
 

                 Skutočné príhody, alebo ako pán Rezačka zistil, že čert nespí. 

                                                     Stanislav Hvozdík 

 

Pán Rezačka bol veľmi smutný. K tomu smútku prišiel takto. Zostal nocovať na svojej 

chatke. Nechcelo sa mu na autobus. Čert mu to pošepkal aby ostal. Okolo tretej nad 

ránom počul dole pri dverách hlasy. Počúval, ale nerozumel im. Myslel si, že nejaký 

cudzinci. Čo len tu chcú, pomyslel si. Rýchlo si opakoval niekoľko fráz v angličtine. 

Po chvíli pochopil, že sú to Rómovia. Otvoril okno a opýtal sa kto tam a čo chcú. 

Dostal pár hrubých výrazov po slovensky. Mal plynovú pištoľ, tri krát vystrelil do 

vzduchu. Nepozvaní návštevníci s volaním o pomoc opustili záhradku. Ako sa neskôr 

dozvedel bežali na policajnú stanicu v blízkej dedine. Oznámili, že po nich ktosi 

strieľal z obloka.  Guľky pískali len tak okolo hlavy. Následne prišli policajti. Zhabali 

plynovú pištoľ a podali  oznámenie na pána Rezačku. A jeho sebaobranný čin bol 

posúdený tak, že na neho bolo podané trestné oznámenie. Vraj použil neprimeranú 

obranu. Podľa všetkého mal počkať až noční návštevníci násilne vniknú do chatky.  

Respektíve až po prvom zauchu, keď je už jasné, že nepôjde o priateľské objatie.  

Sedel na policajnej stanici a žmolil to trestné oznámenie. Jednému čakajúcemu mu 

ho bolo ľúto. Pýtal sa ho čo mu je. Keď mu to pán Rezačka vyrozprával, chcel ho ten 

pán potešiť, to je nič, z toho si nič nerobte. To keby sa vám stalo čo jednému 

charitatívnemu Francúzovi. Organizoval pre Rómov pomoc vo Francúzku. Vozil ju na 

Slovensko. Keď zistil, že pomoc sa mení na alkohol, zariadil, že dostávali lístky na 

tovar. Deťom dával cukríky. No a Rómkam, ktoré mu nevedeli odpustiť tie lístky na 

tovar prišlo čosi na rozum. Nahlásili ho, že obťažuje ich deti. Toho Francúza zavreli 

za pedofíliu a nariadili liečenie. To vy môžete byť rád, potešoval ho ten pán, vy za to 

môžete dostať pár týždňov, keďže tam neboli deti, neobvinia vás z pedofílie. Môžete 

dostať nejakú podmienku. Peňažnú pokutu. Samé výhody oproti tomu Francúzovi. To 

je nič oproti tomu, čo dostal ten Francúz. A tiež omylom. Dostal šesť rokov. Všetci 

v čakárni sa s obavou pozreli na dvere vyšetrovne. Čo bude s nimi? Ale skončilo to 

vcelku dobre, pokračoval dotyčný, oni tí odborníci v tej väznici hneď zbadali, že nejde 

o pedofila, obrátili sa na prokurátora a ten to prehodnotil. Tie Rómky cigánili. To bol 

ešte osvietený, povedal ktosi. Niekde sudcom hovoria ctihodnosť, povedal pán 

Rezačka. Ten prokurátor to môže dotiahnuť k tomu titulu. Jedna pani, ktorej sa ktosi 

posmieval, že má psíka s vrkočom s mašličkou na stred hlavy  a išla sa sťažovať, 

povedala, veď aj plat sa zvyšuje s praxou, koľko rokov praxe musí mať taký právnik 

aby mu dali titul ctihodnosť? To budem vedieť až sa môj prípad uzavrie usúdil pán 

Rezačka. Pán Rezačka vysvetľoval, že boli na jeho pozemku v noci, bránka bola 

zamknutá. Preliezli plot. Podľa všetkého chceli otvoriť dvere, mysleli, že chatka je 

prázdna. Argumentoval, že nemohol strieľať na ostro, lebo mal iba plynovú pištoľ. Nič 

nepomohlo. Nakoniec to sudca predsa prehodnotili nie ako trestný čin a obvinili ho 

iba z priestupku. Dostal sto eur pokutu, a zhabali mu plynovú pištoľ. Chcel plynovú 



pištoľ naspäť. Darmo argumentoval, že on nechcel rušiť nočný kľud. Sľuboval, že na 

budúce pištoľ použije až bude prípadný votrelec na päť metrov od neho, ako uvádza 

návod na použitie plynovej pištole. Hrozilo mu dokonca obvinenie, že zľahčuje súd.  

To nemal spomenúť. No a potom prišlo ďalšie nepochopenie. Veľmi sa nahneval na 

manželku keď mu povedala, že má dobrého anjela strážneho, ten mu dal vnuknutie, 

aby ostal na chatke. Ináč by im boli chatku vykradli. Pán Rezačka tvrdil, že to nebol 

anjel strážny, ale čert a pani Rezačková zase, že bol anjel. Preto sa pohnevali, kým 

neprišli na to, že čert nespí a že tá tichá domácnosť, kvôli pokusu o vykradnutie 

chatky,  bolo jeho dielo.  

 


