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Pavián mezi lidmi – kapitola první, 
v níž se dovíme o krutém debaklu Slávie, seznámíme se s Neznámým, nahlédneme do ordinace 

psychiatra a budeme svědky dopravní nehody. 

 

Ve čtvrtek v noci se najednou stadión Slávie rozzářil, jako by se tam měl hrát půlnoční ligový 

zápas. Lidé v okolí si toho nevšimli, protože už dávno spali. Jenom jeden člověk se probudil: 

správce Kabíček, který má okno přímo u hřiště a který měl neklidné spaní, protože Slávie 

toho dne prohrála na svém hřišti čtyři nula. Po takovém debaklu má špatný spánek kdejaký 

obyčejný fanoušek, natožpak správce stadiónu. 

Napřed se jenom posadil na posteli, udiveně civěl z okna na tu zář a přemítal, jakým 

zázrakem se mohly reflektory samy rozsvítit, když přece vypínač je bezpečně uzamčen. 

Než zpřemítal, než si natáhl tepláky a než se vyhrabal ven, světlo dávno zmizelo a stadión 

opět tonul ve tmě. Jenom vzdálené pouliční osvětlení dodávalo některým místům zbytečky 

rozptýleného světla. 

„Asi se mi to jenom zdálo,“ zahučel správce Kabíček pro sebe a snad i pro psa Broka, který se 

mu motal pod nohama. 

Už se chtěl zase vrátit do teplé postele, ale všiml si Brokova podivného chování: pes se celý 

třásl a slabounce kňučel. Kdyby štěkal, znamenalo by to, že tu někdo je: kdyby tu nikdo 

nebyl, Brok by neštěkal, ale také by se netřásl a nekňučel by. Bylo to divné! 

„Broku, vem si ho!“ řekl tedy správce zkusmo. 

Pes se poslušně rozběhl kamsi k pokutovému území a jaksi neochotně zaštěkal. 

Správce se podíval tím směrem a konečně spatřil dvě tmavé postavy. Asi by je v tom chabém 

světle vůbec nepostřehl, nebýt toho, že se jedna z postav začala rychle vzdalovat. Zkrátka 

upalovat pryč. Brok se za ní rozběhl, správce se rozběhl za tou druhou postavou, která 

nerozhodně přešlapovala na místě. Přiběhl k ní, posvítil si na ni baterkou a uviděl urostlého 

mladíka v černých manšestrácích a olivové bundě. Netvářil se nijak vystrašeně ani provinile. 

Netvářil se vlastně nijak. 

„Co tady chcete, člověče!“ spustil na něj hrůzu. 

„Kdo vlastně jste?“ 

„Čtyři – nula,“ řekl mladík. 

Správce vzkypěl: „Tak ty si ze mě budeš ještě dělat dobrej den!“ Rozpřáhl se a vlepil 

drzounovi pěkný záhlavec. 

„Dobrej den.“ opakoval mladík jako ozvěna a vrátil správci Kabíčkovi ten záhlavec. 

„No to už teda přestává všechno!“ vzteky nadskočil správce, a jak tak nadskočil, byl hned 

stejně vysoký jako drzý mladík. 

Kdyby nebylo psa Broka, dal by se správce před tím výtržníkem nejspíš na útěk. Ale Broka 

bylo, protože byl včas přivolán zpátky, a tak se pan Kabíček srdnatě rozhodl, že to tomu 

uličníkovi nedaruje. Že mu to vytmaví, že ho ztrestá, že mu ukáže, zač je toho loket, a že mu 

dá za vyučenou. 

„Hlídej, Broku!“ nařídil psovi a běžel k telefonu zavolat Policii. 

Pes seděl s ušima vztyčenýma a jazykem vyplazeným a hlasitě dýchal. Drzý mladík před ním 

stál v pozoru, jen se trošinku chvěl strachem. Hlídka přijela za osm minut. Snad by byli vjeli 
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autem až do trestného území, ale to ovšem správce nedovolil. Na trávník se s autem nesmí, a 

to platí pro každého! Zastavili tedy za lajnou a došli si pro výtržníka pěšky. 

„Jménem zákona,“ řekl nadstrážmistr a položil mladíkovi dlaň na rameno. 

Mladík natáhl rovněž pravici, položil ji nadstrážmistrovi na rameno a řekl: „Jménem zákona.“ 

Nadstrážmistr a strážmistr se po sobě podívali a domluvili se pohledem: On to asi bude spíš 

cvok než výtržník. 

„Tak jdeme,“ řekl nadstrážmistr a jemně postrčil mladíka směrem k autu. Nekladl odpor a šel 

klidně a bez protestů. Teprve když měl nastoupit do vozu, začal se podivně nakrucovat a 

ošívat. Nevypadalo to však jako drzost či odpor, nýbrž jako neohrabanost. 

Ovšem tedy – nevídaná neohrabanost! 

Strážmistr nad tím zakroutil hlavou a řekl: 

„Člověče, copak vy jste ještě nikdy nejel autem?“ 

„Nejel, člověče,“ vážně řekl mladý muž. 

Znělo to zase jako pořádná drzost – ale když se podívali na jeho bezvýrazný obličej, našli už 

si tak jisti, že to bylo jako drzost míněno. 

„On to snad ani není drzý klacek,“ zašeptal strážmistr svému nadřízenému, „on je to asi spíš 

cvok.“ 

Cestou se choval neznámý naprosto klidně a strážci zákona došli k přesvědčení, že ten člověk 

není nijak nebezpečný. Spíš jen ubohý a hodný politování. 

Zastavili před služebnou a otevřeli mu dveře. 

„Člověče, pomozte mi ven“ řekl Neznámý. 

S úsměvem na sebe mrkli a pomohli mu vystoupit. Tedy spíš vylézt, ba málem i vypadnout – 

nebýt toho, že ho včas zachytili. 

V úřední místnosti ho usadili ke stolu a nabídli mu cigaretu. Rozpačitě ji přijal a začal ji 

s nechutí žvýkat. 

Bylo jim ho opravdu líto a byli rozhodnuti s ním jednat co nejohleduplněji. 

Sám si to zkazil. 

„Jak se jmenujete?“ zeptali se ho mírně. 

„Čtyři – nula,“ řekl mladík. 

„No tak to néé!“ rozlítil se nadstrážmistr. „Legrácky si z nás dělat nebudete!“ 

Nadstrážmistr byl totiž naneštěstí také slávista a připomínku oné včera utrpěné porážky 

považoval samozřejmě za největší drzost, jakou si člověk vůbec dovede v takové situaci 

představit. Jaký div, že slávista Koníček zapomněl, že má na sobě uniformu, přiřítil se k tomu 

drzounovi, zmáčkl mu rameno a zacloumal s ním: „Sparťane drzá!“ 

„Člověče, to bolí!“ vykřikl Neznámý. Ale obličej bolestí nezkřivil. 

„A neřvi nám tu jako pavián!“ zařval nadstrážmistr a pustil rameno. 

„Pavián! Ano, správně!“ řekl mladík radostně. Poprvé dal nějak najevo své city, poprvé se 

v jeho hlase cosi změnilo. Ale pouze v hlase. Jeho ústa zůstala bezvýrazná, bez náznaku 

úsměvu. 

Nadstrážmistr si zhluboka vydechl a uklidnil se. Už si zase uvědomil, že je ve službě. 

„Nech ho,“ domlouval mu už zbytečně strážmistr, „vždyť je to jasnej cvok!“ 

„Cvok,“ řekl Neznámý, „jest hřebík s oblou hlavičkou a krátkou nožičkou.“ 

Mávli nad ním rukama a zavolali sanitku. 

Ta už se Neznámému zdála poněkud pohodlnější, protože cestoval vleže. 
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V psychiatrické léčebně ho, samozřejmě, vrazili nejdřív pod sprchu. Řval přitom zase jak 

pavián. 

Venku už se rozednívalo, když zavedli vysprchovaného mladíka k lékaři. 

Doktor mu vyšel vstříc a hodlal mu podat ruku. Mladý muž ho však předešel: natáhl pravici, 

položil ji doktorovi na levé rameno a řekl bezvýrazně: „Jménem zákona.“ 

„No dobrá, dobrá,“ mírně řekl lékař. „Posaďte se u nás,“ a ukázal mu na židli. 

„Jak se jmenujete?“ 

„Čtyři – nula,“ řekl přírůstek. 

Doktor naštěstí nebyl slávista. O kopanou se vůbec nezajímal. Nic mu to neříkalo. 

„Hm,“ zamručel jenom a ptal se dál: „Jaké máte potíže?“ 

„Nevím, kde teď jsem, a musím být za tři hodiny na stanici Flora. Takové mám potíže.“ 

„Aha. Jaké je vaše povolání?“ 

„Výzkumník.“ 

„Co zkoumáte?“ 

„Lidstvo.“ 

„Aha, hm … Kolik je šestkrát sedm?“ 

„Čtyřicet dva.“ 

„Dobře. Kolik je dvanáctkrát třicet dva?“ 

„Tři sta osmdesát čtyři,“ řekl mladík okamžitě. 

Doktor si to musel na papírku přepočítat. 

„Kolik je vám let?“ ptal se dál 

„Třicet dva,“ řekl chlapec. 

Aha – přidává si léta, pomyslel si lékař. Vždyť mu nemůže být sotva dvacet! 

„Odkud jste?“ 

„Z Pavia.“ 

„Hm – neznám. To je někde v Itálii? Ale mluvíte skvěle česky! Vy jste Čech?“ 

„Ne. Pavián.“ 

Doktor se ušklíbl. Vytáhl cigaretu, zapálil si ji a mocně zatáhl. Vyfoukl kouř a mladík mu 

řekl: 

„Člověče, proč zapácháte?“ 

Lékař se dal do smíchu, až se rozkuckal. Mladík se zájmem sledoval doktorův smích. 

„Tak vy si tedy myslíte, že jste pavián,“ řekl doktor pobaveně, když byl zase mocen slova. 

„Jsem,“ řekl mladík. 

„A umíte taky řvát jako pavián?“ 

„Paviáni neřvou,“ řekl pacient. „Paviány byste vůbec neslyšel, člověče!“ 

Lékař pokýval hlavou a řekl zřízenci: „Tohle je velice pozoruhodný případ! Zavezte ho 

k profesorovi na kliniku – myslím, že ho to bude zajímat!“ 

Ve školách už začalo vyučování, když pavián ujížděl sanitkou na druhý konec Prahy. 

Sanitka ani nehoukala, protože tohle přece není žádný akutní případ. Řidič však ze zvyku 

překračoval dovolenou rychlost, počítaje s tím, že sanitku nikdo nezastaví. Jenže se mýlil. 

Zastavil ji náklaďák, protože se jí připletl do cesty, ačkoli měl dát přednost. Řidiči sanitek 

jsou ovšem zkušení. Také tenhle to dokázal zvládnout tak obratně, že se vlastně nic moc 

nestalo. Sanitní vůz to jenom trošku zmáčklo, takže zadní sklopné dveře se otevřely a nosítka 

s pacientem vyjela ven.  
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Pacient hned vyskočil a upaloval pryč. Než se zřízenec stačil vyhrabat (a odřít si přitom čelo), 

pacient se ztratil v davu. 

V minutě byla na místě nehody dopravní hlídka a přijela i jiná sanitka. 

Řidič vysvětloval dopravním strážníkům nehodu a zřízenec se zatím motal v davu čumilů a 

vykřikoval: „Ztratil se mi pavián! Někde tady musí být! Pomozte mi chytit paviána!“ 

Ti dva z druhé sanitky se po sobě podívali, kývli a chytli povykujícího zřízence každý za 

jednu paži. 

„Nechte mě, vy blázni! Mně se ztratil pavián!“ 

„No dobře, dobře,“ chlácholili ho profesionálně: 

„Tak jen klidně pojďte, my vám ošetříme tu krvácející ránu a pak se uvidí.“ 

Naložili ho do té jiné sanitky a odvezli do jiného blázince. 

 

(Ukázka z knihy Rudolfa Čechury Pavián mezi lidmi) 

 

1. Tato kniha od Rudolfa Čechury je vlastně netradiční příručkou společenského 

chování. Na zajímavých případech tajemného „Paviána“ jsou tu promítány situace, kdy je 

nutné řídit se pravidly slušného chování. Napiš na řádky dolů několik pravidel slušného 

chování. Pokud se ti jich podaří sestavit deset, můžeš si pogratulovat: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. V příběhu je rozhovor psychiatra (lékaře, který zkoumá duševní zdraví člověka) a Paviána. 

Pokus se vymyslet ve dvojici s kamarádem vtipný dialog (rozhovor dvou lidí) z psychiatrické 

ordinace. 

 Diskutujte o tom, kdo navštěvuje psychiatra? 

 Zjisti, jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem? 

 

Psychiatr 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Psycholog 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Odpověz ve větách na otázky z textu: 

 

Kde objevil pan Kabíček Paviána? 

___________________________________________________________________________ 

Jakým způsobem se dostal Pavián mezi ostatní lidi? 

___________________________________________________________________________ 

Odkud pocházel Pavián? Jak se na Zemi asi dostal? Přemýšlej: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Jak se choval Pavián ke všem lidem, které potkal? 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Často se o někom říká, že „řve jako pavián“. Přečti si následující text o paviánech a 

vypiš tři důležité údaje o jejich životě. Zakládá se úvodní rčení o řvoucích paviánech na 

pravdě? 

                                                                                                        Pavián  

Je opice žijící v Africe. Rozlišujeme pět druhů 

paviánů – pavián guinejský, pláštíkový (na 

obrázcích), anubi, babuin a čakma.  

Má výrazné a dlouhé tesáky v protáhlé čelisti. 

Mohutný trup je porostlý hustou srstí a 

zakončený je krátkým ocasem. Barva srsti je 

u samic hnědá až zrzavá, u samců hnědá, 

přecházející do šedé až stříbrné. Sedací hrboly 

jsou u samců neosrstěné a mají výraznou 

červenou barvu. Dorůstají do výšky zhruba 

100 – 120 cm a maximálně váží 40 kg. 

Paviáni žijí ve velkých tlupách, kde má 

dominantní postavení nejsilnější samec. Ten 

má harém vybraných samic, s nimiž plodí 

potomky. Své soupeře i nepřátele zahání 

výpady s výraznými gesty, zíváním – čímž 

ukazuje špičáky a řvaním. Tlupa paviánů 

může mít až 250 členů, kteří se mezi sebou 
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dorozumívají velmi hlasitými zvuky. Navíc mezi samci dochází velmi často k šarvátkám. 

Tlupa spolu sociálně spolupracuje.  

V ZOO je velmi často můžeme sledovat při probírání srsti nebo vození mláďat na zádech. 

Osobní setkání s rozrušenou tlupou v přírodě může být velmi nebezpečné!  

 

 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Pavián mezi lidmi – metodika a řešení: 

 

1. Pravidla slušného chování: 

Vědou o společenském chování se zabývá etiketa. Doporučuji vybrat některé knihy s touto 

tematikou a přečíst žákům některá pravidla z různých oblastí (stolování, setkávání lidí, 

oblékání apod.) 

Touto oblastí se zabývá Ladislav Špaček, který vydal mnoho knih. 

Video ukázky lze najít i na Youtube.com. 

 

2. Rozhovor u psychiatra: 

Psychiatr je lékař, zabývající se léčením duševních poruch. 

Psycholog je člověk, zabývající se myšlením nebo povahou lidí. Psycholog je samostatný 

obor, ale může být obsažen i v jiném oboru (např. učitel může být dobrý psycholog). 

 

3. Odpověz ve větách na otázky z textu: 

 

Kde objevil pan Kabíček Paviána? 

Zjistil, že se na hřišti Slávie rozsvítila světla, a šel hřiště zkontrolovat. 

 

Jakým způsobem se dostal Pavián mezi ostatní lidi? 

Když při autonehodě sanitky vyjela nosítka ze zadních dveří. 

 

Odkud pocházel Pavián? Jak se na Zemi asi dostal? Přemýšlej: 

Pocházel z Pavia, což je pravděpodobně cizí planeta. 

 

Jak se choval Pavián ke všem lidem, které potkal? 

Pouze opakoval to, co dělali ostatní, protože neznal pravidla chování v naší společnosti. 

 

4. Učitel individuálně vyhodnotí. Je vhodné přinést encyklopedie o opicích nebo využít 

internetových encyklopedií s obrázky a videem o paviánech a jiných opicích. 

 

Poznámka: 

Doporučuji shlédnout několik pořadů (cca 8 min) o Etiketě s V. Špačkem. Dostupné jsou na 

www.youtube.com 


