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chirurgicky p!esn" odd"lovala p#lky t"l, kde jemné kosti p#sobily jako chloupky. P!i této 
$innosti jsem byla v%kuchy&ském revíru a%mohla tu lépe sledovat práci kucha!#. V%pole-
dne jsme v'e v%rychlosti poklidili a%vypucovali, abychom se bleskov" p!evlékli v%t"sném 
prostoru 'aten do povinn" barevn(ch svr'k# a%spoluvytvá!eli tak dekoraci s%modr(m 
kobercem, )lutou st"nou a%r#)ovou pecí na d!evo. 

Díky zh($kanosti host# jsem tu za)ila scénky neuv"!iteln" humorné, le$ n"které zá)itky 
mi vehnaly slzy do o$í. Nikdy a%nikde jsem neza)ila zacházení s%takov(m despektem, kdy 
se hosté ne)in(rují a%dávají vám pokyn rukou jako psovi. Abych tu mohla jít na záchod, 
musela jsem se zeptat. Za jakoukoli chybu vás mana)er zdrbal, p!i$em) pochvalu jste 
sly'eli málokdy. Pozitiva? I%t"ch se tu pár na'lo. T!eba kdy) odm"!enou pov('enost ma-
na)er# vyrovnávala v!elá srde$nost brazilsk(ch my$# nádobí. Chlapi, kter(m bylo mezi 
$ty!icítkou a%'edesátkou, dost tvrd" d!eli a%ego si z!ejm" zma$kali a%str$ili do kapsy.  Sem 
tam se mezi sebou poprali, sem tam si spole$n" p!i práci zazpívali. Jestli jsem tu v%n"-
kom m"la spojence, tak práv" v%nich. Pod"lili se se mnou o%zbytky od!ezk# masa, co 
práv" dostali z%kuchyn". Jindy mi vytrhli z%ruky talí!e, které jsem p!ekotn" vy'krabávala, 
)e to dod"lají za m", abych se mohla vrátit na plac. Ob$as starostliv" poznamenali, )e 
pracuju a) moc sm"n. Jako by to sami dovedli jinak. 

Zam"stnanecké jídlo tu bylo nejlep'í, co jsem za)ila (tedy $erstvé, chutné a%v%dostate$-
ném mno)ství, i%kdy) v"t'inou vychladlé) a%$asto jsme si ho mohli sníst v%lét" na zahrad". 
Coby zam"stnanci jsme mohli jíst v%restauraci se dv"ma%hosty s%60% slevou, co) se díky 
astronomick(m cenám 'iklo. Tím se podporovalo, abychom v"d"li, jak chutná zdej'í jíd-
lo, nebo* ne ka)dou polo)ku z%menu jsme sm"li ochutnat. Geniální tu byla telecí játra 
s%pomalu du'en(m hrá'kem. Kultovní $erstvé t"stoviny se strouhanou bottargou (sli-
sované su'ené jikry). P!edra)en(, le$ v(te$n(, byl meloun se su'enou 'unkou. Oboje sa-
moz!ejm" s%kontrolovan(m p#vodem, tak)e p!edkrm bratru za 30 liber. Op"vovaná byla 
plat(zovitá ryba turbot (pakambala velká) a%v%ú)asu ka)dého nechal $okoládov( kolá$ 
Nemesis pe$en( v%pá!e. Ten jsem um"la díky $ast(m ochutnávkách p!ebytk# z%kuchy-
n" zákazník#m fakt dob!e popsat. 

I%kdy) jsem první m"síc nad'ením z%práce p!ekypovala, po p"ti m"sících ukápla posled-
ní kapka mé trp"livosti a%zapíchla jsem to po scén" s%nad!ízen(mi docela dramaticky ze 
dne na den. Koncem srpna jsem si tak díky nezam"stnanosti kone$n" za$ala Lond(n 
i%u)ívat a%poznávat ho. 

River Café je a%bude z%mnoha d#vod# nezapomenutelné. Nau$ila jsem se tady, )e se mi 
kolena nerozklepou, kdy) host dává najevo p!evahu sv(m majetkem $i postavením. To 
já jsem te+ tím, kdo má v'echno pod kontrolou a%bez koho si neobjedná. Nau$ila jsem 
se noblesn" otevírat 'ampa&ské bez hlasit(ch v(buch# 'punt#, kdy levou rukou dr)ím 
'punt s%uvoln"nou drát"nou korunkou a%lahví dr)enou pravou rukou za dno jemn" otá-
$ím. To tady jsem poznala, )e perfektní suroviny a%chut" nesta$í, kdy) vám chybí po boku 
správná parta lidí, a%)e je jen na vás, kolik toho strpíte a%kdy !eknete: „A%dost!“

P,IPRAVENÁ  
I%NA JAMESE BONDA 

Do Lond(na jsem p!i'la znalá faktu, )e britská angli$tina je velmi vzdálenou p!íbuz-
nou americké angli$tiny, kterou jsem byla nasáklá. Dva m"síce jsem si to p!edtím 
osahávala na anglickém venkov" ve starobylém Canterbury. To tady jsem se na place 
i%dvakrát zeptala, co )e si to host rá$í p!át, proto)e ud"lat ze sebe tupce se mi zdálo 
lep'í variantou ne) p!inést hostovi jídlo, které necht"l. To tady jsem prvních pár t(dn# 
nezvedala telefony s%rezervacemi, proto)e jsem hláskované jméno zapsala poka)dé 
'patn". To tady m" nau$ili vyslovovat „vustr'r sós“, co) je správná v(slovnost pro Wor-
cestershire Sauce a%taky jak nebety$n" odli'ná je v(slovnost mezi slovy fog a%fuck. 

Je jen otázkou $asu, kdy p!estanete 'pizovat u'i a%mistrn" odezírat. Na v'echno se dá 
zyknout, p!ízvuk nevyjímaje. V"d"la jsem, )e raj$ata u) nejsou „tomejto“, ale „tomáto“. 
Nesvá jsem v'ak byla z%toho, )e mi nikdo nerozum"l, kdy) jsem u) pot!etí opakovala 
„álmonds“. Tady jsou mandle „ómonds“ a%basta. U$ila jsem se celkem rychle, tak)e 
kdy) m" u) druh( host po)ádal o%Builders Tea ($aj stavba!#), v"d"la jsem, )e si p!eje $aj 
$ern(. Sna)ila jsem se zapomenout na „ipu“ a%nov" ji vyslovovat jako „aj-pi-ej“. Docela 
$asto jsem odpovídala host#m slovem sure. Jasn", )e to p!inesu. Jasn", )e to m#)eme 
vym"nit. Jasn", )e mi nevadí, )e si chcete p!esednout. I%kdy) mi nejd!ív p!i'lo zcela 
p!irozené americké „'úr“ s%oblibou jsem se p!edvedla britsky upjat"j'ím „'ór“. -e jsem 
si mluvu pobrit'tila jsem si mohla leda tak myslet, stejn" se host zeptal, odkud jsem 
z%Ameriky. Taky mi tu norsk( host tvrdil, )e jsem podle v(slovnosti rodilá Norka. Ho-
lan+an zase necht"l uv"!it, )e nejsem Holan+anka, proto)e tak pr( nejen mluvím, ale 
i%vypadám. Dodnes nevím, co si mám myslet o%tom, kdy) mi dva hosté nezávisle na 
sob" !ekli, )e má v(slovnost je irská. 

Nejvíc jsem plavala ve zna$kách nápoj#. Zejména alkoholick(ch. Hosté si s%oblibou 
objednávali gin jako Sipsmith, whisky jako Monkey Shoulder a%já pak chodila na bar 
„Kluci, host chce pití s%n"jakou opicí…“ Je to stejn" p!irozené, jako si u%nás objednáme 
Plze& nebo Mattonku. Zápasila jsem s%tím dost dlouho, a) nastala doba, kdy jsem k(vla 
hlavou na srozumn"nou, vypálil-li na m" host: Two Grey Goose martinis. Straight up. 
Dry. One with lemon twist, one with olive.%Tedy dvakrát martini s%Grey Goose (co) je 
zna$ka vodky). Suché. Míchané s% ledem, ale podávané bez ledu. Jedno s%citronovou 
k#rou, druhé s%olivou. Zkrátka mohl p!ijít i%James Bond, ale ten by si stejn" poru$il 
Vesper Martini.

Do slovní$ku jsem si brzy za!adila slova bonkers (blázniv(), dodgy (hnusn(), fussy (vybí-
rav( v%jídle) a%taky backs!, co) bylo heslo v%kuchyni. Bu+ to mohlo b(t „bacha, protahuju 


