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…Když dobíhal úplně uřícený k hotelu Mandarin Oriental, až z dálky mu bylo jasné, že bude 

mít megaprůser. Před hotelem stála zasněžená skupinka promrzlých Japonců, kteří na něj 

zpustili kulometnou palbu rozhořčených stížností ve vražedné kombinaci angličtiny 

s japonštinou. Autobus, který je měl odvézt na letiště, totiž nepřijel, a Prvok nevyl kvůli 

telefonu utopenému v záchodě k zastižení, aby to řešil.  

Trvalo to ještě nekonečnou půlhodinu, ale nakonec se mu díky nadlidskému úsilí podařilo 

skupinu přepravit deseti taxíky na letiště, kde jen tak stihli letadlo. Stálo ho to šest tisíc 

z vlastní kapsy, japonský vedoucí zájezdu ho seřval jako malého kluka, a on ještě věděl, že ho 

čeká zpucování od šéfa. /…/ Od kolegyň se dověděl, že japonská cestovka s okamžitou 

platností vypověděla kanceláři smlouvu v hodnotě skoro půl milionů korun. A byl taky 

informován, že vzhledem k tomu, že není veden jako zaměstnanec, nemá nárok na žádné 

odstupné ani výpovědní lhůtu. Sekretářka ho soucitně pohladila po rameni. A on definitivně 

pochopil, že během okamžiku přišel o všechny existenční jistoty. /…/ 

Celé odpoledne se snažil vyřešit pekelnou finanční krizi, do které se dnes dostal. 

Obtelefonoval všechny své známé z cestovních agentur, ale práci nesehnal. Všude mu řekli, 

že lidí a problémů mají dost, zato peněz málo. Bylo to nejhorší odpoledne jeho života. 

Neuměl si představit, že přijde domů a řekne Ľubici, že ho vyhodili z práce a nemá peníze. 

Věděl, že ji teď musí udržet za každou cenu v klidu, aby v pořádku porodila. 

Podíval se tedy v jedné internetové kavárně na nabídky pracovních příležitostí a zavolal na 

několik z nich. Nedopadl však nijak povzbudivě. Napadlo ho například, že by aspoň 

přechodně mohl jít dělat recepčního do nějakého hotelu. Ale všude preferovali spíš atraktivní 

mladší zájemce, a navíc ho ještě překvapilo, jak málo peněz za tu práci nabízeli. Tím by 

rodinu neuživil. Zkusil tedy ještě pár jiných nabídek, ale zjistil, že samotná znalost angličtiny 

už dávno k sehnání slušně placené práce nestačí. Většina zaměstnavatelů požadovala praxi 

v oboru, na čemž vždycky ztroskotal. Navíc byl při telefonování čím dál nervóznější, což 

způsobilo, že se začal trochu zadrhávat, a to mu pochopitelně na atraktivitě nepřidalo. 

Nakonec si na zítřek domluvil jen pohovor v jedné soukromé mateřské školce, která sháněla 

vychovatele, a ničeho slibnějšího nedosáhl. 

Protože Ľubici původně řekl, že dnes bude mít delší pracovní den a půjde z práce rovnou na 

sraz, nechtěl se raději doma ukazovat, aby nemusel vysvětlovat, jak to, že má najednou volno. 

A tak se bezcílně procházel po městě a uvažoval, že pokud mu bude shánění práce trvat déle, 

bude si muset nejspíš od někoho půjčit peníze. Moc se mu ta představa ale nelíbila. Půjčování 

peněz chápal až jako krajní řešení. Z čeho by se vracel? Spíš věřil, že musí být schopný se 

z toho průšvihu dostat sám. Nebyla to přece první krize, kterou v životě ustál.  

Když pak přišel na Staroměstské náměstí a viděl pod orlojem několik lidí, nabízejících se 

turistům coby průvodci, napadlo ho, proč by to třeba nezkusil i on. Nikdo z těch nabízejících 



evidentně neměl žádnou licenci a všichni tu práci dělali na vlastní pěst. Rovnou tedy zašel 

zpátky do internetové kavárny, vytiskl si tam velký nápis EXPERIENCED GUIDE, nechal si 

ho v Copy General zalaminovat, aby to nějak vypadalo, a šel si stoupnout před orloj taky. 

Aspoň zkusí, jaké bude mít štěstí, Prahu zná dobře a požadavky turistů taky.  

Nepočítal ale s tím, že mu zhruba po deseti minutách budou chtít dva jiní „zkušení průvodci“ 

(mimochodem převlečeni za Karla IV a Franze Josefa) vrazit do zubů, aby s tou svou cedulí 

táhl jinam, nebo mu narvou do prdele.  

A tak ceduli raději schoval a poslechl je.  

 

 


