
kem. Chce snad naznačit Fe-
lixovi, že by ráda miminko? 
„Tak to opravdu nebudu ko-
mentovat,“ směje se Lucie. 
„No comment,“ dodává i Fe-
lix, který s Gelemovou chodí 
už pět let a poslední tři roky 
spolu žijí. Pranic mu nevadí, 
že je stále ženatý s Dádou 
Patrasovou. „Já se snad bu-
du muset kvůli novinářům 
rozvést, aby se mě všichni 
pořád neptali na Dádu,“ pro-
hodí nakonec.

K blížícím se 76. naroze-
ninám mu na Soláni popřála 
nejznámější valašská cukrář-
ka Anna Pavelková, Slová-
ček od ní dostal dort ve tva-
ru písmene F. „Pan Felix na 

mne udělal příjemný do-
jem a setkání s ním mi by-
lo velkým potěšením. Jeho 
galantní a milý přístup mi 
dosvědčil vysokou profesi-
onalitu a lidskost. Doufám, 
že mu bude dortík z mé díl-
ny chutnat stejně, jak mile 
na něj reagoval. Prožila jsem 
v jeho společnosti příjemné 
odpoledne,“ prozradila nám 
majitelka cukrárny ve Vel-
kých Karlovicích, a potvrdi-
la tak, že Slováček má pro 
ženy velké kouzlo, i když mu 
osmdesátka už pomalu začí-
ná klepat na dveře. „Tohle 
je první dárek k mým letoš-
ním narozeninám, a tak je-
jich oslavy jsou tímto zaháje-
ny. I když tato dnešní oslava 
je tajná,“ dodal se smíchem 
Felix Slováček. A nek
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Dárek cestoval po celém 
světě, než dospěl do Česka

Dostal netradiční dort 
ve tvaru písmene F

Ondřej Suchý
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Řád je kopií 
originálu, 
ale i tak má 
svou cenu.

Spisovatel si 
splnil dětský 
sen a stal se 
na stará ko-
lena mladým 
nachimovcem.

kem Chce snad naznačit Fe mne uděla

Tajná oslava 
narozenin v Beskydecheskydech

J 
Požehnaná 
mezi 
ženami. 
Gelemová 
nyní maluje 
madony.

Další 
z Luciiných 
madon. H

F Ondřej si ze 
sebe umí udělat 
legraci.

Dostal metál!Dostal metál!

Ř

Když si před časem Ondřej Suchý 
(73) povzdechl, že nemůže se-

hnat svou oblíbenou knihu z dět-
ství, ještě netušil, jaké na něj na-
konec čeká překvapení. 

Už jako malý chlapec četl Ondřej 
rád a pod dojmem z knihy o dob-
rodružství admirála Nachimova za-
toužil stát se »nachimovcem«, tedy 
slavným námořníkem. „Maminka 
mi tehdy marně domlouvala, že ná-
mořník musí umět plavat,“ zavzpo-
mínal s úsměvem. Ondřej Suchý, ač 
dosud neplavec, se rozhodl, že si 
na stará kolena svůj sen splní. Po-
řídil si proto pravé pruhované ná-
mořnické tričko a začal pátrat po 
knize. Doma na půdě ji nenašel, 
ale tak moc ji chtěl, že začal hle-
dat také na internetu. Domníval se, 
že o literaturu z 50. let není příliš 
zájem, ale knihu ne a ne sehnat. 
Prohledal antikvariáty – nikde nic. 

Proto napsal výzvu na svůj profil 
na sociální síti. Ozvalo se mu hned 
několik fanoušků, kteří mu vysvět-
lili, že kniha je cenným, a tedy vzác-
ným sběratelským kouskem. Ilu-
stroval ji totiž slavný malíř Zdeněk 
Burian a dnes ji prakticky nelze se-
hnat, ani když platíte zlatem.

Ale protože svět má Ondřeje Su-
chého rád, jeden výtisk vytoužené 
knihy se brzy objevil v jeho poš-
tě jako dárek. A překvapením ne-
byl zdaleka konec. O několik týdnů 
později si vyzvedl z rukou pošťá-
ka tajemný balíček, který k němu 
doputoval až ze Spojených států. 
Po jeho otevření zůstal zcela ohro-
men. Uvnitř byl krátký dopis a řád 
»nachimovců«. Zcela neznámý člo-
věk pro něj z Ruska objednal kopii 

slavného metálu, kte-
rý přes USA doputo-
val až do Česka. „Cítil 
jsem se opravdu vy-
znamenán,“ dojatě 
uzavírá Ondřej Su-
chý. A pak že se klu-
kovské sny nemo-
hou splnit! A koc
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