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Úvod 
 

 Kdo si už  dnes vžpomene, o č em psal rodí čí  se bulva r po 

„Sametove  revoluči“? Co tehdy lide  hltali jako novinky po č tyr ičeti 

letečh, kdy č etli krimi žpra vy ž maly čh sloupeč ku  na konči novin, a 

nyní  – velke  fotky na první  strane  k tomu jme na obe tí  a i nečhutne  

podrobnosti trestny čh č inu . To byla ale žme na. Ale hlavne , čo noviny 

psaly, musela by t pr eči pravda! 

 

 Kdo tyto ža konitosti ryčhle počhopil, mohl využ í vat noviny a tí m 

i ver ejne  mí ne ní  ve svu j prospe čh, a tudí ž  byl už  polovič ní m ví te žem 

ve vs em, čo de lal. 

 

 Neskuteč ny m žpu sobem jste mohli ovlivn ovat pr es ver ejne  

mí ne ní  poličii, sta tní  žastupitelství , ale hlavne  soudy ve svu j 

prospe čh. I ža kony se podle tvaru paragrafu (§) žač aly ohy bat na tu 

stranu, kde bylo na misče vah ví če „žlata“ a společ enske  prestiž e 

obvine ne ho i jeho advoka ta. 

 

 V kniha čh s krimina lní  ža pletkou je hrdinou ve ts inou 

investigativní  novina r  nebo detektiv. Tato kniha „sve ho 

hrdinu“ nema , snad jen hlavní  postavu de je, ktera  jako miliona r  

žneuž ije sve  bohatství  a společ enske  postavení  k uskuteč ne ní  svy čh 

erotičky čh snu  na jedne  strane  a „de ravy čh ža konu “, se ktery mi umí  

moč dobr e pračovat s pič koví  advoka ti, na strane  druhe . 

 

 Pr edvede č tena r i, žda je mož ne  spa čhat „dokonaly  žloč in“, a 
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naví č si splnit svu j u čhylny  sen, když  ma  k dispožiči skoro 

neomežene  finanč ní  prostr edky, žnalosti, inteligenči a č as promyslet 

a pr ipravit si kaž dy  svu j dals í  krok. Nič it stopy a ovlivn ovat sve dky, 

kter í  by jej mohli usve dč it. 

 

 Je jen na č tena r i a jeho soudu, žda na sledují čí  pr í be h žar adí  

meži ty, čo se mohly, č i nemohly odehra t ve skuteč nosti v nas í  žemi, 

nebo dokonče ve vas em me ste  č i sousedství ? Rožhodne  nema  by t 

kniha na vodem pro ty bohate  a močne  jak ža kon obejí t, protož e oni 

už  mají  da vno jine , spolehlive js í  čestič ky. Hežky  č tena r sky  ža ž itek. 
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1/ Nemohu za to, ale od mládí se mi líbí jen 
„lolitky“ 

 

 C í m žač í t? Snad tí m, ž e jsem nikdy nedorostl vy s kou sve  postavy 

ani pru me ru svy čh spoluž a ku  a dost jsem trpe l jejičh s ikanou. Mou 

jedinou reakčí  bylo, ž e jsem žač al čhodit do juda a pak se snaž il se 

str í davy mi vy sledky č elit u toku m svy čh spoluž a ku . 

 

 Ale milosrdny  č as mne pr enesl na str ední  s kolu, kde s ikana 

skonč ila. Jen jednou jsem žaž il posme čh spoluž a ku , a to ve 

společ ny čh sprčha čh. Samožr ejme  vs ičhni kluči si navža jem 

hodnotili postavy i sva  muž ství  a tehdy jsem poprve  žjistil, ž e to, čo 

mi čhybí  na vy s če me  postavy, mi asi bude čhybe t i na velikosti 

me ho muž ství . 

 

 Od te  čhví le jsem žjistil, ž e se tato žpra va rožnesla i meži nas e 

spoluž ač ky, ktere  mne žač aly jes te  okate ji pr ehlí ž et. Kupodivu mi to 

moč nevadilo a ja  jako uve dome ly  č len SSM (Sočialističky  svaž 

mla dež e) jsem se pr ihla sil jako piony rsky  vedoučí  puberta lní čh de tí  

ž osmy čh a deva ty čh tr í d, ktere  nikdo nečhte l. Tehdy jsem žač al čí tit 

svou touhu po mlady čh dí venka čh. No, pokud to byla u čhylka, 

rožhodne  jsem jí  netrpe l sa m. Proste , lí bila se mi mlada  de vč ata, ale 

ja  meži nimi hledal dí vky s tva r í  dí te te, ale postavou dospí vají čí  

dí vky, č i mlade  ž eny, čhlapečka  te la de vč at mi nič ner í kala. Hledal 

jsem proste  dí venky s de tskou tva r í , de tsky m možkem a snad 

i na žory, ale s ž ensky m te lí č kem, a to se mi žač alo dar it. 
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 De vč ata ž me ho oddí lu, kde jičh byla pr evaha, ke mne  vžhlí ž ela 

jako ke sve mu guru. Proč ? Protož e jsem byl u plne  jiny  než li vs ičhni 

mí  pr edčhu dči i kolegove  ž jiny čh oddí lu . Chodil jsem s nimi do kina, 

ježdili jsme na vy lety do Prahy, kde jsme s li v žime  do kryte ho 

plavečke ho baže nu, a por a d jsem pro ty sve  lolitky vymy s lel nove  a 

nove  na plne  sčhu žek, a tí m jsem jim mnohdy nahražoval autoritu 

čhybe jí čí čh otču  v jejičh pr eva ž ne  neu plny čh rodina čh. Už  tehdy 

jsem meži dí vkami čí til roždí ly. Ty ž bohats í čh rodin v le te  jely 

s rodič i k mor i a ty ž čhuds í čh rodin ježdily na tr i ty dny na 

piony rsky  ta bor. 

 

 Tehdy jsem počhopil, ž e musí m hledat sve  objekty hlavne  meži 

dí vkami ž čhudy čh a neu plny čh rodin. Dokonče jsem u ne ktery čh 

dí vek, ktere  se mi nejví č lí bily, žaplatil č a st jejičh poukažu, aby 

vu beč mohly na ta bor jet, jako ž e se jedna  o dotači ž u str edí  SSM. 

Pak se mi ža to na ta bor e ve ts inou dí vky odvde č ily k me  plne  

spokojenosti. Ve ts ina ž ničh vyru stala bež otče v neu plne  rodine  a 

me ly sklony k „oidipovske mu“ komplexu. 

 

 Ano, ta jejičh absolutní  ža vislost na dospe le m muž i a du ve ra 

k ne mu bylo to, čo mne k nim tak pr itahovalo. Pak už  jen stač ila 

tročha alkoholu, tr eba levne  ví no s tročhou tvrde ho alkoholu 

žamaskovane  dž usem, a byly moje. Tehdy jsem počhopil, ž e nejedna 

ž dí vek ma  dokonče žkus enosti se svy m nevlastní m otčem č i 

pr í telem sve  matky. 

 

 Ra d jsem je uč il lí ba ní  a pr itom jsem si pohra val s jejičh 

s pič aty mi n ade rky, pokud byly mlads í  patna čti let. Na to jsem byl 

opatrny , abyčh nežas el da l. Až  když  oslavily patna čtiny, odva ž il jsem 

se na žbytek jejičh te la. Jejičh ža vislost na muž ske m elementu, 
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v tomto pr í pade  na mne , byla slastna . Ja  jsem byl vrčholne  s ťastny , 

i když  byly mnohdy pr i samotne  soulož i tak opile , ž e mne ani moč 

nevní maly. Tehdy se sta valo, ž e se mi s pla č em sve r ovaly, jak je 

jejičh otč í move  osaha vají , sprčhují  se s nimi a matky de lají , jako ž e 

nič neve dí . Na koneč žpove di vž dy žažne lo: „Kdyby byl alespon  tak 

jemny  a ne ž ny , jako jsi ty, když  mne myjes  pr i společ ne m 

sprčhova ní . Ale on se na to ve ts inou opije a mač ka  mi n adra a 

žadeč ek, až  na ničh ma m modr iny.“ 

 

 O me m dals í m studiu bylo rožhodnuto pr edem, ano, s el jsem na 

pedagogičkou fakultu, abyčh byl te m my m lolitka m blí žko čely  ž ivot. 

Ve sve  pra či s mla dež í  jsem pokrač oval i pr i studiu až  na požiči 

„hlavase“, čož  žnamenalo hlavní  vedoučí  piony rske ho ta bora. 

 

 Tam jsem žjistil, ž e praktikantky spln ují  ve k nad patna čt let, 

čhte jí  si pr ivyde lat, jsou ža u č ast na ta bor e vde č ne  a take  si čhte jí  

ne čo už í t. To se uka žalo pr i společ ne m sprčhova ní  vedoučí čh ta bora 

a praktikantek. Ne ktere  si nečhaly umy t jen ža da a ne ktere  i poprsí , 

tak moč byly už  žve dave  na ž ivot dospe ly čh. 

 

 Ty žve dave js í  a odva ž ne js í  ve ts inou na noč konč ily jako první  

v me m stanu, kde jsem spal sa m, čož  vs ičhni ve de li. Stač ilo da t 

praktikantče noč ní  hlí dku a už  byla v me m stanu až  do ra na. Jes te  

mi de kovala, ž e se nemusí  ba t venku a v noči, ale mu ž e hlí dku 

stra vit u mne v teple  posty lče. 
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 Tis e tolerovaly moje žve dave  ruče na sve m te le i polibky 

doprova žene  alkoholem na žahr a tí  maskovany m ne jaky m dž usem 

nebo kofolou. Pak už  to s lo ryčhle a dotyč na  byla moje už  že stračhu 

ž prožražení , ktere ho se ve ts ina dí vek ba la ví če jak my čh sexua lní čh 

praktik. 

 

 

 Ze žač a tku jsem si dí vky evidoval spolu s jejičh fotkou, ale bylo 

jičh č asem tolik, ž e jsem s evidenčí  pr estal. Po ukonč ení  studií  na 

Vysoke  s kole jsem na rok nastoupil na na hradní  vojenskou služ bu 

jako „absí k“, ale i tam ža mnou vybrane  praktikantky ježdily. No, a 

tehdy jsem počhopil, ž e dí venky s ž ensky mi te ly se nelí bí  jen mne , 

ale ža vidí  mi je skoro vs ičhni ostatní . Po vojne  jsem nastoupil jako 

uč itel na uč ilis te  s interna tem plny m dí vek, a to byl teprve pro mne 

erotičky  ra j. 
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 K tomu jsem u kamara da na satelitu vide l por ad italske  televiže 

„Tuti-fruti“ a skoro kaž dou noč se mi žda lo o kra sny čh Italka čh 

s tva r emi my čh studentek. 

Ve s kole jsem musel postupovat s daleko ve ts í  opatrností , ale 

ží skal jsem neč ekane  nove  spojenče, kter í  mi mou snahu žnač ne  

ulehč ovali. Byly to matky my čh ž a kyn , ktery m doma dčery 

vypra ve ly o svobodne m panu uč iteli s vlastní m bytem, ktere mu se 

moč lí bí , no a maminky vžaly v mnoha pr í padečh vs e do vlastní čh 

rukou a pračovaly v mu j prospe čh. 

 

 Nestač il jsem se divit, jak to bylo mnohdy snadne , když  

maminky sve  dčery postrč ily, aby jim vysne ne ho „manž í lka“ pro 

jejičh dčeru nevyfoukla ne jaka  jina . Jediny  proble m byl v tom, ž e 
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dí vky ve ts inou moč ryčhle dospe ly v oblič eji a jejičh ž enske  rysy 

oblič eje mne pr estaly vžrus ovat. 

 

 Byl jsem por a d jako „loveč na lovečke  stežče“. V tom 

neskuteč ne m množ ství  jsem hledal ty s nejkra sne js í m te lí č kem a 

de tskou tva r ič kou. Obč as jsem naražil na vrstevní ky dí vek, kter í  

mne čhte li pr edbe hnout, a tehdy jsem musel dí vka m vysve tlovat, ž e 

te mto kluku m jde jen o jedno, pak je nečhají  by t a o vs em se naví č 

počhlubí  kamara du m. No, a když  ani to nepomohlo, pr ispe čhala 

dí vč ina maminka, ktera  mi ji ve ts inou sama pr ihra la pr í mo do me ho 

bytu a do me  posty lky. 

 

 Byly to kra sne  č asy, na ktere  čely  ž ivot ra d vžpomí na m, i na 

spoustu čhyb, ktere  jsem jako nežkus eny  žbyteč ne  ude lal. Dokonče 

jedna maminka byla tak s ikovna  a její  dčera me la ve svy čh č trna čti 

letečh tak kra sne  ž enskou postavu korunovanou lí bežny m 

oblič ejem deseti, dvana čtilete  dí venky, ž e jsem podlehl a pomiloval 

se s ní . Milova ní  s ní  bylo tak u čhvatne  a její  maminka mi ji pod 

ru žny mi ža minkami tak č asto posí lala do me ho bytu, ž e jsem se až  

po us i žamiloval. No a jednou, to už  jí  bylo s estna čt, jsem neme l 

kondom a jako oma meny  se s ní  pomiloval až  do konče. 

 

 Na sledovala gravidita, uspe čhana  svatba se sedmna čtiletou a 

bohuž el doč asny  koneč my čh lovečky čh vy prav. Jes te ž e existuje 

institut rožvodove ho soudu. Co nejryčhleji po porodu jsem se s ní  

rožvedl, jes te  jí  nebylo dvačet. A o to ví če jsem si žač al va ž it 

žnovunabyte  svobody. I pr es alimenty, ktere  jsem me sí č ne  platil. 

 

 Ten počit u plne  ža vislosti mlade  dí vky na mne  mne fasčinoval. 

Její  u plna  podr í ženost a poslus nost bylo to, čo jsem ke sve mu 
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sexua lní mu ž ivotu potr eboval. Ty ž mlaďounky čh dí vek, ktere  mne 

žbož n ovaly jako sve ho první ho muž e v ž ivote , nemají če v rodine  

muž sky  vžor a žkus enosti první  la sky, vydrž ely v me  pr í žni nejde le. 

Nejví če mne vžrus ovalo, když  dotyč na  neme la ž a dny  vlastní  na žor a 

jen se slepe  r í dila kaž dy m my m slovem, slepe  mi ve r ila a plnila bež 

žava ha ní  kaž de  me  pr a ní , ať bylo jake koli. 

 

 Dodnes čí tí m to čhve ní  jejičh te l, když  jsem po ničh pr ejí ž de l 

svy ma hladovy ma rukama, požde ji rty a nakoneč i jažykem. Z kolika 

dí vek ja  jsem ude lal ž eny a jako jejičh první  la ska a mileneč se 

nesmažatelne  žapsal do jejičh pame ti. No proste , byl jsem ve sve m 

male m sve te  slavny , a to nemluví m o dí vka čh, ktere  k ží ska ní  sve ho 

vy uč ní ho listu potr ebovaly moji pomoč. 

 

 Vžpomí na m si na Libus ku, ktera  utekla ž intru se svy m o rok 

stars í m klukem a ty den ž ili „jako manž ele “ v ne jake  čhate . Když  se jí  

kluk nabaž il, tak ji ž čhaty vyhodil a ona se s pla č em vra tila na 

interna t. Byla ve sve m nes te stí  tak rožtomila , když  ji de vč ata poslala 

rovnou ža mnou, ž e jsem jí  musel pomoči. 

 

 Když  mi plakala ve sborovne  na rameni a prosila mne o pomoč a 

radu, tak se mi jí  samožr ejme  žž elelo. No a když  mi ža pomoč slí bila 

vs e, čo si budu jen pr a t, tak jsem nežava hal. Roč ní k žda rne  ukonč ila, 

ty den absenče jsem jí  omluvil a v dobe  pra ždnin se mnou jela na 

ty den na dovolenou do male  čhatky na Ma čha č i. Tam jsme 

vystupovali jako oteč s dčerou pr es den, ale v noči ž na s byli 

samožr ejme  milenči. 
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 To už  mi žač í naly r í dnout vlasy, a i pr esto, ž e jsem sportoval, č as 

žadrž et nes lo a ja  viditelne  sta rnul. Obč as jsem se setka val 

s odmí tnutí m č i pr í mo s odporem dí vek k my m na vrhu m. Musel 

jsem vybrane  dí venky žač í t vydí rat na ža klade  jejičh čhyb a me  

na sledne  pomoči, abyčh u ničh uspe l. Pravidelne  jsem použ í val 

alkohol maskovany  dž usem a jako poslední  pomoč pra s ky na spaní . 

 

 Do toho pr is el rok 1989 a velke  žme ny ve společ nosti. V te  dobe  

jsem nejví č spolupračoval s plačenou funkčiona r kou SSM 

(Sočialističky  svaž mla dež e) Jitkou, o kterou jsem se ví če jak rok 

pokous el, ale marne . Nyní  pr is la ža mnou čela  vyde s ena , protož e 

čí tila, ž e nova  doba její  mí sto bržy smete ž jevis te  de jin jako žčela 

nepotr ebne . 

 

 Me la tak kra sny  de tsky  oblič ej doplne ny  u čhvatny m poprsí m. 
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Proto ji take  pr ed tr emi roky po maturite  na toto mí sto vu beč pr ijali. 

Bylo mi jasne , ž e si toto vy borne  plačene  mí sto musela 

„žaslouž it“ s nejední m s e fem SSM v jeho na ruč í . Sa m jsem byl na 

ne kolika s kolení čh SSM, ktere  mi spí s  pr ipadaly jako jeden 

nekonč í čí  mejdan, kde nove  a hlavne  kra sne  svažač ky s ly meži 

funkčiona r i SSM ž ruky do ruky. 

 

 Ani ja  jsem nesta l stranou te čhto hra tek a tam jsem poprve  vide l 

Jitku svleč enou a ihned jsem se žamiloval do její čh u čhvatny čh 

n ader. Bohuž el si ji na pokoj odva de l ne jaky  s e f SSM, na ktere ho 

jsem svy m postavení m ani vžhledem neme l. 

 

 Pr esto jsem s el ža svy m čí lem jako pes ža stopou. Nyní  jsem 

žač al čí tit, ž e mož na  pr is la moje ž ivotní  s anče. Proč ? Zač al jsem po 

letečh žase uvaž ovat o tom, ž e byčh mohl žač í t s ne ky m ž í t, nebo se 

dokonče ož enit? K tomu mi pr ipadala Jitka jako vu beč nejvhodne js í , 

i když  meži na mi byl ve kovy  roždí l ví č jak patna čt let. V norma lní  

situači by o mne ani nežavadila pohledem, ale brala mne aspon  jako 

kamara da a my jsme v te  čhví li než ili v norma lní  dobe , ale v dobe  

pr evratny čh žme n. Kaž dy  samožvany  vu dče s plačkou OF (Obč anske  

fo rum) si mohl de lat, čo čhte l. 

 

 Ja  jsem nesta l stranou a snaž il jsem si žajistit budoučí  postavení  

na nas em uč ilis ti pr es sve  č lenství  v OF. Ihned jsem vystoupil ž SSM 

i KSC  a vžpomne l jsem si na svou babič ku, ktere  kdysi patr ila jedna 

ž nejve ts í čh vil v nas em me ste . V padesa ty čh letečh ji vyste hovali a 

nyní  v ní  bydlí  č tyr i rodiny ne jaky čh komunističky čh funkčiona r u . 

No, a to byla moje s anče. 

 

 Ihned, jak se žač alo mluvit o restitučí čh a vys ly první  ža kony, 
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pož a dal jsem jme nem sve  babič ky o navra čení  vily a požemku, na 

ktere m sta la, do její ho vlastničtví . Na s  restituč ní  na rok byl kupodivu 

vyr í žen jako jeden ž první čh. Najal jsem si mlade ho absolventa 

pra vničke  fakulty a on hned žač al pračovat na vyste hova ní  rodin 

ž nas í  žrestituovane  vily. 

 

 
 

 Babič ka me la neskuteč nou radost, a tak jí  nevadilo, když  jsem 

k ní  do garsonie ry forma lne  Jitku pr ihla sil, abyčhom o garsonku 

nepr is li, pokud by se babič ka pr este hovala. Byla to hektička  doba, 
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ktera  pr a la pr ipraveny m, a ja  pr ipraveny  byl. 

 

 Cha pal jsem, ž e v nove  dobe  potr ebuji k naplne ní  svy čh 

spečifičky čh sexua lní čh potr eb ekonomičkou moč, ktera  se mi nyní  

nabí žela. Pro jistotu jsme s babič kou sepsali na nota r ství  i její  

poslední  vu li, abyčh me l jistotu do budoučna, a plnou moč, abyčh ji 

mohl žastupovat. 
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