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Když skoněil Bartoškd,
koněím taky!
,Záv]s|ost na cigárech mě obtěŽuje Připadám si b|bě stydrm se
kouřit na veřejnost a za|dpám do kouta' A tak jsem vČera vyuŽi|
toho, Že mi došly cigarety a od té doby nekouřím,'' tvrd ] Petr
Janda před pů'd.u.ý- .okem'
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Neb}'lo to popn'é ani naposled,
k<l'v se pokoušel pekelného
zlozyvku zbayit. Letos po
Novém roce nenechal nic
náhodě a protože ve svou
vlastní vůli příliš ýelkou důvěru
nemčl, rryhledal odbornika:
ukÍaiinského psYchologa
a léčitele Rostislava Pfokopjuka,
ktery odnaučil kouřit Jiřinu
Bohdalovou a dokonce i Jiřího
Bzftošku. 'yčera jsenl si dal
sqÍcli ob\']'khch patnáct cigafet
a dnes je Ze mne nekuřák,..
prohlásil 5. ledna' TeiltokÍát
to mvslí íakt vážně. Že by
Y tom měla plsty jeho mladá
žena? Nedávno totiž odložil
masku prar.ověrnélro rockera

a rozlrodl se Zřejmě deÍinitivnč
usadit' dokonce pfý uvažujc
i o potomkoYi' Ne'Íaději pŇ
b'v }ned dvojčata. Vydčsilv ho
snad ví'lrdlŽk\' tla ci!.afetovýclr
kfabičkách' že kouření yírazně
snižLlje plodnost, a to i u pánů
tvorstva? ,,To nlě opravdu
nenapadlo' Přestat už jsem chtěl
nrockrát' Věděl jsem, že (|ě|ám
pitomost' když kouřím. Á así
největší notivací pro rně byl
Jilka tsartoška. Jestli ten přestal
kouřit. musím to zvládnout
takY - proti němu jsem totiž byl
houbv kuřák... zatím pIý Petr
abstinenci zvládá v pohodě, ani
hlas, zvyklý po léta na dehtoYo-
-nikotinor'1' doping' se nebouří.

.! neděli jsme měli vystoupeni'
a hlas byl jako vždl'cb'. Ale měl
jsen1 tlošku stlach. a pořád
mám. Při jedné z mích
někdejších odv-vkaček mi
úplně odešly spodní tónl'.
NIťlj doktoÍ mi tenkrát

rynadal' že jsem
se zbláznil Ze po
tolika letech kouřcní
dostalY hlasiÝ.ky šok
a že není možné přestat natáz.
Á tak jsen zkoušel kouřit jen
tfošku' až jsem Zase začal
naplno' AIe tentokrát rrydržím.
Právě sedím v restaulaci
ve Špindlu na kávičce a na
stůl mi donesli popelnlk.
Provokatéři ' - ... t


