
Vecerní ticho
Po dlouhé zimě 
opět přichází jaro. 
Země se probou-
zí a chystá nové 
listy, květiny... 
Připravuje se při-
vést na svět nové 
životy. Stejně tak 
ze zimního spán-
ku procitá pražské 
podsvětí. A chystá 
zbraně. Tady se na 
svět nové životy 
přivádět nebudou.  

Jako každý rok, 
i letos budou sple-
tité pražské ulice 
zatraceně nebez-
pečné. A nebudou 
to žádní malí zlo-
dějíčci či špinaví 
rváči, kdo vystou-
pí na scénu. Tohle 
je vyšší hra. Tady 
budou vystupovat 
mafiáni, do jejichž 
arzenálu patří také 
styl, elegance a 
čest.  Mafiáni, kte-
ří jednají v ruka-
vičkách.

-100n-

Místo dortu masakr
Don Mordello zemřel 
v den svých narozenin! 
Ani nestihl ochutnat 
dort. Na rodinnou osla-
vu vtrhl jeho odvěký 
nepřítel Vincenzo a z 
oslavence a jeho tří synů 
udělal na místě mrtvoly. 

Dle jeho slov ho k tomu 
vedly šlechetné důvody. 
„Mám souseda hroba-
ře.“ řekl novinářům. 
„Poslední dobou mu 
kšeft y moc nešly. Ne-
mohl jsem se dívat, jak 
každý den dává svým 
dětem suchý chleba.“

Odchod veterána
Starý Leonido Vergas , 
známý postrach pod-
světí, si tak dlouho 
stěžoval, že ho píchá u 
srdce, až ho tam Hen-
ry O‘Shot píchl nožem. 
Pohřeb se bude konat 
24. března.

Mladý Fusilli má oplé-
tačky s policií
Syn obávaného mafi á-
na odveden v poutech! 
Na hodině houslí vyta-
hl z kufru místo hudeb-
ního nástroje samopal. 
Od učitele dostal pět-
ku, protože nedokázal 

zahrát stupnici, a poté 
byl zadržen přivolanou 
policií. „Tentokrát za 
to nemůžu.“ bránil se. 
„To otec - pořád si ple-
te kufry. Zajímalo by 
mě, jak dopadlo jeho 
odpolední jednání.“ 
dodal škodolibě.

1           Vraždi s elegancí a dů-
vtipem - každá oběť si 

zaslouží důstojný a dobro-
družný odchod.

2 Považuj si oběti své. 
I po jejím skonu jí vě-

nuj náležitou péči - vždy je 
poblíž nějaká cukrárna.

3Štěstí přeje informo-
vaným - mafi ánské 

fórum, Google, Facebook, 
fotogalerie a podobné vy-
moženosti přijdou vhod. 
Neužívej však informa-
ce metodou nečestnou 
a s  omertou neslučitelnou.

4Respektuj civilní život 
své oběti! Ne každý šéf 

nebo učitelka je nadšeným 
mafi ánským příznivcem.

5Člověk je bytost úplat-
ná a přirozeně podlá 

- většina kamarádů nebo 
členů rodiny tvou oběť 
ráda práskne a dodá ti in-
formace, případně zpro-
středkuje smrtelné setkání.

6Levá rukavička v noci 
pod polštářem přináší 

pocit bezpečí a krásné sny.

7Ač je to neuvěřitelné, 
existují i lidé, kteří pro 

mafi ánské aktivity nemají 
pochopení. Nech je v jejich 
nudném světě. Mohou být 
nanejvýš nepohodlnými 
svědky vraždy.

8Na prvním místě vždy 
bezpečnost měj! Ni ze 

žalu nad skonem svým, 
tragické činy nekonej. 

9Svého vraha v úctě měj 
a nemsti se. Není to 

jeho volba, že ses mu do 
spárů dostal právě ty. 

10Teď neboj se, po-
padni kvér a hurá 

do akce! Však na paměti 
stále měj, že je to vše jen 
hra – sice pekelná, ale 
andělsky by se měli bavit 
všichni! 

Nad Prahou se stahují mracna!
V PODSVĚTÍ SE CHYSTAJÍ ZBRANĚ • KE SLOVU PŘICHÁZÍ MAFIE, JÍŽ NECHYBÍ ELEGANCE

Neřesti v podsvětí aneb i mafi áni mají své dny...
ZE SPOLEČNOSTI  

MAFIÁNSKÉ 
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Prodám se slevou loňský 
model dámské minika-
belky značky La Kost. 
Pohodlně do ní umístíte, 
co je třeba mít stále při 
sobě... tedy svůdnou čer-
venou rtěnku, zrcátko na 
oslepení svědků, parfém 
na omráčení oběti. Samo-
zřejmostí je drobná boč-
ní kapsa pro rafi novaně 

skrytou bělostnou zbraň. 
Tel.: 778 566 210

Prodám 1,5 kg nábojnic. 
Z pistole, revolveru i puš-
ky.  Cena dohodou. Tel.: 
774 535 368

Kulturní okénko: 
V galerii Vávra bude 
25.3.2011 slavnostně zahá-
jena výstava Maryšiných 
kávovarů „La Dolce Zkus 

to“ a to vernisáží s ochut-
návkou pravé kávy od sa-
motné sběratelky. Přijďte 
i Vy ochutnat, či zašlete 
pozvánku své oběti.

On hledá jeho:
Podsvětím protřelý Don 
Zurrado hledá parťáka, 
co se nebojí odjistit kvér 
a vzít spravedlnost do 
vlastních rukou. Zn.: Ani 

kartáček bez pasty moc 
velkou čistku neudělá ....

On hledá ji:
Čekám na tebe každý den 
v parku … kdy už konečně 
půjdeš okolo, má drahá?

Jsem mladý, začínající, ale 
nadějný sběratel skalpů, 
najde se milá a fl exibilní 
asistentka? Praxe výho-
dou.

Ozvěny minulého ročníku...

Život přináší různé situace, 
jak chytře říká jedna česká 
reklama, a o životě mafi ána 
to platí dvojnásob. Co donutí 
člověka dvakrát za sebou dob-
rovolně vstát v 5:45 a jet přes 
celé město na Prosek? Vidina 
vraždy a… jinak už asi nic. 
Co donutí člověka i potřetí 
vstát v 5:45 poté, co na Prosek 
jel dvakrát zbytečně, a vydat 
se do Brandýsa nad Labem? 
Tady už má i vidina vraždy 
co dělat, leč … Přemohla jsem 
se a vyplatilo se. 
    Má první oběť skonala v au-
tobusové uličce (tímto děkuji 
panu řidiči, že mě nechal za 
ní běžet, aniž jsem zaplatila, 
a moc neprotestoval) a já po-
prvé zažila ten šok a tu radost 
z vraždy. 
   Sněžilo a moje mafi ánská 
kariéra právě začala. Má oběť 
bohužel nesdílela mou eufo-
rii, ovšem ukázalo se, že šlo 
o oběť nanejvýš rozumnou a 
sympatickou. Smluvili jsme 
se tedy, že již za pár hodin 
půjdeme podle obětí promyš-
leného plánu, který toho dne 
mou vinou nestihl realizovat, 
vraždit znovu. 
   Plán byl promyšlen tak skvě-
le, že již za pár hodin jsem na 
jednom pražském gymnáziu 
znovu okusila TEN pocit. 
Chtěla jsem víc. 
   Svítilo sluníčko a já s mou 
první obětí, odteď mým no-
vým komplicem, jsme se roz-
hodli dostat třetího mafi ána 
na matfyzu ještě ten den. 

Cesta na záchod se panu uči-
teli stala osudnou a já byla 
představena celé třídě. 
Učitel - moje zamordovaná 
oběť (nepřítomně, v šoku): 
„Třído, tohle je můj vrah.“ 
Třída (sborově): „Ahoj.“ Já 
(nejisté zamávání rukou): 
„Ahoj.“ … 

Slunce svítilo a já se čtvrtou 
kartičkou v kapse promýšlela 
další vražedný plán. O tři dny 
později byl završen. Stačilo 
jen protáhnout ručku s ruka-
vičkou přes pár autobusových 
sedadel, kde přede mnou se-
děla má oběť. Kupodivu jsem 
ruku dokázala dostatečně na-
táhnout, ovšem nedá se říci, 
že by dvojice důchodců, přes 
kterou vedla má vražedná 
trasa, byla příliš nadšená. 

Soudím tak dle slov „Co TO-
HLE jako má bejt? Herdek ta 
dnešní mládež!  A ono to tady 
ještě KAFRAT bude!“ 
Beru se k domovu, ještě mi 
buší srdce z páté karty v kap-
se. Zatáhlo se a srdce se mi 
rozbušilo ještě víc – postava 
postávající před naším do-
mem. Běžím a navlékám si 
rukavičku. Žiju. Leč vrah si 
žádá více informací. Další 
den prožívám psychicky para-
lyzovaná. 
   Uklidňuju se až cestou 
domů. Zbývají tři zastávky, 
když v tom do autobusu cosi 
vskočí a položí mi to svou 
bílou ruku na kolena. Má 
rukavička bezmocně plápo-
lá na dvou prstech… Sněží a 
moje mafi ánská kariéra právě 
skončila. 

-Huppe-

Milý čtenáři,

stejně jako minulý rok, i letos máš mož-
nost otevřít mafi ánské noviny Večerní 
ticho. V tomto čísle na Tebe čekají krátké 
příběhy, historky z minulých let, rady do 
budoucna, mafi ánská poezie a mnoho 
dalšího. 
   Redakce Večerního ticha má nové členy 
a bude si své čtenáře hýčkat. Těš se tedy 
na další čísla! Je velmi pravděpodobné, 
že toto není poslední.
   A zde máme pro tebe výzvu: Přispěj i ty 
svou troškou do mlýna! Historky, repor-
ty z lovů, básničky... vše uvítáme a rádi 
otiskneme. Máš mimořádnou příležitost 
se proslavit i jinde než na válečné půdě.

-100n-

Vecerni.ticho@podsveti.cz

Perfektně zorganizovaný lov. Barák, ve 
kterém oběť pracuje, je obklíčen. Pomoc-
níci jsou připraveni. Jeden hlídá zadní 
branku, druhý s dalekohledem dohlíží 
na celou situaci, já stojím s připravenou 
rukavičkou za rohem. Neproklouzne ani 
myš! 
   Čekáme hodinu, dvě... setmělo se. Je-
diný pán, který z budovy vyšel (a které-
ho můj výpad zaskočil, jelikož rozhodně 
nebyl mou obětí), nám vyhrožuje, že 
zavolá policii. Omluvy a ujištění, že „je 
to jenom taková hra“, zabírají, nicméně 
pořád nadává. 
   Po další půlhodině čekání to vzdáváme. 
Doma zjišťuju, že oběť odešla pět minut 
před tím, než jsme k baráku dorazili.

Ctyri vrazdy, jeden pohreb
ÚVODNÍ SLOVO

ˇ ˇ ˇ ˇ

SMOLNÉ HISTORKY

Neproklouzne ani myš

STALO SE KDYSI DÁVNO

INZERÁTY

SEZNAMKA



Ať jsou skříňky ve vaší škole 
sebemenší, pro věci radši 

posílej někoho jiného.
***

Plavání občas není právě 
zdravý sport.

***
Bez peněz a rukavičky do 

hospody nelez.
***

Na parketu si vždy zkont-
roluj, že tvůj tanečník má 

sudý počet rukaviček.
***

Než jdeš spát, vždy se podí-
vej pod postel.

***

Hlášení školního rozhlasu, 
že se máš okamžitě dosta-
vit do ředitelny, zásadně 

ignoruj.
***

Své spolužáky či spolupra-
covníky uplácej, hýčkej si 

je... a hlavně jim nevěř.
***

Při útěku se nejlíp zakopává 
o vlastní bodyguardy.

***
I přes to, že netrpíš klaus-
trofobií, při jízdě výtahem 
se ti v určité společnosti 

může udělat velmi nevolno.
***

Bydlíš-li na koleji, dej si 
pozor na náhlá rekomanda.

***
Zdá-li se ti vrchní ve vaší 
domovské putyce „něja-

kej divnej“ doporučujeme 
ihned změnit lokál.

***
Pozval tě nečekaně neznámý 
šarmantní muž v klobouku 
na rande? Tak to si roman-
tický večer pod hvězdami 

náležitě užij, dost pravděpo-
dobně je to tvůj poslední.

-Trdlo, 100n-

Aneb několik rad na prodloužení života
ZE ZKUŠENOSTI...

Bodyguardi narychlo vycvičení z těch od-
danějších spolužáků, to je celkem dobrá 
věc. Jenom občas má člověk pocit, že by je 
snad zabil místo své oběti. Většinou už to 
nejde, protože ve chvíli, kdy je na ně naštva-
ný, je už mrtvý. 
   Můj spolužák-ochránce mě doprovázel 
po celou dobu vyučování, prohlížel všechny 
učebny, nakukoval na záchody, kontroloval 
všechny studenty na chodbě, jestli náhodou 
neodpovídají fotce mafi ána, kterou ode mne 
dostal... Zkrátka vypadal velmi ostražitě a 
spolehlivě. No co vám budu povídat, zdání 
někdy klame. Nakonec jsem to byla já, kdo 
mu musel poklepat na rameno a seznámit 
ho s vrahem, který už si ode mne spokojeně 
bral kartu.

Ne vždy se vydaří frajerský kousek, zabít dva 
lidi naráz nebo potkat svou oběť náhodou v 
tramvaji.  Nepovedený lov nebo den, který 
začíná několika smolnými událostmi a kon-
čí tvou smrtí, to je také součást podsvětního 
dění. Máš pocit, že tvá smůla, trapas, či nepo-
vedená akce stojí za povšimnutí? Napiš nám 
ji! Nejlepší příspěvek (možná) otiskneme!

SMOLNÉ HISTORKY

Bodyguard nade vše

„Dobře, Mariáne, jmenuješ se 
tak, že? Jestli mě paměť nekla-
me, dlužíš mi drobnou služ-
bičku. Vlastně ne tak drobnou, 
ale docela významnou. Vzpo-
mínáš si, jak jsem tě vytáhl z té 
brindy? Vzpomínáš si, že? No 
jistě, jak bys jen mohl zapome-
nout. Takže o co jde. Jak víš, 
nemám rád nesplacené dluhy. 
Vždy splácím vše a někdy i s 
úroky a od všech ostatních ne-
čekám nic menšího. Bohužel 
se někdy objeví tací, kteří če-
kají, že své dluhy nemusí splá-
cet. S těmi si, Mariáne, nero-
zumím. Víš, co se děje s lidmi, 
se kterými si nerozumím? Ne, 
to ne. Potká je prostě nečeka-
ná nehoda. Třeba, že je někdo 
zastřelí. A to bude tvá splátka. 
V obálce máš kartu s informa-
cemi o svém terči, říkejme jí 
třeba Dáma v Černém.“

Skutečně. Obálka obsahova-
la kartu s fotografi í, jménem, 
adresou bydliště i práce a ko-
lonky s pravidelným i výji-
mečným programem osoby, o 
které Marián raději uvažoval 
jen jako o oběti. Může si být 
naprosto jist, že někde existuje 
stejná obálka s podobnou kar-
tičkou. Jméno je v ní však jiné. 
Jeho.

Jeho hm… zaměstnavatel, mu 
nechal i kopii policejní zprá-
vy popisující poslední, zjevně 
neúspěšný pokus o nápravu 
onoho dluhu. Marián raději 
potlačil myšlenky, co se stalo 
s jeho neúspěšným předchůd-
cem a zabral se do čtení.

Z výslechu svědka číslo šest: 
„Když ten muzikant přišel do 
podniku, odhadl jsem ho na 
třetinku piva, zatímco Kája, 
myslím vedoucí…“
„Promiňte, jak jste poznal, že 
to je muzikant?“
„Jak asi? Podle futrálu na 
housle, né?“
„Aha, jistě, pokračujte pro-
sím.“
„Tak Kája tipoval, že si nedá 
vůbec nic, že má jenom s ně-
kým schůzku a taky, že měl 
pravdu. Jenom trochu špat-
ným způsobem. Nejdřív si 
sedl k baru a pozorně si pro-
hlížel hosty, až si všiml Dámy 
v Černém.“
„To byla ta o které jste mluvil 
předtím?“
„Jo, ta co si vždycky objedná-
vala gin s tonikem a dávala 
velká dýška.“
„Dobrá, co se dělo dále?“
„Myslel jsem, že bude hrát, 
když otevřel ten futrál, ale ne-

vytáhl z něj housle, ale“ (Zde 
je kancelářskou sponkou při-
pnutá fotografi e Kalašnikova 
typu automatického kulome-
tu s přesným typovým ozna-
čením.) „…a nadělal nám ze 
stolu pětky hromadu třísek. 
Jenže Dáma taky nebyla vče-
rejší a už na pětce neseděla. 
Všichni křičeli a chtěli utíkat, 
ale nebylo kam. Jenže zniče-
honic vzal Kája nenápadně“ 
(Tady je prozměnu připnutá 
fotografi e vkusné repliky sta-
robylé japonské vázy zachy-
cující snovou náladu jednoho 
podzimního večera na ostro-
vě Honšú.) „a vší silou ji po 
muzikantovi hodil. No ten si 
toho všiml a udělal to jediné 
co uměl. Vystřelil. A trefi l se. 
Takže ve výsledku ho místo 
jedné oblé vázy trefi la celá 
sprška střepů.“
„A pak rozstřílel celý pod-
nik?“
„Jasně, asi původně mířil na 
Dámu, ale ta už byla pryč jen 
on si toho nemohl všimnout.“

„Popište mi toho … muzikanta.“
„Co bych vám o něm řekl? 
Hodně pil a nechal si říkat ně-
jak jako Dia-, Doio-,  Diego?“

-Marcus Camaro-

PŘÍBĚH Z MAFIE.PODSVETI.CZ
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Milá Sally,

jsem hrozně nešťastná. Nevím, co mám 
dělat. Připadám si jako černá ovce. 
Všichni mají tak úžasné vrahy, jen ten 
můj je takový moula. Na Aničku Ská-
lovou ten její včera čekal celou hodinu 
před školou. A v dešti! Škoda, že nebyla 
na vyučování. Některé holky ze třídy už 
jsou dokonce po smrti. V pondělí jsem 
šla do kina - ideální šance pro vraha. 
Jenže on je fakt tak neschopný! Mu-
sela jsem na něj zamávat, aby si mně 
všiml. Když se pak snažil ke mně mezi 
ostatními diváky přiblížit, šlápl čtyřem 
lidem na nohu, dvěma rozsypal pop-
corn a jednomu malému chlapečkovi 
rozlil colu. Ochranka ho vyvedla dřív, 
než se ke mně stihl dostat. Někdy si ří-
kám, jestli to všechno není moje chyba. 
Poraď prosím. Co mám dělat? K.

Milá K., 
Tvoje chyba to rozhodně není! Ne-
připadej si méněcenně, nezazlívej ale 
nic ani svému vrahovi. Je to pravdě-
podobně ještě nesmělý začátečník, 
a tak s ním měj trpělivost. Občas 
mu pomoz nějakou milou nápově-
dou o Tvém programu a dej mu čas. 
Uvidíš, že se brzy zlepší. A pokud ne, 
nezapomínej, že ho může co nevidět 
vystřídat někdo jiný. Neboj se, svého 
vysněného vraha nakonec jistě po-
tkáš. Mama Sally

Báseň zklamaného mafi ána

Tuze krásná byla,
její půvab mi dech vzal,
do cukrárny jsem ji zval,
ona souhlasila.

Rakvičku si dává,
od šlehačky má teď nos,
někde venku zpívá kos,
všude voní káva.

Kloníme se k sobě,
jenže smrt už přešla práh:
tahle slečna je můj vrah
a já její oběť.

„Spinkej sladce“, řekne,
podlaha mi letí vstříc
a co k tomu ještě říct? 
Nebylo to pěkné.

Jak tu koukám na krev,
myslím si: no čert to spral,
já jsem jí rakvičku dal
a ona mně rakev.

Funebrácká

Dlouhá, úzká, široká,
drobounká i vysoká,
nádherná i prostá...
Rakví máme spousta.

Ze života

Jdu si takhle bezstarostně,
Po pár pivech z hospody...
Co na mě tak kouká mlsně?
Ááá … 
Už se kácím na schody.

Zrovna dneska...

Na ulici slejvák pleská, 
i když je to těžký,
zrovna dneska, zrovna dneska,
půjdu radši pěšky.

U baráku slečna hezká,
i když k lásce tíhnu,
zrovna dneska, zrovna dneska,
se jí z dálky vyhnu.

Prskám jako stará deska,
vidím školu svoji,
zrovna dneska, zrovna dneska, 
před ní někdo stojí.

Nadávaje si do mezka
padám na lavičku,
zrovna dneska, zrovna dneska, 
nemám rukavičku.

Povzdech nad vývojem hry

Každej druhej
už je tuhej.

Ne všichni podsvětní živli se umí vypořádat 
s tím, co na ně osud přichystal. Vybíráme 
jeden ze zoufalých dopisů, na které minulý 
rok odpovídala utěšitelka všech  zoufalých 
mafi ánů, Mama Sally.

MAMA SALLY RADÍKOUTEK K ODPOČINKU

POCASÍ

Chvilka poezie ...

inzerce

V následujících dnech zasáhne naši 
kotlinu inverze, což může způsobit ne-
příznivé vlivy vašeho okolí. 
Povětrnostní podmínky 
ideální. Tělesná teplota 
může dosáhnout 0 ºC. 
Vydatné srážky skryjí 
stopy. Začátkem dub-
na přivane svěží 
jarní vánek, kte-
rý vám dodá po-
třebnou dávku 
elánu.

ˇ

sazba: Tereza Jelínková (100nozka@email.cz), foto: Jakub Jirůtka, Ondřej Pilát, Petr Nedvěd, Štěpán Hašek

Mafi ánský sněm

Na Sicílii se pořádá sraz 
největších mafi ánů. Italo-
vé zjišťují, zda jsou Rusové 
pořádní mafi áni.
Italové: „Zlatý řetízky - 
MÁTE?“
Rusové: „Nemáme.“
Italové: „A dvoupatrový 
vily - MÁTE?“
Rusové: „Nemáme.“
Italové: „A Meďoury - 
MÁTE?“
Rusové: „Nemáme.“
Italové se jim celý sněm 
šíleně chechtají a Rusové 
jedou domů jako spráska-
ní psi. Když se vrátí domů, 
boss ruské mafi e si svolá 
všechny caporegimy a 
začne vydávat rozkazy:
„Tak za prvý: Všechny tře-
tí a čtvrtý patra u svejch 
vil zbouráte!!!
Za druhý: Prodáte vrtul-
níky a tryskáče a nakoupí-
te Mercedesy.
No a za třetí (povídá 
posmutněle) - zlatý řetízky 
sundejte čoklům z krku, 
budeme je nosit my!!!“

Pro zasmání...


