
Fishitck 6. Rodinný prípad                                                                      Matúš Kožuško 

Úvod: Ak si nečítal predchodzie knihy Fishtick tak to choď hneď teraz napraviť 

Kapitola 1. Príchod synovca 

Ako už z Fishtick 5 vieš tak Fishtick sa má starať o syna jeho sestry takže jeho synovca. Fishtick išiel 

synovca počkať na autobusovú zastávku. V meste Brawl Stars pršalo ale to nemohlo prekaziť 

víkendové nákupy na námestí. Autobus dorazil. Z autobusu vystúpilo niečo čo vyzeralo ako Fishtick 

ale odosť mladšie, LOGICKY. No ahoj jak sa voláš povedal celkom optimisticky Fishtick. Volám sa 

Víťazoslav a ty si kto? Volám sa Fishtick. Koľko máš rokov? Spýtal sa Fishtick. Mám 9. Oh Kuhwa 

pieudole. Fishtick si nemyslel že to bude až také zlé. Prišli do Fishtickovej reštaurácie. Víťazoslav 

všetko musel veľmi nepekne komentovať. Fishtick mu vyhradil jednu izbu. Po pár minútach sa to 

nedalo nazývať izbov. Fishtick bol v koncoch už po pol hodine. Na ďalšie ráno ale Víťazoslav prišiel 

z nápadom že keď je Fishtick tak strašne na nič tak by mu mohol kúpiť aspoň lepší počítač pretože ten 

jeho ťahá akurát tak jeho babku. Hahaha škôlkarske vtipečky. Fishtick má toho už dosť. Ale keď sa tak 

zamyslel. Keď mu to kúpi tak by možno dostal pokoj.  

Kapitola 2. Fakt dobrá kúpa 

Fishtick večer objednal nejaký ten dobrý počítač. Akooo podľa neho dobrý počítač. Počítač prišiel asi 

tak o deň. Fishtick vybral z inventára koláčového podniku stôl a išiel ho položiť do Víťazoslavovej izby. 

Keď vtom sa tam zobrazil nápis. Toto ale Ujo statik nedovolil. No toto Fishtick nemohol dopustiť. 

Sadol do auta a zo stolom ktorý sa zasekol v opravnom nástroji išiel za ujom statikom ktorý býva 

dakde na okraji mesta Brawl Stars. Prišiel ku domu uja statika. Židany dom tam nebol. Fishtick 

zazvonil a spoza sprchovacieho kútu vyšiel ujo statik. Tý čo ho ešte nikdy nevydeli si ho môžu 

predstaviť takto: Je to výsoký humanoid ktorý vždy nosí žltú nepremokavú bundu modré rifle 

potrhané čižmy a uplne nakoniec vždy má pri sebe pre bezpečnosť stavbársku prilbu. Ale je tu jedna 

vec podľa ktorej uja statika spoznáte veľmi rýchlo, on totiž nemá ľavú ruku. Teraz ale späť ku 

Fishtickovej návšteve. Ujo statik zrobil animáciu že otvára dvere aj keď tam žiadne neboli. Ahoj ty 

mlok vyjadril sa Ujo statik. Fishticka to ešte viac nahnevalo. Počúvaj prestaň mi robiť problémy 

z nabytkom povedal Fishtick. Ujo statik povedal: Nerob problém tam kde není, Fyzici za mnou. 

Z kanvy vyliezli piati škreti a cupitali za Ujom statikom smerom do lesa. 

Kapitola 3. Počítač bez stolu 

Keďže sa Ujo statik vyparil tak Fishtick musel Víťazoslavovi položiť počítač na zem. Víťazoslav avšak 

protestoval. Fishtick mal ale iný problém. Dochádzali mu penešky. Potreboval si nájsť nejakú inú 

prácu ako v reštaurácii. Reštauráciu nechal otvorenú na samoobsluhu. Potom ale zrobil veľkú chybu. 

Išiel na Kaktusí Úrad Práce. Mala ho tam ísť obslúžiť nejaká Kockovaná Kalifornia. Fishtick si sadol na 

niečo čo sa trochu podobalo stoličke. Dooooobrýýýý povedala pani Kalifornia. Fishtick sa stručne 

opýtal na prácu v meste Brawl Stars. Kalifornia mu až tak stručne neodpovedala: Noooo tak ti poviem 

toto mesto bolo postavené a prispôsobené pre kráľového syna a pre mladých ľudí ktorý budú 

pracovať v elektrárni. Taže keď chceš dačo čo je tu tak buď elektráreň alebo minimalna mzda. Fishtick 

musel teda prijať elektráreň. Jeho pozícia znela: elektrárenský pracovník bloku 7. Fishtick sa vrátil 

domov. Víťazoslav mu vyjedol celú kôlničku. Počkať čo kôlničku. Šup hneď na výplach žalúdka. 



Kapitola 4. Nová práca 

Fishtick ráno dorazil do elektrárne. Keďže nemal auto tak svoj bicykeľ hodil do prekopy. Keď prišiel do 

šatne tak tam kaktusy pušťali radio pichliač na plne bomby. Profesionalita level Jadrová elektráreň. 

Fyzici a Fishtici sa typicky len tak prechádzali po chodbe. Fishtick aj s pár kolegmi dorazil do riadiacej . 

miestnosti. Vtom mu začal zvoniť telefon. Ano tu Fishtick. Dobry deň tu hasiči váš synovec zavolal 

hasičov pretože mu začal horieť počítač. Fishtick to odignoroval a položil hovor. Nemal na to sa štvať 

už od rána. Profesionalita pracovníkov sa ukazovala aj počas celého poobedia. A toooo ktroeee 

tlačitko mam stlačic... si už nepamätam. Smena sa skončila a Fishtick išiel domov. Samozrejme že už 

pešo, čo mohol čakať od Longobradskej Kyslej. Fishtick prišiel domov a to čo mu hovoril do telefónu 

hasič bol len slabý odvar toho čo ho čakalo naozaj. Fishtick išiel ešte nakúpiť a vtom ho napadla jedna 

vec: čo keď prihlási Víťazoslava do školy. Ihneď išiel do školy pre retdatartovane entyty. Fishtick spísal 

a potom spálil všetky potrebné papiere. Potom už len ako to Víťazoslavovi oznámiť. Fishtick sa s tým 

nesral a narovinu mu to povedal. Víťazoslav dostal záchvat ale potom to bolo už vpohode. Na ďalšie 

ráno Fishtick odviezol Víťazoslava do školy a išiel do práce. Keď bol už na pracovisku tak mu začal 

zvoniť mobil: Prichádzajúci hovor: Ujo Statik. Do prdele. Fishtick rýchlo zdvíhol: No čo chceš Statik ja 

som teraz v robote povedal Fishtick. Tvôj malý priateľ menom Víťazoslav fyzicky napadol jedného 

z mojich škretích kamarátov, poď to ihneď vyriešiť. Zrazu sa ozval hlavný inžinier: Fishtick 

potrebujeme vodu ihneď do reaktorvého obehu. Fishtick položil hovor. Fishtick začal robiť čo mu 

nakázali. Fishtickovi to ale nedalo a nesústredil sa na svoju prácu. Hej Fishtick máme nejaký 

preťažený hydraulický systém ovládania obehu vody povedal jeden z kaktusov. Hydraulika sa 

prehriala.... 

Kapitola 5. Upsíííík problééémik 

Musím odpojiť hydraulický systém a obeh vody v reaktorových potrubiach. Hej Kamil Prhľavý odstiviť 

reaktor povedal Inžinier, nepotrebujeme riskovať žiadne hlúposti. Pozor na bloku prichádza núdzové 

vypnutie reaktoru kľúčom AZ-5, režim AZ-5 je zapnutý, reaktor v pohotovostnom režime, reaktor 

úspešne odstavený, výkon 0 megawat. Povedal Kamil Prhľavý. Fishtick prenechaj riadenie niekomu 

inému. Choď pre dnes domov a zajtra choď do kancelárie za riaditeľom povedal hlavný Inžinier. No 

do faka. Fishtick vedel že je zle. Ale on sa nevzdá. Ide do reštaurácie pracovať aby dostal čo najviac 

dukátov. Keď prišiel do reštaurácie tak zvažoval že či sa fakt nevzdá. Lebo to čo tam napáchali 

a napáchli robotnícke kaktusy bolo poriadne zlé. Vtom prišla ale entyta ktorá to mala ako keby všetko 

zachrániť. Prišiel Ujo Statik. No čo prhľavkový výkvet nepáči sa ti dizajnový úlet ktorý som pre tvoju 

reštauráciu vymyslel? Fishtick len zarazene stál a potom sa spýtal: To vážne myslíš že ten dizajnový 

úlet je zničená polka reštaurácie. Ujo Statik len veľmi odveci povedal: Haaaa to som sa ale opustil. 

Fishtick si všimol že treba isť po synovca do školy. Fishtick sa snažil niečo predať v jeho reštaurácii keď 

oproti je reštaurácia KAKTUSÝ CHRUM. 

Kapitola 6. Nová práca nikde no 

Fishtick bol ráno za riaditeľom elektrárne a ten ho urýchlene vyhodil. Čo iné mal Fishtick čakať. Po 

ceste domov stretol Uja Statika. Radšej sa mu už ani neprihováral. Ujo Statik si len rukov prešiel po 

prilbe a veľmi nenápadne si povedal UCHICHA. Fishtick sa išiel pozrieť za Havertzom a Spikeom. Keď 

zazvonil tak nikto nešiel otvárať. A pred domom nebolo ani Havertzove auto. Fishtick teda išiel 

domov a snažil sa predať čo najviac vecí aby niečo zarobil. Vtom mu volalo nejaké neznáme číslo. 

Fishtick zdvihol: Zdravíčko, pozdravil sa Fishtick. Dobrý deň pán Fishtick náš kaktusí prieskum zistil že 



práve VY máte v krvy nedostatok Mukosolvanu, chcete to napraviť??? Fishtick váhal.... Nakoniec 

povedal že chce. Hovor skončil. Zrazu počul lietadlo. Pozrel sa na oblohu a videl lietadlo ako zhodilo 

krabicu. Krabica spadla na okoloidúceho Uja Statika predsa na koho iného by mohla spadnúť. Fishtick 

sa pozrel do krabice a všetky Mukosovany boly zničené od helmy Uja Statika ktorý si len spieval: 

Helma helma helmička. Fishtick išiel za Rajnicom lebo bol už fest zufalý. Ani tam nikoho nenašiel. Keď 

išiel neskoro večer domov tak pozeral do mobilu. Zrazu nabúral do nejakého tlustého asociála. Ten sa 

oprášil ako keby spadol aj keď kvôli jeho váhe to Fishticka odhodilo viacej jak jeho. Ahoj já jsem Petr 

ze seriálu RODINNÝ TÝPEK a hnedka ti vysvjetlim tenhle ten vtíípek. Fishtick povedal: Ahoj. Môžem sa 

k tebe nasťahovať... hm beriem to ako ano povedal Petr a bežal do Fishtickovej reštaurácie jak keby 

vedel kde býva. Ah bože toto snaď nemyslý tento svet vážne. 

Kapitola 7. Víťazoslav má prázdniny 

Začali dušičky a bohužiaľ začali Víťazoslavovi prázdniny. Fishtick vstal skôr aby si nerušene pripravil 

raňajky. Vtom sa zo schodov zvalil Petr. Fishtick sa rozpametal že to nebol zlý sen. Petr PRIBEHOL ku 

Fishtickovi a na mobile mu ukazal obrazok: Chapeš chapeš on normalne tu toto ukradol show a on 

spal do šiestej rana potom sa zobudil a o desiatej zase išiel spať chapeš chapeš. Fishtick povedal že 

nech si Petr normalne kľudne sadne a nech si dá raňajky. Keď sa tu už nasťahoval tak nech dá aspoň 

pokoj pomyslel si Fishtick. Petr si z chladničky vybral Longobellu a išiel si ležérne sadnúť. Fishtick išiel 

skontrolovať ako je na tom Víťazoslav. Ten samozrejme hral zo svojim kamarátom Gregorom celú 

noc. Fishtick ho poslal naraňajkovať sa. Pri raňajkách sa Petr kutral v nejakom sáčku. Čo tam máš? 

Spýtal sa Fishtick. Ti dam hadanku Fishtick povedal Viťazoslav, JE TO ČIERNE A JE TO V SAČKU??? 

Neeviem povedal Fishtick. Ha no predsa VRANA V SAČKU. Petr sa začal smiať čo na tom sa nesmeje 

už ani 9 ročná ryba. Fishtick sa ešte raz spýtal Petra že čo má v tom sáčku. Ta vieš jak som rano išiel 

totoooo no na vecko ta som pristupil takeho maleho patkanika, no ta skonaval na podlahe ta som ho 

zabalil do sačku aby som nečul tote zvuky povedal Petr. Ah bože veď to je Patkáň MEMORIZMÁŇ. 

Rychlo podzme ho dakam za mesto pochovac povedal zhrozene Fishtick. Fishtick dal patkáňa do 

sačka a išli ho pochovať. Boli dakde pod lesíkom za mestom. Vtom sa z lesíka na svojom vozíku vyrútil 

Zoológ Štefan. On žije? Spýtal sa Fishtick. Utekajme povedal Víťazoslav. Preboha veď je to len Štefan 

povedal Fishtick. 

Kapitola 8. Potička so Štefanom 

Štefan k nim prišiel za tak pol hodinku. Trošku mu to trvalo kvôli zlému terénu. Petr išiel typicky 

podať Štefanovi ruku. Štefan ho ale zakerne odmietol. No čo tu chceš Štefan? Spýtal sa nebojácne 

Fishtick. A čo tu zakopávate vy na územý chranených kaktusých lesov. Les je až tam povedal 

nechápavo Petr. Vtom z lesa vyšiel Gudelj a tresol Štefanovi po hlave. Fishtick a Víťazoslav začali 

utekať ale Petr sa s Gudeljom začal biť lebo on nechápal prečo Štefana udrel. Fishtick tam Petra 

nechal a bol celkom rád že sa ho nachvíľu zbavil. V rádiu išla náučná relácia Koľko prstov má tento 

Jázvéc spolu s Alojzom Gécom. Fishtick zaparkoval pred domom. Nikde v okolý nevidel Petra a preto 

rýchlo vošli s Víťazoslavom dnu a zamkli všetky vchody. Aj komín? Ano aj komín. Na ďalšie ráno sa 

Petr nikde neukazoval a Fishtick si preto myslel že má pokoj. 

 

 



Kapitola 9. Videohovor s Marmanom 

Fishtick práve predával svoje zboží keď vtom mu na mobile vybehlo: Brawlsenger- použivateľ 

Marman vám chce poslať správu. Fishtick zavrel okienko na výdaj jedla. Aj tak tam liezli robotnícke 

kaktusy. Fishtick sa zavrel na pôjde a išiel sa pozrieť na Marmanovu správu. Otvoril čet a tam bolo: 

Nedame Videohovor???  DODATOK:Toto je Marmanova profilovka: 

 

Fishtick začal videhovor. Mmm čo ma prerušuješ povedal Marman aj keď ho nikde na kamere nebolo 

vidno. Šak si hovoril že mam zavolať ne? Povedal Fishtick. No šak dobre ale ne teraz keď papkám ryžu 

s mäskom a kečupom. Fishtick išiel zložiť ale Marman povedal: Dobre dojedol som ** silný grg**. Na 

pozadí u Marmana bolo počuť ako ide telenovela. No ako sa máš Marman? Spýtal sa Fishtick. 

Kamoooo tu na Kaktusiom Tuzebe sa mam perfektneee, mam tu jedlo, chladničku, telku 

a basketbalové ihrisko. Tak to som rád, a prečo si vlastne chcel volať? Spýtal sa Fishtick. Vieš chcel 

som sa ti vysmiať že ste mi s Havertzom zase naleteli na moju pascu, neboj potom čo mi vyprší to 

doživotie prídem ťa navštíviť. To prosím nerob povedal Fishtick. A nemáš tam dakde Havertza? Spýtal 

sa Marman. Vieš čo není doma ale na čo ti to vlastne hovorím, pred pol rokom si ho chcel zabiť 

a teraz si mysliš že ti poviem kde je. Robotnicke kaktusy zatiaľ sledovali rozhovor z výdajného 

okienka. Marman ukázal prstom LIKE a zrušil hovor. 

Kapitola 10. Štefan a pokuta 

Fishtick sa klasicky zobudil ale dneska sa cítil celkom dobre. To asi preto že Petr sa ešte od bitky 

s Gudeljom neukázal. Fishtick klasicky zjedol Longobellu a išiel za výdajné okienko. Robotnícke 

kaktusy sa tu nahrnuly na takzvané RANNÉ POSILNENIE. Hej Fishtick a znaš toto že Spike, Havertz 

a toty ďalší zabludzily dakdzy v Rusku?? Nevedel som, ale pred pár dňami som chcel ísť za Havertzom 

a neboli doma. A ako ste sa dozvedeli že zabudli dakde v Rusku? Spýtal sa Fishtick. No ta znaš plnu 

schranku mal Spike ta sme kukli že co tam je no a našli sme dajaky papir po Rusky napisany, no 

a Robo zna čitac po Rusky ta sme mu dali a že normalne dajake problemy tam narobili na letisku. 

Fishtick len pokrútil plecami. Keď si všetky robotnícke kaktusy zobrali jedlo tak odišli vysedavať pred 

kino. Zrazu sa ale v rade ocitol niekto koho Fishtick nechcel ani zďaleka vidieť. Bol to Zoolog Štefan. 

Fishtick zatvoril predajné okienko ale Štefan ho otvoril. No čo delikventos nejak si nam včera utiekol 

pred zákonom?? Spýtal sa Štefan. A ty čo si začal chodiť na lekcie Španielčiny? Spýtal bez 



sebemenšieho strachu Fishtick. Štefan zostal poriadne zmetený a odišiel. Fishtick ale vedel že keď sa 

prebral z poradnej Gudeljovej pecky Štefan tak ochvíľu by sa mal dostaviť aj Petr. 

Kapitola 11. Fishtickov plán 

Robotnícke kaktusy dali Fishtickovi všetku Spikovu poštu. Fishtick tam našiel nejaké nepodstatné 

správy čož bolo dobré aj pre neho aj pre Spikea s Havertzom. Fishtickov plán je taký že tie veci pôjde 

akože zaniesť Spikeovi pretože to je moc dôležité ale on sa pritom vyparí Petrovi a Víťazoslavovi 

z dosahu sonaru. Fishtick si dal do losovacej aplikácie Ruské mestá. Ktoré mu víjde tam pojde. Losuje 

sa... Aaaa Minsk. Kupujú sa letenky a ide sa.Není to priamo v Rusku ale Fishtickovi sa názov mesta 

veľmi páčil. Samé bitofky ale Fishtick si našiel nejaký ten Dvojhviezdičkový hotel na Etore. Keď 

Fishtick nastupoval do lietadla ak sa ten šrot dá nazvať lietadlom a všimol si že má nejaký ťažký kufor. 

Od lietadla ale nemohol očakávať veľa keď letia do Bieloruska. Keď vošiel na palubu tak tam sedeli 

same babušky ktoré kachutali do servitkoch. Fishtick si sadol na miesto kde nikto našťastie nesedel. 

Až na tú jednu kostru z druhej svetovej vojny ale to je len vedľajšie. Chcel si zapnúť Caabikove video 

ale mu napisalo že toto lietadlo nepodporuje mobilné data. Tak a letí sa. 

Kapitola 12. Bielorusko 

Fishtick v lietadle zaspal kvôli uspávaciemu plynu. Zrazu sa prebral. Pristali dakde na lúku. Pilot 

vystúpil a zašiel dakde do lesa. O 15 minút bol nazad aj s bandaskou benzínu. Naľal to dajak do 

lietadla a išlo sa ďalej. Povedali im že už pristávajú v Minsku tak sa Fishtick pozrel z okna a videl tam 

proste len samý dym. No čo už. Pristáli a Fishtick si uvedomil že nemá letenky na cestu späť. Išiel ale 

v prvom rade nájsť ten svoj rezervovaný hotel. Našiel hotel Stary Minsk ( realne existuje kamo 12 

euro na noc BOMBA). Fishtickovi sa nepozdával ten ťažký kufor. Tak ho otvoril. Zrazu sa z kufra 

vykotúľal Ujo Statik. Fishticka chytil jemný infarkt. Ujo Statik vyliezol z kufra a išiel preskúmavať 

priestory hotela. Fishtick sa trochu bál pretože jeho plán tak na polku nevyšiel a preto lebo si 

uvedomil že je v Bielorusku a nemá sa jak dostať domov. Ujo Statik prišiel na izbu. Fishtick sa zľakol že 

to sú policajti a ten moment bol jediný v jeho živote kedy bol rád že videl Uja Statika. Ujo Statik našiel 

niekde v suteréne hotelu brožúru. Pôjdeme zajtra do obchoduuuu??? Spýtal sa túžbyhodne Ujo 

Statik. No dobre veď nebudeme celú dobu na hotely povedal si Fishtick. 

Kapitola 13. Nákupy v Minsku 

Trh sa nachádzal niekde na malom priestore medzi početne zastúpenými bitofkami. Ujo Statik 

a Fishtick tam dorazily. Fishtick sa obzeral okolo seba že či ich niekto nesleduje. Ujo Statik zase 

nadšene obdivoval koberce s motívom Bieloruskej vlajky. Otakar kontrol. Povedala nejaká osoba 

priamo za Fishtickom. Fishtick sa otočil. Bol to nejaký turek. Fishtick začal bežať. Začal špritovať. 

Babušky sa už obhliadali že čo to tu sú za nešváry. Turek sa zrazu objavil pred ním a začal si spievať je 

dosť neskoro na to aby si sa rozhodol. Kto si? Spýtal sa ho Fishtick. Ja som Fitzy. Fishtickovi to nič moc 

nehovorilo. Fitzy zrazu zlapil Fishticka a naložil ho do auta. Potom sa postavil pred dav ľudí na trhoch 

ktorý sa na túto parádu pozerali a povedal: ZMIZOL. Ujo Statik si stále pokojne obzeral koberce. 

Fishtick sa prebral niekde v nejakej temnej miestnosti. Čo iné mohol po únose čakať. Zrazu sa pred 

ním objavil Fitzy a začal tancovať líščí tanec. Potom zrazu prestal tancovať a povedal: Fishtick ty si 

z tej hry nevieš Frotnite?? Fishtick akurát vedel že je to jeho realita a nevedel že to nejaká hra. 

Počúvaj Fishtick musíš mi pomôcť sa dostať tam skade si prišiel, chcem tam vidieť všetkých povedal 



Fitzy. Keď máš nejaký plán ako sa dostať z Bieloruska tak ťa tam viem dostať povedal Fishtick. Dobre 

ja niečo vymyslím, zruš si rezerváciu v hoteli prespíš u mňa v paneláku povedal Fitzy. 

Kapitola 14. Plán úteku 

Fishtick sa ráno zobudil na podivný zápach. To Fitzy bojoval zo žalúdočnými problémami. Fishtick 

višiel zpoza radiátora za ktorým spal. Pozrel sa z okna ktoré tam napodiv bolo a videl Minsk. Aké 

nečakané. Zrazu niekto zazvonil. Keďže Fitzy ešte nedobojoval na záchode musel ísť otvoriť Fishtick. 

Bol to Ujo Statik. No ahoj ten pán ktorý ťa uniesol mal ale peknú dodávku povedal Ujo Statik. Fishtick 

ho len pustil dnu a zavrel za ním bez slov dvere. Ujo Statik si celý deň počítal statické výpočty. Veď je 

to zaneprázdnený človek. Fitzy vyšiel zo záchoda a išiel plánovať ako sa dostať preč z Bieloruska. 

Jedna vec je že po rieke do Ukrajiny ale to by ich loď asi neprežila keď tá rieka je Pripiať. Druhá 

možnosť by bola zavolať Fitzyho známemu Choséniglovy ktorý má lietadlo. Ten by po nich vedel prísť. 

Tento plán bude pravdepodobne uskutočnený. Ale to až vtedy jak sa Chosenigel vráti zo služobky 

takže si budú musieť toršišku počkať. Fishtick zapol rádio ktoré bolo nejakým podvodom naladené na 

USA a zrazu začali vyhrávať poriadene kapitalistické pecky. Rádio sa nedalo stíšiť... Asi mu preplo. 

Fitzy už len videl ako pri bitovke zastala vládna dodávka. Fitzy si zobral rýchlo nejaký batoh a mobil. 

Všetci traja utekali po schodoch na vyššie poschodia. Vyšli na strechu a Fitzy otvoril batoh a vybral 

z neho podivnú kovovú konštrukciu. Z tej konštrukcie začal stavať rogalo. Fishtick držal dvere a Ujo 

Statik odmietal pomôcť Fishtickovi. Fitzy zostavil rogalo a všetci nasadli. Ujo Statik sa ledva ledva 

držal. Fitzy to trochu nevypočítal a nabúrali do bitovky. Pri silnom náraze im vypadol Ujo Statik ktorý 

sa ale o pár poschodí nižšie zachytil o črepník. 

Kapitola 15. Chosenigel 

Fitzy a Fishtick pristali dakde pri Gomeli. Tý múdrejší mohly zistiť že z Bieloruska ešte neodišli. Zrazu 

začal Fitzymu zvoniť mobil. No čo chceš? Spýtal sa Fitzy a ďalej Fitzymu Fishtick nerozumel pretože 

začal rozprávať po Turecky. Po skončení hovoru Fitzy povedal Fishtcikovi že v noci prespia v dajakom 

tom Gomeľskom sklade ťažkej techniky a že ráno tu už bude Chosenigel. Fishtick musel spať na 

streche nejakého skladu pretože strážne psi ho nemali moc v láske. Fitzy zaľahol do regálu 

a spokojene zaspal. Ráno už počuli brechot psov a zvuk motoru lietadla. Chosenigel bol tu. Obidvaja 

nastúpili. Chosenigel povedal že ich odvezie do ich malého pohosteníčka v Istambule o ktorom sa 

dozvedeli že to má byť svadba. Fishtick bol trochu znechutený a radšej chcel ísť domov ale Fitzy ho 

presvedčil. Let spolu s Chosenigelom nebol moc komfortný pretože ho pár krát chceli zostreliť 

Ukrajinské stíhačky. Nakoniec pristali presne pred Chosenigelov dom. Chosenigel ich previedol ku 

dvoru s obrovským bazénom a barovým pultom. Môže sa začať Diskotreska povedal Chosenigel. 

Fishtick si tak nenapadne sadol za chladničku. Keď vtom mu začal zvoniť mobil. Prichadzajúci hovor: 

Marman. Fishtick išiel niekde kus het aby aj dačo počul. Fishtick zdvihol: No co chceš? Kde si? Spýtal 

sa Marman. Som u jedného týpka na svadbe čo potrebuješ? Spýtal sa znudene Fishtick. Táááá vieš mi 

povedali že som nevinný ta ma prepustili, ale ja som tam ešte chvíľu zostal bo fajna ryža s mäskom 

a kečupom, no ale teraz som tu pri tvojom dome a hľadam ťa, kedy asi prideš? Neviem asi zajtra 

povedal Fishtick a vystrašene zložil. 

 

 



Kapitola 16. Cesta do Kaktusej ríše 

Fishtick ani nevedel ako ale večer sa celkom dosť opil. To ale nevadí pretože je už ráno a Fishtick sa 

zobúdza v útrobách Chosenigelového domu. Keď Fishtick odíde z izby v ktorej spal ( bola to kupelka ) 

tak uvidí dačo veľmi špatné. Fitzy tam leží na podlahe prevdepodobne tiež ožratý. Čo to Fitzy má len 

16. Fishtick počul prebitie brokovnice. Rýchlo zobral Fitzyho na pľeco a snažil sa nájsť východ z domu. 

Keď Fishtick vyletel z domu tak počul streľbu. Rýchlo sa skryl za nejaký múrik a snažil sa zobudiť 

Fitzyho. To sa mu nepodarilo. Tak luskol a zavolal čarovné slúvko Kareta Pravá. Kareta sa tradične 

zjavila. Rift ukáž sa. Povedal Fishtick a rift ich vtiahol. Vyhodilo ich to v Alternatívnom Vesmíre. Pred 

klasickou kaviarňou Karety Pravej. Fishtick za sebou do kaviarne dotiahol Fitzyho. Nejaký uškatec na 

Fitzyho omylom vylial odvar z Chalapeňos. Fitzy sa prebral a Fishtick musel uškatcovy zaplatiť nový 

Chalapeňos odvar. Fishtick prišiel ku pultu a spýtal sa: Mohol by som hovoriť s Karetou Pravou? Má 

teraz prácu. Budete musieť prenocovať. Okej tu máte peňiaze poprosím nejaká dvoj posteľovú izba. 

Dobre len si zapíšem mená? Dobre takže pán Fishtick a tam ten tam je kto? To je pán Fitzy povedal 

Fishtick. Dobre izba 2 A v podkrový veď to viete. Fishtick a Fitzy prišli do izby. Fitzy bol trochu 

zmetený pri jeho prvej návšteve alternatívneho vesmíru. Fishtick mu ale všetko vysvetlil. 

Kapitola 17. Náročná noc v Alternatívnom Vesmíre 

Bolo už desať hodín večer a Fishtick sa snažil zaspať. Uškatce pri hraní pokru ale nemienili stíšiť 

hudbu. Fitzy sedel na pohovke a vytváral večerný koncept. Zrazu niekto zaklopal na dvere. Fishtick 

išiel otvoriť. Bola to pani z recepcie. Počúvajte pán Fishtick nejaký podivín dole zaplatil na váš účet 

celú chalovačku. Čože? Povedal zdesene Fishtick a bežal dole po schodoch. No koho tam nevidel. Pri 

biliardovom stole sa s Uškatcami vadil Marman. Fishtick na neho zakričal: Hej Marman? Čo to doriti 

robíš? Som sa dopočul že tu si v kaviarni no ta som prišiel za tebou, pozri tu som ti aj Marmaneladu 

doniesol. Fishtick sa ku Marmanovi nechcel ani len približovať. Po tom čo všetko zistil o Marmanovi. 

Napité Uškatce začali do Fishticka podskakovať. No o nemalú chvíľku sa začala bitka. Fitzy zletel dole 

schodami a dostal rovno pecku do nosa od jedného z uškatcov. Marman sa tiež začal biť s uškatcami. 

Cíť svoje oči, žiadna tlustota, žiadny kúsok mentality. To boli Fishtickove pocity potom jak ho zmlátili 

Uškatci. Marman sa spýtal: Ako ti chutilo??? Fishtick povedal: Marmanózne. Marman sa pousmial 

a oblízol ukazovák zagabaný od Marmanelády. Fishtick zaspal. Zrazu sa zobudil niekde na dlaždiciach. 

Videl ako tam tančí Patkáň Memorizmáň. Potom si pretrel oči a zistil že Patkáň Memorizmáň fakt žije. 

Fishtick sa postavil zo zeme. Patkáň Memorizmáň sa zrazu začal trblietať. Vzniesol sa a začal spievať 

protipandemické opatrenia. Fishtick ho rýchlo chytil aby neuletel. Bohužiaľ sa Fishtickovi vyšmíkol 

z rúk a odletel niekam do neznáma. 

Kapitola 18. Konečne doma 

Fishtick ráno porposil Karetu Pravú aby ich dopravila do Kaktusej ríše. Trochu to trvalo pretože si 

musela nastaviť správny azimut. Fishtick z alternatívneho vesmíru odchádzal zo spústou otázok: Kde 

je Ujo Statik? Kde je Marman? Čo sa to doriti stalo s Patkáňom Memorizmáňom?.... A bum sú doma. 

Teda Fitzy nie ale Fishtick hej. Fitzy ihneď s pomocou kaktusej MHD išiel do štvrte Fortnite postáv. 

Fishtick išiel ku svojej reštaurácie. Zrazu videl dačo z čoho ho skoro poražilo. Okrem konkurenčného 

Kaktusieho Chrumu tam bola aj reštaurácia s názvom Butter Born. Bol v nej Mancake. Fishtickov starý 

známy z Fortnite ostrova. Aspoň že niekto koho Fishtick pozná. Fishticka dosť pri srdci zahriali aj slová 

robotníckych kaktusov: Joj ty rybo, my stale budzeme chodzic ku tebe lebo ty nekontroluješ totu 

galibu veckoch. Fishtick prišiel do obytnej časti jeho reštaurácie. Vôbec nevedel kde je Víťazoslav 



a bolo mu to celkom aj jedno. Prišiel ku telefónu a videl správu od jeho mamy. Už čakal najhoršie ale 

bolo tam toto: 30 zbytočných argumentov, a to že si Víťazoslava zobrala k sebe domov pretože sa 

o neho Fishtick nevie starať. Fishtick sa začal radovať. Jeho radosť avšak ubudla keď videl ako 19. 

Novembra pozerá v jeho obývačke Marman Vianočné koledy. 

Kapitola 19. Rozvoz Marmanelády 

Marman sa pravdepodobne stal Fishtickovým novým spolubývajúcim. Fishtick zjavne zabudol 

podstatnú časť z jeho minulosti. Z Fishtickového suterénu zrobil sklad/výrobňu na Marmaneládu. 

Fishtickovi potom oznámil že idú kupcom po celom meste rozvážať Marmaneládu. Fishtick zobral 

nejaký zhrdzavetý vozík a išlo sa. Fishtick stále neveril tomu že Spike není ešte doma. Aj tak mu celú 

schránku zapratali Marmaneládou. Ale pozor na expiráciu. Ne že sa pokazí!!! Fishtick a Marman 

pobehali pomali celé centrum mesta Brawl Stars. Fishtick si s pocitom spokojného manažéra ľahol do 

postele. Už už išiel zaspať ale istú chvíľu si musel popočúvať ako sa Marman dusí s Pištáciou. Krásne 

ráno. Čím nás zase tento príbeh prekvapí? 

Kapitola 20. Koneeeeeeeeeeec 

Dočítal si práve knihu Fishtick 6 ktorá si myslím že patrila ku jedným s tých najlepších. Nenechaj si 

újsť ďalší diel ktorým bude: Fishtick 7. Šťastné a Marmanské. 

Chcel by som poďakovať ešte naj kamarátovi Lukymu Kalinajovi.... 

Dikýýýýýýýýýýý 
 

 


