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JANA TESAŘÍKOVÁ

Pohovor
Začalo to celé nečekaně, jak většinou věci přicházejí. V sobotní odpoledne se rozezněl vyzváněcí
tón mého mobilu.
S překvapením zjišťuji, že mi volá bratranec
David. Proč překvapení? Protože je konec srpna
a my jsme spolu od hádky v prosinci minulého
roku nepromluvili. Telefon zvedám s divným pocitem:
„Ano, Jana... ahoj,“ zdravím opatrně.
„Ahoj, David, jsi v ČR nebo v Německu?“ ptá
se, jako by nic.
„U nás, jinak bych to spíš nevzala. Proč?“ nechápu.
„A nepojedeš tam teď na začátku září?“
„Ne, čekám na podpis pracovní smlouvy konečně zase doma. A ve staronovém oboru. A mám malé
štěně, takže zahraniční práci konečně odzvonilo,“
radostně sděluji.
„No, já slyšel od Verči, že nemáš práci. A já
bych pro tebe jako profesionální pečovatelku jednu měl,“ trochu váhavě pokračuje.
„Počkej, zadrž, mám jen praxi, ale nestudovala
jsem to. A hlavně už to fakt nechci dělat. Pět roků
je až dost,“ ostře utínám.
„Praxe by bohatě stačila. Poslouchej. Jak víš, tak
Jiřina Jirásková je vážně nemocná a potřebuje péči.
Jedna její dlouholetá kamarádka, co se o ni starala, před časem sama onemocněla a nemůže to dál
dělat. Na záskok tam byla mamka. Jenže i ta musí
teď na nějaká vyšetření a také nemůže pokračovat.
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