nepomýšlí. Nejdřív musí dostudovat a začít 

pracovat, z jednoho příjmu si toho opravdu moc nepořídíme. Uţ takhle jsme 

hrozně omezeni penězi, nemůţe si dovolit, co chceme. Mě to dost trápí, Ester 

tvrdí, ţe k ţivotu toho moc potřeba není, ţe toho moc nepotřebujeme. Ona si 

vůbec neuvědomuje, co to znamená splácet hypotéku a muset ji splácet 

dalších 38 let. Taky bychom potřebovali pořádné, spolehlivé auto. Auto sice 

máme, ale je malé a bojím se, ţe mě někde nechá. Ester nic z toho nevidí, 

nebo nechce vidět.  

Teď jsem tě zahrnul samými starostmi, promiň za to. Ale chtěla jsi mě poznat, 

tak aspoň víš, co mě trápí. Uţ tě tím zatěţovat nebudu a radši se pro dnešek 

rozloučím.  

Přeji krásný večer, růţičko voňavá. 



14 

 

Jirka 

 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Pro radost 

14.4.2008 12:56 

Jirko,  

co to chmurná nálada?! Naopak bys měl být veselý, ţe se ti vrací přítelkyně, 

ţe zase budete spolu! Vţdyť je to krásné, kdyţ se k sobě dva lidi vrátí. S těmi 

dárky a překvapeními to u tebe asi úplně jednoduché nebude, kdyţ nemáte 

moc peněz, ale myslím si, ţe se dá vymyslet něco hezkého, co by moc 

nestálo. Kup jí aspoň kytku, uvař jí večeři, určitě ji to po cestě potěší. Udělej 

jí její oblíbené jídlo. Bude mít radost. Náhodou mě to přijde romantické. Je to 

takové jak na střední škole. Něco jako staré dobré časy, kdy jsme neměli moc 

peněz a vymýšleli, za co koupit dárky. I kdyţ uznávám, ţe s penězi je 

všechno jednodušší. Já uţ si tohle „studentské“ randění vlastně ani neumím 

představit, uţ nevím, jaké to je. I kdyţ zaţila jsem takovou studentskou lásku 

asi jenom jednou. A bylo to krásné, nicméně se pak ukázalo, ţe to dlouhodobě 

nemůţe fungovat, ale ráda na to všechno vzpomínám. Ale uţ je to dávno.  

Dneska v práci moc nepobidu, protoţe Petr má odpoledne čas, tak spolu 

někam vyrazíme. Jsem zvědavá, kam mě vezme. Nejspíš někam na nákupy, to 

uţ se moc těším, potřebuju letní šaty a taky plavky, kdyţ pojedeme na tu naší 

holčičí dovolenou. Abych tam nebyla za chudinky a nedělala ostudu. Určitě 

s Petrem něco vybereme. Bude to krásné odpoledne. uţ se nemůţu dočkat. 

ZA hodinu mě tady vyzvedne.  

Já si myslím, ţe peníze má vydělávat muţ. Ani omylem bych nechtěla mít 

vedle sebe někoho, kdo vydělává míň neţ já. Coţ je i docela těţký. Já zas tak 

moc nevydělávám :-) 

mailto:kvetouci.ruze@seznam.cz
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Musím ještě něco probrat se šéfem, tak se loučím. Těším se na tvůj mail a 

jsem zvědavá, jaký byl večer s kamarádem a co překvapení pro Ester ;-) 

Pěkný den a uţij si večer  kámošem, pěkně proberte všechny ţenský a ať tě 

druhý den nebolí hlava! 

D.  

 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Bolavá hlava 

15.4.2008 14:42 

Krásný den růţičko Danko,  

tak večer u kamaráda dopadnul přesně podle tvých očekávání. Domů jsem 

dorazil někdy po osmé a šel rovnou do postele. Byl jsem úplně mrtvej, no 

moc jsme toho nenaspali. Ale zase jsme jednou pořádně pokecali. Jednou za 

čas to musíme všechno probrat. Má toho teď aţ dost. Měnil místo, aby měli 

víc peněţ, jeho ţena je na mateřský, tak o její příjem přišli, a kolem dítěte je 

všechno nepředstavitelně drahý. Musí se teď pěkně honit, kromě toho po něm 

manţelka chce, aby byl s nimi doma, aby se staral o Míšu, aby s ním chodil 

ven. Vůbec si nemá kdy odpočinout, protoţe pořád něco. Do toho bydlí 

v baráčku, kde je neustále potřeba něco předělávat a vylepšovat a kopat do 

záhonu, blázni. Kdyby koupili třípokoják na sídlišti, udělali by mnohem líp. 

Ale ţe ne, ţe musí bydlet v baráku, no tak to mají. Podle mě to bydlení 

v baráku za tu práci nestojí. Ano, je pravdu nejsem ani trochu kutil a uţ vůbec 

ne zahrádkář. Doma vyměním tak ţárovku, sestavím nábytek a to je tak 

všechno. Zařizování bytu mi úplně stačilo. A to to Ester chce ještě nějak 

vylepšovat. Ţe by sem chtěla nějaký poličky a obrázky či co. No ať se klidně 

dohodne se svým tátou, ať jí to tu udělá. Nemám s tím problém, to ona ale 

zase ne, ţe je to blbý si mu říkat, no tak to jsem zvědavej, jak to celý dopadne.  

mailto:jirkadvorak@email.cz
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Nicméně ten můj kamarád je jako ve vězení. Tohle bych teda váţně nechtěl. 

Je problém, aby večer někam šel, nebo aby si s kamarády vyrazil na víkend na 

motorky nebo tak. Aby se domluvil s manţelkou, jestli můţe někam jít, to mi 

přijde moc. Ten rodinný ţivot je náročný. Já na dětech nijak netrvám, vím, ţe 

ester by chtěla, takţe si časem určitě jedno pořídíme. Ale s dítětem je všechno 

mnohem teţší a stojí to moc peněţ. Prostě nejdřív musí Ester začít vydělávat. 

Kdybych aspoň nemusel platit tu hypotéku, snad všichni dostanou byt po 

babičce nebo tetičce, mně nikdo nic nedá. Všechno si musím zařídit sám.  

Jsem dneska mimo, o práci se ani nemá smysl pokoušet. Kromě toho jsem se 

dočetl, ţe ty si dnes odpoledne taky uţíváš. Takţe se nechám inspirovat. Asi 

si pustím nějaký film. Venku svítí sluníčko, moţná vyrazím i trochu ven. No 

ještě uvidím.  

Právě jsem dojedl pizzu z mrazáku, to víš, jsem tady sám, takţe moc nevařím. 

Teda já vlastně skoro vůbec nevařím, tak čaj nebo omeletu:-) 

Uţij si volné odpoledne s přítelem!  

Jirka 

 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: RE: Bolavá hlava 

16.4.2008 10:13 

Teda Jirko, takovýhle ponocování?! Koukám, ţe si snaţiš uţít, neţ se ti vrátí 

přítelkyně, to pak budeš jako ten tvůj kamarád a budeš si připadat jako ve 

vězení? Já si ve vztahu jako ve vězení rozhodně nepřipadám, je to krása, 

bereš, ale zároveň musíš i dávat. To k tomu patří. A kdyţ uţ jsou rodina a 

mají dítě, tak není divu, ţe po něm ţena chce, aby s tím dítětem byl, dyť je to 

normální. Dítě by mělo znát svýho tátu:-) To uţ trochu přeháním, ale i tak si 

myslím, ţe na sebe dva lidi prostě musí brát ohledy. A kromě toho by prostě 

mailto:kvetouci.ruze@seznam.cz
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měli být spolu co nejvíc to de. Já bych s Petrem byla nejradši pořád. Ale moc 

to nejde, má moc práce. Je neustále někde na cestách. Někdy má asi výhodu 

být s někým obyčejným, kdo chodí večer z práce domů. Ale asi je zase fakt, 

ţe pak hrozí, ţe si pak nebudete tak vzácní. Těţko říct. Někomu to funguje 

právě proto, ţe jsou pořád spolu. Jedna moje kamarádka podniká s přítelem 

snad úplně všechno, jsou pořád spolu. On s ní snad chodí i do kadeřnictví a na 

nehty, to není moţný. Ale jí se to líbí, podle mně si to uţívá. Kdyţ se máme 

sejít jenom holky, tak nepřijde, radči s ním zůstane doma. Sice na jednu 

stranu o leccos přichází, ale je to hezký, ţe jim to tak klape. Já jí to i docela 

zavidím. Petr se mnou mezi kamarády nechodí. Ale moji kamarádi jsou 

mladší a jsou fakt někde jinde. Ale do společnosti mě bere.  

Včerejší nakupy jsem si fakt uţila. Petrovi jsme vybrali nový oblek, tři košile, 

kravaty a sponu. A já mám dvoje nové bikiny, sluneční brýle, šaty, kalhoty a 

spodní prádýlko, ve kterém se Petrovi moc líbím. Div se na mě nevrhnul 

v obchodě. Prodavačka z toho byla nějaká nesvá. Nejspíš byla dost ráda, kdyţ 

jsme konečně odešli. Byla to legrace. A pak jsme spolu byli na večeři 

v salonku jednoho hotelu, nádherně to pro nás nechal připravit. Krásná večeře 

při svíčkách.... A pak jsme zůstali přes noc v jendom apartmá toho hotelu. 

Nádherná romantika. Nic lepšího si pro mě uţ připravit nemohl. Něco 

takového by sis mohl pro svoji přítelkyni připravit, určitě by jí to potěšilo. 

Tohle se líbí kaţdý ţenský, rozmazluj ji! Určitě si to zaslouţí, kdyţ pořád 

někde lítá, potřebuje si odpočinout.  

Dnes večer Petr bohuţel zase odlítá, mrzí mě to. Mám pocit, ţe si ho vůbec 

neuţiju. Bude pryč aţ do neděle. Taky se mi bude stýskat. Na víkend pojedu 

k rodičům, uţ jsem u nich dlouho nebyla, aspoň vyuţiju toho času, kdy budu 

bez Petra.  

Přeji ti krásný den a ať ti jde práce od ruky.  

Danka. 
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Od: jirkadvorak@email.cz 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Bolavá hlava 

18.4.2008 12:47 

Milá Danko,  

včera se vrátila Ester, myslel jsem si, ţe ji vyzvednu na letišti, koupím jí 

kytku a vezmu někam na večeři, ale volala ještě z Paříţe, ať nejezdím, ţe je to 

zbytečné, ţe se ještě potřebuje stavit u jedný kamarádky a dát jí nějaké věci. 

No tak jsem na ni čekal doma. Koupil jsem kuře a upekl ho (nejsem zrovna 

dobrý kuchař, ale upéct kuře umím), aby jsme se doma spolu najedli. Taky 

jsem jí koupil krásné lilie. Chtěl jsem, aby měla radost, aby viděla, ţe se na ni 

těším. Jenomţe ona jela k té kamarádce a domů přišla aţ před půlnocí. Jenom 

rychle vybalila a šla spát, ani nechtěla jíst, ţe uţ jedla u tý kamarádky. Takţe 

jsem se snaţil zybtečně. Lehla a hned usla, byla i trochu připitá, ţe si ještě 

daly víno. Moc jsme si toho neřekli. Je mi to líto. Proč se po více jak týdnu 

netěší domů? Proč sem nejede rovnou z letiště? Ty věci mohla předat určitě i 

dneska, nebo dost moţná ještě později. Mrzí mě to. Fakt jsem se snaţil 

připravit jí hezké přivítání.  

Ráno v šest vstala a šla učit, učí ve firmách, ti lidi mají ty kurzy ještě před 

pracovní dobou. Ale má odpoledne má volno, to bude nejspíš spát. Já mám 

odpoledne redakční radu, takţe nebudu doma. Aspoň se v klidu vyspí. Musí 

být utahaná. 

Doufám, ţe ty osamocená si moc nezoufáš a ţe to zvládáš.  

Jirka 

 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

mailto:jirkadvoraj@email.cz
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Předmět: Re: Re: Bolavá hlava 

18.4.2008 16:13 

Jirko,  

moc mě mrzí, ţe tvoje uvítání nevyšlo. Kdyţ ses tak snaţil. Dyť je to krásný, 

kdyţ člověk přijde domů a někdo ho vítá, někdo se na něj těší.Co já bych za 

to dala. Neustále se vracím do prázdného bytu. Jako teď. Cestou z práce se 

musím stavit na nákupu a pak přijdu domů a nikde nikdo. Nikdo ani nepřijde. 

Zase si večer otevřu láhev vína a budu koukat na televizi, kde stejně nic 

nedávají. Ach jo. Moţná dneska vyţehlím, ale asi spíš ne. Někam bych zašla, 

ale nějak není s kým, všichni uţ něco mají. Teda někoho mají. Moje nejlepší 

kamarádka se před dvěma týdny poznala v baru s nějakým týpkem a teď je 

s ním úplně pořád. Takţe já mám smůlu. Většinou ani telefon nebere. Takţe 

jsem teď fakt sama. A sama fakt nikam nepůjdu. Nejsem blázen, jak by se na 

mě ostatní dívali, kdybych šla někam sama.  

Hele ale není to s Ester takový divný, ţe nejede za tebou, ale za kýmsi jiným. 

Nemůţe třeba ještě někoho mít, dyť tohle je fakt úplně absurdní. Kaţdý se 

přeci musí těšit na partnera.  

Musím dneska pracovat. Myslím na tebe a kdyby ti bylo smutno, tak piš:-) 

Večer stejně nemám co dělat.  

Danka.  

 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Pár řádek pro hezčí večer 

18.4.2008 23:56 

Zdravím tě růţe,  

touhle dobou uţ v květu nejspíš nejsi a pravidelně oddechuješ zachumlaná ve 

svém pelíšku. Nejspíš nad tebou bdí nějaký kamarád plyšák. S jakým pak 

mailto:jirkadvorak@email.cz
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zvířátkem to asi tak spinkáš. Mně je dnes nějak smutno, teda uţ to mám od 

večrejška. Dneska večer jsme byli s Ester spolu doma. Ohřáli jsme si to kuře a 

Ester mi vyprávěla o Paříţi. Moc si to uţila. Jsme rád, ţe se tam měla dobře a 

ţe jí to bavilo. Já jsem rád, ţe jede takhle sama, na cestování mě moc neuţije. 

Ale byl to dnes fajn večer.  

Pořád musím přemýšlet o tom, jak jsi psala, jak bych ji mohl udělat radost. To 

s tím hotelem je hezký nápad, ale myslím si, ţe jí by se to nelíbilo. Je taková 

praktická, o ţádný moc velký přepych nestojí. A je to i poměrně drahé. 

Nevím, čím bych ji mohl udělat radost. Třeba bychom mohli o víkendu jet 

aspoň na nějaký výlet. Uvidím, jestli s tím bude souhlasit, ale nejspíš se bude 

učit nebo psát nějakou seminárku do školy.  

Nemyslím si, ţe by Ester někoho měla. Věřím ji. Nemám důvod jí nevěřit. To 

by neudělala. Znám její názor na tyhle věci. Můţeme si opravdu stoprocentně 

věřit.  

Doufám, ţe jsi měla pokojný večer a ţe jsi na mě pro láhev vína nezanevřela.  

Zdraví Jirka.  

 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Pro: jirkadvorak@seznam.cz 

Předmět: Re: Pár řádek pro hezčí večer 

19.4.2008 00:10 

Mýlíš se, nespím, ale ani nekvetu. Teda spíš vykvetu. Čekám u počítače, jestli 

se nepřipojí Petr. Ani nevím, kolik má teď hodin, protoţe ani nevím, kam 

vlastně jel. Takţe se asi nepřipojí. Měla bych jít spát, ale vůbevc se mi nechce 

usínat sama. Takţe sedím u počítače a doufám, ale asi váţně marně.  

Zavidím ti tu jistotu, ţe Ester nikoho nemá. Já se bojím, aby mi Petr nikde 

nezahnul. Je to úspěšný muţ, má velké moţnosti, pořád se pohybuje mezi 

lidmi, lítá po světě. Ale potom, co nás pojí, odešel od manţelky a ten rozvod a 

mailto:kvetouci.ruze@seznam.cz
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všechno kolem by si přeci nemohl někoho najít. A taky ví, ţe je pro mě vším. 

Nemám aţ tak dobré vztahy s rodičema, tak je on mojí rodinou. Je mi vším, 

nevím, co bych si bez něj počala. Můţu ale jen doufat. Buď rád, ţe máš 

jistotu. A je od tebe moc hezké, ţe ji nepodvádíš. Snad to umí ocenit. Já se 

holt bojím...  

 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Krásné sny 

19.4.2008 00:20 

Růţičko spanilá,  

okamţitě přestaň být smutná a jdi se vyspat! Ráno musíš vstávat do práce. 

Tímhle čekáním a doufáním ničemu nepomůţeš. Musíš myslet traky trochu 

na sebe, abys byla odpočatá a cítila se dobře. Ať je tvůj Petr kdekoliv, určitě 

se mu po tobě stýská a neudělal by nic, čím by ti mohl ublíţit. Váţí si tě! 

Dobrou noc, princezno, přeji ti krásné sny! 

 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Krásné sny 

19.4.2008 00:26 

Jirko, moc děkuji za krásná a hřejivá slova. Jsi moc hodný. Musím říct, ţe se 

jevíš jako velmi pozorný muţ. To já poznám ;-) 

Asi máš pravdu, měla bych jít spát, odpočinou si, abych zahnala tyhle ošklivé 

myšlenky. I kdyţ ty máš sám co říkat, sedíš v noci u počítače, vedle ti spí 

přítelkyně a píšeš mi, abys mi zvednul náladu. Ty mi tak něco vyčítej, ţe 

mám depku! Já tě ale poslechnu, protoţe máš pravdu, musím si odpočinout, 

takţe jdu spát. Petr prostě má buď jednání, nebo uţ dávno spí.  

mailto:jirkadvorak@email.cz
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Ty uţ jdi taky spát, ať máš síly do nového dne! 

Dobrou noc!! 

 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Re: Krásné sny 

19.4.2008 00:30 

Máš pravdu, ani mně se dnes nějak nechce spát. Mockrát děkuji za milou 

noční společnost.  

Dobrou noc! 

 

Od: ester.tomanova@seznam.cz 

Pro: sharinka@yahoo.com 

Předmět: Návrat do Prahy 

19.4.2008 10:38 

Ahoj Šári,  

tak jsem zase zpátky v matičce Praze. Paříţ tě moc zdraví, uţ se na tě nemůţe 

dočkat, aţ do ni zase jednou zavítáš! Já si ji moc uţila. Uţ jsem zpátky a moc 

se těším na kafíčko, vínečko, véču, no prostě setkání s tebou. Kdy máš čas? 

Co třeba v pátek večer. Mám co vyprávět. Paříţ aţ tak zajímavá není, byla 

jsem tam jen na seminářích a v obchodech:-) Nicméně Jirka se asi zbláznil. 

Nevím, co si o tom myslet. Děsně stál o to, ţe mě vyzvedne na letišti (to je 

jeho oblíbená činnost, nejradši opouští práh bytu, aby se někam vydal a to 

ještě za mnou). Jenomţe já jsem byla domluvená, ţe pojedu ke Kačce, měla 

jsem pro ni nějaké věci od Pierra (ach ta láska francouzská, coţ jsme ji 

samozřejmě musela schovat do balíku knih, protoţe měla doma Dana haha, 

jak to můţe takhle koučovat, fakt nechápu). Ale zpátky k Jirkovi. Do bytu 

jsem přijela mírně připitá někdy kolem půlnoci, měla jsme toho aţ aţ, byla 

mailto:jirkadvorak@email.cz
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jsem utahaná, ráno jsem vstávala v šest. V bytě neuvěřitelně naklizeno a Jirka 

měl navařeno! Nechápu, to jsme v ţivotě neviděla. On upekl kuře! Ty se 

určitě směješ, ale on si ani vajíčka neumíchá, takţe to váţně byl vodvaz. Byla 

jsem mrtvá a najedená od Kačky, takţe jsem si nedala. Něco takového jsem 

vůbec nečekala. Ţe by nějaký splín?!? Kdyţ jsem doma, tak si mě ani 

nevšimne, vţdycky je rád, kdyţ někam odjíţdím (jen jeď, jen jeď, pěkně si to 

tak uţij, úplně z něj cítím, jak je rád, ţe se mě zbaví, ţe si bude moct sedět 

doma a nic nedělat). No jsme zvědavá, jestli to bude mít i další vývoj. Ţe by 

třeba zase jednou předmanţelský sex? Uţ je to zase skoro měsíc, tak snad 

něco přijde ... No nic, všechno to probereme osobně. Napiš kdy a kde a já tam 

budu! 

Mává Esterka 

 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Drsné ráno 

19.4.2008 12:42 

Zdravím tě, má noční morální podporo. 

Tak samozřejmě ranní vstávání bylo dost náročné, měla jsem pocit, ţe 

nevstanu. Ale vstala jsem, protoţe jsem musela, jak jinak. Ale kdyţ jsem se 

plácla mezi postelí a koupelnou, tak volal Petr. Včera mu nějak nešel internet 

v hotelu, dost moţná to ani nezkoušel a hlavně přišel pozdě, říkal si, ţe uţ 

budu spát, tak mi nechtěl volat. Je to zlatíčko. A ţe ho mrzí, ţe jsem si dělala 

starosti, ale ţe se to pokusí něčím pěkným odčinit. Tak to uţ se nemůţu 

dočkat.  

Moje dnešní pracovní nasazení se blíţí nule. Teda spíš na nule je. Prostě mě ta 

práce celá štve. Hlavně lidi kolem. Proč se mnou jednají jako s neschopnou 

pipinkou? Zakázky nosím, plán plním, o klienty se starám,  co po mě chtějí? 

mailto:kvetouci.ruze@seznam.cz
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To si mám jako rozumět a vykládat s babama u kávovaru? A být na ně milá? 

Ale to není součást mojí práce? Teda ve smlouvě to rozhodně nemám. To 

měli říct hned na začátku, já bych si tu práci rozmyslela. Kdyby nějdřív 

ukázali moje kolegyně, nenastoupila bych. Kdyţ uţ jsou mladé, tak řeší 

akorát co uvařit, kdy otěhotnět, kolik druhů cukroví napéct. Děsný. O tom ten 

ţivot přece není! Takhle se zahrabou kvůli chlapovi a zblbnou. Jsou to 

chudinky. Jenom mi závidí, ţe si můţu dělat co chci. Tuhle šanci oni 

promarnili. Ale to jim samozřejmě nedochází. A ţe se za mnou chlapi otáčí? 

Taky ţe pro to dost dělám :-) 

Odjíţdím k rodičům, zůstanu tam přes noc a nemám mobilní internet, takţe 

nebudu moct mailovat. Mí rodiče nepatří zrovna do skupiny lidí, která by 

uměla s počítačem a tušila, co je to internet. Proto se teď na pár dní odmlčím. 

Tobě přeji příjemný víkend, uţijte si pěkně spolu s Ester a ahoj nejspíš do 

nedělního večera! 

Danka 

 

Od: sharinka@yahoo.com 

Pro: ester.tomanova@seznam.cz 

Předmět: Re: Návrat do Prahy 

19.4.2008 18:12 

Milá Esterko,  

vdala jsem se do Dubaje a do Prahy zatím nemám v plánu přijet. Přijmi proto 

mé pozvání ke mně, letenku najdeš v následujících dnech ve své poště.  

Ne, to je legrace. Jsem tento týden v Dubaji, ale neboj, nevdávám se, nýbrţ 

pracuji. Fakt dobrá zakázka. Kromě toho ţe jsou ochotni mě dobře zaplatit, je 

velmi zde velmi milý pan šéf. Sice je o nějaký ten pátek starší, ale pozorný. 

Vypadá to slibně, takţe si to tu asi uţiju;) Kromě toho by si mě mohl brát 

častěji, coţ by mi fakt pomohlo rekonstruovat byteček:-) 

mailto:sharinka@yahoo.com
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Abys neřekla, ţe ti nic neprozradím: jmenuje se Petr, je mu 47, ţije v Opavě, 

coţ je super, ţe aby mohl být se mnou, tak mě musí najmout na nějakou 

cestu:-) Nejspíš bude ţenatý, tradiční táťka od rodiny, který doma seká latinu 

a na sluţebkách dělá frajera. No co. Zkrátka je čeho vyuţít. A důleţité je, ţe 

po mně nebude nic chtít, ţádné závazky, ţádný společný ţivot a tak dále a tak 

dále, prostě nic, co by mě mohlo jakkoli obtěţovat:-) Prostě si tu jen trochu 

uţiju a dál třeba taky. Zatím se bavím dobře, i kdyţ uvidíme, jestli se vůbec 

na něco zmůţe. A nesměj se, ţe je taťka, zas tak taťkoidní není. Naopak je 

velmi zachovalý, gentleman, nevtíravý, není to ţádný primitiv, se kterými se 

setkávám aţ moc. Aspoň u mně napravuje těm hovnařům, co si myslí, ţe jsou 

chlapi, reputaci ;-). 

Z Jirky si nelam hlavu, je to jenom chlap, ale je divný, ţe takhle blbne, je fakt, 

ţe zrovna on se nikdy galantně a podlézavě nechoval. Uvidíš, třeba jen měl 

nějaký zatmění mysloi nebo tak něco, nebo se zase po čtvrt roce ozvalo jeho 

libido. Ţe by po těch svých kecech o sexuálním ţivotě a jeho potřebách došlo 

i na nějakou akci? Skoro k neuvěření. Hlavně se tím nenech zmást. Je to jen 

malé zatmění, které ho nejspíš přejde stejně rychle, jak začalo.  

Zavolám ti příští týden, aţ budu v Praze, a probereme to všechno osobně. Uţ 

se moc těším.  

Měj se fanfárově! 

Pusu posílá navţdy jen Tvá  Shark@ 

 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Drsné ráno 

19.4.2008 20:12 

Milá růţičko,  
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tak jsem po cyklistickém výletě zpátky. Přeci jen jsme s Ester nakonec vyjeli. 

Bylo to hezké, pohodová vyjíţďka, ujeli jsme asi necelých 50 km. Příjemně 

strávený den. Aspoň jsme si trochu odpočinuli, protáhli ztuhlá těla a byli 

trochu spolu. I tak jsem ale myslel na tebe, jak se asi máš u rodičů a jestli se 

večer připojíš, nebo aţ v neděli, teda pokud se v neděli vracíš. Teď jsem si tu 

přečetl, ţe u internetu nebudeš, to se nedá nic dělat, jen jsem si na to naše 

psaní uţ tak nějak navyknul a vţdycky mě moc potěší, kdyţ v mailové 

schránce najdu psaní od tebe. Takhle se mám aspoň na co těšit.  

Po výletě na kolech  se šla Ester učit, tak jsem zase osiřel s počítačem. Je to 

takové smutné, na práci nemám náladu, spát se jít v osm hodin večer nechce, 

ač jsem po výletě příjemně utahaný. Volal jsem kamarádovi, ţe bych se u něj 

stavil na kus řeči, ale je s manţelkou u jejích rodičů. Takţe smůla, přemýšlím, 

jestli ještě nejít od desíti do kina. Kino já moc rád. Je to pro mě velmi 

příjemná relaxace, úplně na všechno zapomenu a jen se oddávám dění na 

plátně. Dneska bych fakt nějaký relax potřeboval, prostě vypnout hlavu a 

konec. Dobrý je na to i sex:-) Ale to je u nás trochu problém, ale tím tě 

opravdu nechci zatěţovat. To jsou moje problémy. No uvidíme, jak to 

s dnešním večerem dopadne.  

Měj se krásně růţe růţová nebo rudá nebo nějaká úplně jiná?  

Jirka 

 

Od: ester.tomanova@seznam.cz 

Pro: sharinka@yahoo.com 

Předmět: Re: Re: Návrat do Prahy 

20.4.2008 10:54 

Šárko, Šárko,  

co jného by se dalo od tebe čekat, neţ se si uţíváš s nějakým muţem a ještě 

tomu říkáš práce;) Ba ne, vím, jak náročné tlumočení je a jak moc ho dokáţí 
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otrávit nepříjemní lidé kolem. Ty jseš statečná, ţe se takhle vydáš kamkoliv a 

nevíš, jaký to bude, s jaký lidi tam budeš muset vydrţet, Takţe jsme za tebe 

ráda, ţe jseš v dobré společnosti a ţe si to uţíváš. Aspoň něco. Vydrţet týden 

kdesi s kyselejma ksichtama je váţně děs-běs. A vyděláš si, takţe uţ za chvli 

budeš mít byteček jedna radost přesně podle svých představ. Uţ se těším, aţ 

příští týden uvidím další hotovou etapu. Uţ jsem u tebe nějakou chvilku 

nebyla. Naposledy jsme viděla hotovou linku a rozestavěnou koupelnu, teď uţ 

máš nejspíš hotovou tu obrovskou vanu. Ţe bych se k tobě chodila koupat? 

Včera jsme byli s Jirkou na kolech. Hezká vyjíţďka, ale bylo to nějaké divné, 

stejně tak divné jako vţdycky v poslední době. Jirka nekomunikuje, tváří se 

jako by mu ulítly včely. Tak nějak jsem doufala, ţe se po mém návratu 

z Paříţe trochu sebral a ţe budeme v pohodě, ale evidentně se nic takového 

nestalo. Tyhle jeho nálady a stavy mě opravdu mučí. Proč prostě nemůţe říct, 

co ho štve, ulehčilo by nám to oběma.  

Kdyţ já uţ ani po těch letech nemám chuť snaţit se mu vyhovět, vím, co se 

mu líbí, čím ho dostanu, ale uţ mě nebaví se snaţit, kdyţ vím, ţe i tak to bude 

za chvíli zase nijaké. Zase se pak postaví do role mučedníka, kdy já za nic 

nemůţu, ţe všechno je jenom v něm, ţe se pokusí na tom zapracovat... No 

známe to.  

Uţ to ţe večer zmizel do kina dokládá to, ţe není v pohodě. Já se večer učila a 

on chtěl jít stejně na kravinu, kterou bych nechtěla vidět ani omylem... A kino 

od desíti ja na mě uţ docela pozdě, aspoň jsem vyuţila čas a udělala něco do 

školy. Za chvíli mě čeká zkouškové – ble!  

Teď Jirka ještě spí, ani nevím, kdy vlastně přišel, to uţ jsem spala já. Prostě 

víkendová rodinná idylka. Do vaření se zatím nehrnu, protoţe co já vím, co 

on má a jak v plánu. Třeba někam zmizí. To bych docela ocenila, aspoň bych 

měla klid na psaní seminárky a trochu si i odpočinula. Jsem pořád někde mezi 

lidma, ţe si fakt uţívám chvíle, kdy jsem sama a nikdo po mně nic nechce.  
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Jdu smolit seminárku, ať uţ to mám za sebou! Uţívej si toho tvýho taťuldy a 

dej si pozor, ať tě nechce angaţovat jako svoji aupairku:-) To bych se fakt 

nasmála, jak běháš kolem řvoucích dětí a jseš upatlaná od šťáviček a kašiček 

a do toho někdě v Opavě – kde nemají ani metro! To je přesně ţivot pro tebe. 

Takţe si dávej na pána bacha, aby s tebou neměl nějaké strašlivé úmysly.  

Měj se krásně a piš básně, ať mám co číst;) 

Terka 

 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Drsné ráno 

20.4.2008 21:26 

Čauky Jirko,  

tak jsem konečně zpátky ve městě, vykoupaná a vyvoněná. Vesnický ţivot po 

vzoru mých rodičů je váţně něco šíleného. Ani ti to nebudu popisovat, 

protoţe by sis o mně musel myslet šíléné věci. Mý rodiče jsou obyčejní! 

zemědělci, kteří nosi montérky a holinky, ţadné jiné oblečení prakticky 

neuznávají, kromě máminých 30 let starých x-krát přešitých šatů do kostela. 

Zas je dneska ráno oblíkla, aby na boha udělala dojem. Ten ale neudělá, 

protoţe bůh ji zná především v těch teplákách u dobytka. Táta s mámou mě 

vůbec nechápou, nechápou, ţe pracuju. Neustále od nich při kaţdé příleţitosti 

poslouchám, jak jsme stará a ţe je strašné mít děti na stará kolena. Vyjmenují 

mi všechny holky ze sousedství, které v mém věku mají uţ skoro dospělé děti, 

protoţe jim uţ v 17 bylo jasné, ţe v ţivotě je nejdůleţitější vzít si prvního 

blbce, který projde kolem jejich vrat. To, ţe ten blbec se časem ukáţe jako 

opilec a hulvát, který pro slovo a pro ránu nejde daleko, uţ nikdo neřeší. 

Ţenská je od toho, aby poslouchala chlapa. Já u nás na vsi platím za dámičku, 

mám výšku, nemám děti, jezdím sama autem a nikdo mě nechce. Nejspíš o 
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mě kolují o spekulace, ţe jsem lesba. Být v 26 ještě svobodná je nehoráznost! 

A protoţe jsem panička z města, tak mě ani nikdo nemůţe chtít.  

Máma si vzala do hlavy, ţe si mě Petr nikdy nevezme a uţ nebude chtít další 

děti, kdyţ uţ má svoje dvě. Takţe ho u nás zavrhli. Krom toho ani já nejsem 

ráda, kdyţ Petr vidí, z jakého jsem prostředí a jak ţijí moji rodiče. Dvůr je 

plný hnoje a trusu, kdyţ tady Petr byl v elegantním, dobře padnoucím obleku, 

máme přivezl kytku a tátovi dvanáctiletou whisky, tak z toho bylo pořádné 

fópa. Mám mu řekla, ţe to nemel kupovat, protoţe má kytek plný záhon a táta 

nevěděl, co to vlastně dostal. Kdyţ mu Petr vysvětlil, ţe je to pití, tak ho táta 

nutil, aby si dal s ním, ţe u nich pije kaţdý a ţe je jedno jestli řídí nebo co, to 

jsou jen výmluvy. Takţe Petr si samozřejmě nedal, zatímco se můj táta sám 

opil a vyprávěl Petrovi ty nejstrašnější vesnické historky o prasatech, 

dobytku, o tom, jak táhli oţralého souseda z vedlejší vesnice a nejveselejší 

historky byly samozřejmě o mě. Určitě ti nemusím zdůrazňovat, ţe to byli ty 

nejpikantnější, které matka doplňovala patřičnou fotodokumentací. 

Samozřejmě vybrala ty nejlepší fotky, kde mi to opravdu slušelo – rovnátka, 

umaštěná hlava a beďary jsou jen základ. Došlo i na fotky, jak si nahá hraji 

v hnoji. Petrovi bylo jasné, jak mi je, tak návštěvu slušně ukončil. Naši mu 

museli nabalit hromady masa, jinak by umřel hlady, protoţe masu v krámu 

není masu, ale jakási hmota, která nemá s masem nic společného.  

Jak sám chápeš stál můj víkend opravdu za to. Musela jsem se jít podívat asi 

na 10 dětí – tím se u nás lečí lesbické sklony. Třeba něco chytnu a zázrakem 

taky porodím. Jsou to burani. Ale vím, ţe kdybych k našim nejezdila vůbec, 

ţe by z toho byli dost špatní. Mají jenom mě, můj brácha se zabil na motorce ( 

mohl si za to sám, byl opilý a napálil to přímo do stromu, ale to se u nás 

nesmí říkat, na to jsou velmi přecitlivělý). Tady vidíš, jak jsou primitivní. 

Váţně se za ně stydím.  
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Ani si nechci představovat, jak by se chovali na moji svatbě. Já chci 

velkolepou svatbu na zámku, všechno musí být perfektní, a to oni nejsou. Asi 

je ani nepozvu. Petr tam bude mít lidi určitě i obchodní partnery a já nechci 

vypadat jako vesnická husa. Tohle mě váţně trápí. Šla jsem i schválně 

studovat do Prahy, abych si aspoň trochu uţila velkoměsta, chtěla jsem tam 

zůstat, ale v té době jsem neměla za co a máma by se z toho uţ asi zbláznila. 

Byla jsem nějakou dobu v Brně, ale i to na ní bylo příliš a dělala mi scény, ţe 

se ani o rodiče nepostarám – zatím jsou naštěstí soběstační, ale děsím se toho, 

ţe jednou nebudou. Kaţdopádně o statek se jim starat nebudu. To není nci pro 

mě, nehodím se ke zvířatům. Toho si naštěstí i naši všimli:-) Takţe nečekají, 

ţe povedu statek. Aspoň něco.  

To by o mých rodičích stačilo. Doufám, ţe si o mně teď nebudeš myslet nic 

špatného. Stačí, ţe se za svoje rodiče stydím já. Nicméně lepší uţ to fakt 

nebude. Ale štve mě to. Proč nemůţu mít normální rodiče, za který bych se 

nemusela stydět? Proč s nima nemůţu něco podniknout, vyrazit s mámou na 

nákupy, na kafe, na víno? Prostě cokoli? 

Hele, u tebe s Ester to asi není úplně dobrý, ţe? Nejsme spolu. Mluvíte vy dva 

spolu vůbec? Vţdyť ty od ní spíš utíkáš, neţ aby jsi byl s ní? Tohle váţně 

není dobré? Ráda bych ti něja pomohla. Třeba aspoň tím, aby ses 

„vypovídal“. Třeba tě něco trápí. Já se ti taky vypovídala, jak mě trápí, ţe 

mám takové rodiče. A to mě trápí hodně, to mi věř.  

Uţ jsem ti toho dnes napsala moc, tak uţ radči skončím, abys to vůbec měl 

ještě sílu číst :-) 

Pěkný večer, dobrou noc! 

Danka 

 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

mailto:jirkadvorak@email.cz
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Předmět: Re: Re: Re: Drsné ráno 

20.4.2008 22:56 

Milá Danko,  

kaţdý tvůj mail mě potěší, i ten, ve kterém si vyléváš srdíčko. S rodiči to není 

jednoduché, docela tvé pocity chápu. Taky nejsem ze svých rodičů nadšený. 

Mí rodiče mě měli aţ před čtyřicítkou, asi ani dítě moc nechtěli, máma uţ 

měla syna z předchozího manţelství. No a teď uţ jsou oba v důchodu a úplně 

celý ţivot zabalili. Vypadá to asi tak, ţe sedí na gauči a čekají, aţ tu jednoho 

dne nebudou. Na všechno nadávají, všechno je špatně, nic nemůţou ... Hrůza. 

Dřív jsem se je snaţil různě dostat ven, do něčeho je zapojit, ale oni o to 

nestojí. Takţe buď ráda, ţe tvoji rodiče pilně pracují na statku a nezabalili to. 

Asi se za ně taky trochu stydím, ale ne tak jako ty, tím ti to samozřejmě 

nevyčítám. Rodiče si nevybereš. Ester zrovna dneska večer byla u svých 

rodičů, já tam s ní moc nejezdím. Chce si popovídat. Ona má s rodiči dobrý 

vztahy, všechno s nimi rozebírá, určitě i náš vztah. Její máma jí radí, ona jí 

sice ne hned ale časem dá za pravdu a poslechne ji. Trochu se bojím, ţe pro ni 

v očích jejích rodičů nejsem dost dobrý. Necítím se u nich zkrátka dobře, ona 

mě k návštěvě u nich nepřemlouvá, valstně uţ jen oznámí, ţe tam jede. 

Nemám důvod ji nějak omezovat, nebo ji něco zakazovat. A kdyţ chce rodiče 

vidět, proč by za nimi nemohla jet? Na to nic špatného není.  

Ty se svými rodiči netrap, stejně je nezměníš, jsou tvoji jednou pro vţdy! Ber 

to, jak to je. Určitě zvládnou i tvoji zámeckou svatbu! A kdy ţe se to vlastně 

vdáváš?  

Nechci tě svými problémy zatěţovat, sama máš svých starostí dost. U nás 

s Ester je to hodně komplikovaný, hlavní problém je v tom, ţe já potřebuji 

něco, co ona mi není aţ tak schopná dát. Týká se to sexu. Těţko se o tom 

mluví. Ona se snaţí, ale není to úplně ono. Já si moc váţím toho, co pro mě 
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dělá, i jí to poměrně jde, ale vím, ţe ji to trápí. Ale nemůţu si pomoct. Nejde 

to jinak. Ona s tím prostě musí bojovat. Je mito moc líto, jsem neschopnej.  

Danko, opravdu tě tím nechci obtěţovat, sama bys to těţko chápala.  

Dneska jsem nějaký unavený, seděl jsem u počítače celý večer. Půjdu si pustit 

nějaký film, asi Pána prstenů, fantazy – to je něco pro mě. U toho krásně 

zrelaxuju.  

Dobrou noc a sladké sny! 

Jirka 

 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Drsné ráno 

21.4.2008 13:43 

Ahoj Jirko,  

tak dopolední porada mě z povíkendové rozladěnosti opravdu probrala. 

Vypadá to, ţe se náš šéf přes víkend zbláznil  - chce po nás dost šílené 

objemy. Náš region nijak bohatý není, neprodáme tolik reklamy jako v Praze. 

Nevím, co blbne. My můţeme akorát tak doufat, ţe se chlapec umoudří. Jinak 

jsme bez práce.  

Nevím, co si mám vlastně pod tím tvým trápením představit. Jako ţe s tebou 

Ester nechce spát? Nelíbí se jí to? Nebo s tebou málo spí? Nebo kde je 

problém? Třeba se ti trochu uleví, kdyţ se vypovídáš ;) 

Já teď musím pracovat a večer mám sraz s jedním kamarádem. Chce něco 

nafotit, tak jsem zvědavá, co si na mě vymyslel:-) 

Ale na mailíka od tebe se moc těším! 

Danka 

 

Od: jirkadvorak@email.cz 

mailto:kvetouci.ruze@seznam.cz
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Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Bolavé srdce 

21.4.2008 23:51 

Ahojky Danko,  

uţ je zase večer a já usedám k mailu pro tebe. Přiznám se, ţe jsme na něj chtěl 

mít klid, a tak jsem čekal aţ Ester půjde spát. Krom toho jsme tady večer 

řešili letní dovolenou, já bych radši na vodu a ona na kola, takţe asi pojedeme 

na kola, ať má radost. Já to nějak zvládnu. Ï kdyţ ta voda by byla lepší. 

Vypadá to na Norsko, trochu se toho obávám, ale snad to nějak zvládneme. 

Aspoň se někam podíváme – to tvrdí spíše ona, já nikam jezdit nemusím. 

Cestování mě nijak zvlášť nezajímá. Ona by mohla pořád někde jezdit. Doma 

toho opravdu moc nenasedí.  

Jsme hodně rozdílní, a proto musíme hodně hledat kompromisy. Myslím si, 

ţe nám to jde. Ona mě nechává sedět doma a já ji nechávám lítat po světě. To 

ale nejsou jediné rozdíly, které mezi námi jsou.  

Jak jsem ti jiţ naznačil, je to hodně sloţité a nemluví se o tom úplně 

jednoduše. Jak uţ vís, jde o sex. Ester by se mnou moc ráda spala, vím, ţe má 

sex ráda. Ale já ji nejsem schopný pořádně uspokojit. Jde o mou psychiku. 

Opravdu se to těţko říká, ale mě normální, klasický sex moc nevzrušuje, 

potřebuju k tomu trochu víc. Ester je zase spíš pro ten normální sex. Ty moje 

věci jí moc neříkají, vím, ţe to dělá jen kvůli mě, a to není ono. Docela si to 

vyčítám, ţe jí takhle trápím. Nezaslouţí si to. Je to moc hodná holka, pro 

druhé by se rozkrájela. A pro mě toho udělala snad nejvíc v celém mém 

ţivotě. Jsem jí moc vděčný. Mám ji rád. A proto mě trápí, ţe se mnou není 

šťastná. Je to takový začarovaný kruh, vím to, chtěl bych s tím něco udělat, 

ale kdyţ jsme pak spolu, tak je to špatný. Nic neudělám, nic pěkného jí 

neřeknu. A ani nevím, co říct, vlastně do ní pořádně nevidím.  

mailto:kvetouci.ruze@seznam.cz


34 

 

Je to všechno ve mně. Trápí mě to. Rád bych jí uspokojit tak, jak by se jí to 

líbilo, ale nejde to, prostě se na to nějak nemůţu soustředit. Nemůţu přepnout 

v hlavě, pořád si představuju ty svoje věci, nemůţu tomu utéct. Nejde to. 

S kaţdou ţenou, se kterou jsem se normálně miloval, to nebylo ono. 

Nedokáţu to. Ester tím ubliţuji, vím to. Ale nechce tě tím zatěţovat. Stačí, ţe 

to trápí mě.  

Copak to máš dnes večer za program? Jaké focení? To bude kamarád fotit 

tebe, nebo se snad ty věnuješ focení? Kdyţ jsme tak u toho focení a fotek, 

poslala bys mi svoji fotku? Rád bych věděl, jak vlastně má vzdálená 

spřízněná duše vypadá. Jsem zkrátka zvědavý chlap. Na oplátku bych ti určitě 

poslal nějakou svoji fotku. I kdyţ tím budu riskovat, ţe ti nebudu stát ani za 

mail na rozloučenou. A to neţertuji. Takţe se nesměj! 

Půjdu dnes uţ spát, jsem nějaký utahaný.  

Měj se krásně, Danko! 

Jirka 

 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Bolavé srdce 

22.4.2008 11:14 

Ahoj Jirko,  

tak včerejší večer jsem si uţila, byla to sranda. Kamarád mě fotil do nějaké 

cyklistické reklamy, takţe jsem jezdila na kole u něj na zahradě. Já a kolo? To 

moc dohromady nejde, celkově nemám pro sporty to úplně správné 

pochopení. Takţe to spíš vypadalo tak, ţe mě nejdřív bude muset naučit jezdit 

na kole a pak teprve bude moct něco vyfotit. Teda na kole jako takovém jezdit 

umím, jako dítě jsem na něm jezdila, u nás na vesnici měli kolo všechny děti, 

ale to bylo všechno úplně jinak. Teď jsem nevěřila svým očím a hlavně svý 

mailto:kvetouci.ruze@seznam.cz
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rovnováze, protoţe jsem si musela nohy ve speciálních botách přicvaknout ke 

šlapce, copak jízda s tím jde, ale jet pomalu a zastavit tak, abych se 

nepřizabila mi uţ nešlo. Samozřejmě jsem několikrát spadla. On se mohl 

utlouct smíchy. Mě to ale vtipné nepřišlo. Ale nějaké fotky se snad povedli a 

on je bude moct pouţít. Pak jsme tam ještě jen tak blbnuli s foťákem a nafotili 

jsme nějaké cykloakty. Jsme na ně zvědavá. Ne ţe bych se nikdy nefotila 

nahá, s nahotou ţádný problém nemám, ale to kolo je k nahotě zajímavý 

doplněk. Ten můj kamarád ty fotky ještě po focení opravuje v počítači, proto 

mi ještě nic neposlal, ale jsem tááák zvědavá. Mám ráda moje fotky, zajímá 

mě, jak mě vidí jiní, jaká jsem v jejich očí.  

Já fotit neumím, mám foťák a na dovolené ho vytáhnu, ale fotografka nejsem. 

Neumím udělat hezké fotky. Kdyţ chci hezkou fotku, musí ji vyfotit někdo 

jiný.  

Posílám ti pár mých fotek, kaţdou jinou, aby sis o mně udělal lepší obrázek ;) 

Ale taky to můţe být horší obrázek. Je to jen pár fotek, kde se sama sobě 

líbím, tak doufám, ţe se budu líbit i tobě. Ty dvě v plavkách jsou z jedné 

dovolené a ta celá postava v šatech je z jednoho večírku. Do těch šatů jsem se 

zamilovala, původně jsem je měla jenom půjčený, ale protoţe byli tak úţasné, 

tak mi je Petr koupil. Zlatíčko moje.  

S tím tvým problémem vlastně aţ tak úplně nevím, o čem mluvíš. Ale myslím 

si, ţe to přeháníš, za svou sexualitu se stydět nesmíš. Nic není špatné, pokud 

se to líbí oběma, a to ţe je tomu Ester přístupná znamení, ţe jí to nevadí. Ţe tě 

chápe. Nic není špatné, pokud teda zrovna nejsi pedofil, coţ doufám, ţe nejsi. 

Ale to bys tady na internetu odpovídal na jiné inzeráty, neţ byl ten můj. 

Nemusíš se bát, já tě neodsoudím, mám dost pochopení a i jsem leccos 

vyzkoušela. Sex je nutné si neustále zpestřovat;-) Co se sexu týče, tak jsem 

přístupná lecčemu. A nemám se za co stydět. Je to úplně normální. Teda kdyţ 

člověk nikoho nepohoršuje. Ve dne na dětském hřišti bych si to s někým 
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rozdávat nechtěla. Neměl by ses trápit. Kaţdému se líbí něco jiného, to tak je, 

a je to dobře. Jinak by to byla děsná nuda. Hlavně se fakt netrap. Čím víc 

člověk o věcech přemýšlí, tím je to horší.  

Zítra se vrací Petr, tak se těším. Uţ se nemůţu dočkat. Tentokrát nějak vůbec 

nejsme ve spojení, nevím, co si o tom myslet, ale snad je to jen tím, ţe má 

prostě hodně práce a nemůţe od partenrů jen tak utéct. To by bylo blbé. Moc 

by toho asi nedojednal. Ale mně je tu smutno, uţ abych ho měla zpátky. 

Tentokrát je mi i jedno, jestli mi něco přiveze, hlavně abych uţ ho měla 

zpátky.  

Těším se na odpověď.  

Danka 

 

Od: sharinka@yahoo.com 

Pro: ester.tomanova@seznam.cz 

Předmět: Uţ brzy – uţ zítra! 

22.4.2008 23:50 

Zdarek Terinko,  

tak zitra uz se vracime, bude mi trochu smutno. Petr je velmi mily, no co 

snazi se. Dnes jsem byla jen s Cechama na posledni veceri, pozvali me, bylo 

to fajn. Sice jsem si puvodne myslela, jak vyuziju hoteloveho masera, saunu a 

pokojovou televizi snad se vsemi programy sveta, takze jsem ze zacatku byla 

otravena, ale nakonec musim rict, ze to nebylo tak spatne.  

Nejen ze jsem byla pozvana na veceri, kde jsme se vsichni dobre bavili, ale 

Petr mi vyjadril velkou spokojenost, zeptal se me, jestli by z me strany nebyly 

nejake prekazky pro nasi dalsi pripadnou!? spolupraci (nebyly, jak jinak), a 

jako podekovani za milou spolupraci jsem dostala nausnice. Z bileho zlata a 

s briliantem. To jsem teda vazne koukala. Petr nasadil zajimavou taktiku. 

Celou dobu kolem me jenom tak mile chodi, zajima se, jak se mam, jak jsme 

mailto:sharinka@yahoo.com
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se vyspala, a nakonec se vytasi s takovymhle darkem! Je pravda, ze takhle 

obcas neco dostanu, ale zpravidla nejake reklamni predmety, kytky, lahev 

vina, proste nic osobniho, ale tohle. Zase si muzu byt jista tim, ze se dalsi 

spoluprace bude konat. To mam radost.  

On se stejne ani na nic nezmuze, urcite ma doma manzelku, dost mozna mam 

ted nausnice stejny jako jeho dospivajici dcera. To mi fakt nevadi. Mne se 

libi. Oficialne je to darek od nich ode vsech. Coz je vtiopne, protoze na to ten 

jeden pan od nich z firmy pri te veceri koukal jako na zjeveni. Takze ocividne 

o nicem nevedel. Nebo vedel o darku, tak cekal kytku. Asi se desi, ze se na to 

budou skladat. Ne, ja nevim. Ale tenhle pan je takovy cely ustraseny.  

Takze si pan petr pohodil sve ego a muzskou jesitnost a zitra se muze vypravit 

domu jako vzorny manzel s krasnymi darky z klenotnictvi. Proste jasny 

zenac-podpantoflak. Je to fakt zabava pozorovat tu ty chlapy. Tenhle 

ustraseny ma evidentne milou a tolerantni zenu, protoze me tak akorat zdravi 

a kdyz neco potrebuje, tak se rozklepe. Asi se boji zeny, aby si nahodou neco 

nemyslela. Pritom mit doma takovyhleho umastence, tak se fakt nebojim, ze 

by se na nej hrnuly davy vdavek nebo aspon sexuchtivych zen. Jeste je tu 

jeden takovy tricatnik, toho mam rada, je s nim legrace. Skamradili jsme se. 

Je uplne normalni na nic si nehraje, uplne v klidu mi rekne, ze ma doma 

manzelku s malou holcickou. Dokonce mel jeden vecer nejaky splin a bylo 

mu po zene smutno, sedeli jsme spolu u vina a on se mi sveroval. Aspon 

nejaka, ktera ma chlapa, co ji miluje a nestydi se za to. Ukazoval mi fotky 

zeny a holcicky. Ma mladsi zenu, muze ji byt tak 25, takze asi jako nam a uz 

ma dite. Je to hezky. Zavidim, a protoze tohle takovyhleho chlapa, co by se za 

mne nestydel a nechodil za jinejma, nenajdu, protoze by si me ani nevsimnul, 

zustanu na veky sama. Nebudou mi moct ublizovat, nevykaslou se na me, 

usetrim si spoustu nervu a neustaleho ohlizeni se na neco a ustupovani... Ale 
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je to hezky videt, ze to nekde funguje. Moc jim to preju. Jsou spou stastni. A 

ta holcicka je nadherna princeznicka.  

No nic, hele ja uz mam dve rano, takze jdu spat. Zitra priletim a zavolam, 

abychom se sesly! Pa pa a dobrou s kobrou! 

Navzdy jne tvoje Shark@ 

 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Fotky 

23.4.2008 00:23 

Teda Danko, ty jsi ale krásná ţena. Na těch fotkách vypadáš senzačně. 

Představoval jsem si tě jako krásnou a sebevědomou ţenu, ale překvapila jsi 

mě. Jsi opravdová krasavice. Proti tomu moje fotky, které ti posílám, jsou 

váţně slabota. Pochopím, kdyţ se někdo jako ty, nebude chtít se mnou 

zahazovat. Jsem zkrátka jen obyčejný kluk, snílek, který věří v lepší svět. Nic 

víc. Snad se ti budu alespoň trochu líbit ;) A kdyţ ne vyloţeně líbit, tak si se 

mnou snad budeš i nadále psát. Ani nevíš, jak mě naše dopisování těší. 

Z kaţdičkého mailíku od tebe mám velkou radost. Vţdycky mě rozveselí. A 

kdyţ se k tomu přidají takovéhle fotografie, na kterých je takováhle 

neuvěřitelná kočka, jejda to se pak nemůţu udrţet. 

Tobě se vrací Petr, musím se přiznat, ţe mu závidím, doma na něj čeká 

překrásná přítelkyně, na kterou se určitě okamţitě vrhne. To my se na sebe 

s ester opravdu nevrháme, máme sex tak jednou do měsíce. Chtěl bych ji 

uspokojovat a připravovat rozkoš, ale prostě mi to nejde. Potřebuji jiné věci 

neţ ona. Máš pravdu, ţe pokud člověk vyloţeně nepohoršuje, tak je všechno 

v pořádku, to je i můj názor. Nejsem úplná úchyl, pedofil uţ vůbec ne. Děti 

mi nic neříkají. Nevím, jak ti to říct, je to opravdu těţké.Ale bát se nemusíš, 

ani o mně, ani o sebe. Jen o tom nerad mluvím. 
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Měl bych Ester někam vzít, aby viděla, ţe nejsem úplný pecivál a taky, ţe ji 

mám rád.  

Nebudu tě vyrušovat ze spánku, princezno. 

Ať načerpáš hodně sil do dalšího dne! 

Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Fotky 

23.4.2008 10:16 

Jirko, Jirko, 

kampak ty na ty tvoje nápady chodíš? Proč si myslíš, ţe bys měl být ošklivý? 

Ošklivý nejsi, mě se líbíš, fakt hodně. Jsi přesně typ muţe, který se mi líbí. 

Sportovní typ, který visí někde na skále a celý svět mu leţí u nohou. Spíš je 

mu ukradený, protoţe on je nad ním. Úţasný. O takových adrenalinových 

aktivitách tajně sním, ale kdyţ by na to přišlo, tak bych asi ţádnou nezkusila. 

Nevím, ale bojím. Nemám ţádnou sílu a ţádnou fyzičku. Vůbec nesportuju. 

Petr nesportuje a moje kámoška taky ne.  

Jinak mojí kolegyni se taky moc líbíš, prý by si dala říct, ale jen tak mezi 

námi: ta za to nestojí. Je asi tak o 10 let starší neţ ty a zoufale se snaţí někoho 

uhnat, kdo by dělat tátu jejím hyperaktivím dětem. Neřekla bych, ţe bys měl 

zrovna v plánu mít najednou desetileté děti. Ale co já vím. Co vlastně ty a 

děti? Plánujete nějaké, mluvíte o tom? Já zatím tu potřebu nemám a Petr uţ 

dvě má. Ten uţ další opravdu nepotřebuje. Stačí mu to. Vţdycky se směje 

svým kamarádům, který s mladými ţeny pořídí mimino. On uţ nechce. A 

kdybych já časem chtěla? To nevím, spoléhám na to, ţe kvůli mě ustoupí a 

dítě si pořídíme. Ale třeba to na mě vůbec nepřijde, děti mě nijak zvlášť 
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neberou. Kdyţ potkám na ulici ţenskou s kočárkem, tak se do něj ani 

nepodívám. Nic mi to neříká.  

Ale vdávat bych se chtěla. To se mi moc líbí. Chtěla bych být překrásná 

nevěsta, taková ta princezna v úţasných šatech. Doufám, ţe mě Petr uţ brzo 

poţádá o ruku. Dneska uţ konečně budu s ním.  

Uţ aby byl večer. Měj se fajnově a vem uţ Ester konečně někam! 

Danka 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Fotky 

23.4.2008 23:15 

Krásný večer princezno, 

ty jsi teď nejspíš uţíváš nějaké vysněné romantiky se svým přítelem, coţ ti 

závidím. Já jsem sám u počítače. Ester šla spát. Byli jsme na večeři, moc se jí 

nechtělo, ţe má ještě nějakou práci a tak, ale nakonec šla. Šli jsme pěšky do 

nedaleké pizzerie, cestou jsme ani nemluvili, tam jsme se rozpovídali o práci, 

o knize, na které teď pracuju, tak jsme se aspoň bavili. Najedli jsme se, řekl 

jsem jí, ţe ji mám rád, ona se jen usmála. Vím, ţe by chtěla víc, ale to je to, 

co mi nejde. Neumím jí říct, ţe ji miluju. Není to asi úplně pravda. Nedokáţu 

si představit, ţe bych byl najednou bez ní. Ţe bychom se rozešli. Tahle 

představa mi úplně svírá srdce. Ale zároveň jí nejsem schopný říct, ţe ji 

miluju. Vztahy jsou svazující. Chtěl bych dělat spoustu věcí, ale nemůţu, 

neustále se na něco ohlíţím, jsem svázaný. Nemůţu se hnout. Nemůţu ani 

tam ani zpátky. Ani nikam jinam. Je mi to vůči ní líto, ale zatím mi nejde to 

změnit. Rád bych se tohodle děsnýho stavu zbavit. Nedá se s tím ţít.  

Takţe asi tak, takţe chápeš, ţe téma děti a svatba nás nijak moc netýká. Ester 

by si mě vzala, to vím, ale svatbou se nic nezmění. Budeme spolu ţít dál 
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úplně stejně jako do teď. A děti? Na ty má ještě čas. Děti člověka strašně 

omzeí, vidím to na tom svém kamarádovi, nic nemůţe, protoţe mají dítě. 

Kdyţ uţ něco můţe, tak dítě onemocní a on uţ zase nemůţe. Co je tohle za 

ţivot? Je úplně uvázanej. A to to dítě chtěla jeho ţena. Ale asi si taky do 

budoucna jendo dítě pořídíme, ale to budeme muset koupit větší byt. Tenhle 

je váţně malinký, s dítětem by to tu vůbec nešlo. Uţ takhle se sem 

nevejdeme.  

Jinak jsem moc rád, ţe tě moje fotky nevystrašily. A taky se musím přiznat, 

ţe mě zájem tvojí kolegyně těší – lepší vrabec v hrsti, neţli holub na střeše. 

Kdyby bylo nejhůř, určitě si na ni vzpomenu.  

Měj se krásně, princezno! 

Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Fotky 

24.4.2008 13:27 

Ahoj Jirko, tak včerejší večer a Petrův návrat nijak radostné nebyli. Vrátil se 

sice v pořádku, ale byl celý rozmrzelý a unavený, takţe šel akorát tak spát. 

Takţe jsem si neuţila vůbec nic. Ale vím, ţe nespal. Poznám, kdyţ spí a kdy 

dělá, ţe spí. Proč si muţi myslí, ţe ţeny nic nepoznají? Nesmysl. Poznáme 

víc, neţ si jste ochotný přiznat. Promiň, to nebylo na tebe. To je jen můj 

citový výlet.  

Ale nevím, co se s Petrem děje. Takhle divný se ze sluţebky ještě nevrátil. 

Asi se jen nedaří obchody, jak si naplánoval. Doufám, ţe to nebylo fiasko. 

Měl novou tlumočnici, prý nějakou mladou, bál se, aby to zvládala, protoţe 

přeci jenom u té arabštiny člověk nikdy neví. Dřív s ním jezdívala taková 

postarší paní, která si řekla, ţe uţ tlumočení nezvládá, ţe to příliš náročná 
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práce a ţe chce pomáhat dceři s vnoučaty. Byl na tu paní zvyklý, takţe ho tím 

nijak nepotěšila. Ale co můţe dělat, je to její rozhodnutí. Třeba to s tou 

mladou holkou vůbec nešlo. Krmě toho říkal, ţe jí je tak kolem 25 a ţe má 

údajně umět bezvadně arabsky. Jak se to stihla naučit? Třeba mi pak poví 

něco bliţšího, aţ se z toho dostane. Hlavní je, aby se z tohoto stavu dostal co 

nejdřív. Tohle se nedá.  

Moc mě mrzí, ţe máte s Ester krizi, ale nepropadej panice, to jsou jen takový 

fáze. Za nějakou dobu bude zase dobře.  

Jdu pracovat, nedělám to nadšeně, ale šéfa stále ještě nepustila jeho vize 

závratných objemů, tak musíme trpět.  

Jo a nedělej si legraci z mojí kolegyně, nebo jí řeknu, ţe se s ní chceš 

seznámit.  

Pěkný den a zase něco napiš, uţ se moc těším.  

Danka. 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Fotky 

24.4.2008 18:54 

Danko, ty jedna nezbednice,  

co mi to chceš s tou svojí kolegyní udělat? Snad nás nehceš dát dohromady? 

Co bych si s ní počal? Kam bych jí zavřel? Je pravda, ţe mám sklep, ale 

v tom uţ jsou kola a lyţe! Nešťastnice jedna, nezbývalo by mi, neţ ji vydraţit 

na ebuy, to by ale mohla udělat i ona sama:-) Doufám, ţe to není tvá oblíbená 

kolegyně.  

Snad ses aspoň trochu usmála. Rád bych tě rozveselil. Čím bych ti mohl 

udělat radost? Mám tě unést do dalekých krajů, kde tě ţádné chmury 
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nedostihnou? Napověz, krásko. Udělám všechno, jen aby ses na ten svět 

nemračila.  

Jirka – zachránce 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Fotky 

24.4.2008 17:23 

Uţ jsem veselejší, Petr uţ se trochu probral a dnes mě bere na večeři. I jsem 

dostala dárek – náušnice, jako všechny dárky od něj jsou kouzelné. Hned si je 

dneska večer vezmu, aby mohl celý večer obdivovat, jak mi sluší. Určitě se na 

mě nebude moct vynadívat.  

Tak mě ale napadá, ţe mám v pondělí dopoledne nějaké vyřizování v Praze, 

neměl bys odpoledne čas? Ţe bychom zašli někam na kafe. Jen mě to tak 

napadá. Kdyţ uţ bude v té Praze. Moc často tam nejezdím. Sice jsem tam 4 

roky studovala, ale i tak se nechám ráda provézt po městě od rodilého 

Praţáka ;) 

Musím se jít chystat na večeři, měj se a dej vědět ohledně toho pondělka.  

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Pondělí 

25.4.2008 9:02 

Krásné ráno, krásný den,  

to víš, ţe na tebe budu mít v pondělí čas. Kdy a kde tě mám vyzvednout? A 

co by tě v Praze zajímalo? Praţský hrad, nějaká výstava, nebo divadlo? Co 

bys ráda? Pokusím se něco zařídit. řekni si cokoliv. Je toho spousta, co by se 

dalo vidět.  
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Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Pondělí 

25.4.2008 9:36 

Mě zajímá všechno, jsem hlavně zvědavá, kam jseš ochotný mě vzít ;-) Co mi 

budeš chtít ukázat. Jsem zvědavec obecný a těším se, ţe tě poznám osobně.  

Danka 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Pondělí 

25.4.2008 10:11 

Taky se těším, ţe tě poznám. Jen bych nerad, aby ses se mnou necítila dobře, 

nebo musela dělat něco, co tě vůbec nezajímá. Já bych s tebou šel kamkoliv. 

Ţenu, jako jsi ty, by se hodilo vzít do opery. 

Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Pondělí 

25.4.2008 10:58 

Tak do opery zrovna ne, ne ţe bych do opery nešla, ale vidím to na nějakou 

odpolední aktivitu, protoţe mě ještě večer čeká cesta do Opavy, víš. Nechci 

jet pozdě. Na mě je to dlouhá cesta, jezdím denně jen 20 km do práce a 

z práce.  

Danka 
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Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Pondělí 

25.4.2008 11:46 

Dobře, operu necháme na jindy a tentokrát spácháme jen nějaký odpolední 

program. Ještě mi dej vědět, kdy a kde tě najdu. Mám dnes ještě nějaké 

pochůzky a večer odjíţdíme na víkend ke známým na chatu. Pro jistotu 

posílám svoje číslo: 732 805 124. Krásný víkend, princezno Danko! 

Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pondělí 

25.4.2008 13:37 

Díky za číslo. Tady je moje: 774 949 094. Mě pěkný víkend opravdu nečeká, 

Petr bude mít u sebe děti. Tohle je opravdu zaručená antikoncepce. To budu 

v pondělí úplně hotová. Mám schůzku u Náměstí Republiky. P 12. uţ určitě 

budu mít čas. Těším se tebe. Danka.  

 

Pro: karliknovotnych@volny.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Schuzka 

27.4.2008 20:32 

Cauky Kajo,  

musim ti napsat, jsem uplne hotovy. Jak jsem ti rikal, ze si s nekym dopisuju, 

tak se zitra sejdeme. Jsem strasne nervozni, nemuzu myslet na nic jineho. 

Koupim ji kytku, at ma radost. Je mi jak kdybych sel na prvni rande. Jsme na 
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ni tak strasne zvedavy, jaka bude nazivo. Je fajn, podle fotek je prekrasna, 

schvalne ti jednu posilam, co na ni reknes. Mej se a drz mi palce! 

Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: karliknovotnych@volny.cz 

Předmět: Re: Schuzka 

28.4.2008 9:22 

Ty vole, co blbnes? To ses jako zamiloval? No tak se uvidis s holkou, co si 

s ni pises, aby ses nezblaznil.  

Ale uznavam, je to KUS!! 

Treba si o neco uzijes ;))) Drzim palce a dej pak vedet! 

K.  

 

Pro: karliknovotnych@volny.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Schuzka 

28.4.2008 23:16 

Uz jsem se trochu vzpamatoval a konecne ti neco napisu. Dneska to bylo 

neuveritelny. Sesli jsme se na republice, zasli na obed do číny. Mel jsem 

vymyslet pro ni program. Byl nadherný den, takze odpoledne jsme byli v zoo. 

Krasa. Prochazeli jsme se a povidali si. Dost jsme si toho o sobe rekli. I jsem 

ji trochu naznacil, co by se mi tak jako libilo. Rekl bych, ze pochopila...  

Predstava, jak lezi svazana a ja do ni vnikam, me neuveritelne vzrusuje. Ona 

je tak nadherna. Cely odpoledne mi stal. Dokazes si to predstavit? Ted jsem 

uplne hotovej. Vecer jsem prisel domu, zamknul se v koupelne, napustil si 

vanu a honil si ho tam. Slast. Ester byla doma, neco si cetla, asi si mysli, ze 

mam nejaky starosti v praci. Co byhc ji taky vykladal? Ze jsem uplne 

mailto:jirkadvorak@email.cz
mailto:karliknovotnych@volny.cz
mailto:karliknovotnych@volny.cz
mailto:jirkadvorak@email.cz


47 

 

vodvarenej z cizi holky? Tak to fakt ne. Jeste ze ma co delat. Stejne si niceho 

nevsimne – nase komunikace je stale slabsi. Jo jinak v lete jedeme do Norska 

na kola. Tak to snad nejak zvladneme.  

Jdu spat a necham si neco hodne nemravnyho zdat. Jo a nakonec jsme se 

polibili, ani nechtej vedet, jak liba! 

Cus!  

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: karliknovotnych@volny.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Schuzka 

29.4.2008 9:43 

To si delas prdel! Ale ja ti to preju, jen si pekne uzivej tohlde slastnyho stavu. 

Chapu, ze te tak bvere, jak je sneda vypada skoro jako cernoska. JO a kdyz 

jsme u tech exotickejch typu, tak se ti ani nepochlubil se svym vikendovym 

zazitkem. Byli jsme v sobotu vecer s klukama na pivku. Jeden kamos se dal 

v baru do reci s nejakejma holkama, mezi nima byla jedna cinanka a krasne 

oplacana. Proste nadhera. Tak jsem se cestou z baru stavil u ni doma, moc 

peknej bytecek, ale hlavne uplne super sukacka. Pekne do zadku! Byla svolna 

snad uplne ke vsemu :-DD Rikala, ze by to rada zopakovala, tak uvidime:-) 

Mam to k ni kousek.  

Norsko a jakoukoli dovcu ti zavidim, my s ditetem pojedeme tak akorat ke 

tchyni na chalupu, coz bude fakt voser. Proc zrovan moje zena, tak strasne 

visi na rodicich?  

Ty na ty svy lasce zapracuj, at si taky neco uzijes a nebolej te ruce ve vane!! 

Cus.  

 

Pro: sharinka@yahoo.com 

Od: ester.tomanova@seznam.cz 
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Předmět:  

29.4.2008 13:45 

Čauky kočko, tak to je super zpráva, ţe zase pojedeš s Petrem do Dubaje. 

Třeba se to nějak vyvine. Ale spíš bude zajímavé jen sledovat a bavit se, jak 

by chtěl a nic neudělá. Ţenáček, na nic se nezmůţe.  

Ale mně doma nějak humor přechází. Celý víkend byl Jirka nějaký roztrţitý, 

byli jsme na chalupě u Jakuba, tam byl nějak mimo, s nikým se nebavil, na 

nicv se nesoustředil. V neděli řídil jak hovado. Vůbec nedával pozor. Včera 

večer to korunoval. Celý večer leţel ve vaně, ale zamčený v koupelně. Kdyţ 

šel spát, tak mě vzbudil, ale nedala jsem to najevo. Lehl si ke mne a chvíli mě 

hladil po vlasech. Takové něhy, co to?! Něco se děje. Ale netuším co. 

samozřejmě jsme se ho ptala, s předstíranou bezstarostností mi řekl, ţe nic. 

Nic jo? Já teda akorát doufám ţe nic. No uvidíme, co se z toho vyklume. 

Moţná má nějakou pakárnu v práci.  

Jdu ještě učit, tak se měj. 

E. 

 

Pro: ester.tomanova@seznam.cz 

Od: sharinka@yahoo.com 

Předmět: Re:  

29.4.2008 17:34 

Hele, mně ten celý váš vztah přijde celý divný. Proč ti jako nemůţe říct, co se 

mu děje? To má před tebou nějaké tajnosti? AŤ jde s takovým chováním do 

háje. Buď se k tobě začně chovat líp a bude o tebe mít skutečný zájem, nebo 

ať jde do háje. CO s ním.  

Celý den sedím nad překladem, večer jdu na spinning. Kdybys měla chuť tak 

doraţ taky, jdu od 20 na prolouţenou hodinu.  

Shark@ 

mailto:ester.tomanova@seznam.cz
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Pro: sharinka@yahoo.com 

Od: ester.tomanova@seznam.cz 

Předmět: Re: Re: 

29.4.18:02 

Jirka nemluví a tváří se jak boţí umučení. Co jsem mu udělala? Nejsem si 

ničeho vědomá. To, ţe spolu nespíme? Koikrít uţ jsem se snaţila, aby něco 

bylo, a on NIC! To by se musel taky snaţit on. Nemám náladu se dívat na 

ohle boţí umučení, takţe ve 20 na spinnu! 

E.  

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: pondělní setkání 

30.4.2008 22:36 

Ahoj princezno,  

chápu, ţe se divíš, ţe jsem se po pondělku vůbec neozval, ale nějak jsem 

sbíral odvahu. Naše setkání byla nádherné. Bylo mi s tebou krásně. A bojím 

se, abych to kouzlo okamţiku nevyplašil. Celé to odpoledne uteklo s takovou 

samozřejmostí, celou dobu mě ovládal pocit, ţe je to správné. Cítil jsem se 

svůj. Nemusel jsem se přetvařovat, předstírat zájem, nic. Bylo to nádherné 

vytrţení z reality všedních dní.  

Bál jsem se ti ozvat, ani nevím proč. Nevěděl jsem, jestli o to stojíš a tak 

vůbec. Jsem zkrátka srab.  

Na naše krásné odpoledne nikdy nezapomenu, krásko mých tajných snů! 

Jirka 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od. jirkadvorak@email.cz 
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Předmět: Ozvi se mi ještě prosím! 

2.5.2008 12:53 

Danko, princezno spanilá,  

ozvi se. Potřebuji o tobě slyšet! Aspoň mi napiš, ţe uţ si se mnou nechceš 

psát. ˇAt nečekám na mail, ať přestanu doufat.  

Nebo pošli aspoň prázdný mail.  

Zoufalý Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Ozvi se mi ještě prosím! 

5.5.2008 8:12 

Jirko, ty zoufalče, to víš, ţe si chci dál psát, ale byla jsem teď pár dnů pryč. 

Byli jsme s Petrem na dovolené. Ve středu odlítá do Dubaje, tak jsme spolu 

na pár dní jeli do Maďarska do termálů, abysme načerpali síly. Ta jeho práce 

ho děsně zmáhá. Minule přijel neuvěřitelně utahaný.  

I mně se naše setkání moc líbilo. Strašně jsem si to s tebou uţívala. Je mi 

s tebou nádherně. Mám pocit porozumění, myslím, ţe jsme naladěný na jednu 

vlnu. Moc dobře si rozumíme. Viděli jsme se poprvé a celou dobu jsme si 

měli co říct. Bylo mi smutno, kdyţ jsem tě vysadila u tebe před domem. 

Nechtělo se mi odjet, ale musela jsem. Snad se nezlobíš za ten polibek, ale 

nemohla jsem si pomoct. Všechno ve mně tě chtělo políbit, nemohla jsem se 

tomu obránit. Snad nás neviděl nějaký tvůj zvýdavý soused a nenepráská tě 

přítelkyni. Byla bych nerada, abys kvůli mě měl nějaké nepříjemnosti.  

Pozdrav z Opavy posílá Danka.  

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 
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Předmět: Re: Re: Ozvi se mi ještě prosím! 

5.5.2008 11:32 

Neblázni ţádné nepříjemnosti mít nebudu,  lidi na sídlišti se neznají, není to 

tu jako někde na vesnici. Já naše sousedy vůbec neznám. A oni mě taky ne.  

Za polibek se nezlobím, taky jsou touţil po tom tě políbit. Jen jsem neměl 

dost odvahy, takţe je dobře, ţe jsi to vzala do svých rukou. Ten polibek byl 

naprosto podmanivý, úplně mě dostal. Vnímal jsem ho celým svým tělem. 

Kromě jiného byl i velmi vzrušující. Byl to polibek, na který nikdy 

nezapomenu.  Dokonce si neustále promítám v hlavě. pořád. pořád na tebe 

musím myslet. Nemůţu si pomoct. 

Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Ozvi se mi ještě jednou! 

6.5.2008 8:23 

Jirko, vypadá to tak, ţe to cítíme stejně. Bylo to nádherné. A taky na tebe 

pořád myslím. Zítra jedu s Petrem do Prahy, nebudeš mít čas? Odlétá uţ nějak 

odpoeldne. Co se aspoň na chvíli vidět?  

Danka 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Zítřek 

6.5.2008 13:38 

Zítra odpoledne mám poradu, ale třeba skončíme dřív, mohli bychom. 

Domluvíme se nějak po mobilu. Kdybys tak věděla, jak moc se na tebe těším! 

Jirka 
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Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Omluva 

7.5.2008 21:14 

Milá Danko, moc mě mrzí, ţe jsme se dnes nesešli. Ale nešlo to. V redakci 

jsem se potkal s Ester  (učí tam nějaký lidi) a ta trvala na tom,  abychom 

někam zašli. Těţko bych se na něco vymlouval. Kromě toho jsme museli jít 

něco zařídit na bytové druţstvo, coţ jsme strašně dlouho odsouvali. Je mi 

strašně líto, ţe jsem tě propásnul v Praze. Kdy sem zase pojedeš? Zařídím si 

to, udělám všechno pro to, abych tě viděl.  

Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Omluva 

9.5.2008 10:23 

Přijímám tvou omluvu. Aspoň jsem byla brzo doma. A taky jsem nejela sama, 

ale s manţelkou jednoho Petrova kolegy.  I kdyţ by nebyl problém jí něco 

nakecat, řekla bych jí, ţe mám sraz se spoluţákama z výšky. To je taková 

ustejskaná ţenská na mateřský dovolený. Cesty jejího manţela moc nezvládá. 

Řikala, ţe bez něj nechce spát doma, tak je i s dcerou u rodičů. Blázen. Můţe 

být ráda, ţe si od něj na chvíli odpočine. Já tentokrát ráda opravdu sem. Je teď 

nějaký divný.  

Akorát já do Prahy moc nejezdím, jen vyjímečně. Myslím, ţe teď tam hned 

tak nepojedu. Nemám tam cestu a je to i dost daleko. A co ty nebudeš mít 

cestu kolem Opavy?  

Pěkný den, Danka.  
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Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Omluva 

9.5.2008 19:12 

Ahoj Danko,  

děkuji, ţe jsi přijala mou omluvu. Moc mě to mrzí, ţe jsme se nesetkali. 

Nicméně cestu kolem Opavy bych si naplánovat mohl. Kdy by se ti to hodilo?  

Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Omluva 

12.5.2008 14:31 

Ahoj, klidně si k nám výlet udělej. Já uţ byla v Praze dvakrát. Z toho jednou 

jsme se neviděli. Spíš se mi hodí víkend, klidně uţ tenhle, to nemám nic 

v plánu. Přes týden bych si musela brát dovolenou. To se mi moc nechce. 

Příjemný start do nového pracovního týdne. 

Danka 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Víkend 

13.5.2008 18:17 

Ahoj Danko, tenhle víkend by se dalo něco podniknout. V sobotu bych se za 

tebou mohl vypravit, teda pokud máš ještě zájem. Připravíš mi taky nějaký 

pěkný program? Jirka 

 

Pro: karliknovotnych@volny.cz 
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Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Prosba 

13.5.2008 19:13 

Ahoj Kájo,  

hele mám na tebe takovou prosbu, chci si o víkendu vydat za tou holkou 

z internetu. Fakt si nemůţu pomoct. Ester hodlám říct, ţe jedeme někam 

spolu, nevím totiţ, na co bych se měl vymluvit. Ona po tom určitě pátrat 

nebude, nebude ti volat a přeptávat se. Ale jen abys o tom věděl... Díky. Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: karliknovotnych@volny.cz 

Předmět. Re: Prosba 

13.5.2008 20:02 

Ahoj, to je vtipný, já se nti chtěl ozvat, jestli o víku nedáme nějakou pánskou 

jízdu. Vyjet někam z města, kouknout do přírody a po ţenskejch a ty si zrovna 

jedeš pryč. A rovnou na víkend!! Ty jedeš. Tohle bych od tebe teda váţně 

nečekal. Myslel jsem, ţe se od Ester nikdy pořádně neodlepíš, tohle jsem fakt 

nečekal. Dobře ty!!! 

Kája 

 

Pro: karliknovotnych@volny.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Prosba 

13.5.2008 20:14 

Není to, jak si myslíš, nic s ní nemám. Krom toho tam jedu jen v sobotu tam a 

zpátky. Takţe nijak zaímavé to není. Ale hrozně mě přitahuje.  

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 
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Od: karliknovotnych@volny.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Prosba 

13.5.2008 20:43 

Hele a nechceš to teda spojit. Pojedeme v pátek tam, někde se tam usalašíme a 

zůstaneme do neděle. Vezmem kola a ty si v sobotu uděláš výlet... Já se zatím 

nějak zabavím. Takhle to budeš mít úplně krytý. Co ty na to?  

 

Pro: karliknovotnych@volny.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Prosba 

13.5.2008  21:36 

Tak jsem mluvil s Ester, máme si to uţít: Je rozhodnuto, jedeme!!! To bude 

akce. Jsem z toho děsně nervózní, jak kdyby to bylo první rande. Ještě ţe tam 

jedeme spolu. Jsem fakt rád.  

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Sobota 

13.5.2008 22:15 

Ahoj Danko,  

tak uţ jsem to perfektně naplánoval. Uděláme si tam u vás s kamarádem 

víkend na kolech. V sobotu přijedu za tebou. Takţe se těš – máš na co!! 

Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Sobota 

14.5.2008 15:18 
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Ahoj Jirko,  

tak to je super. Máš pravdu, těším se. I nějaký ten program jsem uţ 

vymyslela. Opavu si zamiluješ! A rád se do ní budeš vracet.  

Hlavně ţe uţ mám nějaký program na víkend, vypadalo to, ţe budu sedět 

sama doma. Všichni mají pořád něco v plánu. Fakt děs.  

V práci je dneska nuda, nemám tu oblíbeného kolegu, se kterým se tu nejvíc 

bavím a musím poslouchat ty baby. Ach jo. Uţ aby byla sobota:-) Kdy tě 

můţu čekat? Kolik času budeš mít?  

Danka 

 

Pro: sharinka@yahoo.com 

Od: ester.tomanova@seznam.cz 

Předmět: u nas doma 

14.5.2008 20:34 

Ahoj Sari,  

tak jak je v Dubaji? A co ten tvuj pan? Ze by stale nic? No jak necekane. 

Haha. 

Zatimco u nas doma se deji veci, mistr ve valeni se doma odjizdi na vikend 

pryc. Jede s Kajou na kola, pry nekam na Moravu. No tohle by Jirka sam 

nevymyslel. Jen doufam, ze tam nejedou za nejakyma babama. Na ty je Kaja 

totiz odbornik – on zna zeny a vi jak na ne. Takze se ozenil, zene zacpal hubu 

ditetem a uziva si – vzdyt je jeste mlady, prece se nebude omezovat, to neni 

nic pro nej. Vadi, ze se s mim Jirka kamaradi. Ma na nej spatnej vliv. To od 

nej ma ty kecy o tom, jak je to hrozne mit deti, ze to cloveka jenom omezuje 

... Blbec jeden chlipna. 

No nic, potrebovala jsem si jen trochu ulevit. Uzivej si Dubaj, vydelavej 

penize a nezapomen na me v tom sirem svete.  

Posilam pusu, Ester.  
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Pro: ester.tomanova@seznam.cz 

Od: sharinka@yahoo.com 

Předmět: U nas v Dubaji 

15.5.2008 23:41 

Ahoj Ester,  

prosimte co resis, Jirka se na nic nezmuze, je to pecival. Aby balil zenskou, 

musel by vyvinout aspon minimalni aktivitu. Ten muze Kajovi tak akorat 

prizvukovat. Ale s Kajou mas pravdu je to pekny hovado. Se divim, ze mu 

Blanka na ty jeho nevery jeste neprisla. A jestli prisla, proc se na nej 

nevykasle. Bez nej by se mela lip. Sice sama s ditetem, ale dneska uz to neni 

nic neobvykleho a rozhodne to neznamena, ze uz by si nenasla nikoho jineho. 

Je to pekna a hodna zenska, takouvou by bral kde kdo. Vari, pere, stara se, 

nikam nechodi, je maximalne oddana.... Je hodne chlapu, ktery jsou pro 

rodinu a ktery by stabilni rodinne zazemi umeli nalezite ocenit.  

Ted se drz. Vysondovala jsem nejake info na nausnicoveho sefa. V letadle 

jsem jsem sedela vedle toho mladyho tatky. Tak jsme kecali. Petr je 

rozvedeny, dve deti zustali u jejich matky a on a ted se drz on zije s nejakou 

mladou kosti. Delaji si z nej vsichni ve firme legraci. Pry neni moc chytra a je 

dost na prachy a darky. Prodava kdesi reklamu, ale zivi ji Petr. Je prej hrozne 

neschopna. Proste to holka umi. Petr je dobre pod pantofli, ani na sluzebce se 

nespusti. Pritom by mu to vsichni schvalovali. Nemaji nic spolecneho, ona je 

husa z nejaky vesnice. Sice ma Bc, ale o jejim studiu v Praze se traduje dost 

postelovych historek. Snad to mela tahnout s nejakym docentem, coz ji 

prineslo slavu v podobe bakalarskeho titulu. Rikal, ze ji mel napsat bakalarku, 

protoze ona by tak dlouhou praci nikdy nesesmolila.  

Ten se nezda co? Je fakt inteligentni a na urovni a doma ma tohle! To teda 

klesl v mych ocich. Proc s ni jako je? Co z toho ma? dyt ta mu nema co 

nabidnout. Teda krome jedineho, ale trpet toto kvuli sexu? Jak daleko se 
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clovek necha dostat. Bere ji nekam jen vyjimecne, nerad se s ni ukazuje. Jen 

na urcitych akci. Nekam ji brat musi, jinak by ho doma ztrestala. Ani nechci 

vedet jak. Proc se takovyhle chlapi zahazuji s takovyhlema zenskejma, 

Clovek se snazi, studuje, pracuje na sobe a je to k nicemu. Na nas holt zbyvaji 

jen naprosti primitivove.  

Ty se nenech deptat! Jirka se na nic nezmuze – to sama vis nejlip. Doufam, ze 

si ten vikend hodlas poradne uzit! Skoda, ze jsem tou dobou jeste pryc, mohly 

jsme obrazit nejaky ten bar.  

Mej se kocko a dej o sobe vedet.  

Shark@ 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re:Re: Sobota 

16.5.2008 00:32 

Danko,  

já se těším, ţe snad ani nemůţu jít spát. Konečně vypadnu z Prahy, tohle 

město mě fakt ubíjí. Jsem tady zavrenej v králíkárně a hniju. Ale v sobotu 

uvidím tebe, tak se mám na co těšit. A těším se moc, moc, moc.  

 V sobotu bych dorazil klidně uţ nějak dopoledne a zůstat můţu klidně do 

večera, on se Karel uţ nějak zabaví, o něj si starosti fakt dělat nemusím. Kolik 

času na mě budeš mít ty? Kde tě v Opavě najdu? Co budeš mít na sobě? Bude 

ti to taky tak slušet jako tehdy v Praze? To je otázek, co?  

No radši uţ s tím přestanu, abych ty otázky nepřestřelil. Uţ takhle je jich aţ 

aţ.  

Takţe v sobotu! Jirka 

 

Pro: karliknovotnych@volny.cz 
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Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Víkend 

16.5.2008 01:03 

Sedím u počítače u čumím u zdi. Jsme úplně hotovej. Asi se zblázním. Jsme 

tak nervózní. Nemůţu jít ani spát.  

Zítra tě ve 14 vyzvednu a opovaţ se nemít sbaleno. Rychlá nakládačka a 

jedem. U6 tu nechci být ani o minutu dýl.  

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: karliknovotnych@volny.cz 

Předmět: Re: Víkend 

16.5.2008 10:34 

Ty vole, ty uţ jdi do háje. Koukám, ţe to s tebou bude fakt hustej víkend.  

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Sobota 

16.5.2008 11:12 

Ahoj,  

doraţ kdy chceš. Mám celý den jenom pro tebe. Volej, já tě budu navigovat.  

Tak pááááááááá zíííííííííííííííítra.  

Danka 

 

Pro: sharinka@yahoo.com 

Od: ester.tomanova@seznam.cz 

Předmět: Volný víkend 

16.5.2008 16:29 

Ahojky,  
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tak uz je ze mne slamena vdova, na jendu stranu je to osvobozujici pocit, na 

druhou stranu se desim toho, co ty dva budou vyvadet. Jirka byl divnej. 

Srdceryvne se semnou loucil. Byl ale uplne nepritomnej. Neco se deje, ale 

nevim co. Co tam jedou delat? proc nekam na Moravu? Jaky to ma smysl. To 

si ho Karel bere jako rukojmiho, aby kryl zas nejakou jeho zenskou? Proc se 

k tomuhle ten trouba propujcuje? Ja chci vedet, co za tim je? Jedou nasim 

autem, to ho ted jako Jirka bude vozit na zalety. Mne se Jirka ani nezeptal, 

jestli bych to auto nahodou taky na neco nepotrebovala. On ma holt u nas 

patent na rizeni, a vlastne na vsechno.  

Sice to cely vysvetlil, ze, za tu dobu, co jsme spolu, takhle nekam nevyjeli, co 

to ma byt tak najednou, ale nehodlam si kazit vikend. Dneska vecer mame 

sraz s gymplem, to bude poradny vecirek. Minule jsem prisla i nasnidana 

(teda pokud se tomu hamburgeru na Vaclavaku da rikat snidane)... Hodlam to 

poradne rozjet.  

Petr se pekne vybarvil, je to jeste vetsi sasek, nez jsme si mysleli. NA tohle 

jsme ho fakt netipovaly. Asi si chce pripadat navysi, to vis, chytra, schopna 

zenska by k nemu jen tezko vzhlizela. Akorat si honi ego, dalsi z rady 

primitivu. Aby se ty chlapy nezblaznili. To jejich ego je fakt bezedny. No co 

aspon mas co sledovat. Mas se cim bavit.  

No nic, budu si chvili cist, udelam si neco k jidlu a vyrazim na sraz.  

Mej se fanfarove a napis! 

Ester 

 

Pro: ester.tomanova@seznam.cz 

Od: sharinka@yahoo.com 

Předmět: Re: Volný víkend 

17.5.2008 23:13 

Cauky Terinko,  
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i my tady drzimevolny vikend. Dneska jsme vyrazili do mesta, nakupovali 

jsme darky. Mam i darecek pro tebe – tes se, je na co! 

Bylo to zajimave. Petr se mi vylozene dvori, kdyby vedel, co o nem vim, tak 

by top nejspis nedelal. Sli jsme ve trech, jeste s Adamem, to je ten taťka. 

Adam vybiral zene nahrdelnik, tak jsme mu radili. Vybrali jsme moc pekny. 

Musela jsme to zkouset ja, coz bylo opravdu vtipne, protoze nechci vedet, co 

si myslel ten prodavac, jak me tam obskakuji dva chlapi. Doufam, ze se jeho 

Janicce bude libit. Maji moc hezky vztah, moc jim to preju. Fakt nadhera. Petr 

nic nekoupil, teda pred nami. My si pak sedli na obed a on nas tam nechal 

samotny a zmizel... Podezrivam ho z tajneho nakupu. 

Ja si tentokrat taky neco koupila – retizek s priveskem k tem nausnicim 

z minula. Fakt nadhera, velka zmena po te moji bizuterii. Haha.  

Hele Jirku nekoumej, ten se na nic nezmuze, je to nejvetsi lenoch, je linej i na 

ten sex. Co by s zenskou asi tak jako delal? A ze byl divnej? A on nekdy 

nebyl. Rikam tom uz od zacatku a ta jeho uchylka to jenom potvrzuje. 

Terinko, zvaz si to, jestli ti to za to stoji. Dyt se tak akorat trapis, nic te s nim 

netesi. Co jde, delas bez nej. Vecery travis radsi mimo domov. CO je tohle za 

zivot? Z toho se driv nebo pozdeji zblaznis. Delam si o tebe vazne starosti. 

Jses mlada, schopna, inteligentni, krasna, na co cekas. Najdes si nekoho 

mnohem lepsiho, s kym budes stastna.  Tohle ti za to nestoji. Ver mi. Ja mam 

vzdycky pravdu, o tom uz ses mohla presvedcit hodnekrat. Jdi od nej, nez te 

znici. Kolik veceru uz jsi nad nim probrecela. To se ani spocitat neda. Kasle 

na tebe, nevsima si te, jsi mu uplne jedno, ted se zase trapis, ze nekam jel, 

neveris mu – to preci neprijde jen tak. Znici te to, kocko.  

Doufam, ze sis uzila vecirek! 

Mam te rada, Shark@ 

 

Pro: sharinka@yahoo.com 
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Od: ester.tomanova@seznam.cz 

Předmět: Re: Re: Volný víkend 

17.5.2008 11:32 

Ahojky zraloku,  

ja si vikend uzila. Sraz z gymplu byl super. Byli jsme v hospode a pak si sli 

jeste do Lucerny zatancovat. Domu jsem fakt nespechala – jako bych to 

v posledni dobe delala, co, a prespala u jedny spoluzacky. Udelaly jsme si 

obed a odpoledne jsem jela domu, tam jsem se umyla, na hodku jste usnula a 

pak volala Pavlinka, jestli nechci jit na brusle. Tak jsme spolu byly bruslit u 

Vltavy, pohodicka a vecer zasly jeste do kina. Ted uz jsem snad dospala svuj 

deficit a peru a zehlim a desne si to uzivam:-) Mam jeste par hodin cas pro 

sebe. Az mi dopere pracka pujdu ven na kolo. Na Jirku tu s otevrenou naruci 

cekat nebudu. Buh vi, kdy se vrati.  

Ono to s tim odchodem od nej neni tak jednoduchy, jak si myslis. Jsme spolu 

dlouho, ted mame spolu byt. Nejde jen tak odejim. Mam ho rada a vim, ze i 

on me. Byla by to pro nej rana, kdybych odesla. Zustal by tu uplne sam. Co 

by si pocal? Zhroutil by se z toho. On nevypada, ale je hodne citlivy. Je na me 

dost fixovani. Nechci mu ublizit.  

A nechci hledat nikoho jineho. A ani neni muj styl, abych jen tak od veci 

utikala. Jako maly princ – Jsi zodpovedny za svoji ruzi.  

Na vztahu se musi pracovat, proste je to tak, ze jednou jsi dole a jednou 

nahore. My jsme ted dole, ale to neznamena, ze to uz tak zustane. Zase bude 

lip. Posviceni fakt nemuze byt kazdy den. Tak to v zivote bohuzel nefunguje. 

Byla by to i nuda, kdyby bylo vsechno perfektni. To uznej.  

Ale tomu Adamovi ten vztah fakt zavidim. Kde se takovyhle chlapi berou? 

Ma to holt holka stesti. A ze uz maji i dite! Vzal si ji, nedelal s tim zadny 

okolky, proste ji miluje a vic neresi. To ja se ditete a svatby hned tak 

nedockam, to vim. Jirka tvrdi, ze svatbou se nic nezmeni. Ale zmeni! Boji se 
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zodpovednosti, neni schopnej udelat jedno vazny rozhodnuti, vyhejba se mu 

jak cert krizi. A krome toho, kdyby si me vzal, tak by byl zenac a nebyl tak 

svobodnej, hrozne by se vazal, byl by omezenej. A v cem jako. Copak ho ja 

nejak omezuju? Neco nesmi? To je jeho svobodny rozhodnuti, ze se cely dny 

tak akorat vali doma, ja ho k tomu fakt nenutila. O viekndech se mu nic 

nechce. Se fakt divim, ze se mu chce jet nekam na kola. Ach jo. Uz to zase 

resim. Jdu radsi povesit pradlo a pak se jdu projet. At nacerpam sily do toho 

zkouskovyho...  

Mej se krasne a pis basne, at mam co cist ;-) 

Terka 

 

Pro: sharinka@yahoo.com 

Od: ester.tomanova@seznam.cz 

Předmět: 

17.5.2008 22:14 

Ahoj,  

tak se vratil – to jsme smaozrejme nebyla doma. Nasla jsem ho na gauci, jak 

chrupka, ze je desne unavenej. A kdo mu za to jako muze?! 

Kdyz jsem se ho ptala, co vieknd, kde byli, kam jeli a tak, tak mi rekl akorat, 

ze dobry. Ze to zase budou muset zopakovat: Co je tohle za komunikaci. Se 

vrati po dvou dnech a jeste dela fory. On jel pryc, teda tentokrat, vlastne 

vyjimecne. Ale i tak. Co mu zase prolitlo hlavou. To mu zase Karel nasral do 

hlavy, jaka je to s jednou zenskou blbost, ze si musi uzivat. Co si chteji jako 

uzivat? A co je spatneho na uzivani si ve dvou. Jenomze to si oni neuzivaji, 

protoze doma tak akorat lezi na gauci a spi a maji plnou hubu kecu o uzivani 

si.  

Jirka je fakt divnej. Vzal si mobil a sel spat. Aspon se nemusim divat na ten 

jeho otraveny vyraz. Takze jsem si vecer pustila nasi oblibenou filmovou 
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klasiku Bridgit Jones a zevlila u televize tentokrat ja. Proc si bral ten mobil? 

O otm, ze rano brzo vstava nic nerikal, teda nerikal vubec nic. On se mnou 

totiz nemluvi. Snad ho to brzo prejde.  

Pujdu spat, rano brzo vstavam. Mej se krasne! E.  

 

Pro: ester.tomanova@seznam.cz 

Od: sharinka@yahoo.com 

Předmět: Re: 

17.5.2008 23:35 

Fakt ti to za to stoji? Tohle neni ruze, tohle je plevel a za ten fakt zodpovedna 

byt nemusis. Podivej se, jak se k tobe chova! Copak je normalni takhle 

nemluvit? Uplne si dokazu predstavit ten jeho mucednickej vyraz. Cely svet 

mu ublizuje.  

Je lepsi nevedet, co se na tom vikendu delo. Ale ja pochybuju o tom, ze tam 

Jirka neco vyvadel. Ze by on sbalil zenskou a neco s ni mel? Ten lenoch? To 

je nesmysl. Taky si vem, jak dlouhou dobu spolu nespite. At se nad sebou 

zamysli.  

Tady nic noveho, bavim se hlavne s Adamem, takze pohoda. Petr porad 

odbiha s mobilem – asi ho stiha ta jeho mladice, nebo stiha on ji? Netusim. Je 

ale nejaky podrazdeny.  

Na Jirku se vybodni a neres ho, on nestoji za to, aby ty ses trapila. 

Myslim na tebe, Shark@ 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Víkend 

18.5.2008 8:03 

Danko,  
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chci ti ještě jednou poděkovat za nádherný víkend. Ani nevíš, jak jsem si to 

uţil. Sobotní procházka městem a piknik v parku byly pohlazením po duši. 

Něco tak nádherného jsem ani nečekal. Nejnádhernější byla ovšem tvá 

společnost, lepší společnost si neumím ani představit. Kaţdou vteřinu jsem 

hluboce proţíval a vychutnával si ji. Nejvíc jsem si ale vychutnával tvoje 

polibky, líbáš báječně. Je to tak podmanivé. Stačí, aby se tvoje ústa přiblíţila 

k mým, a já jsem vzrušený. Nikdy mě nikdo takhle jako ty nevzrušoval. 

Prakticky mi celou sobotu stál. V neděli jsem se snaţil ovládat, ale copak to 

šlo, kdyţ nás překrásná ţena pozve pozve domů na oběd? Ta ranní zpráva 

s pozváním na oběd byla pěkné překvapení: ty jsi zkrátka ţena netušených 

moţností a nápadů. Líbí se mi, jak pohotově reaguješ, a tvoje bláznivé 

nápady, které tě napadají. Jsi prostě svobodná a veselá. Já jsem vedle tebe jak 

bručoun. Nemám takovou fantazii jako ty. Má fantazie se točí hlavně kolem 

mých sexuálních představ, o kterých jsem ti uţ leccos vyprávěl. Nemluví se o 

tom lehce.  Doufám, ţe jsem tě moc nevylekal a ţe jsi aspoň trochu 

pochopila, co mě vzrušuje. Doufám, ţe tě to moc nepohoršuje, ale 

podezřívám tě z toho, ţe jsi taky pěkný zvíře. To já poznám, takţe se přiznej, 

nebo tě zlochtám a já vím, jak jsi lechtivá!!! 

Posílám ti políbení, aby se ti líp začínal nový pracovní týden.  

Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Víkend 

18.5.2008 9:58 

Ahoj Jirko,  

ráno jsem hned spěchala k počítači, abych se podívala, jestli tady od tebe 

nebudu mít nějaký mailík, a on tu fakt byl. Včera jsi mi sice večer napsal 
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smsku, ale byla taková odtaţitá, jen ţe jste dobře dojeli a ţe přeješ dobrou noc 

a sladké sny. Nějak jsem čekala víc. Sobota s tebou byla úţasná. Cítila jsem 

se super. Přitahuješ mě. S tím zvířetem máš asi pravdu, já mam sex ráda, 

nebráním se ani neobvyklým praktikám, nic neodsuzuju a nestydím se za to. 

Sexualita je naše součást, musíme se s ní sţít a ne s ní bojovat. Sex si zkrátka 

uţívám.  

V sobotu jsem se od tebe nemohla odtrhnout, doufala jsem, ţe cítíš to, co já a 

ţe za tím kamarádem neodjedeš. Ale tys odjel. Byla jsem zmatená. Myslela 

jsem si, ţe to cítíme stejně, i přestoţe jsme si to neřekli. Proto jsem vymyslela 

to pozvání na nedělní oběd. Byla jsem zvědavá, jestli ho vůbec přijmeš. Takţe 

jsi mě příjemně překvapil. A Kája je sympaťák. Jste spolu dobrá dvojka, ty 

ten kliďas, co ho nic nevzruší a on je takový ďáblík. Myslím, ţe po něm 

ţenský i dost letí. A jemu to dělá dobře, ţe.  

Víkend byl úţasný, jen doufám, ţe to nebylo naše poslední setkání. To by mě 

dost mrzelo.  

Danka 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Víkend 

18.5.2008 14:32 

Milá zlatá, tak jestli by sis radši psala s Kájou, tak to řekni na rovinu, klidně ti 

jeho mail pošlu, kdyţ uţ ti má společnost není dost dobrá:-) 

V Kájovi se nemýlíš, ţenský na něj letí a on toho vyuţívá. Nebojí se a uţívá 

si.  

V sobotu se mi opravdu odjíţdět nechtělo, ale musel jsem. Nevím, jak by to 

dopadlo, kdybych zůstal, to uţ bych za sebe vůbec neručil. Nedopadlo by to 

dobře. To mi věř.  
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Taky doufám, ţe to nebylo naše poslední setkání.  

Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Víkend 

18.5.2008 17:34 

doufám, ţe tě uklidní, ţe Kája není můj typ. S Kájou bych se nudila. Nebyl by 

problém ho sbalit, ale co s ním pak? Ne, ne, já mám ráda rafinované a 

hloubavé muţe, které není jednoduché dostat. Líbí se mi vyuţívat ţenského 

půvabu, miluju tu jejich bezmoc, kdyţ si prostě nemůţou pomoct a běhají za 

ţenskou jak pejsci. To ţeny hýbou světem. 

Proč si taky neuţíváš jako Kája? Čeho se bojíš? A co by bylo špatného na 

tom, ţe by ses neudrţel? Vím, ţe tě vzrušuju, je to krásný pocit... 

Líbá Danka 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Víkend 

18.5.2008 19:48 

Hele, přestaň mě provokovat. Ještě ţe nevidíš, co to se mnou dělá. Moc dobře 

víš, jak se mi líbí poníţení a bezmoc. Jseš provokatérka! O to větší, ţe jsi seš 

plně vědoma toho, jak mi teď stojí! Poniţovat muţe, nechat je za sebou běhat 

jako pejsky!!! WAU!!! 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Víkend 
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19.5.2008 9:52 

Já se tě na něco ptala! Kde je odpověď. Pro jistotu zopakuji otázku. Proč si 

neuţíváš jako Kája? Čeho se bojíš?  

Jinak děkuji za sms na dobrou noc i na pěkné ráno, hned se mi líp vstávalo.  

Danka 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Víkend 

20.5.2008 10:15 

Já se nebojím. Proč bych se měl bát. A uţívám si, v sobotu jsem si to s tebou 

moc uţíval.  

Posílám políbení Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Co je s tebou? 

20.5.2008 11:37 

Co se děje? Odpovídáš sporadicky. Ani sms na dobrý večer a dobré ráno 

nechodí... To se mnou jako nemluvíš?  

Danka 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Co je s tebou?  

20.5.2008 23:39 
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Ahoj, nic se neděje, jen teď mám váţně moc práce. Promiň. Nestíhám. Jsem 

strašně unavený. Mrzí mě to. Ale aţ tenhle nával práce opadne, rád ti to 

vynahradím.  

Pusu na dobrou noc Jirka.  

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Re: Co je s tebou?  

21.5.2008 9:34 

Ahoj Jirko,  

jsme ráda, ţe se nic neděje. Omlouvat se nemusíš. To ţe máš hodně práce 

přece není nic špatného. Já se jen bála, ţe si uţ se mnou nechceš psát. Ale 

dnešní ranní smska mě přesvědčila o opaku... Moc hezká básnička. Děkuji.  

Líbám tě, Danka 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Pěkný den 

21.5.2008 11:56 

Jsem rád, ţe ti ranní zprávička udělala radost. Rád bych ti dělal radost. 

Takováhle básnička je maličkost. Co by ti udělalo ještě radost? A nestyď se 

přiznat pravdu!! 

Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Pěkný den 

21.5.2008 12:37 
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Co by mě udělalo radost? třeba nějaký pěkný dárek. nebo milá pozornost.... 

A čím bych ti mohla udělat radost já? 

Danka 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Pěkný den 

21.5.2008 12:59 

Nijak mě ţádný dárek nenapadá. Pořádně nevím, co máš ráda. Co by udělalo 

radost mě? Nejlíp nějaká prasárnička.... 

Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Pěkný den 

21.5.2008 14:21 

Představ si, jak sedíme naproti sobě u stolu v restauraci. Já si zula střevíček a 

bosou nohou ti přejíţdím po lýtku, stehni a zajíţdím ještě výš. A ty víš, ţe 

pod šatami nemám vůbec nic ..... Jak ti chutná naše společná večeře?  

Danka :-D 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Pěkný den 

21.5.2008 14:34 

Ty potvoro, kdybys tak viděla, jak mi stojí!! 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 
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Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Pěkný den 

21.5.2008 14:40 

Chci to vidět. Pošli fotku! 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pěkný den 

21.5.2008 14:45 

Co za to?  

 

Pro: jirkadvorak@email..cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pěkný den 

21.5.2008 14:55 

Taky fotku, třeba ňáký můj akt ... 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Fotka 

21.5.2008 15:13 

Tady máš slíbenou fotku. Doufám, ţe se ti bude líbit a ţe ti udělá radost.  

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od. kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Fotka 

21.5.2008 21:32 
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Fotka je dobrá, máš pravdu, pěkně ti stojí. Taky posílám nějaké fotečky. Měly 

by se ti líbit.  

Měla jsme dneska ještě nějaké pochůzky, ale uţ jsme doma.... 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Fotka 

21.5.2008 21:45 

To je dobře, ţe uţ jsi doma:-) Fotky se mi líbí moc. Líbí se tak, ţe uţ mi zase 

stojí. Jak jsi k takovýmhle fotkám vůbec přišla? Kdo tě fotí?  

Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Fotka 

21.5.2008 22:01 

Jeden můj kamarád, se kterým jsem fotila ty kola, jak jsem ti někdy psala, je 

fotograf a má další kamarády fotografy, takţe tak. Je to legrace, baví mě to. 

Jsem pokaţdé jiná, kaţdý mě vidí jinými očima. Moje fotky se mi líbí, ale 

radši ty moje akty nikde moc neukazuj, nechci, aby se to někde objevilo.  

Petr se mi dnes nejspíš neozve, nějak vůbec nejsme v kontaktu, tak uţ jdu 

spát.  

Nech si něco pěkného zdát.  

Danka 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Fotka 
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21.5.2008 22:23 

Dobrou noc krasavice! Ať se ti zdají samé nemravné sny. Třeba o mně. Vrrr 

 

Pro: karliknovotnych@volny.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Fwd: Re: Fotka 

21.5.2008 23:16 

Kajo, koukni na fotky Danky, to stojí za to. Já se tady na ně nemůţu celý 

večer vynadívat. Ona je tak vzrušující. Já se fakt zblázním: Pomoz mi! Jsem 

zamilovanej jak nějakej puberťák. A děsně nadrţenej. Jen teď vůbec nevím, 

co s tím. Danku miluju, je úţasná, ale ještě je tu Ester... 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: karliknovotnych@volny.cz 

Předmět: Fwd: Re: Re: Fotka 

22.5.2008 9:43 

Je to fakt kost, hned bych si dal říct. A ty neblbni. Zamilování si klidně 

uţívej, hlavně si uţ konečně začni uţívat s takovouhle babou. A Ester neřeš, 

nemusíš jí hned všechno vyprávět. Nemůţe se nic dozvědět, se podívej na 

Blanku, taky nic netuší.  

 

Pro: karliknovotnych@volny.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Fwd: Re: Re: Re: Fotka 

22.5.2008 10:18 

Kdyţ já nejsme jako ty, nechci Ester podvádět. I kdyţ je jasný, ţe se nic 

nedozví, vyprávět jí to fakt nebudu, co si jako myslíš. O víkendu jsme jí nic 

neřekl, co bych jí měl taky vyprávět.  
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Nevím, co mám dělat. Nemůţu si pomoct, strašně mě to k Dance táhne.  

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: karliknovotnych@volny.cz 

Předmět: Fwd: Re: Re: Re: Re: Fotka 

22.5.2008 11:30 

Tak táhni za ní!!! Co ti mám jako poradit. Vyuţij toho. Nikde nestojí, ţe si jí 

musíš vzít, coţ nemusíš ani Ester.... 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Víkend 

23.5.2008 19:43 

Danko, odjíţdím na víkend pryč, asi nebudu mít čas ti psát a volal, nechci, 

aby sis myslela, ţe na tebe nemyslím – myslím a pořád!! 

Opatruj se. Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Víkend 

25.5.2008 18:39 

Ahoj Jirko,  

doufám, ţe ti mé smsky udělaly radost. A ţe uţ zas budeš mít čas na psaní a 

telefonování. Chybí mi to. Neustále hypnotizuji mobil, ţe zazvoní. A ono nic. 

Uţ abys byl zpátky doma. 

Já měla blbej víkend. Vrátil se Petr, nikam jsme nešli, nikde jsme nebyli, 

seděli jsme doma. Skoro se mnou nepromluvi. Chtěla jsem, aby mi vyprávěl, 
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jak bylo v Dubaji, ale na to jen řekl, ţe dobrý, ţe si nemám dělat starosti. Asi 

to má hodně špatný s obchody.  

Danka 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Víkend 

25.5.2008 19:42 

Ahoj princezno,  

smsky mi radost udělaly, nejvíc pak mému přirození, to se z nich těšilo nejvíc. 

Jsi úţasná provokatelka a přesně víš, jak na mě. A to se mi líbí, ale to ty víš 

sama nejlíp.  

Mrzí mě, ţe se ti Petr nevěnuje a ţe jsi smutná. Mohl bych tě nějak 

rozveselit? Mohl bych pro tebe něco udělat? Nechci, abys byla smutná.  

Ani u nás s Ester to není zrovna odvaz. Byli jsme teď o víkendu sice spolu na 

chalapě u kamarádů, ale vůbec se spolu nebavíme. Abych byl upřímný, nějak 

se s ní ani bavit nechci. Tak se jí spíš vyhýbám. Vím, ţe jí to ubliţuje, ale 

nemůţu si v poslední době pomoct. Není to ideální. Hlavně já se musím 

srovnat, jsem v poslední době váţně mimo.  

No nic, asi ti ještě zkusím zavolat, třeba na mě budeš mít chvilku:-) 

Jirka 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Večerní telefonát 

26.5.2008 8:32 
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Chtěl jsem ti jenom říct, ţe se mi ten náš včerejší hovor moc líbil. Vlastně se 

musím přiznat, ţe jsem sec po telefonu nikdy s nikým neměl. Bylo to 

úchvatný. Doufám, ţe to nebylo naposledy ;-D 

Doufám, ţe bse to líbilo i tobě. Mělo by, plnil jsem všechny tvoje rozkazy, má 

paní. Ale zajímalo by mě, co bys dělala, jak bys mě potrestala, kdybych byl 

neposlušný. To je jen takový námět.  

A jak je dneska tobě? Líp, hůř. Snad uţ se netrápíš jako včera. Ţádný chlap 

nestojí za to, aby ses kvůli němu trápila. A kdyby ses měla kvůli někomu 

trápit, tak dej vědět, já si to s ním vyřídím.  

Krásný den princezno Danko 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Večerní telefonát 

26.5.2008 10:28 

Ahoj, 

zjišťuju, ţe bez tvé sms mám problémy s usínáním a se vstáváním. Včerejší 

hovor se mi taky moc líbil a abys věděl, taky jsem si to udělala. Ale to jen tak 

mimo zápis.  

Opravdu bys mi chtěl udělat radost?  

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: večerní telefonát 

26.5.2008 11:07 

A vida ji, jak si včera uţívala, potvora jedna! 

Jasně, ţe bych ti chtěl udělat radost!! Prozraď mi, jak tě můţu potěšit.  

Jirka 
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Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Re: Re: večerní telefonát 

26.5.2008 11:18 

mě by potěšilo další setkání s tebou 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Re: večerní s telefonát 

26.5.2008 12:43 

To by mě taky potěšilo. Ale do Opavy je to na výlet poměrně daleko a ty jsi 

psala, ţe do Prahy máš cestu jen výjimečně :-( 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Re: večerní telefonát 

26.5.2008 13:00 

To máš sice pravdu, ale určitě by se dalo něco vymyslet....  

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: večerní s telefonát 

26.5.2008 13:21 

Ááá tady má někdo nějaký nápad, tak sem s ním! 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Re: večerní telefonát 
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26.5.2008 13:46 

Koukám, ţe ty nápady moc nehýříš. Co se sejít někde cestou? Třeba v Brně?  

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: večerní telefonát 

26.5.2008 14:56 

To je dobrý nápad. Do Brna to mám dvě hoďky, to je fajn. A kdy bys na mě 

měla čas? Já jsem dost flexibilní, dělám doma, práci si můţu plánovat podle 

sebe... 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: večerní telefonát 

26.5.2008 15:15 

Co třeba ve čtvrtek? Dýl uţ to nevydrţím. Čtvrtek odpoledne. 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: večerní telefonát 

26.5.2008 16:24 

Čtvrtek je dobrý, to by šlo. Píšu si tě diáře ;-) 

 

Pro: karliknovotnych@volny.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Zítřek 

28.5.2008 18:37 
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Zdar, tak zítra mám rande – sejdu se s Dankou. Máme sraz v Brně, to je pro 

mě super, nění to tak daleko, po dálnici jsem tam pěkně za dvě hoďky.... 

Super. Jsem z toho úplně mimo. Ester jsem řekl, ţe je moţné, ţe se vrátím 

hodně pozdě, ať jde klidně spát... 

Drţ mi palce, ať to dobře dopadne. 

Jirka 

 

Pro: sharinka@yahoo.com 

Od: ester.tomanova@seznam.cz 

Předmět: Jirka 

19.6.2008 21:23 

Ahojky Šárinko,  

já uţ nemůţu, Jirka je úplně jinej. Vůbec se mnou nemluví, nevšímá si mě. A 

kdyţ uţ se mnou „mluví“, tak mi akorát nadává a kritizuje mě. To se nedá. 

Kdybych aspoň věděla, co se s ním děje. Chová se úplně jinak, je strašně 

kritickej, prakticky nesmím ani promluvit. ţe by to měl v práci aţ tak děsný? 

Nevím, nevím vůbec nic. Nevím, co mám dělat. Ráda bych mu pomohla, ale 

nevím jak, nepustí mě k sobě. 

Jedinej, s kým komunikuje je Kája, pořád si volají a píší sms – to není 

normální. Co si můţe pořád cvrlikat se svým kamarádem? To je fakt nesmysl.  

Jo a představ si, ţe se přede mnou ani nepřevlíkne, nějak se začal stydět, 

přitom jsme před sebou vţdycky chodili nahý a nikomu to nevadilo. Naopak 

se nám to oběma líbilo, ţe se před sebou vůbec nestydíme. ţe je nahota 

přirozená. Takţe se po jeho vzoru chodím převlíknout do koupelny... My 

spolu neţijeme, jen bydlíme v jednom bytě. Ale jak cizí.  

Pomalu si i začínáme nakupovat jídlo kaţdý pro sebe. Do toho se blíţí ta 

pitomá dovolená. Norsko sice vidět chci, strašně jsme se tam těšila, ale za 

těhlech podmínek se mi váţně nikam nechce. Jak s ním mám vydrţet dva 
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týdny ve stanu??? Se zblázním. Proč mi si tu dovolenou vůbec kupovali. On 

stejně nikam jezdit nechce. Obzvláště teď, kdyţ neustále musí jezdit do Brna. 

To mu asi taky nepřidává. Vadilo mu chodit do práce v Praze, tak teď jezdí 

tak dvakrát týdne do Brna... Aspoň je ale na chvilku pryč. Kdyţ odjede, tak se 

mi oddechne, ale on se zase vrátí. Kdyby se tak uţ nevrátil... To jsou hrozný 

myšlenky, uvědomuju si to, ale já to tak cítím! Prostě ten jeho kyselej výraz 

rozvalenej na gauči nemůţu ani vidět. 

Jak se máš ty? Kdy tě uvidím, potřebovala normálně pořádně pokecat a 

vyplakat se někomu na rameno. I kdyţ o víkendu jsem našim na chatě řekla, 

ţe to máme s Jirkou nějaký divný, ţe to nějak není ono. Máma okamţitě 

hodila tu její teorii o špatnosti společného souţití před svatbou. To si jako 

myslí, ţe kdybychom byli svoji, ţe by to bylo jiné, ţe bychom si jeden 

druhého víc váţili? A proč je teda tolik rozvodů, kdyţ je ta svatba tak 

zázračná? Prostě mám umí člověka fakt povzbudit, já jí řeknu, ţe to mám 

hodně špatný ve vztahu a ona si hned přisadí. Nemůţe být trochu 

ohleduplnější? Táta neřekl samozřejmě nic.  

Jirka se ţenit odmítá, takţe mám smůlu tak jako tak.  

Jak je u tebe? 

Z Prahy zdraví Ester 

 

Pro: ester.tomanova@seznam.cz 

Od: sharinka@yahoo.com 

Předmět: Re: Jirka 

20.6.2008 14:23 

Ahoj Terko,  

moc mě mrzí, jak to máš s Jirkou, ale uvědom si, ţe dobrý jako kdysi uţ to 

nikdy nebude. A představ si, ţe by se k tobě takhle choval, aţ budete mít děti. 

Tohle fakt není dobrý. Takhle ţít nemůţeš. Uvědomuješ si, ţe svým utrpením 
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ničemu a nikomu nepomůţeš? Akorát ubliţuješ sobě, nikoho nespasíš. Jediné, 

co můţeš udělat je zachránit sebe. Na Jirku ţádné ohledy mít nemůţeš. Chová 

se hrozně, ať si nese důsledky svého chování.  

Jestli řešíš, ţe nemáš kam jít, tak u mně je jeden pokoj volný, já doma moc 

nebývám, tak bychom si moc nevadily. Byt je to můj, pokoj bych ti nechala 

za nějakou pohodovou sumu. O peníze mi fakt nejde. Všechno má nějaké 

řešení. I dovolená se dá stornovat, peníze budou a my nebudem. Na 

stornopoplatky kašli, jsou věci, které se vyjádřit penězi nedají.  

Nenič se, v Praze jsem pozítří večer, tak s tebou počítám. Doufám, ţe přespíš.  

Shark@ 

 

Pro: sharinka@yahoo.com 

Od: ester.tomanova@seznam.cz 

Předmět: Uţ dnes 

4.7.2008 12:38 

Dneska odjíţdíme. Zatím se nic neděje, je to všechno úplně normální. Takţe 

na pytel. Normálně na pytel, jak jinak, ţe...Dneska večer odjíţdíme do 

Norska, je to poslední moţnost. Kdyţ to nepůjde na dovolené, tak uţ to 

nepůjde vůbec a bude konec. Konec po tolika letech. Je to strašný. Ale jinak 

to nepůjde.  

Tak mi drţ palce, ať to dobře dopadne.  

Líbá tvoje Ester 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Mail na rozloučenou 

4.7.2008 16:18 

Ahoj miláčku,  
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tak za pár hodin jedeme. Musím si po tom rozchodu s Ester trochu 

odpočinout, tak jsem rád, ţe jedeme s Kájou do toho Norska. Bude to super. 

Ale zas je mi uţ teď strašně smutno, ţe budeme tak daleko od sebe. Musíme 

to zvládnout. Mobil budu mít převáţně vypnutej, abych šetřil baterku, přeci 

jen nevím, jak bude moţnost dobíjet.  

Princezno, opatruj se a měj pořád na mysli, ţe tě miluju. Miluju tě jako ještě 

nikdy ţádnou jinou ţenu a uţ nikdy nebudu milovat nikoho tak jako miluju 

tebe.  

Navţdy tvůj Jirka 

 

Pro: sharinka@yahoo.com 

Od: ester.tomanova@seznam.cz 

Předmět: Norsko - ráj na zemi 

14.7.2008 13:22 

Ahoj kočko,  

jsem šťastná jak blecha. Dovolená byla super, jako za starých časů – 

ťuťuňuňu. S Jirkou jsme si pořádně promluvili o tom, co kdo jak chceme, jak 

se cítíme. On se mi omluvil, ţe se mi v poslední době moc nevěnoval, ţe toho 

měl hodně a s tím Brnem. Ale ţe do Brna uţ jezdit nebude, ţe uţ je ten 

projekt uzavřenej. To jsem ráda, nějak mu úplně nevěřím, kdyţ je takhle pryč. 

Nevím proč, ale nevěřím mu. Pořád musím myslet na to, co asi tak dělá. Asi 

jsem jen paranoidní, protoţe se v poslední době fakt choval divně a byl hodně 

pryč. Ale teď je to fakt super. Dokonce mi řekl, ţe by si mě vzal, pokud bych 

chtěla. To bych chtěla. Ale i tak to bude jen malá obyčejná svatba, protoţe nic 

jiného by on nechtěl. Nedělat z toho ţadnou velkou šarádu, kromě toho peněz 

moc nemáme, takţe nemůţeme hostit kdejakýho vobejdu.  

Jinak je Norsko nádherná země, aţ zpracujeme fotky, dáme je k nám na rajče, 

aby se mohli všichni podívat. Pro mě bude Norsko aţ na věky krásnou zemí 
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usmíření a lásky, takţe objektivní fakt nejsem, ale komu to vadí – ten ať si 

trhne nohou! 

Papalala a krásný den přeje Terka 

 

Pro: ester.tomanova@seznam.cz 

Od: sharinka@yahoo.com 

Předmět: Re: Norsko . ráj na zemi 

15.7.2008 20:07 

Ahojky Teri,  

to jsem rada, ze jsi zase stastna, halvne aby to tak uz vydrzelo naporad. Ale 

kdyz uz i osvatbe mluvi, tak to uz je vazny, protoze tohle bysme od nej nikdy 

necekali.... 

Na fotky jsem zvedava, ale na rajce ti kaslu, chci k fotodokumentaci vyklad 

nejlepe u lahvinky bileho vina. Akorat se obavam, ze se v lete asi moc 

nesejdeme, kdyz jses cely srpen v Parizi.... Protoze ja si ted jedu uzivat do 

Italie k mori – jedu k sestrence, to jsem teda na jeji svatebni italske terno 

zvedava... 

Mej se krasne, uzivej si a nezapomen na me.  

Tvoje Shark@ 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Nevím, jak dál 

20.7.2008 17:39 

Milá Danko,  

především se ti chci omluvit za naše poslední setkání. Nebyl jsem dobrý 

společník a jsem si toho vědom. Nějak mi nebylo úplně do smíchu. Sám 

nevím, co se to se mnou děje. Je toho na mě v poslední době asi hodně. Těch 
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změn, těch zvratů, těch emocí.... Akorát si to odnášíš. Ještě ke všemu za to 

vůbec nemůţeš.  

Mrzí mě to, ale asi potřebuju čas, abych se trochu srovnal.  

Miluju tě, Tvůj Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Nevím, jak dál 

20.7.2008 23:17 

Jirko, copak se to děje, všimla jsem si, ţe jseš ňákej mimo, ale to snad není 

důvod ještě věšet hlavu. Jak nevíš, co dál? Co by bylo dál? Dál budeme spolu. 

Na tom není nic sloţitého a ostatní neřeš.  

Společně to přece zvládneme. S čím máš problém? No tak kocourku mourku 

:-) Miluju tě.  

Tvoje Danka 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Nevím, jak dál 

21.7.2008 11:42 

Princezno moje, já prostě nevím, co mám dělat dál. Jediné, co vím je, ţe tě 

miluju a ţe o tebe nechci přijít, lásko moje. 

J.  

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Nevím, jak dál 

21.7.2008 12:36 
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Proč bys měl o mě přijít? Jestli se se mnou nehodláš rozejít, tak o mě 

nepřijdeš to mi věř. Miluju tě jako nic n světě.  

Tvoje princezna Danka 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Re: Nevím, jak dál 

21.7.2008 13:04 

To je právě ten problém, ţe vlastně nevím, do čeho jdu. Odejít za tebou je 

naprostá nejistota. Vlastně se vůbe cneznáme. Neznáme naše celkové názory 

na ţivot, svět, politiku, nemáme společné kamarády, nemáme ţádné společné 

záţitky. Neznáme naše zlozvyky a neřesti. Co kdyţ nám společný ţivot 

nepůjde. Co potom? Já sem ţil celý ţivot v Praze. M8m tady rodinu. přátele, 

koníčky, práci, byt na hypotéku. Všechno bych tady nechal a šel do nejistotu, 

do temna a nevím, co mě tam čeká. Trochu se toho obávám. Co kdyţ spolu 

nebude moct být, kdyţ spolu nebudeme moct vydrţet?  

Prostě mě přepadají obavy. Promiň za tyto černé myšlenky, ale nějak se jim 

nemohu ubránit.  

Líbám tě, má princezno, má paní, mé všechno. 

Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: A co dál 

22.7.2008 20:37 

Číst tvoje řádka pro mě není vůbec jednoduché. Říkáš mi, ţe mi nevěřís, ţe 

nevěřím nám a naší lásce. Čemu jinému by pak člověk měl věřit? Je to silný 

cit a nemáš proč se tomu bránit.  
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Taky pro mě to bude krok do neznáma. Na rozdíl od tebe mě ještě čeká jeden 

velký krok a to rozejít se s Petrem. Bude to pro něj vělká rána. Plánuje se 

mnou zůstat aţ na věky, ale to nejde, protoţe ho nemiluju, necítím k němu uţ 

vlastně nic. Najednou je to úplně cizí člověk. A to celý proto, ţe miluju tebe. 

Miluju tě a nehodlám ţít bez tebe. A věřím tomu, ţe to společně zvládneme, i 

nějakou práci ti najdem, neboj se. Stačí se tomu poddat a vše půjde.  

Já miluju tebe, ty miluješ mě, není o čem pochybovat.  

Tvoje Danka 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: A co dál 

23.7.2008 8:12 

Víš miláčku, já nejsem ten typ, co se do něčeho vrhne po hlavě. Vţdycky 

potřebuju mít nějakou jistotu, vědět, kam patřím a co bude následovat. Prostě 

mi to nedá a musím o všem přemýšlet. Nezlob se na mě. To víš, ţe to 

spoelčně nějak vybojujeme, jen jsem se ti chtěl svěřit se svými starosti. 

Myslím, ţe je důleţité, abys věděla, co si myslím a co cítím, a tak poznala, 

jaký valstně jsem.  

Posílám ti pusu. Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: ester.tomanova@seznam.cz 

Předmět: Pozdrav z Paříţe 

2.8.2008 13:52 

Ahoj Jiříku,  

nějak mi nefunguje skype, tak píšu jen mail. Do Paříţe jsem doletěla 

v pořádku, ubytovala jsem se v malém, úţasném bytečku, vybalila, 
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zprovoznila internet, ted aţ na ten skype a těším se na zítřejší první den 

v práci. Jsem zvědavá, jaká ta má stáţ bude. No uvidíme, měsíc to nějam 

vydrţím, i kdyby to mělo být blbý.  

Psala jsem si se Šárkou a vypadá to, ţe se za mnou přijedu na pár dnů podívat, 

tak to by bylo fajn. Jí cestování nevadí, pořád někde lítá. Ty sem jezdit 

nemusíš, měsíc nějak vydrţíme, zas tak strašná doba to není. Uţ jsme vydrţeli 

horší.  

Posílám ti pusu, ať máš pěkný den.  

Terka 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: pozvánka 

15.8.2008 14:58 

Ahoj Danko,  

kdyţ jseš přetaţená a uţ nemůţeš pracovat, nechceš přijet na pár dnů za mnou 

do Prahy? Ţe bychom si udělali pár hezkých dnů v hlavním městě. Teď do 

konce měsíce nemám moc práce, tak bych se ti mohl věnovat. V září uţ to 

pak zas bude blbý.  

Je to jen takový návrh, třeba se ti nebude chtít.  

Chybíš mi, Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: pozvánka 

15.8.2008 15:23 

Ahoj miláčku, to je úţasný nápad, já si myslela, ţe  na mě teď moc času 

nemáš, ale tohle je super. Zítra se potřebuju stavit u naších, ale pozítří 
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vyrazím rovnou do Prahy. Víc jak týden dovolenou nedostanu. Ale i tak týden 

s tebou bude něco úţasného!!  

Takţe v neděli odpoledne mě můţeš očekávat, Uţ se nemůţu dočkat.  

Tvoje princezna 

 

Pro: karliknovotnych@volny.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Příští týden 

15.8.2008 16:41 

Čus, s tím zejtřkem nevím, mně přijede Danka. Na týden. Bude u mně doma. 

Takţe teď musím vystěhovat celou Ester do sklepa. No co mám dělat. Danka 

si myslí, ţe jsem se s ní uţ dávno rozešel a ţe uţ tu nebydlí. Takţe mám fakt 

co dělat. Musím to tu celý předělat, aby to vypadalo, ţe tu jsme fakt sám... To 

jsme si naběh, ale tajle budu týden s Dankou... Ester se nic nedozví, pak to 

sem zase všechno nastěhuju. A aţ se vrátí z Paříţe tak se s ní stejně rozejdu, 

tohle dál nejde. Nezvládám to. Myslím jen a jen na Danku. Ale nemůţu za ní 

odejít, prostě já z Prahy neodejdu a ona do Prahy nechce (coţ vlastně 

nechápu, protoţe tady po škole chtěla zůstat, na to, ţe Praha nééé přišla aţ 

teď), musím já za ní. Ale co já v Opavě? Na to, abych odešel z prahy fakt 

nemám. Musím to dál udrţet v tomhle stavu – tajné schůzky, skvělý sex, ale 

víc nic.  

Zítra zavolám, jak jsem na tom.  

Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: karliknovotnych@volny.cz 

Předmět: Re: Příští týden 

15.8.2008 17:24 
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Cau, tak to jsou dobre zpravy, ze si das oddechovy tyden, Hahaha.  

Hele, jedu k tobe a helfnu ti, pokecame, dame pivko, zustanu do rana, Blanka 

to nejak prezije, co by ne, kdyz jsem jenom u tebe. Hahaha.  

Tak paaa 

 

Pro: sharinka@yahoo.com 

Od: ester.tomanova@seznam.cz 

Předmět: Konec 

5.9.2008 12:56 

Ahoj Šárko,  

tak srpen v Pařízi byl opravdu pohádkový, ale to víš, sama jsi to viděla. S tou 

zastupkyní ředitele budu nejspíš i nadále v kontaktu, třeba z toho bude nějaký 

zajímavý projekt. Nicméně to teď není aţ tak důleţité. Po mém návratu 

z Paříţe u nás s Jirkou zase nastal velký obrat. Je to ais tak jako před 

dovolenou. Hrůza. Uţ nemůţu! 

A do toho mám doma přeházený šatník, věci jsou někde úplně jinde, to samé 

platí i pro knihovnu a tak. V koši na prádlo jsem našla cizí tanga. Ty fakt 

nebyly moje, tohle bych na sebe nevzala. Ukázala jsem to Jirkovi, co to má 

jako být. Prej tady měl na návštěvě nějaký kolegy z Brna a přespali u nás. Je 

normální dávat u někoho, kde přespávám, špínu do koše na prádlo? To je 

blbost. To by se člověk přeci nespletl. Jirkovi uţ vůbec nevěřím, hnusí se mi. 

Nemůţu ho ani vidět. Je to had a nechutnej.  

Šárko, co mám dělat? On tady měl na féra nějakou ţenskou? My spolu 

bydlíme a on si tahá ţenský do našeho společnýho bytu. DO bytu, kterej jsme 

spolu zařizovali, kde spolu bydlíme, si on na noc vezme ţenskou, která mu 

háţe špinavý kalhotky do mýho koše na prádlo! To je prasák.  

A co je ona zač, dyť musela vidět, ţe tu nebydlí sám. Ţe by zase oblíbená 

současná póza, ţe s někým ţiju, ale to je v pohodě, stejně to není ono. Nikdo 
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se tím nezatěţuje, ţe uţ někoho má, neustále si všichni nechávají zadní 

vrátka, co kdyby potkali někoho lepšího. Proč nemůţou veřejně přiznat, ţe 

někoho mají a ţe s ním prostě jsou a uţ nehledat někoho dalšího? Co je na 

monogamních vztazích tak špatného? Ach jo. Je mi hrozně. Celý svět se mi 

zhroutil, netuším, co mám dělat, tak tu aspoň píšu mail, valstně sedím 

v Klementinu a chtěla jsem psát seminárku, ale stejně nic nenapíšu, nemám na 

to ani pomyšlení. Neustále brečím.  

Kde vlastně jseš a kdy se vrátíš? Ozvi se mi prosím.  

Tvoje zoufalá Ester 

 

Pro: ester.tomanova@seznam.cz 

Od: sharinka@yahoo.com 

Předmět: Stěhování 

5.9.2008 22:58 

Kočko, uklidni se trochu. Musíš aspoň trochu spát. Hele všechno je 

dohodnutý, v úterý tě brácha přestěhuje ke mně. Má volno, tak ti pomůţe a 

rád (nemá Jirku rád). Jirku uţ neřeš, co mu chceš jako oznamovat. Prostě ráno 

zmizí do toho jeho Brna, které si nahlásil a o kterém tvrdil, ţe uţ nebude. 

Copak tam je asi tak úţasného, ţe tam tolik jezdí. Lepší nevědět. 

Stěhování se neděs, během dopoledne to sbalíte a pak se bude odváţet. U mně 

se chovej jako doma. Všechno je ti tam k dispozici. Ten třetí pokoj je zatím 

prázdný, ale neboj za týden se vrátím a pak ho zařídíme. Spi klidně zatím u 

mně, věci nehroť nech je v krabicích a tak. Zvládneme to.  

Mrzí mě to, ţe jsem zas v Dubaji (po dlouhé době), ale teď s tím fakt nic 

neudělám. Snad se na mě nezlobíš. Aţ se vrátám, tak ti to vynahradím a budu 

se ti náleţitě věnovat.  

A něco pro pobaevní. Zůstala jsem všera večer ještě sedět v baru s Petrem, tak 

jsme se nějak bavili a vypadlo z něj, ţe bude muset něco udělat se svojí 
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přítelkyní, ţe z něj dělá uţ moc velkýho debila... Tak to se lidem ve firmě 

uleví, ale čím se jako budou bavit, kdyţ ne jeho přítelkyní... Jsou to věci, co 

se dějí... Tak to milá zlatá bude mít dost smůlu. NA mě nic nezkouší, naštěstí, 

je milej, ale asi je takhle milej normálně. Neměla bych být tak domýšlivá:-) 

Ale je fajn, to je důleţité. Dělá sse mi s nima dobře, skamarádili jsme se, já 

teď dokonce i s Janičkou od Adama (mimochem ji Adam taky někdy pěkně 

štve)... 

Končím, na úterý je všechno dohonutý a jasný. Jirku nekoumej. A co mu 

chceš jako sloţitě říkat, nemusíš mu říkat nic, má šanci topochopit, kdyţ 

zmizí všechny tvoje věci.  

Drţ se, kočko. Mám tě ráda. 

Shark@ 

 

Pro: karliknovotnych@volny.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět:  

9.9.2008 23:14 

Ahoj Kájo, nemám slov. Odpoledne se se mnou po úţasnýych hrátkách 

rozešla Danka. Kvůli tomu, ţe jsem líný a neschopný jednat. Ţe jsem měl být 

uţ s ní v Opavě.  

Kdyţ jsem se dal cestou dom. trochu dohromady, tak jsme zjistil, ţe se Ester 

odstěhovala. Všechny její věci jsou pryč, i kolo ze sklepa. Kam šla. Dělá mi 

to starosti. Nemá kde bydlet, proto jsme se s ní taky nikdy nerozešel, protoţe  

by neměla kam jít. Samozřejmě jsme jí volal, ale ona mi to nebre.  

Takţe jsem zůstal sám jako kůl v plotě. To jsem to posral úplně. Jsem fakt 

v hajzlu. Sedím v poloprázdném ybtě a brečím. Ester mi chybí, byli jsme 

spolu uţ sţitý, fungovalo to. Já jsem to celý posral. Co mám teď dělat? Vůbec 
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nevím, jak dál. Nemáš nějaký recept pro takováho zoufalce jako jsem já? 

Nebo nějakou radu?  

No nic. Půjdu spát, byl to dneska děsnej den a zítra to nebude lepší. Uţ to asi 

nikdy nebude lepší. Jsem zoufalej, nevím,c o mám dělat. Ani netuším, kde 

Ester tak najednou můţe být. Jejím rodičům volat nechci, nepřijde mi to 

v tuto chvíli ten nejlpeší nápad.  

Tak se měj a nějak se ozvi.  

Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Poděkování 

26.12.2008 14:36 

Milý Jirko,  

mockrát děkuji za milé překvapení k Vánocům. Náhrdelník je krásný a kytice 

je velkolepá. Tolik si přeci nezaslouţím, hlavně kdyţ o sobě od září nevíme... 

Jak se vůbec daří? Kdy se budeš ţenit? 

Dodatečně přeji příjemné svátky a zdraví, štěstí do dalšího roku.  

Danka 

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Poděkování 

26.12.2008 21:51 

Zdravím tě krásko,  

proč pak bych ti nemohl udělat radost nějakým pěkným dárkem, vţdyť jsme 

přeci přátelé, alespoň jsme se tak dohodli. A přátelům já dávám dárky rád. 
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Náhrdelník si uţij, určitě v něm budeš nádherná. Vím, ţe máš ráda šperky a 

květiny, chtěl jsem ti udělat radost.  

Já se mám přijatelně, zůstal jsem úplně sám, Ester se ode mně odstěhvala 

v den, kdy jsme se viděli naposledy. Ale uţ to jde, to nejhorší uţ snad mám za 

sebou.  

Na štědry den jsem byl u našich, ale nedá se s nimi vydrţet, takţe jsem hned 

po večeři jel k sobě domů.  Radši sám doma neţ je poslouchat.  

Taky jsme zase začal chodit zase do práce. Je to mazec, ale zvykám si. No 

zkrátka nový ţivot – bez ţeny.  

Co ty? Uţ je z tebe vdaná paní? 

Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Re: Poděkování 

29.12.2008 15:19 

Tak to jsi dopadl. A to sis nás určitě drţel celou dobu obě, viď. Kdo ví, jak to 

vlastně bylo. Ale máš, co jsi chtěl. Asi se ti moc dobře nedaří, kdyţ si mi 

kurýrem poslal obrovskou kytici a na neuvěřitelně drahý náhrdelník. No já jen 

koukám.  

Vdaná nejsem a zatím nebudu. S Petrem jsme se rozešli, je to tak lepší, bylo 

to krásné, dlouho jsme si to oba uţívali, ale pak uţ to tak nebylo. Potřebuje 

někoho, kdo mu bude blíţ. Vím, ţe se vrací k ţeně. Je to mezi nimi dobré a 

pro děti to tak bude nejlepší. Jsme v kontaktu, ale spíš pracovním. Máme 

v tom jasno, tak není problém se vídat.  

Já jsme sama, přestěhovala jsem se do Olomouce a našla si novou práci. Jsem 

spokojená. Nikdo a nic mi nechybí.  

Přeji ti hodně zdraví a štěstí do dalších let.  
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Danka 

 

Pro: sharinka@yahoo.com 

Od: ester.tomanova@seznam.cz 

Předmět: Zdraví, štěstí.... 

31.12.2008 15:34 

Ahoj spolubydlící, tak jak je v Opavě? Pěkně ses tam s nima skamarádila, jen 

co je pravda. Za chvíli pro ně nebudeš tlumočit, ale hlídat celé firmě děti:-) A 

co ten Adamův bratr? Jestli dorazí, tak určitě jedině kvůli tobě:-) 

Já si hory uţívám, je to s Márou naše první dovolená a je to super. Fakt si to 

uţíváme. Jsem taaaak zamilovaná, nádhera. Proč jsem od jirky neodešla uţ 

dávno, třeba bych Máru potkala dřív. Úplně se vznáším a nejlepší na tom je, 

ţe v tom nejsem sama.  

Doma to po svátcích probereme, uţ se na tebe těším:-) 

Do nového roku vykroč tou správnou nohou, třeba směrem k bratrovi Adama, 

s ním by mohla být společná cesta zajímavá. No uvídíme. Uţij si Silvestra a 

v roce 2009 páá v našem společném hnízdečku kravin a smíchu.  

Mám tě ráda, Tvoje Terka.  

 

Pro: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Re: Re: Re: poděkování 

1.1.2009 12:25 

Danko,  

jsem tak rád, ţe jsi šťastná a ţe ti nic nechybí. Přeju ti, aby ses měla dobře. A 

i kdyby něco náhodou, neboj se ozvat. Jsem tu pro tebe a vţdycky ti rád 

pomůţu.  

mailto:sharinka@yahoo.com
mailto:ester.tomanova@seznam.cz
mailto:kvetouci.ruze@seznam.cz
mailto:jirkadvorak@email.cz
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Víš, já myslel jsem, ţe budeme spolu, ţe jsme jeden pro druhého stvořeni, ţe 

spolu budeme šťastní, ale tohle jsem nečekal... Nikdy jsem nepochopil, proč 

jsi se mnou rozešla. Asi máš pravdu, ţe byl náš vztah takový bláznivý, ţe byl 

na dálku, ale to přece ještě není důvod se rozejít. Dyť jsem za tabeou jezdil. 

Miluju tě. 

Navţdy tvůj Jiřík 

 

Pro: ester.tomanova@seznam.cz 

Od: jirkadvorak@email.cz 

Předmět: Šťastný krok do nového roku 

1.1.2009 12:34 

Milá Esterko,  

přeji ti, aby tvůj nadcházející rok byl šťastný a aby ses uţ nikdy nemusela 

kvůli nikomu trápit.  

Jirka 

 

Pro: jirkadvorak@email.cz 

Od: kvetouci.ruze@seznam.cz 

Předmět: Re: Re: Re: Re: poděkování 

3.1.2009 13:24 

Milý Jirko,  

opravdu se tomu rozchodu nediv. Nebyl jsi schopný se rozhouipat, udělat 

nějaký krok a cítila jsme z tebe aţ nesnesitelnou jistotu, ţe uţ kvůli mě 

nemusíš nic dělat. Vadila mi ta tvoje pohodlnost. I kdyţ si mi tvrdil, ţe půjdeš 

za mnou, nic si pro to nezačal dělat. K ničemu ses nijak nepostavil. Jen si tak 

nějak čekal. Ano, jezdil jsi, ale tím jsi měl evidetně splněno. Prostě nechci mít 

vrabce v hrsti, kdyţ na střeše sedí holub. Je třeba jít dál a neustále se snaţit.  

Měj se, Danka 

mailto:ester.tomanova@seznam.cz
mailto:jirkadvorak@email.cz
mailto:jirkadvorak@email.cz
mailto:kvetouci.ruze@seznam.cz
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www.seznámení.net/seznámení/on hledá ji/výpis inzerátů.asp 

Krásná neznámá, začíná nám další rok, který určitě přinese hromadu úţasných 

věcí. Nechci je ale zaţívat sám. Hledám veselou a pohodovou dívku, která se 

chce o svůj ţivot podělit s někým dalším. Jirka. Info o mně a fotku najdeš 

v mém profilu.  

http://www.seznámení.net/seznámení/on%20hledá%20ji/výpis%20inzerátů.asp
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2.AUTORSKÝ KOMENTÁŘ 

2.1.Motivace pro výběr tématu Vlastní próza s autorským komentářem 

Na začátku stál můj silný citový záţitek, který se stal tématem prózy. 

Nápad zpracovat ho literárně byl poměrně spontánní, ale dlouho jsem se 

k tomu neodhodlala; důvodem byla především skutečnost, ţe jsem se vlastní 

produkci nikdy nevěnovala. Pak přišla moţnost psát vlastní prózu jako 

diplomovou práci. Viděla jsem v tom nejen příleţitost tento záţitek skutečně 

zpracovat, ale pokusit se proniknout do světa literatury z jiného pohledu.  

Moje úplně první zkušenost s literární produkcí to není, překládám 

z němčiny literaturu pro děti a mládeţ. Do této doby vyšly Pokusy a rošťárny 

pro kluky a holky od Corinny Harderové a kol (Praha, 2009) a čtyři díly řady 

Upíří ségry od spisovatelky Franzisky Gehmové: Kámoška k zakousnutí 

(Praha, 2010), Přepadení v muzeu (Praha, 2010), Záchrana upírů (Praha, 

2010), Osudová proměna (Praha, 2010).  

Při zadávání tohoto tématu jsem se setkala s kolegou, který téma 

zpracovával přede mnou. Jeho próza mě nijak neoslovila, podle mého názoru 

byla velmi nepropracovaná. Chtěla jsem dokázat, ţe to zvládnu lépe, ţe lépe 

vystihnu svůj námět a ţe moje próza bude zdařilejší. Ale ani tak jsem 

neočekávala, ţe by se mi mohlo podařit napsat kvalitní literární dílo.  

 

2.2.Kdo můţe být spisovatelem?  

První otázka, která se mi naskytla, ještě neţ jsem začala psát. Kdy je čas 

na první literární pokus a kdo si jej můţe dovolit? 

Prošla jsem si biografie různých spisovatelů a došla jsem k poznatku, ţe 

naprostá většina českých spisovatelů začínala se psaním na střední škole. Jak 

je vidět schopná literární produkce je vrozená a velmi záhy ji člověk v sobě 

objeví, ale je i velmi časté, ţe se ji jen objevit snaţí.  
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Ale co je ta schopnost? Schopnost napsat literární dílo je zaloţena na 

způsobu uvaţování nad celkem. Důleţitý je počáteční nápad, o čem psát. To 

ale ještě nezaručuje slušné literární dílo. Nápad je nutné zpracovat. Udělat ho 

nejen atraktivní a napínavý pro čtenáře, aby ho to bavilo číst, ale 

neopomenout jedinou sloţku celku.  

Já jsem vsadila na příběh, který se nestal jen mně, ale mohl by být blízký 

mým vrstevníkům. Protoţe se jednalo o jednoduchý milostný trojúhelník, 

rozhodla jsem se tento námět aktualizovat formou emailové komunikace, a 

oţivit tak ţánr epistolární prózy. A to z důvodu, ţe emailová komunikace je 

velmi aktuální a ţe si myslím, ţe by tato forma mohla přinést i jistou 

aktualizaci ve struktuře epistolárního románu. Pro udrţení autenticity 

emailové komunikace jsem byla nucena pracovat s prázdnými místy, která si 

čtenář bude muset domýšlet. Pozornost jsem věnovala především ději, coţ 

vedlo k oslabení jiných sloţek díla.  

Zastávám názor, ţe autorem se člověk nerodí, ale stává jím aţ svými díly. 

Bez literatury není autora. Nabízí se námitka, ţe bez autora není literatura, ale 

autor utváří dílo, ne dílo autora. Máme v literatuře příklady děl neznámých 

autorů, a přesto nejsou zavrţeníhodná, zatímco jen těţko můţe být autorem 

někdo, kdo nic nenapsal.  

 

2.3.Záměr a míra autobiografičnosti  

Zásadně jsem věděla, ţe musím napsat velmi kritické dílo. Chtěla jsem co 

nejvíce kritizovat mezi lidmi velmi rozšířený názor na vztahy. Přijde mi aţ 

nechutné, jak mnoho mladých lidí ţijících s partnerem se veřejně chová jako 

nezadaní, nebo neustále upozorňuje na skutečnost, ţe jejich vztah pro ně není 

nijak zavazující, protoţe stejně není ideální.  

Do souvislosti s tímto současným ţivotním postojem kladu i moderní 

technické vymoţenosti, které urychlují komunikaci. Kaţdý má mobilní 
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telefon, kaţdý má přístup na internet. Taková komunikace probíhá velmi 

rychle a poměrně i dobře utajeně.  

Internet je v současnosti i častým prostředkem seznámení se a 

v neposlední řadě i zdrojem zábavy.  

Dlouho jsem o ničem takovém nepřemýšlela aţ do chvíle, kdy jsem si 

sama proţila popsaný příběh. Samozřejmě není úplně podle pravdy, protoţe 

celou pravdu neznám, ani znát nemůţu, je to moje verze toho, jak to bylo, 

zpracovaná jako příběh.  

Ţila jsem s přítelem, který rád navozoval písemné kontakty s opačným 

pohlavím. V písemném styku uměl dokonale nabudit atmosféru důvěry, uměl 

si pěkně postěţovat, jak to chudák nemá jednoduché. Nemá smysl tajit, ţe 

nejsem výjimkou, která by nepodlehla. Ale nějak jsem doufala, ţe jsme spolu 

a prostě jsme spolu. O to horší bylo poznání, ţe nejsem jediná a ţe u počítače 

netráví tolik času jen prací.  

Bývalý přítel se pracovně seznámil se ţenou, nejprve jejich komunikace 

byla čistě pracovní, pak přešla do přátelského duchu a nakonec přerostla 

v lásku. Alespoň to je můj pohled. On pracuje jako editor jednoho 

zpravodajského portálu a ona byla tisková mluvčí. Z toho vyvozuji průběh 

jejich seznámení. Nejtěţší bylo pro mě připustit si, ţe nejsem v jeho ţivotě 

jediná.  

Choval se divně a odměřeně, večery trávil jen u počítače. Na otázku, co 

pořád tvoří, reagoval podráţděně, ţe má hodně práce. Jednou se mu podařilo 

poslat mi sms zprávu, která nebyla určená mně. Bylo jasné, ţe je to 

zamilovaná zpráva pro jinou ţenu. Byla to pro mě velká rána, ale pokoušela 

jsem se s tím vyrovnat. Všimla jsem si, ţe na počítači pořád píše nějaké 

maily, tak jsem se ho zeptala, komu to pořád píše, a on uţ velmi ostře 

reagoval, ţe snad můţe mít normální kamarádky. Reagoval zvláštně na 

veškeré podněty. Na toaletu odcházel s mobilem. Do té doby jsem vůbec 
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nevnímala, kde má mobil, ale začala jsem sledovat, jak ho pořád hlídá a 

přenáší mezi místnostmi v bytě. Zaměřovala jsem se víc a víc na jednotlivé 

detaily a nemohla jsem v tom vidět jinou variantu neţ, ţe má někde ještě 

jinou ţenu. Samozřejmě došlo na scény a výčitky a po nějaké době si vzal čas 

na rozmyšlenou. Tehdy se rozhodl pro mě, ale po čase se situace opakovala. 

Asi. Bála jsem se něco zjišťovat, ale protoţe v autě byla nějak pořád prázdná 

nádrţ, tak jsem začala koukat, kolik kilometrů auto jezdí. Opravdu to 

neodpovídalo občasným cestám po Praze. Uţ jsme si ani jeden druhého 

neváţili a vlastně si neměli ani co říct. Dlouho jsem sbírala síly, abych tento 

vztah ukončila (trval celkem 8 let). 

Okolnosti jejich vztahu neznám. Nejvíc mě na tom zlobilo, ţe nevím, co si 

píší. Takto jsem ovšem došla k myšlence románu v emailech. Za normálních 

okolností se člověk nedozví, co stojí v cizí poště.  

Zaţívala jsem zklamání a hořkost a proklínala internet a kde co všechno. 

Právě v tomhle období hořkosti jsem dostala onen nápad zpracovat to celé 

literárně. Podívat se kriticky na současnou písemnou komunikaci a taky na 

partnerské vztahy. Celému světu sdělit, jak je to špatné a taky jaký jsem 

chudák.  

Rozhodla jsem se, ţe napíšu, jak si cizí muţ a ţena dopisují přes internet a 

jak je rychlé uvěřit pocitu blízkosti a sounáleţitosti, přestoţe se ti dva nikdy 

neviděli a znají se velmi povrchně jen přes skutečnosti, které o sobě sami 

napíší. Samozřejmě kriticky. Zkritizuji, ţe podléhají takové naivitě, ţe ten 

druhý je jejich skutečným partnerem, a zkritizuji jejich nezodpovědné chování 

vůči jejich partnerům.  

 

2.4.Volba kódu a její důsledky 

Emailová komunikace je běţnou součástí našeho ţivota. Funguje rychle a 

je pruţná. A hlavně je jiná neţ klasická korespondence, která klade na pisatele 
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i adresáta mnohem vyšší nároky. Emailem leccos vyřídíme, rychle sdělíme 

informace jednomu, či dokonce více adresátům. Přístup na internet je dnes 

maximálně rozšířený a dostupný prakticky všem.  

Email na rozdíl od dopisu nabízí jistou moţnost anonymity. Pisatel se má 

za co schovat. Sám si můţe vybrat své uţivatelské jméno, které se nijak 

nemusí shodovat s jeho skutečným jménem, nemusí prozrazovat svou identitu 

a hlavně email není psán vlastnoručně. Psaní na klávesnici zatají rukopis 

pisatele a oprostí ho od jeho osobnostních rysů.  

Emailová komunikace je rychlá a závislá jen na komunikantech, 

vynechána je především instituce, která poštu doručuje, tím se ruší určitá 

instituciálnost a navozuje nezávaznost. Proto je emailová komunikace stejná 

jako moderní doba a odpovídá poţadavkům kladeným na současného člověka. 

Být rychlý, efektivní, nezaobírat se zbytečnostmi a sledovat svůj cíl. 

Dále osobní emaily nevyţadují pevnou formu, vynechá se oslovení, 

závěrečná formule, podpis, místo. Jediné přesné je datum, doplněné o přesnou 

informaci o čase.  

Emailová komunikace má ale v mém zamýšleném příběhu svá úskalí. 

Kdyţ chci dodrţet, aby byl příběh skutečně reálný, nebude komunikace 

mileneckého páru probíhat pouze po emailech, ale pouţijí i mobilní telefony 

(především sms zprávy) a třeba i různé jiné komunikační prostředky jako je 

třeba icq, skype nebo facebook.  

Abych jejich vzájemnou komunikaci dovedla k úplnosti, měla bych vyuţít 

i těchto prostředků. Naopak hovory přes icq by podle reality ztrácely 

významovou hodnotu. A sms zpráv bych musela napsat stovky, ne-li tisíce. 

Akcentovaly by především kontaktovou funkci, nebo by to bylo jen vylévaní 

citů. Tomu jsem se chtěla vyhnout. Příběh by se pak pro čtenáře odvíjel příliš 

pomalu. Čtenář by se nudil a nebyl by motivován číst dál.  
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Řešení, ţe bych se omezila pouze na emailovou komunikaci se mi 

původně příliš nezamlouvalo. Připravím tím sebe v pozici autora o moţnost 

pohrát si s jejich setkáváním, s jejich milostnou komunikací, s jejich 

konkrétními proţitky. Ale zase mi přišlo zajímavé, ţe si je kaţdý můţe 

domyslet podle svého. Mají-li tato setkání být skutečně osudová, ať je má 

kaţdý osudové podle sebe. To, ţe autor mlčí, neznamená, ţe se nic neděje. 

Zároveň tento postup bude lépe korespondovat se zvoleným ţánrem románu 

v emailech.   

Právě proto, ţe se chci vzdát formy tradičního románu v dopisech, které 

zahrnují popis veškerých událostí, názorů, postojů a celkově vyznívají spíše 

jako filosofické spisy neţ osobní korespondence, bude vynechání, ačkoliv pro 

někoho toho podstatného, přínosem, a kdyţ uţ ne přínosem, tak alespoň 

funkční aktualizací. Ale mým záměrem nikdy nebyly zamilované řeči, ale 

spíše konflikt.  

Emailová komunikace nepředpokládá přesně vystylizované věty, sloţité 

básnické obrazy a jiné záludnosti. Vesměs mi přišlo, ţe po jazykové stránce to 

nebude problém. Emaily vyuţívají kaţdodenního jazyka, pisatelé nedbají na 

úpravu a pravopis. Udělat nějakou tu pravopisnou chybu nebude takový 

problém.  

Zároveň mi román v e-mailech přijde i jako atraktivní forma pro čtenáře. 

Zvědavost je nepopiratelná lidská vlastnost a nahlédnout do cizí soukromé 

pošty je lákavé. Já osobně jsem zvědavá a moţnost si přečíst cizí poštu mě 

láká.   

Takţe se budu drţet ţánru román v e-mailech, který se v české literatuře 

ještě neobjevil, který sama povaţuji za dobrý nápad a částečně i za svůj přínos 

literárnímu světu.  
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2.5.Konfigurace postav 

Mým původním cílem byla kritika. Chtěla jsem kritizovat to, jak je 

jednoduché upnout se k někomu, koho člověk ani pořádně nezná, a hlavně, ţe 

je kvůli tomuto člověku schopen opustit to známé. Ale kdyţ si budou psát dva 

lidé, kde se objeví ta kritika? Není moţné, aby se navzájem kritizovali. Nebo 

aby zároveň reflektovali své chování vůči tomu druhému.  

Jediné, co se mi zdálo jako přijatelné, byl vypravěč nadosobní, aby viděl 

do obou postav. Jako první mě napadl určitý moderátor, který by popisoval 

celkovou situaci a hodnotil jejich komunikaci. V hlavě mi vytanulo epicko-

demonstrativní divadlo Bertolta Brechta, v němţ je kaţdá scéna nejprve 

uvedena a na začátku je přesně řečeno, co se stane. Účelem této techniky je 

pak ukázat, jak se lidé v určité situaci chovají.  

Tato technika mně ale přišla poměrně náročná a měla jsem pocit, ţe bych 

se s ní neuměla vypořádat. A taky ţe bych tímto způsobem okradla čtenáře o 

jeho vlastní interpretaci a posunula bych jeho pozornost z emailové 

komunikace na moji interpretaci komunikace postav. Obávala jsem se, ţe 

bych při pouţití této techniky sklouzla k povrchnímu odsuzování a akorát 

demonstrovala svůj omezený úhel pohledu.  

Kromě toho mě od této techniky odradila i vlastní čtenářská zkušenost 

z četby dramat B. Brechta, kdy mě popisy scén nebavily, aţ dokonce 

obtěţovaly. V případě divadelního ztvárnění mi to tak rušivé nepřišlo, ale při 

četbě velmi. Tím jsem celé uvaţování nad vypravěčem uzavřela.  

Došla jsem k závěru, ţe svoji prózu nemohu vystavět jen na dvou 

postavách. Z partnerského trojúhelníku nemůţu vynechat toho třetího, tedy 

jeho přítelkyni. Nejsnadněji se nabízela přítelkyně, která pronikne do 

partnerovy pošty, zjistí, ţe není jediná, jak si naivně myslela, a všechno mu 

vyčte. Jejich osobní promluva by narušila můj koncept psaní e-mailů. 

Variantu, kdy ona mu na vzniklou situaci napíše mail, jsem zavrhla jako méně 
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pravděpodobnou. Tomu, s kým ţiji, nebudu psát dlouhý email. Kdyţ uţ, tak si 

takto nepředstavuji partnerku, která vstoupí do partnerovy schránky a pročítá 

jeho poštu.  

Nechat odhalení náhodě jsem taky zavrhla, neodpovídalo by skutečnosti, 

kdyby si maily vytiskl a zapomněl doma na stole. 

Taky by maily mohla přítelkyni poslat milenka, nebo se jakkoliv 

s přítelkyní spojit, ale toto řešení mi přišlo laciné. A aby se obě ţeny náhodou 

setkaly a vše si řekly, zase narušuje formu.  

Abych dala prostor i jeho přítelkyni, bude si dopisovat se svojí 

kamarádkou. Díky ní rozšířím pluralitu pohledů. 

  

2.6.Základní identita postav 

Mám 4 postavy: jeho, milenku, přítelkyni a její kamarádku. Dopisovat si 

bude on s milenkou a přítelkyně se svojí kamarádkou, tím docílím, ţe budu 

moci jeho chování interpretovat jinak. Zaujala mě myšlenka nevědomí, kdy 

přítelkyni nechám v jejích iluzích. Tím jsem i vyřešila důleţitou otázku, jestli 

se přítelkyně o jeho nevěře dozví a jak. Nechtěla jsem, aby četla jeho 

korespondenci. 

Chtěla jsem, aby měl co nejběţnější jméno, ani jsem o něm nijak dlouho 

neuvaţovala a Jiří Dvořák mi přišlo dostačující. Chtěla jsem, aby budil solidní 

dojem, proto jsem mu vytvořila emailovou adresu zaloţenou na jeho příjmení. 

Aby solidní dojem nepřerostl v jistou nabubřelost a odtaţitost, dala jsem mu 

do adresy místo jména Jiří domáckou podobu Jirka. Jednoduché, stručné, 

solidní.  

Protoţe jsem do jeho milenky chtěla projektovat jistou dávku naivity a 

snahy o nápaditost, nechtěla jsem, aby se její emailová adresa zakládala na 

jejím jméně. Hledala jsem něco kýčovitého, co by spíše mohlo odradit, neţ 

nápaditosti a humorem přitáhnout. Růţe je aţ příliš zprofanovaným 
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symbolem lásky a touhy, jakápak růţe můţe být. K takovéhle pro mě 

nenápadité adrese jsem chtěla zvolit jednoduché jméno a zároveň ho 

teritoriálně odlišit, protoţe jsem chtěla, aby si protagonisté dopisovali na větší 

vzdálenost, a jeho jsem chtěla nechat ţít v Praze.  

Nejprve jsem uvaţovala o jménech Jana a Hana, pak pročetla kalendář a 

objevila Danu. Daně se dá říkat i Danka, coţ podle mého názoru není pro 

region Prahy a okolí úplně běţné. O příjmení jsem rozhodla, ţe ho 

nepotřebuje.  

Další přichází na řadu postava přítelkyně. Chtěla jsem jí dát nějaké méně 

obvyklé jméno a to z toho důvodu, abych do ní dostala něco ze sebe. Ale 

nazvat ji Olga mi přišlo ubohé. Hlavně jsem nechtěla, aby bylo hned kaţdému 

čtenáři jasné, ţe to jsem já. Kdyţ se postava jmenuje stejně jako autorka, je to 

zavádějící, a nechtěla jsem čtenáři nasadit brýle s mým pohledem na svět a 

nechat ho v své kůţi. Pro někoho, kdo mě nezná, se tato varianta můţe 

nabízet, ale nemá být zřejmá. 

Pročítala jsem jména v kalendáři a objevila Ester, to jméno mě zaujalo, 

dokonce jednu velmi sympatickou Ester znám.  

Protoţe má být postava Ester normální a solidní, bude mít e-mail 

nenápaditý, zaloţený na svém jméně. Co se týče příjmení, nechtěla jsem nic 

zbytečně sloţitého po vzoru svého jména a zalovila v českých vodách. 

Tomanová není ani moc neobvyklé, ani moc obvyklé, nemá pro mě ţádné 

zásadní konotace a k Ester se hodí.  

Zbývá Esterčina kamarádka. Moje zásadní představa o této postavě je, ţe 

musí být nad věcí, a to by se mělo odrazit i v jejím jméně. Listováním v 

kalendáři jsem došla k Šárce; nenucené jméno, které není potřeba nijak 

zdrobňovat. Ještě její mail sladit s image pohody, ţádné strohé 

jméno.příjmení, ale něco veselého. Sharinka je variace domácí podoby jména 

Šárka, a kromě toho zdrobnělina napsaná sh mu dává trochu mezinárodní 
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nádech. Chtěla jsem, aby Ester se Šárkou měly důvod si psát delší maily, 

proto jsem se rozhodla z ní udělat světoběţnici. Její e-mailovou schránku 

jsem umístila na mezinárodní server yahoo.com, místo ostatních českých 

domén, které uţívají moje další postavy.  

 

2.7.Charakteristika postav 

Jméno a mail je pro postavy málo. Kdyţ chci zachytit moţnou komunikaci 

současných mladých lidí, musí všichni zaujímat nějaká stanoviska a mít své 

názory, nepotřebuji celkový světonázor, ale k něčemu se musí umět vyjádřit. 

Nechci aţ tolik vstupovat do tradičního pojetí románu v dopisech a vypisovat 

celé filosofické úvahy, ale chci se drţet tématu partnerských vztahů.  

Díky tomu, ţe mám 4 postavy – jednoho muţe a tři ţeny, můţu nechat 

kaţdého z nich prezentovat určitý současný trend.  

Jirkovi jsem se rozhodla trochu křivdit a udělat z něj pohodlného člověka. 

Být v klidu, nic moc nemuset a vidět hlavně sebe. Proto jsem do jeho postavy 

projektovala negativní postoj k cestování a vzdělávání. Já osobně k tomuto 

profilu řádím jistou nevyrovnanost a nestálost názoru, uţ v tuto chvíli jsem 

věděla, ţe mu chci nejdříve vloţit do úst uznávaný názor: „nepodvádím, 

s někým ţiji a za tím si stojím,“ abych ho pak mohla dále převézt na situaci: 

„ono to u nás není ideální,“ a tu pak vygradovat nevěrou. Jirka představuje 

prototyp líného prospěcháře.  

O jeho milence ve skutečnosti nic nevím. Protoţe jsem si řekla, ţe do 

postav dám různé typy lidí a kaţdý bude jiný, aby zastupoval určitý typ lidí. 

Nemám ráda příliš jednoduché ţeny, prototypy, které bych označila „pipina“. 

Pipina zná moderní trendy, názor přizpůsobuje situaci, rozumu a 

samostatnosti moc nepobrala a jejím velkým zájmem je vzhled a péče o něj. 

Proto vyhledává přítele, který se postará o její ţivotní standard. 
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Ester zde stojí proti ní, je to studentka jazyků, která kromě studia pracuje a 

sdílí domácnost se svým přítelem. Je docela zaměstnaná. Od svého přítele 

očekává podporu, ale sama neví, jak by tato podpora měla vypadat. Vyhovuje 

jí, ţe má někoho vedle sebe, ale nepotřebuje, aby on nějak zasahoval do jejích 

kaţdodenních věcí. Toto je podle mě jeden z častých postojů mladých ţen. Ne 

ţe by věděly, jak věci chtějí a jak se k nim postavit, ale tváří se tak. Provází je 

jistá důvěra v sebe, která jim umoţňuje nasadit masku nezranitelnosti a elán 

pustit se do hodně věcí. Myslím si, ţe tento pocit zdravé sebedůvěry si člověk 

nese z dětství od rodičů – jak mu dávali najevo lásku a jakou míru 

samostatnosti na něj kladli. A protoţe k věku mezi 20 a 30 lety určitě patří i 

jisté vypořádání se s tím, ţe naši rodiče jsou nějací a i oni mají své lidské 

hranice, rozhodla jsem se, ţe tam někam zakomponuji, ţe s rodiči člověk 

můţe velmi silně nesouhlasit. Ona bude zastupovat ty, kteří mají s rodiči 

v dospělosti dobré vztahy. Ester vystihuje křehká sebedůvěra.  

Zbývá Šárka a vlastně i názor, ţe ţena muţe nepotřebuje, ţe je dostatečně 

soběstačná a ţe starosti jaké má Ester ona nemá zapotřebí. Šárka je prototyp 

mladé, samostatné ţeny. Ale s ohledem na to, ţe jsem jí chtěla nechat trochu 

nadhled, nechtěla jsem z ní udělat extrém, která muţi pohrdá a nenávidí je. 

Takţe zase něco z moderní nestálosti – chvíli trochu tak, chvíli zas trochu na 

druhou stranu. Charakteristická je pro ni sympatická autonomie.  

O zbylých dvou postavách pojednávám v kapitole Základní dějová linie. 
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2.8.Grafické schéma postav 

  

  

2.9.Základní dějová linie  

Načrtla jsem si dějovou linii a tu jsem chtěla vyplnit maily. Na začátku 

jejich seznámení bude inzerát z internetové seznamky. 

Linie měla vypadat takto: Inzerát; seznamování se (kdo, co, kde), 

upozornit na to, ţe nejde o hledání partnera; pochlebování, lichocení; fotka (ta 

nemá přijít úplně brzo, aby byla jasné, ţe má jít jen o přátelské dopisování); 

setkání; po setkání touha, láska; další tajná setkání; rozchod; další jejich 

kontakt – Dana sama; Ester se vdává, Daniny internetové pokusy o 

seznámení. K fázi pochlebování jsem dopsala Ester + Šárka, abych věděla, 

kdy chci rozšířit počet postav ze dvou na čtyři.  

I přestoţe jsem si stanovala základní dějovou linii, nakonec jsem 

v průběhu psaní udělala ještě nějaké změny a musela se nad mnoha věcmi 

znovu zamýšlet. Důvod je ten, ţe tato dějová linie a moje celkové promýšlení 

díla na jeho začátku byly nedostačující. Opomněla jsem hodně aspektů. 

Protoţe se ukázalo, ţe moje linie je povrchní a ţe měla být na začátku 

Karel 

Petr 

 

 

Šárka 

 

Ester 

 

Jirka Danka 

Partnerské vztahy 

Přátelské/pracovní 

vztahy 
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mnohém lépe a důkladněji rozpracovaná, vynořilo se během psaní ještě 

mnoho otázek a problémů.  

Proto, abych vykreslila ţivot Danky, musela jsem zapojit i jejího přítele 

Petra. Pro moje účely postačí informace, ţe je starší, rozvedený a má děti. 

Aby Danka hledala na internetu někoho na dopisování, pobývá Petr hodně 

v zahraničí.  

Další nedostatek byl, ţe nemám prostředek, jak trochu odkrýt Jirku. 

Potřebovala jsem k němu někoho, kdo bude odváţnější, aby ho mohl 

popostrčit. Chtěla jsem ho později zapojit do komunikace, abych dala Jirkovi 

prostor ukázat, ţe to pro něj není samozřejmé, ţe se bez zábran vydá vstříc 

milostnému dobrodruţství.  

Od další postavy jsem si slibovala další názor. A k milostnému 

trojúhelníku se mi hodil někdo, kdo podpoří milostné avantýry. Abych to 

umocnila, dala jsem mu tvář ţenatého otce, nespokojeného se svým ţivotem, 

který při kaţdé příleţitosti vyhledává milostné dobrodruţství. Jeho jméno má 

být běţné: Karel Novotný. A protoţe z jeho charakteristiky pro mě plyne jistá 

nekultivovanost, nechám ho jako Karlíka. Pro jeho přístup k partnerským 

vztahům má emailovou adresu na serveru volny.cz. Charakteristiku postavy 

jednou do domény zakomponovala, tak to zopakuji. 

Poté jsem se rozhodla uzavřít počet komunikujících postav, aby nepřestaly 

být nepřehledné a pro čtenáře nepředstavovaly jen holou změt. Stačí, kdyţ se 

kaţdý tu a tam zmíní o někom ze svého okolí (ještě se samozřejmostí, ţe 

adresát ví, o koho jde), kdo nemá na příběh vliv. 

 

2.10.Zprostředkování komunikace mezi postavami 

Díky zvolené technice román v emailech mám moţnost se vyjadřovat 

k věcem z více pohledů. To ale není jediná výhoda této techniky. Aţ během 

psaní zjišťuji, co se touto technikou dá skvěle dosáhnout. S různými pohledy 
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na věc jsem kalkulovala jiţ od začátku, ale teď se ukazuje, ţe moje 

předsevzetí o reflexi současných lidských vztahů se naplňuje víc, neţ jsem si 

sama uvědomovala.  

Emaily jsem chtěla psát tak, aby to vypadalo jako skutečná emailová 

komunikace. Drţím se postupu, ţe si mezi sebou vţdy píší dva lidé. Zatímco 

Jirka s Dankou k sobě hledají cestu a poznávají se, mluví přeci jen kaţdý 

hlavně sám o sobě. Ukazuje se, ţe do románu dostávám ještě další rozměr. A 

to je samota jedince a jeho odcizení od ostatních. Zaprvé kaţdý píše o sobě, 

případně o něčem kolem něj, otázky na druhou osobu jsou beztak víceméně 

zběţné. Zadruhé veškeré věci se pro čtenáře nedějí tady a teď, ale udály se a 

teď mu o nich někdo podává zprávu. Nic není moţné povaţovat za objektivní 

pravdu. Nikdo nemá nikoho vedle sebe, kaţdý má svou spřízněnou duši někde 

mimo. Ale i tak je moţné, ţe je tato spřízněná duše jen konstrukt. Pravda je 

jen taková, jak si ji interpretujeme.  

Zároveň se ale emailová komunikace ukazuje jako velmi sloţitá forma. 

Postavy sice komunikují kaţdá za sebe, ale nejsou rozlišeny jazykem a 

stylem. Tím, ţe nejsou od sebe rozlišeny, nedostatečně zdůrazňuji jednotlivé 

postoje a názory. Také jejich emaily splývají.  

Podcenila jsem i jednu ze základních charakteristik emailové komunikace, 

jeţ bych nazvala atematickou, bezbřehou konverzací. Tato forma komunikace 

je ve skutečnosti mnohem méně sdělná neţ v mé próze. Nedokázala jsem více 

zdrţovat děj, abych lépe postihla tuto formu komunikace. Důvod je ten, ţe 

jsem nebyla schopná vymýšlet témata pro „tlachání“, kdyţ jsem před sebou 

měla vidinu příběhu.  

Nestačila jsem sama na pluralitu podnětů, potřebovala bych někoho 

dalšího, kdo by mi nějaký podnět dal. Chtěla jsem, aby kaţdá postava 

symbolizovala určitý postoj, ale pro vlastní neschopnost odtrhnout se od děje, 

jsem tuto část díla opomenula, přestoţe zvolená forma to přímo vyţaduje.  
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2.11.Konstrukce fabule 

Jirkovo uvítání Ester, které se minulo účinkem, jsem vzala jako impuls, 

aby začala promlouvat i ona, tudíţ přišla ke slovu i Šárka. Šárka jakoţto 

světoběţnice bude často na cestách, o studijních pobytech jsem se uţ zmínila, 

jejich další rozvíjení by znamenalo odbočku od tématu milostných vztahů. 

Šárka tedy pobývá na sluţebních cestách. Nápad spojit její cesty s Petrovými 

byl poměrně spontánní, ale díky tomu jsem dostala moţnost ukázat vztah 

Petra a Danky z jiného pohledu. Případné Petrovo psaní si s další postavou, 

by odvádělo pozornost od mileneckého trojúhelníku  

Varianta, ţe si Petr začne se Šárkou, se nabízí jako první. Ale tenhle vývoj 

jsem okamţitě zavrhla. Myslím si, ţe to čtenáře napadne jako první, kdyţ čte 

takovýhle román, a i přestoţe se pohybuji v ţánru ţenské literatury, nechtěla 

jsem, aby čtenář hned věděl, jak děj bude následovat. Rovněţ nechci podpořit 

představu milostných příběhů, ţe si kaţdý muţ a kaţdá ţena spolu musí začít. 

To by nekorespondovalo s mým předsevzetím reálně moţného příběhu. Ale 

pohrávám si s nimi, Petr se vrátí ze sluţební cesty, kde poznal Šárku, a je jiný, 

chová se divně. Nechávám Danku spekulovat o nové tlumočnici, aby si čtenář 

myslel, ţe si spolu skutečně začnou. Chci v tomto případě vodit čtenáře 

trochu za nos. 

Nevydařené přivítání Ester jsem pojala jako určitý zlom, kdy se začnou víc 

sbliţovat. Teď přichází čas na výměnu jejich fotografií. Na začátku to kvůli 

dopisování nebylo nutné, naopak tím, ţe o sobě nevěděli, jak vypadají, 

poukazuji na jejich původní záměr – jen si dopisovat, ţádné seznamování. 

Zároveň situace, aby si vyměnili fotografie, měla přijít jakoby sama. Pózování 

fotografovi, o kterém mu píše, je její reakce na jeho stěţování si, ţe to s Ester 

není úplně ideální. Je to klasické ţenské koketování. On se zmíní, ţe něco 

není v pořádku, a ona se mu ukazuje, jaká je. Ţeny vyhledávají příleţitosti, 
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kdy se můţou před muţi zviditelnit. Dozví se od něj, ţe mu to s přítelkyní 

neklape v sexu, tak mu pošle svoje akty. A ještě nadhodí, jestli mu Ester není 

nevěrná. Touto myšlenkou zároveň ukazuje, ţe u ní by to moţné bylo. Kromě 

toho jsem její přístup k věrnosti ve vztahu naznačila uţ v jejím vyprávění o 

protaţené pracovní schůzce, kterou jí Jirka schválil.  

To, ţe Jirka v ţivotě není úplně šťastný, je východisko pro hledání 

nějakého bodu, kterého by se chytil. Danka je po ruce, naslouchá mu. Je mu 

blízká, i kdyţ vlastně vzdálená a neznámá.  

Jirka je pasivní a Danka jejich vztahu udává směr,. proto přijde s návrhem, 

ţe by se mohli i sejít osobně. Ona nabídne i druhou schůzku. Ta ale nevyjde. 

Jirka se schůzky bojí, protoţe nevěří sám sobě. Ona ho k další schůzce musí 

vyprovokovat. Zde uţ přechází důraz na sexuální stránku vztahů, proto o 

svém vzrušení píše Karlovi, který reaguje svou historkou ze ţivota, kterou 

popíše vlastními slovy. 

Jirka se schůzky bojí, a proto se s Dankou nesejde. Zůstává s ní ale 

v kontaktu a právě díky sexu a chtíči přistoupí on na to, ţe za ní pojede do 

Opavy. Ona ho tam musí nalákat, aby bylo jasné, ţe je ta, která vše určuje. 

Víkend s Karlem je sice odbočka, ale oddálí se tím jejich setkání (tím 

oddálením nemyslím oddálení časové, ale oddálení pro čtenáře).Jirka má 

moţnost ukázat i svoji nevyrovnanost. Na jednu stranu se těší, jak vypadne 

z Prahy, na druhou stranu ale nechce chodit ani do práce.  

Karlova přítomnost na Jirkově cestě za Dankou ale bere moţnost toto 

jejich setkání popsat. Jen něco je naznačeno v komunikaci Jirky s Dankou. To 

přesně koresponduje s realitou této komunikace, která jejich společné záţitky 

nevypravuje.  

Pro Jirku poměr s Dankou není samozřejmý, proto se po jejich víkendu 

hned nehlásí. Zde je taky formulováno, ţe jejich komunikace bude odteď 

probíhat převáţně po smskách. Ochuzuji tím sebe, protoţe si ubírám prostor 
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pro popis jejich vztahu. Dění bude reflektovat Ester tím, ţe si bude stěţovat 

své kamarádce. Díky Šárce můţu aspoň trochu ukázat, ţe se Petra poměr 

Danky a Jirky dotýká. Aby se Šárka stala jeho přímým důvěrníkem a on se jí 

víc svěřil, se nabízí, ale v románu by pak nezůstala prázdná místa, která dají 

prostor čtenáři a jeho úvahám. 

Konečně jsem mohla dát víc prostoru Ester (Jirka komunikuje s Dankou 

hlavně přes mobil). Pro ni to není jednoduché. Je to docela typický přístup, 

kolem mě je hodně dívek a ţen, které se bojí rozejít s přítelem po dlouholeté 

nefunkční známosti a chytají se všemoţných stébel, jeţ mají ukázat, ţe 

rozchod je špatné řešení. Stejně tak se k němu postaví Ester.  

Jirka je pasivní a nechce celkovou situaci nijak řešit. Není s to se přiklonit 

ani na jednu stranu. Hlavně se snaţí získat čas, aby nemusel vyhovět Dančině 

představě, ţe za ní odejde.  

Jirka lţe Ester a Danka z toho vlastně vychází jako milenka dobře, proto se 

mu situace začne vymykat kontrole a začíná ho tíţit. 

Aby Jirka ukázal, ţe není jen pasivní, dojde k fiktivnímu rozchodu. Dance 

řekne, ţe to s Ester skončil. Leţ, ale jemu se tím ulehčí, proto to dělá. Chce 

získat čas. Toto místo působí na čtenářovo morální cítění. 

Tím fiktivním rozchodem se mu ale komplikuje cesta do Norska, tak přidá 

další leţ, vyplývající z té první. Na dovolenou pojede, ale bude tvrdit, ţe 

s Karlem. 

Stále jsem chtěla udrţet napětí, jak příběh dopadne, proto se Jirka k Ester 

začne na dovolené chovat úplně jinak, aby se k sobě vrátili a hlavně aby Ester 

měla pocit, ţe je všechno v nejlepším pořádku. Toto místo má opět působit na 

čtenáře a jeho morální předpoklady. 

 



114 

 

2.12.Varianty závěru 

Na tomto místě by mohl být konec. Hlavní hrdina si díky milostnému 

románku uvědomí, ţe chce zůstat se svojí přítelkyní. Tohle je podle mého 

názoru ten nejjednodušší konec, který se nabízí. Ale to mi přijde nudné a 

vůbec jsem tuto variantu nezvaţovala jako moţnou. Hlavně, kdyby to tak 

mělo skončit, nebylo by z mého pohledu ani o čem psát. V tomto případě by 

nebyl nutný takový počet postav. Závěr je třeba ještě trochu zdramatizovat. 

Motiv cizího dámského prádla i mně přijde ohraný, ale je z něj jasná další 

ţena. Tento motiv se můţe zdát stereotypní, ale je účinný. 

Otázka je, jestli má Jirka řešit, zda to Danka udělala schválně, a co tím 

sledovala. Nechávám to na čtenáři. A to hlavně proto ţe si myslím, ţe by to 

s ní řešili osobně a ne po emailu. Kdyby se o tom Dance zmínil, přiznal by 

svou leţ. 

To, ţe se Danka nikomu po emailech nesvěřuje, vypadá, ţe je pro ni 

všechno v pořádku. Ţe je spokojená s tím, jaká je situace. Přitom se její vztah 

s Petrem taky bortí. Viditelně neřeší, ţe i ona něco ztrácí. Dát čtenáři moţnost 

nahlédnout do Dančina ţivota a dodrţet formu, by znamenalo přidat další 

postavu, se kterou by si psala ona. Tím by se ale od ní a od Jirky odtáhla 

pozornost. Další postava by přinesla jen zbytečný rozruch, proto Danku čtenář 

pozná jen prostřednictvím mailů s Jirkou.  

Celý příběh spěje k závěru. Ester se konečně rozhoupe k velkému kroku, 

pomůţe jí Šárka.  

Protoţe Jirka jen slibuje a k ničemu se nemá a já jako autor ho chci za 

jeho chování potrestat, musí zůstat sám, aby dostal za vyučenou. To, ţe se oba 

rozchody sejdou v jeden den, jeho situaci jenom umocňuje. 

Jeho návrat po rozchodu s Dankou do poloprázdného bytu je skličující. I 

tento konec se dal očekávat. Apeluje tím především formativní funkci 

literatury. 
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2.13.Rozuzlení 

Rozhodla jsem se i přehodnotit závěr. V mém původním plánu je, ţe 

Danka je sama, protoţe se s ní Petr rozešel uţ v době, kdy se stýkala s Jirkou. 

Jirka je sám a vše uzavírá Esteřino svatební oznámení. U Karla ani u Šárky se 

nic nezměnilo. 

Jirka musí zůstat sám, je to trest z mého pohledu ne za nevěru, ale za 

nerozhodnost a pasivitu, za strach vzít ţivot pořádně do vlastních rukou, za 

hledání kliček pro vlastní maximální prospěch a za neohleduplnost vůči lidem 

kolem sebe.  

Danka je vlastně jediná postava, u které chybí celkové rozuzlení. Danku 

celá zkušenost posune a dokáţe si uspořádat svůj ţivot jinde. Je vyrovnaná a 

ţije si podle sebe. Je to vlastně jediná postava, kterou celý příběh posune 

dopředu.  

U Ester jsem zavrhla svatební oznámení, protoţe mi to přišlo aţ příliš 

kýčovité a moc by to implikovalo postupy uţívané v červené knihovně.  

 

2.14.Dodatečná revize textu 

K románu jsem se vrátila po několika měsících. Nebyla jsem schopná 

k němu zaujmout nějaké stanovisko a celkově se nad ním zamyslet. Hlavně 

jsem si nedokázala představit, ţe by román někdo četl. 

Nejprve jsem ho po sobě četla sama s tím, ţe ho předělám, protoţe je to 

hodně špatné. Po přečtení jsem zjistila, ţe nejsem schopná ho jen předělat, ţe 

bych vlastně psala jiné dílo od začátku. 

Uvaţovala jsem jedině o členění textu, ale to jsem zavrhla, protoţe bych 

čtenáři ukázala jednotlivé etapy a usnadnila bych mu orientaci v románu 

v emailech. Nechci čtenáři dávat ţádnou berličku, která by mu napovídala, jak 

román číst. Uvědomuji si, ţe orientace v emailech, které si mezi sebou 
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vyměňují jednotlivé postavy, není úplně jednoduchá a můţe se stát, ţe se 

čtenář bude ztrácet, ale tím bych narušila to, co jsem si předsevzala. Chci, aby 

to byla skutečná emailová komunikace. Emailová schránka nekategorizuje 

sdělení v emailech. Jediné hledisko řazení mailu je hledisko časové. Maily 

jsou seřazené tak, jak přicházely, tímto postupem jsem mohla lépe propojit 

všechny postavy. Jako je v emailu uveden adresát, odesílatel, datum a čas a 

předmět.  

Znovu jsem začala promýšlet závěr. Nechtěla jsem, aby byl zcela 

uzavřený, protoţe to bych s příběhem musela dál pracovat a všechny postavy 

někam posouvat. Ale měla jsem pocit, ţe mi chybí nějaká tečka na závěr. 

Bylo třeba vytvořit epilog. Ten by měl korespondovat se začátkem, proto celý 

příběh uzavírá Jirkův inzerát.  

Inzerát sice uzavírá kruh, ale zároveň i otevírá další a nabízí moţnost 

dalšího příběhu lásky přes internet. Ta by mohla, ale i nemusela být naplněna. 

Pokračování by podle mě znamenalo další postavy a celý nový příběh. Příběh 

jiţ napsaný by na něj z mého pohledu neměl vliv, proto tento bod vidím jako 

konec svého románu.  

 

2.15.Titul 

Chyběla mi ale podstatná část textu, a sice titul. Titul, který by krátce 

vystihnul celé dílo.  

Titul k románu mě nenapadal ţádný. Popisný název jako Jirka píše Dance, 

Danka odpovídá jsem zavrhla. Ale nic lepšího jsem nevymyslela. Chtěla jsem 

do titulu shrnout celý román, ale nenacházela jsem nic, co by ho shrnulo. 

Jediné, čím je román zajímavý, je to, ţe je napsaný v emailech. Proto jsem se 

rozhodla upozornit v titulu na tuto jeho stránku. Jenomţe co z emailu pouţít 

pro titul? Celou hlavičku těţko, to by nebyl titul, ale příliš dlouhý popis 

ničeho. Protoţe jsem neměla titul a bez titulu jsem to nechat nemohla, pouţila 



117 

 

jsem Předmět:. Evokuje to emailovou komunikaci a zároveň neříká nic 

konkrétního, nic neslibuje. 

Nepodařilo se mi najít vhodný titul ze stejného důvodu, proč jsem měla 

problémy formulovat závěr, a to je ten, ţe jsem jasně neformulovala smysl 

díla. Kdybych měla smysl díla, dostala bych alespoň směr, který se mám při 

hledání titulu zaobírat.  

Vhodnější by byl např. titul Internetové seznámení nebo Láska v emailu.  

 

2.16.Smysl díla 

Úplně na začátku měla být smyslem díla kritika současných partnerských 

vztahů a nezodpovědného chování vůči partnerům. Během promýšlení 

příběhu jsem od tohoto smyslu ustoupila (z důvodu, ţe jsem nenalezla 

dostatečné prostředky pro kritiku), ale neformulovala jsem si jiný smysl. 

Ponechala jsem téma, ale nesledovala jasný cíl. 

Nepřítomnost smyslu díla se projevila především v závěru, epilogu a titulu. 

Všechny tyto sloţky závisí na smyslu a potrhují jej. Taky děj je poměrně 

roztěkaný, protoţe jsem jej směřovala příliš rychle dopředu místo toho, abych 

mu dala větší prostor a lépe jej propracovala.  

 

2.17.Problém veřejné prezentace intimních záţitků 

Nejhorší byla představa, ţe toto dílo někdo čte. Román je velmi 

autobiografický a to mi činilo problém. Prezentuji zde intimní záţitky, které 

vlastně patří jen mně.   

 Jak by čtenář četl toto dílo, kdyby pod ním byl podepsaný muţ? A jak 

důleţité je jméno, které pod dílem stojí? Kdyţ to dovedu do absurdnosti, tak 

by osobnost autora měla být pro čtenáře důleţitá. Coţ ale není. Je pravda, ţe 

máme své oblíbené autory, jejichţ díla pravidelně čteme, ale autobiografie 

není přece rozhodující. Kdyţ se mi nějaké dílo líbí, nezajímá mě jako čtenáře 
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autorova biografie. Kromě toho existují umělecká jména a pseudonymy, které 

nejsou zatracovány pro přetvářku, nebo neochotu prezentovat sám sebe. 

Kdyţ to dovedu ještě dál, je pak nepřípustná jakákoliv fikce a z literatury 

se stane zpravodajství. Ale čtenář se rád nechá zavést do úplně jiného světa a 

nevyţaduje od autora, aby psal jen o sobě. Bez literární fikce by četba ztrácela 

smysl, protoţe by došlo k oslabení funkcí literatury.  

Je ovšem nutné, aby se autor od svých intimních záţitků oprostil a přestal 

je povaţovat jen za vlastní záţitky. Kromě toho se také nedá kalkulovat s tím, 

ţe si čtenář řekne, ţe se všechno v díle stalo autorovi.  

 

2.18.Neschopnost překročit hranice autobiografičnosti 

Příběh je zaloţen na mé ţivotní zkušenosti, kterou jsem ještě umocnila 

snahou zachytit ho jako reálný.  

Hranice autobiografičnosti jsem ale nebyla schopná překročit, coţ se 

negativně odrazilo při tvorbě díla. Měla jsem svůj model, který jsem 

nedokázala opustit, přestoţe dílo vyţadovalo jiný přístup. Zásadní problém 

byl ten, ţe jsem si neformulovala smysl díla, kterého bych se při psaní mohla 

drţet.  

Velmi tím utrpěla dějová linie. Kdybych nezůstávala v zajetí svého 

příběhu, mohla jsem dát větší prostor svým postavám. Taky jsem dostatečně 

nevyuţila potenciál postav, jsou příliš ploché, dají se označit aţ za 

jednoduché. V případě některých postav za tím stojí to, ţe málo znám jejich 

předobrazy, v jiných případech moje osobní neochota je vykreslit a více si 

s nimi pohrát.  

Na dějové linii se podepsala i moje neochota něco měnit a více si s dějem 

pohrávat. Špatná byla i moje motivace pro psaní. Původní motivace pro 

napsání tohoto příběhu byla moje osobní očista, a ne pokus o literární dílo. 

Nejen ta zapříčinila, ţe jsem dostatečně nepromyslela sloţky literárního díla a 
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soustředila se pouze na děj. Děj byl pro mě to hlavní a do jisté míry i to 

jediné, o čem jsem opravdu uvaţovala.  

Nejvíce tím utrpěla volba jazykových prostředků a celková práce 

s jazykem, dále pak bezesporu titul a plošnost postav.  

 

2.19.Zvládnutí formy 

Zatímco jsem si na začátku psaní myslela, ţe emaily nebudou těţké, 

proces psaní celého díla v emailech mě utvrdil o opaku. Nezvládla jsem to 

tak, jak by bylo záhodno. Nepodařilo se mi, aby kaţdá z postav měla svůj 

jednotný styl. Je vidět, ţe všechny maily psala jedna osoba. Emailovou 

komunikaci jsem podcenila.  

Taky jsem málo postihla její specifika, měla jsem pouţívat více emotikonů 

a jiných značek a zkratek, které se v této komunikaci pouţívají, protoţe sama 

je příliš nepouţívám.  

Taky se mi nepodařilo zvládnout jazyk emailové komunikace. Sice jsem 

tam udělala nějaké pravopisné chyby, ale nejsou provedeny důsledně, protoţe 

nemám typické chyby pro jednotlivé pisatele ani u nikoho úplně nedrţím 

psaní bez diakritiky. To jsem pouţila hlavně u Šárky, kdyţ pobývá 

v zahraničí.  

Dalším specifikem emailové komunikace je její atematičnost a psaní pro 

psaní. V emailech nejsou většinou probírána důleţitá témata, ale důraz je 

kladen na kontaktovou funkci. Neustále jsem měla na mysli děj, proto jsem 

emaily směřovala k vývoji zápletky a rozuzlení místo toho, abych dodrţela 

zásadní specifika této komunikace.  

Ţádná z mých postav nemá svůj typický styl. Jedině Šárka má svůj 

originální podpis „Shark@“, který dál Ester pouţívá a oslovuje ji „ţraloku“.  

Problém je v tom, ţe jsem věnovala veškerou pozornost obsahu a podcenila 

formu. Zvládla jsem jen hlídat datace a časy a neustále nadepisovat pro a od. 
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Datace a časy odpovídají skutečnosti. Dny jsem ověřovala v kalendáři, aby to 

opravdu sedělo.  

 

2.20.Literatura pro ţeny 

Současná literatura pro ţeny není uţ o ţeně – hodné panence sedící 

v koutě, kterou najde ideální muţ a ona s ním proţívá nekonečný příběh 

lásky, vášně a souznění. Literatura pro ţeny reaguje na proměny společnosti a 

rychle se jim přizpůsobuje. Je postavena na problematice partnerských 

vztahů, které jsou často propletené a komplikované. Do současné literatury 

pro ţeny patří téţ erotické motivy, které ji sbliţují aţ s pornografií. Erotika a 

sex jsou běţnou součástí ţivota a patří do partnerských vztahů, proto patří i do 

literatury tohoto typu.  

Předmět: stejně jako literatura pro ţeny nepřiznává svoji relaxační funkci a 

sleduje etické poslání – Jirka pro svou nerozhodnost a lţi dvěma ţenám 

zůstává sám a nastává fáze utrpení. Román se v tomto případě zaměřuje na 

proţitek muţe.  

Román skrývá relaxační funkci za formou románu v emailech. Zároveň se 

snaţí pomocí dalších zápletek neukázat hned, jaký bude závěr, čímţ se snaţí 

skrývat ţánr červené knihovny.  

 

2.21.Modelový čtenář 

Román Předmět: je určený ţenám ve věkové kategorii 20–30 let. A to 

především z důvodu tématu, kterým je navozování partnerských vztahů a věci 

s tím spojené. V této věkové kategorii se pohybují i jeho postavy.  

Pro napětí a erotické motivy by mohl zaujmout mladší i starší čtenářky, 

které by ale příliš nemusel oslovovat tématem.   
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2.22.Zkušenost z prvního literárního pokusu 

Toto je má první zkušenost se psaním literatury, nikdy jsem se psaní 

nevěnovala a nikdy jsem nic nenapsala. Kolem mě bylo hodně lidí literárně 

činných především na střední škole, patřilo to k určitému standardu 

dospívajícího intelektuála. Mě psaní nikdy neoslovovalo, měla jsem ráda 

literaturu, ale z pozice čtenáře.  

K podílu na vzniku literatury jsem se dostala aţ před pár lety, kdy jsem 

začala z němčiny překládat kníţky pro děti a mládeţ. Ještě před začátkem 

psaní své diplomové práce jsem překlad povaţovala za velký podíl na celém 

díle. Po zkušenosti s vlastním psaním jsem tento názor přehodnotila. Vţdyť já 

k překladu dostanu hotové literární dílo, kde je všechno dané, celý fikční svět, 

děj, postavy, smysl, všechno je vykonstruované. Jedinou mojí starostí je 

jazyková stránka a reálie s ní spojené. Neříkám, ţe je to vţdy jednoduché a 

samozřejmé, setkávám se s problémy, které musím řešit, ale starám se jen o 

jedinou stránku díla, která je ale taky uţ dost daná. Já ji pouze adaptuji do 

jiného kódu.  

Zkušenost, jeţ si ze svého prvního literárního pokusu odnáším, je cenná a 

jsem ráda, ţe jsem ji udělala. Psaní je zábava, je to, jako kdyţ hrajete Člověče 

nezlob se sám a táhnete všemi barvami, mezi nimiţ máte svoji oblíbenou a tu 

necháváte vyhrát, ale děláte to rafinovaně. Zároveň přináší určité napětí a 

nejzajímavější stránka psaní je ta osobní – kam jsem já aţ schopná zajít, co ze 

sebe můţu dostat, jak s tím dokáţi pracovat. Vlastně jak moc jsem schopná 

překročit sama sebe.  

Důleţité je mít stanovený cíl, mít jasnou představu o všem a být 

maximálně ve střehu, aby nedošlo k podcenění jediného bodu, jako se to stalo 

mně především v případě smyslu díla, který se negativně podepsal hlavně na 

závěru a na titulu, nebo v případě jazyka plynoucího ze sloţitosti formy. A to 

právě proto, ţe literární dílo je komplexní a uzavřený celek. Skládá se ze 
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sloţek, nikoliv částí, které samy o sobě neukazují všechny své vlastnosti, jako 

kdyţ tvoří jeden celek.  

Můj pohled na literaturu se po této zkušenosti změnil. Kdyţ jsem si sama 

zkusila, co všechno obnáší napsat literární dílo, vím, kolik aspektů je nutné 

při posuzování díla zohlednit. Taky vidím hlouběji do literárního díla. Tento 

pohled bych při četbě nebo při studiu literární teorie nezískala. Změnil se i 

můj vztah k literárním dílům, myslím, ţe jsem schopná je víc respektovat a 

ocenit jejich autory. 
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3.KRITIKY 

Pro srovnání jsem o kritiku svého literárního pokusu poţádala dva 

odborníky a jednu mladou ţenu, která splňuje moji představu o modelovém 

čtenáři.   

První kritika je od Doc.PhDr. Pavla Janouška, CSc. Pavel Janoušek na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval  obory čeština, 

výtvarná výchova, divadelní a filmová věda (1980). Pracuje v Ústavu pro 

českou literaturu AV ČR, který od roku 1999 vede. Byl hlavním redaktorem 

dvojdílného Slovníku českých spisovatelů od roku 1945 (vyšel 1995 a 1998) či 

hlavním autorem čtyřdílných Dějin české literatury 1945–1989 (2007–2008). 

Samostatně roku 2001 vydal své texty pod názvem Time-out aneb Mé kritické 

pokusy, bláboly a omyly z let 1987–1999, dále publikoval rozsáhlou kniţní 

studii Ivan Vyskočil a jeho neliteratura. 

Druhým kritikem je PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. Ondřej Hník je 

absolventem oboru český jazyk – francouzština na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze, kde absolvoval i doktorandské studium. Od září 

2005 zde působí jako odborný asistent. Kromě didaktiky českého jazyka a 

literatury se aktivně věnuje próze i poezii. Publikuje v praţském 

nakladatelství Bertoni, v literárních časopisech (Tvar, Host, Psí víno) a 

almanaších. Mimo jiné je autorem prózy Přijel jsem zasadit strom nebo 

dětské kníţky Myší výprodej, kromě jiného působí v autorské dvojici s 

ostravským písničkářem Radovanem Rybákem. 

Autorka třetí kritiky je JUDr. Jitka Kunzová, absolventka Právnické 

fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kde i obhájila svou rigorózní práci. 

V současné době působí jako koncipientka v advokátní kanceláři JUDr. Oty 

Kunze. Literatuře se aktivně nevěnuje, je občasnou čtenářkou. Se psaním 
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literární kritiky nemá ţádné zkušenosti. Jitka Kunzová odpovídá mému 

modelovému čtenáři.  
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3.1.Kritika Doc. PhDr. Pavla Janouška, CSc. 

 

Doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. 
Újezd 42 

Praha 1 

Ústav pro českou literaturu AV ČR 

Na Florenci 3 

Praha 1 

janousek@ucl.cas.cz 

NÁZEV: „PŘEDMĚT:“ 

Recenze prózy Olgy Hereinové 

 

Román (či novela) v dopisech je literární ţánr s dlouhou tradicí. Historie epistolární literatury, ať 

jiţ fiktivní, nebo zveřejňující dopisy a korespondenci reálných osob, se započala jiţ v antice a 

pokračovala před středověk (Abélard a Heloisa) aţ do časů osvícenectví, kdy forma románu 

v dopisech nabyla největšího rozšíření a dala vzniknout řadě děl, které zůstaly trvalou součástí 

světového literárního kontextu. Můţeme k nim počítat romány Pamela a Clarissa napsané 

Samuelem Richardsonem, Novou Héloisu J.  J. Rousseaua, Goetheho Utrpení mladého Werthera a  

především Nebezpečné známosti Choderlose de Laclose, které zůstaly v obecném povědomí i díky 

řadě úspěšných filmových zpracování.  

Román v dopisech je specifická narativní forma, která vyuţívá písemného dialogu dvou nebo více 

postav, přičemţ je stylizován tak, jako by prezentoval jejich reálnou soukromou korespondenci. 

Příběh a obraz fikčního světa prózy se tak skládá z útrţkovitých promluv několika osob-vypravěčů, 

respektive z několika vyprávěcích a ţivotních perspektiv.  

Od devatenáctého století sice tento literární ţánr poněkud ustoupil do pozadí, nicméně se zdá, ţe 

v současné době se poněkud aktualizuje, a to především v souvislosti se snahou spisovatelů 

zachytit aktuální revoluční proměnu způsobu mezilidské písemné komunikace, která přešla od 

časově relativně pomalého písemného dopisování do fáze digitální komunikace umoţňující nejen 

téměř okamţitý přenos informace, ale i dosud nedostupné způsoby vyhledávání partnerů pro 

komunikaci i ţivot. Z tohoto typu komunikace vyšla také Olga Hereinová při svém pokusu o román 

v emailech zpracovávající milostné trable a myšlenkový svět současných dvacátníků.  

Tematicky a myšlenkově přitom zůstala v okruhu tzv. četby pro ţeny, coţ dnes uţ vůbec není 

synonymum pro naivní příběhy o milých a pracovitých dívkách, které svou krásou a pílí ke štěstí 

přišly a provdaly se za švarného a bohatého pana doktora či továrníka. Realita dnešní ţenské 

literatury je jiná.  Jejím základem bývá snaha podat věcnou a kultivovaně napsanou zprávu o tom, o 

mailto:janousek@ucl.cas.cz
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čem si „my ţenské“ vykládáme u kafe a co zaplňuje stránky „našich“ časopisů, totiţ na VZTAHY. 

Na to, která s kterým, kdo o tom věděl, co na to druzí a jak to dopadlo. V jejím pozadí pak bývá 

přesvědčení, ţe hodné holky si zaslouží dobrého partnera.  Radosti hrdinek těchto próz bývají 

ovšem krátkodobé a jejich naděje jsou téměř vţdy zklamané. Je to vlastně specifická forma 

deziluzivního realismu, jehoţ prostřednictvím se ţeny vyrovnávají s tím, ţe ani jejich ţivot není 

pohádka. Neboť je  radost vědět, ţe někdo jiný je na tom stejně jako já. 

Popsanému vidění mezilidských kontaktů u Hereinové odpovídá i volba tématu. Tím je partnerský 

trojúhelník (respektive téměř čtyřúhelník). Dva lidé, on a ona, Jiří a Danka, se dají po internetu 

dohromady, a přestoţe zprvu oba prohlašují, ţe jim jde jenom o moţnost si s někým dopisovat, 

neboť kaţdý má a miluje svého partnera, jejich dopisování mezi Prahou a Opavou (města tu ovšem 

nehrají ţádnou roli) postupně přeroste v sexuální vztah. Širší obraz „vztahů“ dokresluje 

korespondence dalších osob, především emaily Jiřího partnerky s její přítelkyní, z nichţ poznáváme 

druhou, rubovou stránku Jiřího chování a (protoţe svět je malý) také chování partnera Danky. 

Vlastní logika příběhu je dosti průhledná: od prvotního oťukávání protějšku, přes naplno rozvinuté 

milostné třeštění aţ po rozchod.  Nevěrník musí být totiţ v takovýchto příbězích potrestán, a to 

hned nadvakrát: tím, ţe jej opustí partnerka i milenka.  

Vzhledem ke  „konfekčnímu“ rozvrţení děje naděje na záchranu Hereinové prózy jako osobité 

literární výpovědi spočívala ve zvolené – a relativně neobvyklé – vyprávěcí formě. Úskalím, na 

kterém autorka ztroskotala, spočívá v tom, ţe se pokusila tuto formu realisticky imitovat, aniţ by si 

uvědomila, ţe v ţivotě je sice moţné všechno, ale literatura unese jen něco. Přehlédla tak, ţe běţná 

emailová komunikace je prostoupena banalitou, a to v míře daleko větší, neţ kdykoli před tím 

dopisy byly. Iluze přímého kontaktu, nespoutaného papírem jako materiálovým nosičem 

informace, totiţ vytváří ideální prostor pro vyměňování spousty slov, otřelých frází a 

bezvýznamných vět a myšlenek. 

  Hereinová tok banalit zachytila velmi věrně, takţe není těţké představit si, ţe by podobná 

korespondence mezi milenci mohla reálně proběhnout. Obdobně jako jiní čeští prozaici si přitom 

neuvědomila, ţe dopisová forma Ich formy je příleţitostí ke konfrontaci nejen rozdílných 

myšlenkových obzorů, ale i rozdílných jazyků. Výsledkem je výpověď, ve které jsou jednotliví 

mluvčí prakticky zaměnitelní a která je jako celek de facto tak banální jako sám vyprávěný příběh. 

 Jestliţe takto hodnotím autorčin literární výkon, je tomu tak proto, ţe jsem k jejímu textu 

přistupoval stejně, jako bych recenzoval jiţ vydanou prózu. Avšak vzhledem k tomu, ţe jde „jen“ o 

začátečnický pokus, doporučuji její text k obhajobě. 
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3.2.Kritika PhDr. Ondřeje Hníka, Ph.D. 

 

Posudek díla pro účely diplomové práce „vlastní literární dílo s komentářem.“ 

 

Diplomantka: Olga Hereinová 

Posuzované dílo: Předmět 

 

Posudek: 

 

     Předmět Olgy Hereinové je možná pokusem o žánrovou polemiku s 

tradičním románem v dopisech. Tato padesátistránková „emailová povídka“ s dvěma 

protagonisty, Jirkou a Dankou, se odehrává v korespondenci (a to nejen v jejich 

vzájemné), jejímž impulzem byl běžný internetový inzerát týkající se seznámení (ona 

hledá jeho). Dančin přítel Petr, Jirkova přítelkyně Ester a jeden další partnerský pár, Šárka 

a Karel, představují další postavy na scéně. Postupně mezi nimi odhalujeme celkem tři 

milostné trojúhelníky, z nich dva jsou spojené jedním vrcholem: Dančiným přítelem a 

Šárčiným milencem Petrem (Jirka – Danka – Ester; Jirka – Danka – Petr; Šárka – Karel – 

Petr).  

     Ke čtivosti povídky přispívá čistě dopisová, respektive emailová forma textu, 

nenarušovaná ani zásahy vypravěče v průběhu korespondence, ani předmluvou či 

doslovem. Jako doslov funguje text Jirkova internetového inzerátu (on hledá ji). 

Zásadní dějový zvrat nastává v momentě, kdy se Jirka s Dankou sejde osobně; od této 

chvíle se povídka dynamizuje (některé emaily jsou stručnější a věcnější), zároveň i 

čtenářsky atraktivizuje, především rozkrýváním intimity postav a erotickými aluzemi. 

Pointa sice není bez zajímavosti (Jirku opouští jak Ester, tak Danka), ale náročnější čtenář 

ji může docela dobře předvídat. 

     Domnívám se, že na některých rovinách je dílo zvládnuto poměrně dobře, na některých 

by si zasloužilo většího propracování:  

     Titul, ačkoli může fungovat jako obrazný (předmětem se tu může stávat partner, 

partnerský vztah, žena pro muže, muž pro ženu, ale např. i sex) se mi jeví jako málo 
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působivý. Vzhledem k tomu, že titul je klíčem k interpretaci díla, by stálo za to uvažovat o 

jiném, více působivém titulu. 

     Autorskou revizi by si podle mého názoru zasluhovala také kompozice, resp. 

kompoziční principy díla. Nestálo by za to postavy více vyostřit a položit je do většího 

kontrastu? Postavy se mi obecně jeví jako povrchní, konzumní a poněkud tupé typy lidí.     

     Domnívám se, že větší propracování by si zasloužila i celková logika díla. Pokud je Jirka 

redaktor, je velmi nepravděpodobné, že by dělal chyby v interpunkci a psaní velkých 

písmen atp. O Dance se prostřednictvím situační charakteristiky na mnoha místech textu 

dovídáme, že je to velmi „protřelá“ dívka, která se vyzná v mužích. V tom případě je 

rovněž velmi nepravděpodobné, že by netušila důvody Petrovy mlčenlivosti a odtažitého 

chování atp. („Vrátil se Petr, nikam jsme nešli, nikde jsme nebyli, seděli jsme doma. Skoro 

se mnou nepromluví. Chtěla jsem, aby mi vyprávěl, jak bylo v Dubaji, ale na to jen řekl, že 

dobrý, že si nemám dělat starosti. Asi to má hodně špatný s obchody.“ s. 39) 

     Jsem ovšem přesvědčen, že Olga není se svým autorským vývojem zdaleka hotova a že 

ji čeká ještě dlouhá tvůrčí cesta. Na ní ji přeji mnoho inspirace a tvůrčí radosti! 

 

 

 

                        Vypracoval:  PhDr. Ondřej Hník, Ph.D., katedra české literatury PedF UK 

v Praze 

 

 

V Praze dne 11. 11. 2010 
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3.3.Kritika JUDr. Jitky Kunzové 

 

Román Předmět je knihou psanou ve formě emailové korespondence. 

Hlavní dějovou linii tvoří dopisování mezi dvěma hlavními postavami, a to 

Jirkou a Dankou. 

Dále se zde vyskytují postavy jejich partnerů a jejich přátel. 

Dle mého názoru se jedná o milostný román zaměřený převáţně na 

čtenářky, nikoliv na čtenáře. V knize jsou popisovány především pocity a 

záţitky postav, coţ by většinu čtenářů muţského pohlaví nezaujalo. Román 

jsem měla přečtený za jeden den, protoţe příběh byl poutavý a zajímalo mě, 

jak kniha skončí. Myslím si, ţe se nejedná o literárně hodnotné dílo, jde spíše 

o odpočinkovou četbu, nad kterou čtenář nemusí příliš přemýšlet. Nicméně 

forma emailové korespondence je zvolena zajímavě, celé dílo ozvláštňuje a 

tento nápad autorky oceňuji, je to originální a neobvyklé. Pojetí je moderní, 

vhodné do současné doby, protoţe emailová korespondence často nahrazuje 

mezilidský kontakt a zápletka je klasická, jedná se o časté problémy v 

partnerském souţití.  

Román správně nabírá na zajímavosti, zprvu se jedná o zcela nevinnou a 

občas i pro čtenáře nezajímavou korespondenci mezi Dankou a Jirkou, ale 

postupně se jejich vztah mění, příběh se stává zajímavější a napínavější a 

čtenář se nemůţe dočkat vyústění příběhu. Konec příběhu je zvolen vhodně a 

já osobně jsem doufala, ţe závěr bude podobný, kdy Jirka zůstane sám a Ester 

si najde přítele. Příběh sice nekončí šťastně, ale pouze pro jednu postavu, u 

ostatních jde o šťastný konec. Někdy mi přišla zbytečná korespondence mezi 

Ester a Šárkou, rušila mě od hlavního děje, ale na druhou stranu pěkně 

dokreslovala celou zápletku a byla zdrojem informací, které jsem se 

nedozvěděla z emailů mezi Dankou a Jirkou. 
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V díle se vyskytuje poměrně dost překlepů, špatných formulací a několik 

gramatických chyb. Je moţné, ţe toto byl záměr autorky, vzhledem k tomu, 

ţe se jedná o emailovou korespondenci a tam se tyto věci objevují, ale mě to 

vyrušovalo při četbě. Občas jsem kvůli tomu neporozuměla větě hned při 

prvním čtení a musela jsem zkoumat, jaký význam věta má. Výjimečně se 

v knize vyskytly také nesrovnalosti týkající se dnu odeslání emailu a času, ale 

vzhledem k poutavosti příběhu jsem si tohoto všimla jen náhodou, protoţe 

většinou jsem pasáţe: „pro, od, předmět“ přeskakovala. Vrátila jsem se k nim 

pouze v případě, kdy byla v románu nečekaně uvedena korespondence mezi 

někým jiným neţ Dankou a Jirkou. Jazyk knihy byl dle mého názoru zvolen 

vhodně a odpovídá jazykovému vyjadřování k emailové korespondenci 

v běţném ţivotě. 

Román jsem četla dvakrát a podruhé pro mě nebyl tak zajímavý, protoţe 

jsem věděla vyústění. Nepatří mezi knihy, které by se daly číst vícekrát, 

moţná po delší době. Je vhodný především pro čtenářky, které mají rády 

„červenou knihovnu.“ 

Celkově se mi kniha líbila, příběh byl zajímavý a příjemně jsem si u čtení 

odpočinula. Po přečtení mě vedl k zamyšlení ohledně vztahů v mém okolí, 

chování mezi lidmi navzájem a jejich vzájemné komunikaci.  

 

 JUDr. Jitka Kunzová 
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3.4.Autorčino vyjádření ke kritikám 

Kritika docenta Janouška a doktora Hníka se jednoznačně shoduje 

v nezvládnutí formy nedodrţením správných jazykových postupů. Toto 

kritizuje i „modelová“ čtenářka, které to znesnadňovalo čtení a orientaci 

v textu. Stejně tak se všechny kritiky shodnou na zajímavosti aktualizace 

ţánru epistolárního románu, vhodnosti ponechání volného toku informací a 

rozebírání banalit. To dokládá věrné zachycení emailové komunikace.  

Kritika docenta Janouška se věnuje zvolenému ţánru literatuře pro ţeny, 

konstatuje, ţe se jedná o typického zástupce současné podoby tohoto ţánru. 

Průhledná logika příběhu, na které se docent Janoušek shoduje s doktorem 

Hníkem, vyhovuje Jitce Kunzové, která kladně hodnotí závěr a potrestání 

nevěrného partnera, jehoţ opouštějí obě ţeny. Doktorka Kunzová sledovala 

při četbě především závěr a vyhovovala ji dynamika textu, kterou kladně 

hodnotí i doktor Hník. Pro čtenářku byla jiná komunikace neţ mezi Jirkou a 

Dankou rušivá a vadilo jí, ţe přetrhává dějovou linii a odvádí ji od rozuzlení. 

Zároveň ale tuto komunikaci povaţuje za vhodné dokreslení jednotlivých 

vztahů.  

Zajímavý pohled přináší kritika doktora Hníka, která zmiňuje jeden 

partnerský pár navíc, jímţ je Karel se Šárkou. Text Předmětu: tuto informaci 

neobsahuje a kromě doktora Hníka tento pár nikdo ve své kritice nezmiňuje.  

Zmiňovaná kritika naráţí na nedostatky v celkové logice díla, kromě 

kritiky nevhodného uţívání jazyka, přináší ale i výtku týkající se 

charakteristiky postavy Danky. „O Dance se prostřednictvím situační 

charakteristiky na mnoha místech textu dovídáme, ţe je to velmi „protřelá“ 

dívka, která se vyzná v muţích.“ Tímto způsobem Dance lichotí Jirka, který 

se snaţí vetřít do její přízně. Jsem toho názoru, ţe Jirkovo lichocení nejde 

povaţovat za objektivní charakteristiku Danky. Doktor Hník tímto poukazuje 
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na skutečnost, ţe charakteristiky zprostředkované jinými postavami nebo 

postavou samou nelze povaţovat za objektivní.  

Doktor Hník dále vytýká nedostatečnou kompozici a za málo 

propracovaný povaţuje titul. 

Všechny tři kritiky výstiţně vystihly můj literární pokus, objektivně 

vyzdvihly pozitiva a neopomenuly zmínit nedostatky mého literárního 

pokusu, kterých jsem se dopustila. 
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5.RESUMÉ 

Diplomová práce Vlastní próza s autorským komentářem se skládá ze 

dvou částí. První částí je autorská próza. Tato próza nese název Předmět: 

Jedná se o román v emailech, který popisuje partnerský trojúhelník. Jirka 

odpovídá na Dančin inzerát na internetové seznamce, ve kterém hledá přítele 

na dopisování. Ačkoliv oba ţijí se svým partnerem, přechází jejich dopisování 

v milenecký poměr. O jejich vztahu a intimitě postav se dozvídáme 

prostřednictvím korespondence dalších. Nejen ţe si Jirka dopisuje se svým 

přítelem Karlem, ale ještě jeho partnerka reflektuje jeho změněné chování své 

přítelkyni Šárce. Jirka se dostává do sloţité pozice mezi oběma ţenami. Ty 

pak celou situaci vyřeší za něj – obě ho opustí.  

Ve druhé části diplomové práce – reflexi, jsou rozebírány okolnosti 

vzniku díla a reflektují se jednotlivé aspekty románu. Kromě konstrukce 

fabule, konfiguraci postav a jejich charakteristice se tato část věnuje 

především smyslu díla, který nebyl dostatečně formulován, a kvůli němuţ 

utrpěl především závěr a titul díla. Opomenuto není ani zvládnutí formy 

románu v emailech, jejíţ charakteristika nebyla zcela zvládnuta, a zařazení do 

ţánru literatury pro ţeny.  

Jako problémové sloţky autorského pokusu se ukazuje neschopnost 

překročit hranice autobiografičnosti a sklon k cenzurování intimních záţitků.  

Tato část diplomové práce zároveň obsahuje tři literární kritiky – dvě od 

literárních kritiků a třetí od modelového čtenáře. 
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6.RESUME 

The thesis ‘Personal prose with an authorial commentary‘ consists of two 

parts. The first part is the authorial prose. The prose is titled  The Subject: 

This is a novel in emails describing a partnership triangle. Jirka responds to 

Danka‘s advertisement on an Internet dating site looking for a pen pal. 

Although both of them are living with a partner their pen friendship grows 

into a love afair. The relationship and intimacy of characters are revealed 

through the correspondence of other people. Not only does Jirka correspond 

with Karel, his friend, but  also his girlfriend  confides Jirka’s  behavior to her 

friend Šárka. Jirka gets himself into a difficult position between two women. 

They then resolve the situation for him - both abandon him.  

In the second part of the thesis - reflection - the circumstances of the 

work’s origin are discussed and particular aspects of the novel are reflected. 

In addition to the plot construction, character configuration and their 

characteristics the main focus is on the meaning of the work, and due to 

which the work’s conclusion and the title have suffered. Coping with the form 

of emails, which is used in the novel,  is also taken into consideration and the 

inclusion  of the text into the genre of women’s literature.   

The inability to cross autobiographical borders and unwillingness to 

present personal experience show to be the most problematic part sof author‘ 

s attempt.  

This part of the thesis also includes three literary critical reviews – two of 

them  are written by literary critics and the third is by a model reader. 



138 

 

7.KLÍČOVÁ SLOVA 

Předmět:, literární dílo, literatura pro ţeny, epistolární román, román 

v emailech, konstrukce fabule, titul, smysl díla, zprostředkovaná komunikace 


