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Narodit se svobodnému seřizovači a rozvedené zpěvačce slibuje od začátku pestré zážitky. První pokusy o divadelní produkce střídá
ostrý vstup hrdinky do profesionálního světa prken a reflektorů. Studijní léta je třeba
podpořit přivýdělky, bizarní zaměstnavatelé
ale klidu nepřidají. Zkusit štěstí za mořem
se zdá být vysvobozením, ne však nadlouho.
Záliba v tvůrčí oblasti hrdinku pronásleduje
ve výstředních snech. Doktorům nestačí rozpětí diagnóz, šarlatáni zahazují zoufalstvím
virgule. Vztahy s muži zrcadlí veškerý vnitřní chaos. Snad jen svět zvířat hrdince rozumí, nakonec
i úřední šiml najde skulinku pro nezařaditelnou bytost. Vzpomínky na rodinnou minulost ukazují
cestu z beznaděje, i když – matčin skandál v moskevském mauzoleu je promlčen sametovým malérem
mezi pionýry, prarodiče odpouštějí utajeným milencům. Setkání s jmenovkyní je klíčem k poznání
vlastní identity. Humorné příběhy ze života očima samotné autorky. Trapasy s nadhledem, hitparáda
podivínů. Figurkiáda.

Autorka vydala nedávno i dva cestopisy
– Poselství slaměného klobouku,
kniha první a kniha druhá

MgA. Darina Ničová, DiS. (*6. 2. 1981)
Vystudovala Tvůrčí psaní u Jiřího Stránského na Škvoreckého
Literární akademii a herectví na VOŠ herecké u Niny Divíškové, Pavla Kheka a Radima Vizváry. Dcera Atomové lady Divadla v Dlouhé a Pepy Vaňka z Hampuše. Milovnice jazzu, astropsychologie, podzimních barev a impressionismu. Vášnivá
degustátorka hořké čokolády, Chardonnay a Tullamore Dew.

Ukázka:

Vtom doktorovi zazvonil telefon. Zřízenec s mrtvolou odjel, čekárna ale měla postaráno o další divadýlko. Doktor vedl zajímavý hovor s pojišťovnou: „…uvidíme, co to udělá. V případě, že by to přežil, tak bysme se podle
toho zařídili…“
Pak ale přiběhla sestra a zoufalým hlasem volala: „Pane doktore, na tý čtyřce ten přišitej obličej zase upad‘…“
Těch posledních pár minut mě doslova přikovalo k sedadlu. ,Nemám si rovnou objednat rakev?‘ napadlo mě.
Do čekárny pak ještě přišel pár starých manželů o holích. Když se jim konečně podařilo se posadit, stařeček
svou ženu ještě poučil: „Kdybych se nevrátil, pohřeb nedělej. Popel je levnější…“
„A vy dete s čim?,“ řekla rázně doktorka, když jsem vstoupila do ordinace.
„Na převaz…“
„Jó, to je ta hnáta!,“ rozpomněla se doktorka. „Běháte s tim?“
„Ne…“
„ ,Ještě ne‘, nebo ,Už asi nikdy ne‘?,“ chtěla doktorka přesnější odpověď. Na to jsem ale dokázala jen mlčet.
„Sundejte si ty brejle, když se mnou mluvíte!,“ poručila mi odhalit maskování žilní příhody. „A hele, slečna už
dostala, můžem na ni bejt hodný… Dáte si kafe nebo rum?“
„Díky,…“ odmítla jsem ostýchavě.
„Takže panáka!,“ porozuměla doktorka po svém a otevřela bar, kde před týdnem tak dobře uklízela. Když mi
sestra měnila obvazy, doktorka se řádně starala o mé končetiny. „Ještě do dvacátýho prstu!,“ donutila mě propláchnout i játra. Přes mé rameno se přitom snažila kontrolovat sestru, ale moc se jí nedařilo. Od rána už zřejmě
zapíjela prsty všech pacientů v čekárně.
t
Hned v prvním ročníku jsme zkoušeli jednoaktové divadelní představení, k jehož realizaci nakonec naštěstí nedošlo, neboť duch Thálie zůstal duchapřítomen. Ovšem při jedné ze zkoušek se mi dostalo zajímavých rad. Jedna
z mých replik zněla: „Mají svůj hudební program.“ Režisér a autor v jedné osobě měl o interpretaci svých děl vždy
jasno. „Řekneš: ,Mají SVŮJ hudební program,´ protože je jejich vlastní.“
Hlavní pedagožka Nina, která je hlavní všude, po něm dodala: „Řekni: ,Mají svůj HUDEBNÍ program,´ protože
to jsou hudebníci.“
Bohužel, když herec hraje, často si musí pomoct sám.
Když se mi pak také záhy dostalo přijetí do mnoha castingových agentur, teprve začala podívaná! „Máme tady
modrý oči!,“ vykřikla na své kolegy jedna produkční, když mě spatřila při jednom z castingů. Několik dalších
produkčních pak zkoumalo sytost mé barvy očí.
„To nám vydělá jenom milion, pošli ji domů,“ řekl jeden.

„Co když se uplatní ještě na Sahaře?,“ spekuloval druhý. Než se pánové domluvili, konkurz byl dávno u konce.
Jindy jsem přišla do prázdného studia a ač jsem zde byla pozvaná na nějaký zaručeně důležitý casting, našla
jsem pouze mladého muže. „A vy jste co?,“ zeptal se náhle.
„Já jdu na ten casting,“ odpověděla jsem.
Mladík se ťukl do čela: „No jo, my máme ten casting… Řekněte tady do kamery, jak jste šťastná, že už zase
můžete…“
„Ale co?,“ zeptala jsem se pro upřesnění.
Mladík pokrčil rameny: „A není to jedno?“
Po čase došlo na absolventské představení. Při rozdělování rolí měl choreograf a spolurežisér v mém případě
jasno: „Budeš prostitutka!“
t
Když jsem se dostatečně vzpamatovala z telefonních operací, nastal čas pustit se znovu do odvážného úkolu
sponzorování vlastní osoby. Co takhle zkusit prostředí, kde se člověk realizuje přímým stykem s ostatními lidskými druhy a uplatní tak svůj šarm? Dostala jsem příležitost v jednom z předních butiků.
Náplň práce a s ní související stres připomínal olympijské hry. Prodavačka-závodnice totiž zajišťovala také
práci detektiva, neboť obchod několikrát získal zlatou cenu i v olympiádě zlodějů. Sprint přes překážky, tedy stojany, byl v cíli završen výslechem zákazníka-pachatele: „Kolik kusů zkoušíte? Kolik jich vracíte? Kolik měníte?
Všechno to platíte? Tak proč sem chodíte?“ Než si zákaznice vzpomněla na rozdíl mezi slovesy brát a vracet,
přihnalo se do kabinek deset dalších potencionálních pachatelek, které cvičily trpělivost olympijských závodnic.
Protože na jednu závodnici připadlo deset kabinek, vypátrání a výslech všech zákaznic v rekordním olympijském
čase bylo nemožné.
Další disciplínou byl sprint volný, to když zazvonil alarm u vstupní brány. Všechny olympijské závodnice měly
odstartováno, a než přiběhly v rekordním čase k cílové bráně, zloději už oslavovali další triumf, neboť v jejich
olympiádě byl doping povolen.
Ve skoku do výšky se dalo výjimečně uplatnit zvýhodnění v podobě žebříku, nicméně opět se spuštěnou časomírou, neboť zákaznice byly nekompromisní. I v závratích a horečkách musely závodnice vyběhnout žebřík nejmíň
desetkrát tam a zpět, než zákaznice zjistila, že to, co potřebuje, najde na spodním stojanu. „Velice si vážíme vaší
návštěvy,“ zakončily závodnice skok vysoký s upřímně vraždícím úsměvem.
t
„To je doba…,“ postěžovala si nahlas brunetka, „to nám nemohli dát přednost, když jsme Miss Hbitý Zadeček?“
Pak se obrátila ke kamarádce: „Nevíš, na co má bejt tahle reklama?“
Rudovláska měla jasno: „Prej ňáká klasika na zažívání… Nějaký tablety, po kterejch se vrací…“
„Cože?,“ nerozuměla náhle bruneta.
Rudovláska se zamyslela a zkusila to znovu: „…zvrací…“
„Jo jasně!,“ pochopila hned brunetka a dodala: „Mně pomáhá okurka s medem. Ale můžeš to zkusit i s hořčicí…“
Můj imaginární žaludek se už obracel nad představitelkami těch inteligentních zadečků. Přitvrdila jsem a vytáhla druhou povidlovou buchtu.
„Jak tohle můžete jíst?,“ nevydržela to už brunetka a musela mě napomenout. Rozhodla jsem se, že těm zadečkům promluvím do duše.
„Jedna takováto buchta vám dodá energii na celý den. Podporuje zdravé trávení a nezadržuje škodliviny v těle.
Její výroba šetří vaše peněženky, její složení váš čas. Podporuje také činnost chuťových buněk a dobrou náladu.
Každá taková buchta totiž pomáhá vyplavovat hormony spokojenosti a přispívá ke zdravému vývoji celého organismu.“ Tato přednáška kočičky nadchla. Dokonce se odvážily ochutnat „zkušební vzorek“.
„To je dobrý!,“ uznala brunetka.
„Dají se sehnat i v tvarohovém nebo makovém provedení,“ pokračovala jsem.
„Fakt, jo? A kde se to dá koupit?,“ zajímala se rudovláska.
„Tento výrobek je běžně k dostání ve vašich obchodech, ale jen do vyprodání zásob…,“ poskytla jsem jim vyčerpávající informace.

