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PŘÍBĚH BĚŽNÉHO DNE

Čtvrtek ráno, 7:30 – Rodina Novákova sedí u stolu a snídá – až na pana Nováka. Ten trochu 
hekticky běhá sem a tam mezi kuchyní a jídelnou, aby se postaral o své milované. Paní Nová
ková se tiše stáhla za své noviny a nechce být rušena. Těchto deset minut ráno je pro ni svatých, 
potom ji totiž čeká stres v kanceláři. Děti Lenka a Pavel jsou pořád ještě trochu unavené. 

Čtrnáctiletý Pavel remcá, protože mu jeho otec dal na chleba až moc džemu: „Vždyť přece víš, 
že držím dietu. Jsem prostě příliš tlustý. Nemůžu přece jíst nic sladkého!“ 
Otec, který pro všechny připravil snídani, protože je to tak rychlejší a ráno prostě všichni 
spěchají, si rozhodně nemyslí, že je Pavel moc tlustý: „Nevyváděj tak! Pořád takové divadlo 
kolem jídla.“ Teď se Pavel urazil: „Řekl jsem ti už stokrát, že mám z džemu pupínky. Ale to tě 
nezajímá! Radši bych si dal nízkotučný tvaroh.“ Třináctiletá Lenka se zájmem pozoruje okolní 
dění. Občas vše komentuje: „Pche – klučičí blbosti. Je to pořád stejné. To by se mi nemohlo 
stát!“ To si ale bratr nenechá líbit: „Ty máš totiž v té své hlavě jen hloupý fotbal!“ Teď už toho 
má ale paní Nováková dost: „Copak nemůžu mít u snídaně alespoň někdy klid?
Přece víte, že na přečtení novin mám čas jen chvilku po ránu. Čeká mě náročný pracovní den. 
Někdo vám musí vydělat na chleba!“ Pan Novák se snaží situaci uklidnit, ale Lenka se chopí 
příležitosti: „Mami, když už mluvíš o vydělávání – potřebovala bych nové tenisky na fotbal. 
Mám je už roztrhané a jak to pak vypadá?“ „Ano, jistě, bez bot by se z tebe profesionálka nesta
la“, poznamená paní Nováková, než se zase ponoří do čtení novin. Ale chytí se toho i Pavel: 
„A já? Co já? Nemám vůbec nic na sebe. Nutně potřebuji nové oblečení. Táta mi minulý týden 
při praní obarvil trička. S tím se nemůžu nikde ukázat.“ Paní Nováková se dívá na své hodinky 
a myslí si: „Možná bychom si to mohli vyříkat dnes večer? Musím už jít. Takže později!“ Obleče 
si bundu, natáhne se pro kufřík, při odchodu políbí manžela a už je z domu. Také děti si musí 
pospíšit, pokud chtějí do školy přijít včas. 

„Konečně sám“, pomyslí si pan Novák. „Konečně se můžu v klidu nasnídat. Díky bohu, nemusím 
dnes vařit. Ještě zbylo dost ze včerejška.“ Vezme si noviny, které jeho žena nechala na stole a na
lije si šálek kávy dřív, než začne s domácími pracemi: uklidit, vytřít podlahu, vyprat prádlo. 
Později při nakupování zajde ještě do obchodu s nábytkem, aby vybral závěsy do obýváku.
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