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3 STRAŠNĚ TENKEJ LED

— umím bejt strašně línej. Pro představu: už dvakrát 

jsem byl v noci tak línej, že jsem si bez zrcadla vleže  

na gauči vyndal jednorázový kontaktní čočky a radši  

je jako o fous větší prášek spolknul, než abych se 

musel zvedat a jít je do koupelny vyhodit do koše.

Když si je člověk vyndá a položí vedle sebe na stolek, 

do rána uschnou a přilepěj se. A to taky nemám rád.

První kontakt se světem „celostátních a mimo oboro-
vých“ sociálních sítí za mě udělal až Zapi asi dvanáct let 
zpátky. Lidi se tehdy začínali přihlašovat na Facebook, 
mě to ale nijak nelákalo. Do tý doby jsem byl na Fotopá-
tračce, tam jsem se realizoval dostatečně a nic dalšího 
mě nelákalo. Zapi mi teda udělal profil pod mým jmé-
nem, dal tam moji fotku a asi dva měsíce mi ten profil 
spravoval. Psal si tam za mě s pár holkama, nevím co, 
ale asi nic hroznýho, ty holky jsem pak zdědil a s pár 
z nich pak trošku kamarádil.

Přístupový heslo mi dal až po nějakým hodně vel-
kým přemlouvání na nějakým hodně velkým mejdanu. 
Face book byl zábavnej, po nějaký době se tam nahrnuli 
všichni a stal se z toho komunikační standard. Setkání 
se už nedomlouvala přes sms, ale tam. Kdo ho neměl, 

byl divnej. Začal jsem tam přidávat fotky, lidi na ně re-
agovali. Hodně sledujících jsem získal, když jsem začal 
fotit pro Reflex, nějaké další, když jsem jezdil turné se 
Sunshine.

Instagram jsem si založil asi jako jeden z posledních. 
Já ho teda měl už dlouho, kdysi jsem si ho stáhnul a měl 
za to, že je to apka na úpravu fotek. Vyfotil jsem si ko-
leno, kus konferenčního stolku a v pozadí televizi, ve 
které zrovna běželi Simpsonovi. Fotku trošku upravil, 
pověsil ji tam a zapomněl na to. Když jsme to po x le-
tech řešili s Pastou, kterého ten mechanismus zajímal, 
našel to a zjistil, že mám na tom profilu s jednou přiblb - 
lou fotkou přes dva tisíce sledujících. To bylo tehdy 
dobrý číslo i na profily lidí, kteří se tomu dost věnovali.

Radka to v tý době taky rozjela, lidi už ji znali jako spi- 
sovatelku a sledující jí začali rychle přibývat. Půl roku 
jsem to sledoval a přemejšlel jak, pak jsem prostě sma-
zal fotku televize se Simpsonama, vyfotil si selfíčko, 
postnul to a bylo.

Nafoukanej arogantní floutek, co řeší jen tenisky a po- 
dobný kraviny. Syn slavný mámy a vtipnýho táty, co se 
ukazuje na Facebooku, brácha šikovný producentky 
a političky a v poslední době hlavně manžel úspěšný 
ženy. Sprostej hulvát, co posílá cizí lidi do prdele, pro-
dejná děvka, co za peníze udělá cokoliv. Prodavač svý-
ho soukromí. Ten, co fotkama ničí svejm dětem dětství, 
život a budoucnost.


