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Český fakír ležel deset dnů bez jídla a pití na střepech
10. května 2008
"To už je konec? Dejte mi ještě pět minut," žadonil Petr Fiedor, když ho v pátek budili lidé z 
agentury Dobrý den, která registruje nejrůznější rekordy. Odkud že se mu tolik nechtělo 
vstávat? Z lůžka plného skleněných střepů. Devětadvacetiletý fakír na něm vydržel ležet bez 
přestávky 240 hodin a tři minuty navrch.
Jeho výkon bude zapsán do české knihy rekordů, nikdo jiný podobnou "šílenost" nedokázal.
Desetidenní relaxace v pelhřimovském muzeu rekordů a kuriozit se fakírovi náramně líbila. 
„A to si ještě ten blázen přál na poslední noc pod sebe nasypat připínáčky a žiletky,“ smál se 
šéf agentury Miroslav Marek.
Celých deset dní Petr Fiedor nejedl a nepil. Prvních sedm dní měl otevřené oči a dokonce 
psal esemesky. Na střepech z rozbitých lahví se také mírně pootáčel. Jak je možné, že se při 
tom nepořezal, to ví jen on.
Na poslední tři dny si nechal zavázat oči, zacpat uši a přelepit pusu. Celých deset dnů byl pod 
bedlivým lékařským dohledem, napojen na přístroje. „Nevyskytl se žádný problém, zvládl to 
na výbornou,“ konstatovaly ošetřovatelky. „Byla to báječná dovolená,“ usmíval se Fiedor po 
probuzení.
Na ostrém loži ležel od 29. dubna. Jak vydržel tak dlouho nejíst, nepít a stále ležet? „Dokázal 
jsem se soustředit na něco zcela jiného než je vnímání světa klasickými pěti smysly. 
Zaměstnal jsem jiné části mozku než obvykle,“ vyprávěl, když do sebe během vteřiny nalil 
půl litru vody.
Odpočinek si pochvaloval i proto, že dokázal zformovat postavu. „Zhubl jsem dvanáct kilo, 
ale děvčatům bych tuto metodu pro shození kil do plavek nedoporučoval,“ smál se.
Samotné probuzení bylo nejnáročnější částí fakírova pokusu. Odpojení od přístrojů a 
odemknutí ostnatého drátu, kterým byl za krk připoutaný k lůžku, trvalo dlouhé minuty. Ještě 
déle trvalo, než se Fiedor vůbec posadil a otevřel oči. Musel je několikrát propláchnout 
speciálním roztokem.
Táborský fakír drží už třicet českých rekordů. Už teď přemýšlí o dalších kouscích. Na červen 
plánuje, že mu během pár hodin po hrudi přejdou lidé o celkové hmotnosti milion kilogramů.
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