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Švýcarskou ekonomiku ovládá několik patricijských milionářů,kteří patří mezi špičku 

mezinárodní finanční 

aristokracie.SCHMIDHENY,SCHWARZENBACH,BOVERI,GEIGY,BALLY,ABEGG,WYSS 

mají majetek ve stejné hodnotě jakou vládne nejprominentnější boháč USA Nelson 

Rockefeller.Max Schmidheiny,jenž se spolu se svými příbuznými kapitálově účastní na 

padesáti nejvýznačnějších podnicích stavebního průmyslu,bankovnictví a hotelů,je 

odhadován neméně na dvě miliardy franků.Přes miliardu franků má hodnotu majetek textilní 

rodiny Schwarzenbachů-ale jsou zde i jiní jako jistý LUDVÍK SUCHARD či PAUL EXACTUS 

anebo RUDOLF TOBLER—v podstatě pochází jejich majetky ještě z doby,kdy si předkové 

před staletími vydělali jmění pronájmem asi dvou miliónů žoldnéřů evropským knížatům.Do 

jejich středu není přijímán žádný další milionář,jenž zbohatl před „pouhými“ několika 

desítkami let.I sňatky se uzavírají výlučně mezi členy těchto rodin… 

Místo děje-hodinářské muzeum La Chaux-de-Fonds-po zavírací hodině-leden,zima jako 

v prdeli-mezi vystavenými exponáty těch nejfantastičtějších tvarů a nápadů,jimž dal život 

hodinářský strojek za čtyři století své existence,tedy mezi hodinkami pro papeže a 

kosmickými hodinami a také různými hudebními automaty se prochází majitel slavné 

hodinářské firmy PAUL EXACTUS a majitel sušenko čokoládového impéria RUDOLF  

TOBLER-většina hodin a hodinek je natažená,takže se odevšad ozývá různě hlasité tik tak 

TOBLER 

Tak co říkáte těm událostem na Krymu Paule? 

EXACTUS 

Nic jiného se nedalo očekávat.Přeci jste si Toblere nemyslel,že by to mohlo dopadnout jinak 

než ruským záborem.Prostě si vzali nazpět to,co jim kdysi patřilo a nebudou se přeci ohlížet 

na nějaké bezzubé řeči našich politiků.Hovořil jsem o té věci také s Abeggem a musím vám 

Toblere říci,že ten to vidí v těch nejoptimističtějších barvách. 

TOBLER 

Ale nepovídejte,že právě ten se k té krizi staví optimisticky,vždyť právě on přeci investoval na 

Východě nemalý kapitál a o ten může také rychle přijít vzhledem k nepřehlédnutelnosti 

situace a vzhledem k americkému postoji.Myslím si,že američané na nás budou 

tlačit,abychom tady rusům zmrazili jejich účty a to by 

EXACTUS 

Nu a právě tento zdravý americký přístup k věci začal Abeggovi vydělávat značné částky a 

mohl by pomoci i nám Toblere.Rusové přeci nejsou padlí na hlavu,aby čekali na to až jim 

někdo obstaví peníze,ale potřebují naši pomoc a jistě se nám za ni odvděčí,ale nepozval jsem 

vás sem do mého muzea milý Toblere,kvůli rozhovoru o geopolitice,nýbrž bych s vámi rád 

probral jednu delikátní záležitost,která se týká svatby vašeho syna Maxe s mojí dcerou 

Wilemínou. 



TOBLER 

Tak sem s tím Paule.Říkal jsem si po cestě,že se bude jednat o něco soukromého,jinak bys 

mne sotva pozval právě sem.Takže 

EXACTUS 

Jak jistě víš naši předci si přišli na pěkné jmění pronajímáním našich žoldnéřů různým 

evropským knížatům a švýcarská garda je dodnes skutečný pojem a jenom potvrzuje naše 

dobré vztahy s papežskou stolicí a vždy bylo snem mnohých mladých mužů sloužit právě ve 

Vatikánu.Nemusím ti snad vysvětlovat,že přes rozdílné přístupy k věroučným otázkám,máme 

právě s Vatikánem ty nejlepší vztahy či lépe by bylo říci měli jsme a jistě sis povšiml jistých 

změn ,které se tam odehrály po nástupu toho jezuity z Jižní Ameriky.Bohuže to už tak 

vypadá,že ten František to s vírou trochu přehání,ale to by ještě nebylo tak zlé jako to,že mu 

jeho předchůdce zanechal jistou tajnou zprávu o vnitřní situaci ve Vatikánu.Z dobře 

informovaného zdroje ke mně dolehla zpráva z oné tajné zprávy a jistě chápeš,že to nebylo 

zadarmo. 

TOBLER 

Nu narážíš snad na to,že Max slouží ve švýcarské gardě? 

EXACTUS 

Švýcarská garda má s Maxem společné snad pouze to Švýcarsko Toblere a nepochybuji o 

tom,že svoji práci dělaji tak dobře jako tomu bylo dříve,ale mnoho věcí již není tak jak jsme 

na ně byli zvyklí a spousta běžných mravních zásad,které bychom si nikdy neodvážily 

zpochybnit již nemá svoji váhu ,protože staré tradice již nebereme tak vážně jako dříve.Oba 

dobře víme to s Maxem je a oba víme,že obecné dobro je nadřazeno soukromým zájmům a 

tuto zásadu jsem se snažil vštípit do myslí svých dcer a myslím si,že i Wilhelmína ji pochopila 

správně,když byla ochotna vstoupit ve svazek manželský s homosexuálem,ale sotva ji 

přesvědčím,aby si toho zpropadeného Maxe vzala,když se dozví,že právě on se ještě 

s několika dalšími mladšími zaměstnanci vatikánské banky účastnil bohapustých teplouškých 

orgií s několika preláty a to přímo v budově patřící Vatikánu. 

TOBLER ZAKOPL A PADÁ DO ÚTROB HODINÁŘSKÉHO STROJE,TAKŽE NELADNÁ 

KAKOFONIE ZVUKŮ PŘERUŠÍ PRAVIDELNÉ TIK TAK 

KONEC DIVADELNÍ AKTOVKY TIK TAK 

 


