
1

ŽIVÉ KRIMI



3

Závislost na volantu
a dal‰í skuteãné pfiíbûhy

ŽIVÉ KRIMI

Obsah:

Bestiální rodiãe ....................................... 5

Gentlemanovi mfiíÏe neslu‰í .................... 13

Hofiká pilulka manÏelství ........................ 21

Závislost na volantu ............................... 31

Kolobûh ............................................... 41

Sok v lásce ........................................... 51

PraÏsk˘ Modrovous ............................... 65

Láska na inzerát ................................... 75

Nemakaãenko ....................................... 81

Zakázané ovoce .................................... 89

Mûla jsem to udûlat dfiív ........................ 99

Volejte linku 158 (3 osoby v pátrání) .... 107

Zloãinu na stopû (slovo vydavatele) ....... 108

SoutûÏní kfiíÏovka ................................ 110

2



Bestiální rodiãe
Paní Koukalová dělala svému jménu čest. Oči
měla všude – koukala se. A tak jí neuteklo ani
podivné chování spolupracovnice Makrošové. Se
svým dojmem vyrukovala hned o svačině:

„Holky, v‰imly jste si Eli‰ky?“
„No,“ pfii‰ívala si narychlo knoflíãek k uniformû po‰tov-

ní doruãovatelka Stanislava Moufiíková. „Asi je marod, Ïe
dneska nepfii‰la.“

Paní Koukalová zavrtûla hlavou. To, co se jí nezdálo a co
mûla na mysli, byla velice váÏná vûc:

„Vsadila bych se, Ïe je v jiném stavu.“
„Neblázni…“ zavrtûla hlavou Petra od „balíkÛ“. „To by

pfiece uÏ dávno fiekla, ne? A musela by chodit na gyndu na
prohlídky.“

„Podle mû je to na rozsypání,“ stála si na svém Anna
Koukalová. „Pod sakem eráru to sice dvakrát vidût není,
ale mû nevoÏulí.“

„Ty snad má‰ halucinace,“ nesouhlasily s ní ostatní po-
‰Èaãky.

Mnû se zkrátka nelíbí. UÏ loni totiÏ takhle vypadala, pak
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by u po‰ty toho zaÏil dost a je‰tû víc nejrÛznûj‰ích historek,
historií a tragédií sly‰el. Nechtûl nic ponechat náhodû,
a tak sám spojil místní sluÏebnu policie.

„Aniãko, uÏ mÛÏe‰ b˘t klidná,“ pravil po chvíli. „Takfií-
kajíc jsi splnila svou obãanskou povinnost. A teì uÏ to jde
mimo tebe.“

Paní Koukalová pfiik˘vla. Nûjak se jí ulevilo. Nerada by
nûkomu ublíÏila nebo ukfiivdila, ale toho pocitu, Ïe s Eli‰-
kou Makro‰ovou není nûco v pofiádku, se nemohla zba-
vit. Jak jiÏ fiekla – uÏ loÀského roku mûla dojem, Ïe je v ji-
ném stavu, kter˘ tají a ze kterého se zvlá‰tním zpÛsobem
dostala. To pfiece není obyãejná obezita! Ten krok, ãer-
veÀ v tváfii, zmûny chování… Na to byla pfiíli‰ zku‰ená
matka, aby neodhadla, co se pfied jejíma oãima dûje. Co
se v‰ak skuteãnû odehrálo, to by neãekala ani v tom nej-
ãernûj‰ím snu…

� � �

Policejní vÛz zastavil pfied rodinn˘m domkem manÏe-
lÛ Makro‰ov˘ch. Praporãík Doubek s nadporuãíkem Ha-
vlasem zamífiili k brance. Doubek stiskl knoflík zvonku.
Jednou, dvakrát, tfiikrát. Del‰í dobu trvalo, neÏ se ve
dvefiích objevila paní Makro‰ová. Bledá, unavená, opí-
rající se dlaní o zeì.

Policisté po sobû mrkli, tady tedy stoprocentnû není nû-
co v pofiádku. VÏdyÈ ta osoba sotva stojí na nohou!

Jifií Doubek se nadechl k pozdravu, nadporuãík Havlas
ucedil mezi zuby: „âlovûãe podívej…vÏdyÈ ona krvácí!“

Skuteãnû, jak jim ‰la Ïena otevfiít, zÛstávaly po ní na ces-
tiãce znatelné kapky krve.

„Tfieba má silnou menstruaci…“
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si najednou vzala dva dny volna a vrátila se hubená jako
tyãka. To pfiece není normální.“

Kolektiv po‰tovních doruãovatelek z jednoho okresního
mûsta se na sebe podíval. Jedny si myslely, jaké Ïe to má
ta Koukalová starosti, druhé pak, aÈ jim s tím vleze na zá-
da. Jen star˘ mistr Dvofiák zaváhal: „Posly‰, Aniãko, co
chce‰ dûlat?“

„Já…já…“ nadechla se, i kdyÏ vûdûla, Ïe se jí budou
smát a moÏná tfieba nûkteré ze spolupracovnic i nadávat.
„Já bych to oznámila na policii.“

Vût‰ina dûvãat skuteãnû vyprskla smíchy. Nûkteré z nich
zvedly v˘mluvnû oãi k nebi, jako Ïe je ta Koukalová na hla-
vu, ostatní pravily, Ïe mají nejvy‰‰í ãas jít s po‰tou. Václav
Dvofiák si nebyl jist˘:

„Holka, to je delikátní vûc. Abychom jí nûjak neublíÏili.
To by bylo…“asi chtûl fiíci „nepfiíjemné“, ale vybavilo se mu
francouzské „fopa“, pouÏívané za jeho mlad˘ch let a tak
ten nóbl termín pouÏil. Opakoval: „Fopa by to bylo. To ur-
ãitû…“

„Fopa nefopa,“ paní Koukalová uÏ byla rozhodnuta. „Já
to zkrátka ohlásím. Ta holka se mi nelíbí. Ten podivn˘ tón,
jak nám v telefonu fiíkala, Ïe si bere dva dny volno. Z ni-
ãeho nic…tfieba potfiebuje pomoct!“ rozhlédla se po slu-
Ïební místnosti doruãovatelek, jako by hledala u ostatních
souhlas.

Nedostalo se jí ho. Naopak.
„VÏdyÈ má tfii malé dûti…“
„Nehas, co tû nepálí!“
„Kdyby ses radûji starala o sebe…“
Po chvíli pfiem˘‰lení rozetnul problém sám star˘ Dvofiák.

Îivotních zku‰eností mûl na rozdávání. Po pÛl století sluÏ-
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V kotli ústfiedního topení rodinného domku byly zaji‰tû-
ny tûlesné ostatky novorozenûte. Oba manÏelé byli vzati do
vazby, jejich tfii dûti byly dány do opatrování babiãky s dû-
dou, ktefií Ïili na druhém konci okresu a o niãem nemûli
ani tu‰ení.

Zaãala mravenãí práce v˘slechÛ, dokazování a protokolÛ.
Kapitán Vácha diktoval zapisovatelce v˘Àatky z odborné

zprávy:
„Nepojmenovaná Makro‰ová zemfiela smrtí násilnou, jeÏ

je v pfiímé a pfiíãinné souvislosti s úãinkem ohnû a Ïáru
v kotli, do kterého byl novorozenec Ïenského pohlaví za Ïi-
va vloÏen…“

Po dlouhé dobû dostal chuÈ na lok nûãeho ostrého. Co
to je za lidi? VÏdyÈ ona se pfiiznala nejenom k této vraÏdû,
ale je‰tû ke dvûma pfiedcházejícím! Ti povedení rodiãe za-
vraÏdili tfii své vlastní dûti! Se zavfien˘ma oãima by mohl ci-
tovat z protokolÛ, ta fakta ho snad budou pronásledovat ce-
l˘ zbytek Ïivota.

„…po dohodû se sv˘m manÏelem bezprostfiednû poté,
co porodila Ïivé zdravé dítû Ïenského pohlaví, neposkytla
tomuto fiádné o‰etfiení a v úmyslu zbavit se novorozenûte
usmrcením, pfiedala je svému manÏelovi, kter˘ dítû pfiesnû
nezji‰tûn˘m zpÛsobem usmrtil a zakopal na neznámém
místû…“

„…o rok pozdûji, rovnûÏ dítû Ïenského pohlaví, pfiedala
manÏelovi…ten je usmrtil tím, Ïe je Ïivé vhodil do rozto-
peného kotle ústfiedního topení…“

„…o dva roky pozdûji znovu porodila v ãasn˘ch ranních
hodinách dûvãátko. V úmyslu zbavit se jej usmrcením, jako
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„AÏ tak tûÏko, kamaráde,“ vûdûl Doubek jako star˘ Ïe-
náã své.

A ani se nesnaÏil najít nûjakou záminku pro jejich ne-
nadál˘ pfiíchod. Natolik byl zku‰en˘, Ïe usoudil prav˘
stav vûci. PoÏádal, aby je Eli‰ka Makro‰ová uvedla do ku-
chynû ãi do ob˘vacího pokoje. Pfiekvapilo ho teplo, Ïe
by topili uÏ tak brzy?

PoloÏil dlaÀ na tûleso radiátoru, bylo vlaÏné.
„To kvÛli dûtem…“ neunikl jí jeho zkoumav˘ pohyb.

„I kdyÏ se to je‰tû asi nezdá, ale uÏ zaãínají b˘t rána
chladná.“

Pfiik˘vl, i kdyÏ byl opaãného názoru. V polovinû srpna je
na pfiitápûní pfiece jen brzy. Do toho mu ale koneckoncÛ
nic není. Radûji se zeptal po manÏelovi. Dozvûdûl se, Ïe
pfied chvílí ode‰el k dráze na odpolední.

Pak vystfielil: „Jste v pofiádku?“
Neodpovûdûla, jen pfiik˘vla.
„Co se vám stalo? VÏdyÈ krvácíte…“
„Já…“zakoktala se a uhnula pohledem. „To nic ne-

ní…mûsíãní potíÏe…“
Zatímco se praporãík bavil s Ïenou, nadporuãík Havlas,

aniÏ by se dovolil, letmo pro‰el dÛm vãetnû sklepa. Od-
tamtud se vrátil s vytfie‰tûn˘ma oãima:

„To je pro v˘jezdovku. Ani nechoì do kotelny!“
„Co tam je?“
„Novorozenû v kotli…spí‰ co z nûho zbylo!“
„Má kolega pravdu?“ Havlas se ostfie podíval na Ïenu. 
Ta neodpovûdûla, jen sklopila oãi. Pak zavrávorala a se-

sunula se na Ïidli. Obliãej ukryla v dlaních, ale neplakala.
Na nic se jí jiÏ nevyptávali, netrpûlivû v‰ak ãekali na pfiíjezd
kriminalistÛ a sanitního vozu.
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gynekologii docházet, aãkoliv byla pravidelnû kaÏd˘ rok
zvána na prohlídku.

Posudek z místa bydli‰tû: Ïila spofiádanû rodinn˘m Ïivo-
tem, celé okolí je povaÏovalo za slu‰nou rodinu. Oba pra-
covali, on jako strojvÛdce na dráze, ona u po‰ty, fiádnû se
chovali, ani jeden z manÏelÛ Makro‰ov˘ch neholdoval al-
koholu, nikdo z nich nemûl návyk na drogy.

Ne, bylo to nepochopitelné.
Znalci z oboru psychologie a psychiatrie se shodli, Ïe ob-

vinûná netrpí Ïádnou du‰evní chorobou a Ïe v dobû ãinu by-
la schopná plnû rozeznat nebezpeãnost svého jednání. Do-
konce její inteligenãní kvocient mírnû pfiesahoval prÛmûr.
Byla tedy vina v jejím muÏi? VyhroÏoval jí, nutil násilím ke
stra‰nému rozhodnutí – samotn˘ ãin vraÏdy provádûl on.
Ona porodila, devût mûsícÛ nosila plod jejich vztahu pod
srdcem a pak se „jen“ dál uÏ o jeho osud nestarala.

Donucení ze strany manÏela obÏalovaná popfiela. Pfii-
znala v‰ak, Ïe utajenû rodila, protoÏe by dal‰í dûti pro
jejich pûtiãlennou rodinu byly neúnosnou finanãní pfie-
káÏkou.

Na opakovanou otázku vy‰etfiovatele, zda si byla vû-
doma moÏnosti antikoncepce, umûlého pfieru‰ení tûho-
tenství ãi moÏnosti pfiedání novorozenûte k osvojení,
jen krãila rameny.

Îe pr˘ uÏ nechtûla absolvovat sloÏité procedury v ordi-
nacích, ãekání v ãekárnách…

Tady zÛstával rozum stát. Radûji v‰e fie‰ili po svém –
vraÏdou plamenem. Kremací za Ïiva!

Zapisovatelka Ludmila Koãvarová zvedla oãi od poãítaãe
a nechala se unést spravedliv˘m hnûvem: „Doufám, Ïe jí
napafií nejvy‰‰í trest. A jemu to samé!“
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v obou pfiedcházejících pfiípadech, neposkytla ani tomuto
dítûti o‰etfiení, zabalila je do igelitového pytlíku a ubrusu,
odnesla je do sklepa rodinného domku, kde je vloÏila do
nepouÏívané staré praãky, pfiiãemÏ k usmrcení dítûte do‰lo
dopoledne téhoÏ dne, kdy dítû, je‰tû Ïivé, vhodil manÏel do
kotle ústfiedního topení, ve kterém za tímto úãelem pfied-
tím zatopil. Zbytky tûlesn˘ch ostatkÛ nalezla policejní hlíd-
ka na základû obãanské telefonické v˘zvy.“

Tfii vraÏdy! Tfii naprosto nepochopitelné, zbyteãné
a hnusné vraÏdy upálením. CoÏ neexistuje antikoncep-
ce, potraty nebo baby boxy? Proã je alespoÀ nemohli
pfiedat do pûstounské péãe ãi k osvojení. Kolik manÏel-
sk˘ch párÛ je bez nadûje na vlastní dítû, ktefií by si z ko-
jeneckého ústavu velmi rádi odnesli i cizí, o které by se
vzornû starali.

Marnû se kapitán Vácha spolu s psychiatry snaÏil po-
chopit my‰lenkové pochody obÏalované matky bestie. Na
jedné stranû trojnásobná máma s dorÛstajícími dûtmi,
o které se s manÏelem dobfie stará, pak ale naprost˘ pro-
tipól, konãící ãiny nejodpornûj‰ími. Psychologové shledali
u tohoto rodiãovského páru totální absenci lidsk˘ch morál-
ních hodnot, coÏ bylo pfii jejich prÛmûrném IQ a stfiedo-
‰kolském vzdûlání pro v‰echny na tomto pfiípadu zaintere-
sované nepochopitelné. Pfiebyteãná koÈata se na venkovû
tradiãnû topí. A oni své dûti – pálili!

� � �

Posudek gynekologa fiíkal, Ïe obÏalovaná absolvovala
jedno umûlé pfieru‰ení tûhotenství, pak tfii roky pouÏí-
vala hormonální antikoncepci. Náhle v‰ak pfiestala na
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Gentlemanovi
mfiíÏe neslu‰í
„Policie žádá občany o pomoc při pátrání
po maskovaném lupiči, který přepadl několik
peněžních ústavů po celé republice. Má
střední postavu, používá masku bývalého
prezidenta USA Ronalda Reagana a vyznaču-
je se vybraným chováním. O peníze slušně
požádá, po jejich vydání poděkuje a políbí
úřednici obřadně ruku… Pozor, sami nezasa-
hujte, je ozbrojen. Prohlédněte si záznam
z bezpečnostní kamery, jestli pachatele pod-
le nějakých znaků nepoznáváte…“ 

·tûpán nemûl nejmen‰í tu‰ení, Ïe právû v televizi odvy-
sílali v krimi zprávách tuto v˘zvu. A pfiitom jenom staãilo
zvednout oãi a podívat se na obrazovku, která byla v rohu
herny, kde v poslední dobû trávil spoustu ãasu. I teì civûl
na míhající se symboly a rozechvûle doufal, Ïe se za chvíli
ozve nádherná zvonkohra cinkajících mincí. JenomÏe nic
se neoz˘valo, vlastnû ano, ale ‰lo o mince, které do nena-
sytného automatu házel on sám. 

Nemohl si pomoci, k automatÛm ho kaÏd˘ den pfiitáhla
nûjaká zvlá‰tní síla, které nedokázal odolat, i kdyÏ dobfie vû-
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„A co je dnes nejvy‰‰í trest? Pfied pár lety to b˘val pro-
vaz. Ale teì…“ mávl rukou vy‰etfiovatel. „Darmo mluvit!“

„AÈ aspoÀ dostane doÏivotí!“
Kapitán Vácha si nebyl jist˘: „Nevím, dûvãe, nevím. Za

prvé má na starosti je‰tû ty svoje tfii dûti, o které se mi-
mochodem dobfie starala…a…“ odmlãel se na okamÏik,
aby dodal novinku, která vûc znaãnû zmûnila: „Právû jsem
dostal zprávu, Ïe její manÏel zemfiel ve vazbû na infarkt.“

„No a?“ nechápala.
„A Makro‰ová ihned zmûnila v˘povûì. Pr˘ ji ke v‰emu

nutil pod pohrÛÏkou smrti.“
„To by z toho byla ale venku,“ Ïasla zapisovatelka.

„I kdyÏ v‰ichni vûdí, Ïe to bylo jinak…s jejím souhlasem…“
„KaÏd˘ lep‰í advokát ji z toho teì vyseká,“ pfiik˘vl kapi-

tán nerad. „Prakticky je z toho uÏ venku. I kdyÏ dobfie vím,
jak to ve skuteãnosti bylo. Ale teì uÏ jí to soud nedokáÏe.
V‰echno shodí na mrtvého manÏela.“

„Ale to pfiece není moÏné,“ rozãilovala se Koãvarová, ja-
ko by byla u policie první den. „To pfiece není spravedli-
vé.“

„Jo…je to smutné, ale asi to tak bude,“ zadíval se kapi-
tán Vávra do papírÛ. Bylo potfieba dokonãit rozdûlanou
práci. Pfied oãima se mu v‰ak rozpl˘vala formulka „osoba
plnû trestnû odpovûdná…“

� � � � �
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Je pravda, Ïe se úfiednice lekla, kdyÏ vidûla masku. TûÏ-
ko mohla pfiedpokládat, Ïe k nim zavítal nûkdej‰í americk˘
prezident, moÏná ho ani neidentifikovala. Ale zcela urãitû
ji napadlo, Ïe tady nejde o legraci. ·tûpán jí pro jistotu
hned ukázal zbraÀ, která vypadala opravdu nebezpeãnû,
a úfiednice pochopila. Byla instruovaná a vûdûla, Ïe se
v podobn˘ch pfiípadech nemá o nic pokou‰et, Ïe nemá te-
lefonovat, utíkat, diskutovat, v tomhle byly penûÏní ústavy
férové, své zamûstnance nechtûly ohroÏovat. ·tûpán ji po-
Ïádal, aby mu vydala v‰echny peníze a ona to bez zaváhá-
ní udûlala. Miliony to nebyly, to poznal hned, ale na dluh
to urãitû staãit bude. ·tûpán shrábl bankovky do igelitky,
kterou mûl pro ten úãel pfiipravenou, uklonil se, sáhl pro
ledovou ruku vydû‰ené Ïeny a galantnû ji políbil. 

„Dûkuji, madam, a pfieji pûkn˘ zbytek dne.“ Pak vybûhl
ven, mezi dvefimi sundal masku, pfiidal ji k penûzÛm v ige-
litce a vmísil se do davu na ulici. Za pár minut sly‰el zná-
mé houkání policejních vozÛ, ale to uÏ se ho net˘kalo. Za-
‰el do herny, odevzdal peníze vûfiitelÛm a je‰tû mu nûco
zbylo. Tak sedl k automatu, aby zase zkusil ‰tûstí. Potfiebo-
val se uklidnit a navíc peníze, které mu zbyly, povaÏoval za
jak˘si bonus, prémii za riziko. 

Po nûjaké dobû se dostal do stejné situace, zase pfii‰la
chvíle, kdy mûl splatit dluhy, za‰el tedy opût tam, kde se
vÏdycky nûjaké peníze najdou. Bylo mu jasné, Ïe v jejich
mûstû uÏ jsou policisté bdûlí a moÏná mají ve v‰ech ban-
kách své lidi, a tak si udûlal v˘let na druh˘ konec re-
publiky. Cestou si pochvaloval, jak je na‰e zemû maleb-
ná a Ïe vlastnû v‰echno zlé je k nûãemu dobré. Takhle
se aspoÀ nûkam podívá a jízdou si proãistí hlavu. Rád fií-
dil, hezky se mu pfiitom pfiem˘‰lelo, velké problémy se
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dûl, Ïe vlastnû podniká krasojízdu na dno. Tisíckrát si pfied-
sevzal, Ïe se na automaty vyka‰le, ale stejnû u nich skon-
ãil, jako by ho tam dovedla jakási magická síla. Co kdyby
to právû dneska vy‰lo? 

Je‰tû nedávno se vlastní slabostí hodnû trápil. SnaÏil se
hernû vyh˘bat, dokonce se mu obãas podafiilo nezajít tam
nûkolik dní, ale nakonec tam zase skonãil. Nejdfiív to jakÏ
takÏ zvládal, mûl docela dobr˘ plat, ale pak uÏ jen z vlast-
ních v˘dûlkÛ automat Ïivit nestaãil a dostal se do dluhÛ.
V hernû se vÏdycky na‰el nûkdo, kdo mu pÛjãil. Staãilo jen
podepsat papír a mohl jít zase hrát. Své vûfiitele povaÏoval
za slu‰né kluky a byl pfiesvûdãen, Ïe se splacením nebudou
spûchat, Ïe se s nimi nûjak dohodne. Ale oni se dohado-
vat nechtûli. Pfii‰li s tím, Ïe nastal ãas vrácení penûz a pak
na nûho rovnou poslali partiãku namakan˘ch svalovcÛ, kte-
fií diskutovat nehodlali. „KdyÏ do zítfika nevrátí‰, mÛÏe‰ se
dopfiedu rozlouãit se v‰emi, na kom ti záleÏí…“

·tûpán byl vydû‰en˘, nevidûl Ïádné svûtlo na konci tu-
nelu, ve svém okolí nemûl nikoho, kdo by ho mohl zaloÏit.
S matkou nevycházel, uÏ léta Ïil sám a pfiítelkynû Linda, se
kterou se dal dohromady nedávno, byla ráda, kdyÏ vyÏila
od v˘platy k v˘platû. A ãasu bylo stra‰nû málo. Prostû mu-
sel do té banky zajít, jestli chtûl je‰tû nûjak˘ ãas na tomh-
le svûtû pob˘t. Nebyl hloup˘, navíc byl slu‰nû vychovan˘,
nechtûl dûlat Ïádné pozdviÏení. Vzal si z domova masku,
která mu tam zbyla z nûjakého mejdanu, vlastnû uÏ si ani
nepamatoval, kdo mu ji tam nechal, do kapsy strãil plyno-
vou pistoli Smith&Wesson, dárek od pfiítelkynû Lindy k tfii-
cetinám. Vybral si men‰í banku, kde v tu dobu sedûla uÏ je-
nom jedna úfiednice, poãkal, aÏ tam nebudou Ïádní klienti
a v klidu a pokoji ve‰el dovnitfi. 

14

ZÁVISLOST NA VOLANTU



chytnou a zavfiou do vûzení. A na to je pfiece Ïivota ‰koda,
ne?“ fiíkala mu dáma shovívavû a snaÏila se najít v masce
starého prezidenta jeho vlastní oãi. Bylo mu trapné políbit
jí ruku, tak jí jen podûkoval a odporouãel se. 

� � �

Zpoãátku se bál. KdyÏ ‰el v masce a s pistolí do banky
poprvé, byl strachy bez sebe. Mûl dvojí strach. Bál se, Ïe
to nevyjde a je‰tû o nûco víc se bál, Ïe ho ti vymahaãi zli-
kvidují. A jemu se je‰tû nechtûlo ze svûta odejít. Obával se,
Ïe mu selÏe hlas, uvaÏoval dokonce o tom, Ïe si svÛj po-
Ïadavek napí‰e na kus papíru, kter˘ úfiednici pfiedloÏí, ale
pak to zavrhl. Bylo by to zbyteãné zdrÏení. Povedlo se po-
prvé, povedlo se podruhé, povedlo se popáté a on na‰el
v této ãinnosti zvlá‰tní zalíbení. 

Ale kdyÏ se ãlovûk vydá riskantní cestou, nesmí usnout
na vavfiínech, to si uvûdomil pfii jedné ze sv˘ch akcí, kdy to
málem dopadlo katastrofálnû. Byl si jist˘ sám sebou, nebyl
dost opatrn˘, chvíli pfied takovou malou zastrãenou bankou
v postranní ulici pfiecházel, aby zjistil, Ïe je ãist˘ vzduch,
a pak tam ve‰el. Masku uÏ mûl na obliãeji, pistoli ale je‰tû
drÏel v kapse. V okamÏiku, kdy ji chtûl vyndat a sdûlit ta-
kové mladé holce u okénka svoje pfiání, se odnûkud zeza-
du vynofiilo asi dvacet lidí. MoÏná tam mûli zrovna nûjaké
‰kolení nebo kontrolu, konkurs na nové pracovníky, kaÏ-
dopádnû bylo v místnosti plno a jemu se na‰tûstí podafiilo
rychle zmizet. Tehdy mûl dost nahnáno, protoÏe lidí v mas-
ce do bank urãitû moc nechodí. Utíkal jako ‰ílen˘, ani si
netroufl nasednout hned do auta. Skonãil v jakési putyce,
kde si dal nûkolik minerálek a ãtyfii kávy, hroznû se bál vy-
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postupnû zmen‰ovaly, odhodlání zlep‰it se narÛstalo.
„Je‰tû jednou, naposledy a pak se na to vyka‰lu, vûãnû
to vycházet nemÛÏe.“ 

I v tom mûstû, kde byl poprvé v Ïivotû, mûl úspûch. Za-
se mûl v igelitové ta‰ce slu‰nou sumiãku, navíc nespûchal,
byl si jist˘, Ïe ho nikdo nepronásleduje. Auto nechal za-
parkované v sousední ulici a byl si jist˘, Ïe z banky za ním
nikdo nevybûhl. NezdrÏoval se, na zpáteãní cestu vyrazil
hned, ale v klídku, Ïádné pfiekraãování rychlosti nebo jiné
dopravní pfiestupky. Naopak jel mimofiádnû ohleduplnû.
Vybral si pûknou pumpu asi v polovinû cesty, za‰el do res-
taurace, dal si dobrou veãefii a je‰tû stihl vrátit dluh a srov-
nat si u automatu my‰lenky v hlavû. 

Samozfiejmû pfiesnû vûdûl, kolik penûÏních ústavÛ nav-
‰tívil, dokonce si pamatoval ãástky, které si odtud odvezl.
Nezapomnûl ani na ty dámy, s kter˘mi se za tûchto podiv-
n˘ch okolností seznámil. V‰echny se chovaly podobnû, by-
ly pfiekvapené, vylekané, zaskoãené a nakonec ‰Èastné, Ïe
to mají za sebou. Ono opravdu není nic pfiíjemného dívat
se do hlavnû namífiené pistole, sám to zaÏil, kdyÏ ho po-
prvé pfiekvapili vymahaãi. Îádná z tûch dam mu nekom-
plikovala Ïivot, a tak svoji vfielost pfii louãení ani nemusel
pfiedstírat. Byl jim opravdu velmi vdûãn˘, byly to vlastnû za-
chránkynû jeho Ïivota, protoÏe kdyby mu peníze nedaly,
zcela urãitû by to s ním dopadlo hodnû ‰patnû. 

Jen jednou narazil na dámu, která z nûho nemûla
strach, ale bylo jí ho líto. Byla to star‰í Ïena s laskav˘-
ma oãima, která mu sama peníze narovnala do ta‰ky,
ale celou tu dobu mu domlouvala, Ïe by se mûl vzpa-
matovat a nekazit si Ïivot. 

„S tímhle vûãnû nevydrÏíte, mlad˘ muÏi, jednoho dne vás
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kdyÏ u ·tûpána doma uklízela, poznala i pistoli, ostatnû sa-
ma mu ji koupila. A také poznala mikinu a vlasy, respekti-
ve úães, protoÏe ho sama stfiíhala… Zkrátka nemûla sebe-
men‰í pochyby. Chvíli pfiem˘‰lela, jestli má poãkat, aÏ se
·tûpán objeví, ale nakonec vyÈukala v mobilu ãíslo 158
a oznámila, Ïe se právû dívala na televizi a ví, kdo je ten
lupiã – gentleman. 

Vyzvedli si ·tûpána v hernû, kde se opût pokou‰el zjis-
tit, jestli je mu ten veãer ‰tûstûna naklonûna. Nebyla a on
dostal sedm let na to, aby se mohl nad sv˘m Ïivotem po-
fiádnû zamyslet. Zam˘‰lel se velmi intenzívnû a vÛbec mu
vûzeÀské prostfiedí nevyhovovalo. Byl si jist˘, Ïe gentleman
za mfiíÏe nepatfií. Ale bohuÏel o tom nikoho nedokázal pfie-
svûdãit. 

� � � � �
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jít na ulici. Ale pak zavírali, vyjít ven musel a pro jistotu
chodil je‰tû chvíli tím neznám˘m mûstem, aby se ujistil, Ïe
tam Ïádné policejní vozy neprojíÏdûjí. Opravdu neprojíÏdû-
ly, zfiejmû si to ta dívka u okénka ani neuvûdomila, Ïe pfied
ní stojí nûkdo s maskou na obliãeji. Pravdûpodobnû Ronal-
da Reagana neznala, nic jí tedy nepfii‰lo divné. 

OstraÏit˘ ale byl. Od té doby vûnoval obhlídce terénu
mnohem vût‰í pozornost, vyjel na akci s dostateãn˘m ãa-
sov˘m pfiedstihem, aby mohl pozorovat, kdo do banky jde,
kdo vychází a kolik lidí se tam vyskytuje. 

Tehdy si fiekl, Ïe toho nechá, dokud je ãas. Dokonce se
zaãal modlit, aby to nûkdo ovládající lidské osudy zafiídil
a on koneãnû vyhrál pofiádné peníze. Nechtûl uÏ mít dlu-
hy, pfiál si usínat v klidu a nebát se, co pfiinese dal‰í den.
V podstatû to byl slu‰n˘ kluk, kter˘ chtûl jenom normálnû
pfiíjemnû Ïít. Pfiedstavoval si, Ïe si s Lindou pofiídí mal˘ ba-
ráãek v nûjakém pûkném prostfiedí a bude jim tam dobfie.
Naprosto vûfiil tomu, Ïe se dokáÏe bez automatÛ obejít. 

Lindu mûl rád, rozumûl si s ní, líbilo se mu, Ïe je tole-
rantní, Ïe ho nepodrobuje v˘slechÛm, kdyÏ má starosti. VÛ-
bec ho nenapadlo, Ïe to právû bude Linda, kdo ho zradí.
Îe ho nechytnou policajti, Ïe ho nezpacifikují v nûkteré
z bank, ale Ïe tu síÈ, do které ho chytnou, mu do cesty na-
straÏí jeho dívka, jeho jediná láska. Chodili spolu uÏ nûko-
lik let, Linda vûdûla, Ïe chodí do herny, ale nefiekl jí, jak˘m
zpÛsobem vyrovnává své dluhy. Linda se neptala, nepova-
Ïoval za rozumné ji informovat o nûãem, co by ji mohlo
trápit. MoÏná jednou, aÏ spolu zestárnou, se jí pfiizná, fiíkal
si, kdyÏ o budoucnosti s ní pfiem˘‰lel. 

Linda se na rozdíl od nûho tenkrát na televizi pozornû
dívala. Poznala masku, protoÏe ji nûkolikrát drÏela v ruce,
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Hofiká pilulka
manÏelství
Petr Šrámek si na ten den vzal dovolenou.
Sloupkové hodiny po pradědovi se rozezněly.
Deset úderů říkalo, že má nejvyšší čas.

Manû si pfiipomnûl, Ïe nescházelo mnoho a pfii‰el i o tu-
to rodinnou památku. Jak se to v‰echno vlastnû zmûnilo.
Jak to, Ïe se Dana tak zmûnila?

Pfiistoupil ke skfiíni, jednoho z mála kusÛ nábytku, kter˘
mu zÛstal, a zaváhal. Má si vzít ‰aty, nebo staãí sportovní
bunda?

„Málo jsem se honil?“ mluvil sám se sebou.
Dokonce si kvÛli ní vzal druhé zamûstnání. PfiestoÏe cho-

dil na smûny do tiskárny, je‰tû rozná‰el pivo U KofiínkÛ.
Pofiád jí to bylo málo. Peníze, peníze, peníze… jen to od
ní pofiád sly‰el.

Pfiejel oãima ãerné stíny, které na zdech zbyly po obra-
zech, i ty ho donutila prodat ve staroÏitnostech.

Zaãalo to tak prostû. Najednou jí vadilo, Ïe mají ‰ko-
dovku a nikoliv forda jako sousedé na patfie. ·la na to
osvûdãen˘m Ïensk˘m zpÛsobem, tenkrát v tom nevidûl nic
‰patného. KdyÏ dali malou spát, naservírovala chlebíãky,
vínko. A pak se k nûmu roztouÏenû pfiitulila…
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‰ina lidí je takfiíkajíc mnohosnubn˘ch, ale on, na rozdíl
od nich, je – jednosnubn˘.

„Jinak jsem ale v pofiádku!“ zavtipkoval nevesele na zr-
cadlo. „Tak jdeme na to!“ pobídl sám sebe.

Je‰tû se uãísl a zaklapl dvefie. Mûl s ní schÛzku v letité
kavárnû na Vinohradech. Do telefonu mu ale nefiekla, proã
se s ním chce po víc jak pÛl roce sejít.

Petr a Dana ·rámkovi. Tu vizitku uÏ chtûl nûkolikrát
ze dvefií od‰roubovat, ale nikdy k tomu nesebral dosti sí-
ly. Mûl ji rád i po tom v‰em, co mu provedla. MoÏná, Ïe
ve skrytu du‰e doufal, Ïe se k nûmu vrátí. Ode‰la mu
s tím chlapem, ale nevzala si ho, i kdyÏ je to uÏ od roz-
vodu málem tfii ãtvrtû roku. St˘skalo se mu, co to bude
zapírat. A dvakrát tolik se mu st˘skalo po malé Zuzance,
kterou si Dana samozfiejmû vzala.V tom uÏ jí vÛbec ne-
bránil. Dítû patfií pfiedev‰ím matce, to ctil a uznával,
i kdyÏ ho to velmi bolelo. Tedy, kdyÏ se o nûj dobfie sta-
rá. A to zase Dana ano, i kdyÏ k nûmu se zachovala moc
o‰klivû. Vycucala ho a vyÏdímala do poslední kapky
a pak ho odkopla jako psa. Chladnokrevnû, bez váhání
a studu. Jako ledová kalkulaãka.

„Pfiidej…“ napomenul se pfii pohledu na hodinky. 
Nerad by pfii‰el pozdû. Bral schody po dvou, minul po-

pelnice sefiazené v chodbû domu a vy‰el na ulici. Náhle ho
napadla nádherná my‰lenka. Tak hezká, Ïe o ní ani neza-
pochyboval. Co kdyÏ se k nûmu Dana chce vrátit? Koneã-
nû pochopila a uznala jeho klady a teì pfiehodnotila svoje
chování.

Odpustil by jí, co mu udûlala?
„No jo,“ vydechl nahlas, aÏ se ãlovûk, se kter˘m se na

chodníku míjel, zastavil a zvûdavû otoãil.
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Jak by jí mohl nûco odmítnout. Vydûlat si ale na nov˘
vÛz mimo plat, to není legrace. A tak k tûm dvûma za-
mûstnáním pfiidal i sobotní a sváteãní smûny.

„Hergot…uÏ je mne pÛlka…“ v‰iml si, jak mu padají
kalhoty. Utáhl opasek o dal‰í dírku i bez Klause a vklou-
zl do man‰estrové bundy. JenÏe tím pádem byl mnohem
ménû doma, honily se mu hlavou my‰lenky a neveselé
vzpomínky. Prakticky se domÛ chodíval jen vyspat.
A Dana mûla najednou pfiíli‰ volného ãasu pro sebe. Pár-
krát si vy‰lápli do biografu nebo zatanãit si, ale byl tak
hroznû unaven˘ a nevyspal˘, Ïe druh˘ den v práci sotva
vydrÏel. A kdyÏ zase jednou pfiinesla neãekanû dva lístky
do divadla a jemu se nechtûlo, jak byl utahan˘, rezolut-
nû prohlásila, Ïe je pfiece nenechá propadnout. A Ïe pr˘
brnkne nûjaké kamarádce z úfiadu…

S tím nov˘m vozem to ale neskonãilo. Naopak, rostly je-
jí dal‰í nároky. Komplet z módního salonu, paleto z pravé-
ho norka, znaãkové parfémy. A on se mohl u‰tvat. Ale od-
mûna za ten koÏí‰ek byla sladká, to musel nechat. Bylo v ní
nûco Ïivoãi‰ného, kdyÏ se na nûm milovali, a jak aÏ pfiíli‰
pozdû zjistil – i vypoãítavého.

Ze zvyku se v pfiedsíni zastavil u zrcadla. Vracelo mu ob-
raz pfiedãasnû stárnoucího obliãeje s hlubok˘mi kruhy pod
oãima, objevily se první vrásky i ‰edivûjící vlasy. A to je mu
teprve tfiicet let!

Kdyby nad tím v‰ím mohl mávnout rukou. Jít do hos-
pody, dát si panáka a klofnout, jak mu v‰ichni kamarádi
v práci radili, jinou. Nejlep‰í náplast na bolest z lásky je
pr˘ nová láska. On v‰ak na to není. VÏdycky se tûÏko se-
znamoval a stfiídání partnerÛ jako ponoÏek hluboce od-
suzoval. Je to pr˘ dané pfiírodou, nûco o tom ãetl. Vût-
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ku jí také jistû nakukal on. Bylo to dost, i soudkynû pokr-
ãila oboãí pfii vyslovení ãástky, ale on souhlasil. Dával je,
i kdyÏ to bylo hodnû. Ale nakonec, fiíkal si, vÏdyÈ je to pro
mé dítû. A dnes je v‰echno tak drahé.

„Zuzka!“ projel jím nÛÏ starostí.
To ho pfiedtím nenapadlo. Co kdyÏ se jí nûco stalo? Od-

maliãka je náchylná na zánûty stfiedního ucha, mûla chu-
dinka malá tfiicetkrát píchaná ou‰ka. Ale ne, uklidÀoval se,
to by mu jistû Ïena fiekla rovnou do telefonu. Îena… trp-
ce si poloÏil otázku. Má právo jí tak je‰tû vÛbec fiíkat? Dáv-
no uÏ ne…

Pfiendal rÛÏi z pravé do levé ruky a zaãal se opájet pfied-
stavou, jak zaãnou znovu. VÏdyÈ nejsou tak stafií. Cel˘ Ïi-
vot mají pfied sebou. Jemu je teprve tfiicet let, jí o ãtyfii ro-
ky ménû.

Pfiebûhl kfiiÏovatku a vstoupil do starého dobrého podni-
ku. Letité sály, ‰tukované stropy, tûÏké závûsy. Svého ãasu
to b˘vala kum‰t˘fiská kavárna, ta by mohla vyprávût. Se-
dával tady Ha‰ek, Longen, aÏ sem na Vinohrady se ãas od
ãasu zatoulala melancholická Kafkova parta, kdyÏ uÏ je
omrzelo Arco u Masarykova nádraÏí.

Jeho dûda mu o tûch bohémsk˘ch dobách rád vyprávûl,
sám mûl tehdy vinárniãku nedaleko proslulého hotelu Be-
ránek, ze kterého je dnes nûjaká banka.

V ãele zadního sálu bÛhví proã viselo troje obrovské pa-
roÏí. Takové nemají ani na Kfiivoklátû. Pfiejel oãima prostor,
Dana tady je‰tû nebyla. Posadil se k té symbolice na zdi zá-
dy a po dlouhé dobû dostal chuÈ na nûco ostrého. Kavár-
na zela prázdnotou, vÏdyÈ je teprve dopoledne. U jednoho
ze stolkÛ se hihÀala trojice dûvãat, zfiejmû studentky za ‰ko-
lou. Ve vedlej‰ím koutû srkal mléko starcÛ o‰untûl˘ mláde-
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Dávno v sobû udusil pocit oklamaného paroháãe. KdyÏ
se chce, tak se dá zapomenout i na takovou zradu. Pfiebo-
lí ale jen za urãit˘ch okolností.

Pospíchal, na rohu se v‰ak zarazil u kvûtináfiství. Na ran-
de se nemá chodit bez kvûtiny! Vybral rÛÏi za nekfiesÈan-
sk˘ch devadesát. Pro Danu. Jako dfiív. Jako by se mezi ni-
mi nic nestalo. VÏdyÈ ona se chce udobfiit a vrátit domÛ.
Proã by mu jinak volala?

„To v‰echno ten floutek!“ byl si jist˘.
To on vyuÏil toho, Ïe trávila celé veãery sama doma,

Ïe tam tvrdla i o sobotách a nedûlích. VyuÏil i toho, Ïe
si s ním, pfiiznal si to, v poslední dobû moc neuÏila ani
v posteli. Mûlo to ale své dÛvody. Pfies t˘den b˘val tak
utahan˘, Ïe usínal i pfii jídle. Dûlal i o svátcích a pro-
dlouÏen˘ch víkendech. Na lásku jim zb˘vala jen nedûle,
a to je‰tû obãas. A ona byla v rozpuku. Îádoucí, pla-
noucí, nedoãkavá a netrpûlivá. Tûlo, jak se zdá, chce holt
své a rozumem mu neporuãí‰.

„Teì uÏ to bude jiné…“ sliboval sám sobû a mûfiil kroky
ulici.

Na okamÏik ho zastavila ãervená barva semaforu.
Ten chlap mûl na ni obrovsk˘ vliv. Jako by ji hypnotizo-

val. Jinak si to nedovedl vysvûtlit. To kvÛli nûmu se tak
zmûnila. Jak byla najednou na peníze. Prachy, prachy, pra-
chy. Jako by to bylo v‰echno. A on se jí snaÏil ve v‰em vy-
hovût. I ten byt mu po rozvodu vystûhovali takfika do po-
sledního kousku. Taková chamtivost a hamiÏnost, to se
hned tak nevidí. Poãkali si, aÏ bude mít prodlouÏenou smû-
nu u rotaãky v tiskárnû, aby mûli dost ãasu a klidu – vy-
stûhovali ho témûfi dokonale.

A na Zuzanku si vymínila platit cel˘ch pût tisíc! Tu ãást-
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„Co Zuzanka?“ pfieru‰il ticho.
I to si vynutila, aby dítû nenav‰tûvoval. Pr˘ v zájmu jeho

klidného du‰evního v˘voje. Peníze posílal pfievodem na
úãet, domluvili se na tom, Ïe se s malou bude st˘kat ãa-
sem, aÏ povyroste a „bude mít ze v‰eho rozum“, jak mu
Dana vnutila svÛj názor.

„Zuzka je v pofiádku…Zuzka, ta ano!“ dodala v˘znamnû.
Nervóznû si pohrávala s krabiãkou cigaret, pamatoval ji

jako nekufiaãku. Její chování inzerovalo váÏn˘ problém. Ne-
tu‰il, o co jde, ale zmocÀoval se ho ãím dál víc nepfiíjem-
n˘ pocit. Snad nedostali zálusk na jeho byt? To by jim
mohlo b˘t podobné. Nic jiného ho ale napadnout nemoh-
lo. Odmítla jeho pozvání na sklenku vína, dal si tedy je‰tû
jednu hanáckou vodku na kuráÏ.

Alkohol ‰típal ménû neÏ její neãekaná slova:
„Jsem v jiném stavu!“
Ta vûta mu naãisto rozbofiila vzdu‰n˘ zámek, kter˘ si po-

stavil cestou z domova, silou semtexu. Rozmetala ho do
v‰ech stran a definitivnû. Kupodivu se v‰ak velmi rychle
vrátil k realitû. Stejnû to byl nesmysl. Pfiání pfiedãilo moÏ-
nosti. UÏ jednou jsou rozvedení a slepovat rozbit˘ dÏbánek
se nevyplácí.

„ No a?“
„ Problém je v tom, Ïe…“ odmlãela se, aby pak tvrdû

dodala: “Îe s tebou!“
Kdyby se v té chvíli utrhl masivní kfii‰Èálov˘ lustr u stro-

pu vinárny a spadl vedle nich, lekl by se asi ménû. Nevûfiil
vlastním u‰ím. Pfiekvapenû vyhrkl:

„Ty ses zbláznila!“
Pfies sedm mûsícÛ jsou rozvedeni, takfika rok s ní uÏ nic

nemûl. A to nejen díky tomu, Ïe byl prakticky bez pfiestá-
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nec s dlouh˘mi vlasy staÏen˘mi do uzlu. Asi hledal ve vínû
inspiraci, protoÏe zarputile ‰krtal cosi v bloku. Básník nebo
prozaik? Tak ãi onak, podle úãtu, leÏícím na ubruse, v‰ak
dnes jeho múzy polibky skrblily.

„Pfiejete si prosím?“ ‰ediv˘ muÏ ve fraku je‰tû ze staré
‰koly se uctivû pfiedklonil.

I on byl kusem téhle letité vinárny. I on by mohl vyprávût.
„Vodku!“ fiekl tónem, jako by objednával ‰ampaÀské

s kaviárem.
„Finskou?“ upfiesÀoval si vrchní.
„Hanáckou…prosím…“ ‰pitl Petr ·rámek, kdyÏ si uvû-

domil, co dnes stojí v takovém podniku dobrá znaãka. A to
musí pozvat Danu. Slu‰í se to pfiece.

Nikdy by si nepfiiznal, Ïe si tu skleniãku dal vlastnû na
odvahu. Byl rozechvûl˘ jako pfii prvním rande, jako pfii prv-
ní schÛzce.

Dana pfii‰la jako vÏdy s pûtiminutov˘m zpoÏdûním. Zve-
dl se, udûlal k ní krok. Usmál se a beze slov jí podal rÛÏi.
Bezmy‰lenkovitû se na ni podívala a ani se nesnaÏila vy-
jádfiit radost ãi podûkování. Usedla na nabízenou Ïidli a po-
loÏila ji vedle kabelky.

„Kávu!“ poruãila ãí‰níkovi.
Vázu s vodou, nabídnutou pro kvûtinu odmítla se slovy,

Ïe za chvíli pÛjde.
Zamrzelo ho to, ale nic nefiekl. Velmi dobfie v‰ak po-

chopil, Ïe jeho sen o udobfiení mizí stejnû tak rychle, jako
kdyÏ prve pfii‰el.

Kradmo si svou b˘valou Ïenu prohlíÏel, uÏ se nevidûli do-
br˘ch osm mûsícÛ. Také ona zhubla, vystoupily jí lícní kos-
ti, ze‰piãatûla brada. Rty se zúÏily do pfiísn˘ch ãárek, u ko-
fiene nosu se objevily r˘hy, které nemívala.
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vu a pfiítomnosti nedokázalo semínko její choroby charak-
teru vyklíãit? Nemûlo vhodnou pÛdu, nebylo zaléváno a pû-
stováno kfiiváctvím jiného?

Kdoví, nebyl psycholog a ani se jím nesnaÏil b˘t. Jako
tonoucí se chytal stébla logick˘ch argumentÛ, na které v‰ak
ona s oslí tvrdohlavostí nesly‰ela.

„VÏdyÈ ti opakuji, a ty to dobfie ví‰, Ïe jsme zkrátka spo-
lu nic nemûli. A uÏ jsi pár pátkÛ rozvedená. Tak co!“

„Co?“ zvedla se od stolu a mluvila svrchu. „Ty asi neví‰,
Ïe existuje zákon, kter˘ fiíká, Ïe b˘val˘ manÏel je povaÏo-
ván je‰tû tfii sta dní po rozvodu za otce eventuálního dítû-
te? Poslouchej dobfie – tfii sta dní! Se v‰ím v‰udy! A tedy
i s vyÏivovacími povinnostmi. Tak s tím laskavû poãítej. Ja-
ko my…“ uklouzlo jí.

Pfiestal ji poslouchat. Uhnul tváfií, aby nevidûl její nená-
vistn˘ pohled. KdyÏ se nadechl, aby jí fiekl nûco od plic, byl
u kavárenského stolku sám. Jak rozetnout ten právní ‰mo-
drchanec, nevûdûl. Naproti nûmu vadla rÛÏe.

Jediná cesta bude asi obrátit se na soud. Soud, soud -
ten pfiece fie‰í zloãiny…

Nic nevidící a nic nesly‰ící star˘ vrchní mu beze slova pfii-
nesl je‰tû jednu sklenku vodky. A kupodivu ji zapomnûl
pfiipsat k tûm pfiedcházejícím.

� � � � �

29

ZÁVISLOST NA VOLANTU

ní v práci, ale Ïe ona asi uÏ proto, Ïe Ïila s tím druh˘m,
ho odmítala i v tûch vzácn˘ch chvílích volna.

„Ví‰,“ zapálila si jednu cigaretu od oharku druhé, „bu-
deme se brát. A pak budeme potfiebovat kaÏdou korunu!“

Nerozumûl jí. Îe se chce znovu vdát, vcelku chápal. Ale
proã do toho plete peníze? A kdyÏ uÏ, proã to fiíká zrovna
jemu? AÈ pro zmûnu zapfiáhne toho druhého. To uÏ je pfie-
ce jejich vûc, nebo ne?

Usrkl vodky, aby mohl zváÏit odpovûì.
„Co s tím mám spoleãného?“
„VÏdyÈ pfiece fiíkám, Ïe jsem v jináãi. A jsem v tom s te-

bou!“ 
Panenky oãí mûla tvrdé jako dva kfiemeny. Dokonce ani

neuhnula pohledem, kdyÏ se na ni upfienû zadíval.
„To snad není pravda…“
Zavrtûl hlavou a pokusil se jí spoãítat na prstech, kolik

mûsícÛ spolu nespali. Nestaãily mu k tomu obû dlanû. Tak-
fika ho nenechala domluvit. Vyprskla, Ïe se s Lubo‰em za
ãtrnáct dní berou, aby je‰tû nebylo vidût kypící bfií‰ko. Dí-
tû, které se má narodit za pár mûsícÛ, si nechají a doufají,
Ïe Petr ·rámek nebude dûlat potíÏe.

Jin˘mi slovy – Ïe bude fiádnû platit dal‰í alimenty. Pût ti-
síc dává na Zuzanku, pro toho maliãkého bude zatím staãit
polovic. Celkem od nûho tedy oãekává sedm tisíc pût set
korun ãesk˘ch a to pravidelnû, jednou za mûsíc.

„Zatím…neÏ povyrostou…“ v˘znamnû zv˘‰ila hlas.
Zatnul ruce v pûsti, nevûdûl, jestli se má smát, nebo zu-

fiit. Zvykla si na nûm ‰típat dfiíví, ale tohle je tedy vrchol.
To v‰echno mu tady fiekla pfiímo do oãí a vÛbec se pfii tom
ani nezaãervenala. Nikdy by nevûfiil, Ïe se nûkdo mÛÏe tak-
hle zmûnit. Nebo byla odjakÏiva taková a jen díky jeho vli-
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Závislost
na volantu
„Z našeho Péti jednou bude závodník,“ říkávala
paní Dvořáková známým, kteří žasli, když viděli
malého, sotva čtyřletého kluka za volantem ro-
dinného vozu. Byl auty doslova posedlý. Už
když ho vozila paní Dvořáková v kočárku, roze-
znával všechny značky aut, která jezdila po sil-
nici, jeho největší zábavou bylo vedle hraní
s autíčky sledovat provoz na silnici. U nich na
vesnici velký nebyl, a tak s ním jezdívali na dál-
nici, tam zaparkovali a nechali ho, aby sledoval
auta a sděloval jim jejich výrobní značky. 

Jak mohl, hrnul se do tátova auta, a kdyÏ se mu popr-
vé podafiilo nastartovat, táta se vydûsil, ale nic se nestalo.
PéÈa nastartoval a pak zase motor vypnul. Táta si ho ob-
ãas vzal pfii fiízení na klín. KdyÏ trochu povyrostl, obãas ho
nechal projet se u nich doma na dvofie. Jen pár metrÛ,
vÏdyÈ za tu velkou dûtskou radost to stálo. Dvofiákovi byli
rozumní, nechali svého synka fiídit jenom pod dohledem. 

„Vyjeì mi z garáÏe,“ fiíkával pan Dvofiák PéÈovi celá lé-
ta, protoÏe vûdûl, Ïe radostnûj‰í zaãátek dne svému synovi
ani dopfiát nemÛÏe. PéÈa se na tu chvíli tû‰il, a kdyÏ sedûl
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vit nebude. Byl bystr˘, s uãením nemûl problémy, tak by
mohl jít i na vysokou ‰kolu a pak b˘t u nich ve vesnici tfie-
ba i starostou, vysoko‰kolák tam totiÏ byl jenom jeden a ten
uÏ byl v dÛchodu. 

Jak se fiíká, s jídlem roste chuÈ a Petra uÏ nebavilo jez-
dit jenom po okolí, obãas si tátovo auto pÛjãil i na cestu do
‰koly, která ale byla v tfiicet kilometrÛ vzdáleném mûstû.
KdyÏ táta nûkdy do práce autem nejel, Petr si v klidu pfii-
spal a pak se odvezl sám do ‰koly. Mámû to nevadilo, na-
opak byla ráda, Ïe její chlapeãek mÛÏe spát o pÛl hodiny
déle. 

Jednou ale Petra zastavilo nepfiehlédnutelné policejní au-
to kousek od ‰koly, kdyÏ jel po vyuãování domÛ. 

„Dobr˘ den, pane fiidiãi, va‰e doklady,“ poÏádal policis-
ta Petra, kter˘ stáhl okénko. 

Podal policistovi technick˘ prÛkaz, ten mûl táta zasunu-
t˘ za sluneãní clonou, pfiidal k tomu obãanku a v palubní
skfiíÀce na‰el v igelitovém pouzdfie zelenou kartu. 

„Je‰tû poprosím o vá‰ fiidiãsk˘ prÛkaz,“ Ïádal policista
a Petr jen rozpaãitû pokrãil rameny. 

„Nemám.“ 
„Vy jste si ho zapomnûl?“ 
„Nezapomnûl, ale já si ho je‰tû neudûlal, ale chystám se

na to,“ fiekl Petr popravdû a vÛbec ho nenapadlo, Ïe by to
mohl b˘t nûjak˘ zásadní problém. O tomhle se doma nikdy
pofiádnû nebavili, samozfiejmû vûdûl, Ïe by fiidiãák mít mûl,
ale kdyÏ nic neprovedl, nikoho nenaboural, tak by to ne-
mûlo pfiíli‰ vadit. 

Ale ono to vadilo. Petr musel nechat auto na místû a pak
dostal pfiedvolání k soudu, byl uÏ plnolet˘, a tak pfii‰el trest.
Sice podmínûn˘, ale trest to byl. 
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za volantem, doslova záfiil. A ‰lo mu to. Talent od pfiírody,
fiíkával táta. I kdyÏ byl PéÈa je‰tû mal˘ kluk, dokázal se ovlá-
dat a nikdy ne‰lápl na plyn víc, neÏ bylo tfieba, i rychlost
pfiidával s citem a pokaÏdé dokázal vãas zabrzdit. 

Od deseti fiídil líp neÏ táta a ten toho pozdûji, kdyÏ byl
syn dostateãnû velk˘, obãas vyuÏíval. Klidnû si dal panáka,
kdyÏ byli celá rodina nûkde na náv‰tûvû, protoÏe na zpá-
teãní cestû nechal fiídit syna. Ten cestu zvládne bravurnû,
pan Dvofiák si tím byl naprosto jist˘ a nedûlal si hlavu z to-
ho, Ïe by je mohli zastavit policajti. K nim do vesnice totiÏ
nejezdili, je‰tû nikdy se nestalo, Ïe by kontrolovali fiidiãe
v okolí jejich bydli‰tû, prostû venkov má v tomto smûru v˘-
hodu. Provoz je mal˘, tam by se páni policisté nudili, kdy-
by tam chtûli sledovat dodrÏování pravidel silniãního pro-
vozu. Lidé proto jezdili bez potfiebn˘ch dokladÛ, klidnû si
dali pivo na ÏízeÀ a fiídili, protoÏe nehrozilo, Ïe by je nû-
kdo u toho nachytal. Policisté pfiijeli jenom tehdy, kdyÏ jim
nûkdo zavolal, Ïe traktor skonãil v pfiíkopû nebo plnû na-
loÏen˘ valník se pfievrátil a silnice je plná brambor nebo
cukrové fiepy. Ale i k takov˘m událostem docházelo zfiíd-
kakdy, vlastnû uÏ léta se nic takového nestalo. KdyÏ obãas
nûkdo skonãil v pfiíkopu, poradili si svépomocí, policisty
k tomu nepotfiebovali. 

PéÈu motoristická vá‰eÀ nepfie‰la, ani kdyÏ dorostl do vû-
ku, kdy si mohl fiidiãsk˘ prÛkaz udûlat a pfiestalo se mu fií-
kat PéÈa. Ale jeho nenapadlo pfiihlásit se do auto‰koly
a upfiímnû fieãeno, ani jeho otec ho k tomu nenutil. Proã
taky, vÏdyÈ Petr se zatím projíÏdí jen po okolí a na fiidiãák
bude ãasu dost, aÏ si na nûj sám vydûlá. On si kdysi pfied
lety na nûj musel taky vydûlat vlastníma rukama. I kdyÏ Pe-
tr studoval stfiední ‰kolu a rodiãe doufali, Ïe se rukama Ïi-
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„Dokud fiidiãsk˘ prÛkaz fyzicky nemáte, tak sednout za
volant v Ïádném pfiípadû nesmíte!“ hfiímal soudce a v Pet-
rovi kypûla Ïluã. Na‰tvalo ho, Ïe s ním soudce tak jedná,
dotklo se ho, Ïe ho nezajímají jeho fiidiãské kvality. Vsadil
by se, Ïe fiídí stokrát líp neÏ ten velectûn˘ soudce, co z nû-
ho dûlá hlupáka, kter˘ by mohl na silnici nûkoho ohroÏo-
vat. A tak soudci fiekl, Ïe auto umûl fiídit dfiív, neÏ chodit,
jenomÏe jeho to rozbûsnilo je‰tû víc.

„Tohle tady vÛbec nefiíkejte, nebo nechám pfiedvést va-
‰e rodiãe a odsoudím je za to, Ïe ohroÏovali va‰i v˘chovu!“ 

Ze soudu jel Petr domÛ autobusem, ale druh˘ den sedl
za volant zase. UÏ si netroufal jet aÏ do ‰koly, ale jen do
sousední vesnice nav‰tívit kamaráda. Policajti se vynofiili
hned za zatáãkou na konci jejich vesnice a opakoval se uÏ
znám˘ scénáfi. Ale jak se fiíká, na v‰echno si ãlovûk zvykne
a Petr to tentokrát doma ani nefiekl. Mûl pocit, Ïe se vlast-
nû nic nedûje, obãas ho lapnou, pak ho u soudu postra‰í
a Ïivot jde dál. 

Petr ‰el k soudu potfietí, tentokrát svatosvatû slíbil, Ïe uÏ
s tím pfiestane, Ïe si uvûdomuje svoji lehkomyslnost. Tváfiil
se zkrou‰enû, poradil mu to jeden spoluÏák, tohle pr˘ na
soudce platí. Trestem byl zákaz fiízení, dokonce dvojnásob-
n˘, protoÏe stejn˘ ortel nad ním vyfikl i táta. Pfiestal dávat
klíãky od auta na vû‰ák v pfiedsíni, nechával si je v kapse
a svého syna varoval, aby se ani neopováÏil fiídit. 

Petrovi váÏnost situace do‰la také, soudce mu vysvût-
lil, Ïe se fiítí do kriminálu, proto poctivû jezdil do ‰koly
autobusem. Nebavilo ho to, ale rozhodl se, Ïe to vydrÏí.
Trest zase nebyl tak dramaticky dlouh˘. Mezitím odma-
turoval, na vysokou ‰kolu se zatím nepfiihlásil, vysvûtlil
rodiãÛm, Ïe si nejdfiív musí ujasnit, jak˘ obor by ho vlast-
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„Tak si okamÏitû fiidiãák pÛjde‰ udûlat,“ rozhodla máma
a Petr se ‰el pfiihlásit do auto‰koly. Respektive tam jel, pro-
toÏe se mu nechtûlo ãekat na autobus a táta zrovna ten den
nemûl Ïádnou cestu v plánu. 

„Dobr˘ den, pane fiidiãi, my uÏ se známe, Ïe?“ usmál
se na nûho policista, kdyÏ Petr zastavil za blikajícím po-
licejním vozem. „Poprosím o va‰e doklady,“ nepfiestal
se usmívat policista a dobrou náladu neztratil ani poté,
kdyÏ mu Petr zaãal vykládat, Ïe fiidiãsk˘ prÛkaz samo-
zfiejmû je‰tû nemá, Ïe by to od vãerej‰ka ani stihnout
nemohl, ale právû se jede pfiihlásit do auto‰koly, takÏe
ho dozajista co nejdfiív mít bude. 

Ale na policistu jeho plány Ïádn˘ dojem neudûlaly a Pe-
tr musel jít pofiádn˘ kus pû‰ky na autobus, protoÏe auto za-
se musel nechat na místû, jako vãera. A táta se pak pûknû
vztekal, kdyÏ si pro auto musel dojet na kole. 

A neÏ byl zase pfiedvolán k soudu, chytili ho je‰tû jed-
nou, kdyÏ si pÛjãil od známého sporÈák, kter˘ patfiil do fií-
‰e jeho snÛ a chtûl se jen tak kousek projet, aby sly‰el to
opojné burácení motorÛ, jímÏ jsou auta této znaãky speci-
fická. Mûl podezfiení, Ïe ho musel nûkdo udat, protoÏe pfie-
ce není normální, aby ho chytili pokaÏdé, kdyÏ fiídí. 

V˘hodu to ale mûlo, vûdûl, Ïe zase pÛjde pfied soud, tak
si nedûlal s fiízením starosti. Klidnû jezdil dál, sice jenom
tehdy, kdyÏ rodiãe nebyli doma, ale dával si pozor, aby ne-
jel nikam daleko, pfiece jenom nechtûl provokovat. 

Pak pfii‰el dopis do vlastních rukou a on ‰el k soudu po-
druhé. Soudil ho stejn˘ soudce, nicménû tentokrát na nû-
ho byl mimofiádnû nepfiíjemn˘ a dokonce na nûj zv˘‰il hlas,
kdyÏ se Petr hájil tím, Ïe uÏ je do auto‰koly pfiihlá‰en˘ a fii-
diãsk˘ prÛkaz brzy mít bude. 
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Ïádn˘ Stephen Hawking, ale tu‰il, Ïe Nikole, jak se b˘valá
spoluÏaãka jmenovala, o matematiku pfiíli‰ nepÛjde. A ne-
spletl se, na Ïádné v˘poãty nedo‰lo, zato vypili láhev skvû-
lého ‰ampaÀského, pak si je‰tû dali pár panákÛ whisky
a jointa, kter˘ch mûla Nikola slu‰nou zásobu. A ten bonus
byl taky. Ona byla v sexu evidentnû zku‰enûj‰í neÏ on, ale
po alkoholu a hlavnû po té marihuanové cigaretû ztratil os-
tych a povedlo se. I Nikola jeho v˘kon ocenila. 

DomÛ odjíÏdûl v povznesené náladû. A alkohol v tom
byl jenom ãásteãnû. Mûl ho moÏná je‰tû trochu v hlavû,
ale mnohem víc ho povzná‰el ten neb˘val˘ záÏitek z Ni-
koliny postele. Vlastnû to bylo poprvé, kdy byl s nûk˘m
takhle doopravdy, kdy ne‰lo jenom o sex v autû nebo
nûkde v pfiírodû. 

KdyÏ pfied sebou uvidûl známé blikající auto, ani se mu
nechtûlo v první chvíli zastavit. Mûl sto chutí dupnout na
plyn a tûm stráÏcÛm zákona ujet, ale rozmyslel si to. Uvû-
domil si, Ïe jezdí pofiád stejn˘m autem a Ïe policajti dobfie
vûdí, komu auto patfií a kdo je za volantem. Tak zastavil
a vítûzoslavnû jim dal ze v‰eho nejdfiív svÛj fiidiãsk˘ prÛkaz.
Koukli na nûj, ale Ïádn˘ velk˘ dojem to na nû neudûlalo. 

„Tak nám teì d˘chnûte,“ podal mu jeden z policistÛ al-
kohol tester a do Petra vjel vztek. Chtûl skoãit do auta a od-
jet, ale policista ho zadrÏel. Byl vût‰í a silnûj‰í a Petrovi by-
lo jasné, Ïe se mu nevysmekne. Tak d˘chl a je pravda, Ïe
mohl reakci policistÛ oãekávat. Ale stejnû ho to rozzufiilo,
kdyÏ ho vyzvali, aby vozidlo odstavil a pfiedal jim klíãky. Asi
to bylo euforick˘m záÏitkem, kter˘ mûl právû za sebou, nic
netu‰ícího policistu odstrãil, ten upadl na svého kolegu, oba
ztratili rovnováhu, vypadalo to jako scéna z laciné grotesky.
Petr toho vyuÏil, skoãil do auta a prudce vyrazil. 
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nû bavil. Táta by byl nejradûji, kdyby ‰el na práva, po-
volání advokáta mu pfiipadalo lukrativní a dÛstojné. Ma-
minka by ho zase ráda vidûla v bílém lékafiském plá‰ti,
pr˘ by si ho v‰ichni váÏili. Ale jemu se ani jedna z tûch-
to profesí nezamlouvala. Jemu by se líbilo dûlat nûco
s auty, tfieba navrhovat karosérie, nebo vym˘‰let tech-
nické zdokonalení. Ale chtûl tomu je‰tû dát ãas. 

Tak ‰el do práce, spoluÏákÛv otec potfieboval pár pra-
covníkÛ do své stavební firmy a mezitím se nach˘lil ãas
jeho trestu. Za vlastní peníze si zaplatil auto‰kolu, to se
líbilo hlavnû tátovi, kter˘ to povaÏoval za projev dospû-
losti, a velmi ho za to pochválil. V auto‰kole se nic uãit
nemusel, protoÏe v‰echno umûl, vûnoval se jen teorii
a fiidiãské zkou‰ky udûlal napoprvé. S ãerstv˘m fiidiãá-
kem se projíÏdûl krajinou a doufal, Ïe ho policisté zasta-
ví a pak jim pûknû sklapne, aÏ jim podá svÛj nov˘ fiidiã-
sk˘ prÛkaz. Ale neobjevili se. 

S fiidiãákem byl svût veselej‰í. Táta si koupil nové auto
a svoje pfienechal jemu, takÏe jeho akcie mezi kamarády
v˘raznû vyrostly. Hlavnû dívky stály o jeho pfiízeÀ, protoÏe
vozit se s ním autem bylo rozhodnû lep‰í, neÏ jezdit auto-
busem nebo vlakem. Petr si to uÏíval a hlavnû se radoval
ze svobody, kterou auto poskytuje. Neb˘t závisl˘ na jízdním
fiádu. Navíc neb˘t závisl˘ ani na penûzích, provoz auta pfie-
ce jenom nûco stojí, ale uÏ si vydûlával, navíc rodiãe byli
‰tûdfií a on byl jedin˘ syn. 

Jednou potkal b˘valou spoluÏaãku, kterou od maturity
nevidûl. Mûla radost, Ïe ho vidí a jeho to tû‰ilo také. Zkrás-
nûla. Vyprávûla mu, Ïe studuje pedagogickou fakultu a po-
tfiebovala by poradit s matematikou, ve které on byl, jak si
dobfie vzpomíná, skvûl˘. Petr sice nebyl v tomto pfiedmûtu
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Na‰el ho brzy, zase to byla stavební firma, nevadilo jim, Ïe
byl ve v˘konu trestu, strefil se do situace, kdy bylo víc prá-
ce neÏ lidí. Fyzická práce mu vyhovovala, ve vûzení hodnû
cviãil, tak byl moÏná v lep‰í kondici neÏ dfiív. V podstatû si
nemohl stûÏovat, jen kdyby zase mohl jezdit autem. Celou
dobu ve vûzení se mu v noci opakoval sen, jak svírá obû-
ma rukama volant a fiítí se kupfiedu takovou rychlostí, Ïe
ani nerozeznává jednotlivé artefakty okolní krajiny. Rychlou
jízdu miloval a touÏil po ní. 

Máma i táta mu kladli na srdce, aby se na fiízení vyka‰-
lal, Ïe tûch pár let zákazu vydrÏí a pak si to v‰echno vyna-
hradí. Táta mu dokonce slíbil, Ïe ho kdykoliv kamkoliv do-
veze a máma se nabídla, Ïe si obnoví svoje fiidiãské umûní,
aby mu byla k dispozici. V‰echno slíbil, vûzení pro nûho
nebyla Ïádná pfiíjemná Ïivotní zku‰enost, nechtûl se tam
vrátit. Ale touha sednout zase do auta, nastartovat a pak
‰lápnout na plyn v nûm Ïila a bobtnala. 

KdyÏ jednou rodiãe ode‰li na nûjakou náv‰tûvu, sedl
do auta a s doslova slavnostním pocitem vyjel z rodinné
garáÏe. Projel se po okolí, v‰echno bylo v pohodû, nikde
nikdo, Ïádné vozidlo s nápisem POMÁHAT A CHRÁ-
NIT. ProjíÏdûl se asi hodinu, ‰Èastn˘, blaÏen˘, pln˘ zvlá‰t-
ní nûhy. TûÏko by nûkomu ten pocit popsal, moÏná roz-
ko‰, uspokojení nebo nûco takového. Pak zase zajel do
garáÏe a bylo mu fajn. 

Klid na du‰i mu neãekanû pfiinesla i jeho práce ve sta-
vební firmû, i tam se obãas mohl posadit za volant nûjaké-
ho pracovního vozidla, mistr si v‰iml, jak se v autech vyzná
a Ïe s nimi umí zacházet. Tak ho tu a tam poslal s dodáv-
kou pro materiál, nûkdy dokonce na nákup. Byl v klidu,
protoÏe policisté málokdy zastavují sluÏební vozidla. Tak
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UÏ cestou mu krev v hlavû vychladla a uvûdomil si, Ïe je
v prÛ‰vihu. Dojel je‰tû domÛ, ale ani nestaãil v‰echno pfie-
vyprávût mámû, která se dívala na televizi, kdyÏ pfied jejich
domem zastavil blikající vÛz a Petr mûl za chvíli na rukou
pouta. Máma byla zdû‰ená a táta, kterého hluk probudil,
jen nevûfiícnû zíral. Do té doby podobnou scénu vidûl je-
nom v televizi. 

Petr dostal tfii roky nepodmínûnû, Recidivista, násilník,
navíc fiídil pod vlivem alkoholu a omamn˘ch látek, jak byl
u soudu charakterizován. Rodiãe nemohli uvûfiit, Ïe jejich
syn pÛjde do vûzení, a on to nechápal. Nic neukradl, ni-
koho nezabil a posílají ho za mfiíÏe mezi násilníky, vrahy,
zlodûje a podvodníky. A to je‰tû soudce tvrdil, Ïe dostává
tak mal˘ trest jenom proto, Ïe je je‰tû hodnû mlad˘ a dá
se to pfiiãítat jeho nevyzrálosti. 

Nakonec si odsedûl jenom polovinu trestu. Rodiãe za
ním jezdili na náv‰tûvy, pravidelnû mu psali, máma mu po-
slala uãebnici angliãtiny, nûmãiny a ‰panûl‰tiny, aby se mo-
hl jazykovû vzdûlávat, protoÏe podle jejího názoru na to
mûl ve vûzení ãas. Opravdu ho mûl a slovíãka se pilnû uãil.
Docela ho to bavilo a nejzábavnûj‰í na tom bylo uãit se
v‰echny jazyky najednou. Ostatní vûzni si z nûho sice tro-
chu utahovali, ale pak se jich k nûmu pár pfiidalo a on zor-
ganizoval docela efektivní jazykov˘ krouÏek. Dva z jeho
spoluvûzÀÛ mûli zájem o angliãtinu, jeden o nûmãinu a tfii
o ‰panûl‰tinu. On je vyuãoval a tím se nejvíc uãil sám. 

KdyÏ ho z vûzení propustili, mûl pocit, Ïe se vrací do ji-
ného svûta, kamarádi se kamsi rozplynuli, nepfiedpokládal,
Ïe je svût tak promûnûn˘. Firma, u které pracoval, uÏ ne-
existovala, kamarádÛv tatínek mûl podnikání dost a chtûl si
koneãnû uÏívat. Petr musel hledat nûjak˘ nov˘ pevn˘ bod.
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Kolobûh
Nemohl usnout. Posledních pár hodin, které ho
ještě čekaly, se táhlo jak chromý pes. Svět se
mu zpočátku smrskl na tři metry čtvereční,
otlučenou plechovou skříň a bidlo, tedy postel.
Po pár měsících měl jasno. Pochopil, kdo je ve
smečce alfa samec, tedy kápo, a kdo jen koště.
Stálo ho dost úsilí, než si ho muklové všimli.
Uměl rozdat rány, když to bylo nutné, a podělit
se o tabák a kafe s lidmi, které potřeboval. 

·ikovnû si fiídil kolchoz, aby mûl vÏdy, co potfieboval. Ba-
rákového neohroÏoval, spí‰ jen s ním táhl za jeden provaz
a schválnû hrál na to, Ïe tu vûznici a její reÏim respektuje
a tak si pohodlnû v kriminálu pfieÏíval. Poslední rok nemu-
sel spát na bidle, ale hezky dole, pfiipadal si skoro jako král.
Otoãil se ke zdi a snaÏil se srovnat my‰lenky. „Vãera veãer
bengo o sãítáku informoval, Ïe jdu domÛ. Pár chlapÛ, se
kter˘mi jsme pokojnû stáli v lajnû, hezky srovnáni po pûti
kusech, to aby se to lépe poãítalo, mi dokonce zatleskalo.
Blbci. KdyÏ jsem mezi nû pfii‰el, mûli mû za my‰áka. Dá-
vali mi nejhor‰í rajóny, pucoval jsem jejich zadûlan˘ hajzly,
uklízel cimry a já makal jako ‰roub. Dával jsem si sakra po-
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proã by mûli kápnout zrovna na nûho? TakÏe ani nepova-
Ïoval za nutné, aby mistrovi sdûlil, Ïe má nûkolikalet˘ zá-
kaz fiízení motorov˘ch vozidel. KdyÏ jezdí po stavbû a tu
a tam zajede pro cihly nebo pytle s cementem, tak to vlast-
nû ani fiízení není. 

MoÏná mohl takhle jezdit dlouho, tfieba aÏ do doby, kdy
by mu vypr‰el trest odebrání fiidiãského prÛkazu. JenomÏe
náhoda má svoje vlastní pravidla a nûkdy je hodnû zlomy-
slná. A tak mu do v˘jezdu z parkovi‰tû u obchodního do-
mu, kam jel pro materiál, nasmûrovala Ïenskou v drahém
autû. Nedal jí pfiednost a sráÏka ho pofiádnû pfiekvapila. Si-
ce z toho oba vyvázli bez váÏnûj‰ího zranûní, jen ona si stû-
Ïovala na naraÏená kolena. Netu‰ila, co tenhle okamÏik
znamená pro nûho. Jemu ale bylo hned jasné, Ïe se ães-
kého fiidiãského prÛkazu jen tak nedoãká… 

� � � � �
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ho veãera se se‰la rodinná rada a já ochotnû od dal‰ího
roãníku pfiestoupil do jiného uãili‰tû. Jo, otec mi pfiitáhl
otûÏe. ZÛstal jsem s minimálním kapesn˘m, cítil se poníÏe-
n˘ a sám mezi cizími spoluÏáky v prostfiedí jiného mûsta,
kam jsem dojíÏdûl vlakem. Tedy uÏ jsem nebyl syn pana fie-
ditele, naopak, brzy se mi doneslo, Ïe se dobfie ví, jaká by-
la rozluãka s pfiedchozím uãili‰tûm, neb je stará pravda, Ïe
se v âechách v‰ecko vykecá. Vzdûlávací ústav, kde jsem
mûl dohnat zame‰kané vûdomosti a kam jsem dojíÏdûl kaÏ-
dé ráno hezky v ‰est hodin, nebyl zrovna nedûlní ‰kolou
a podobn˘ch BezdûkÛ tam bylo víc neÏ dost. Mûsto nás lá-
kalo sv˘mi tajemstvími, hospÛdkami a zákoutími a postu-
pem ãasu bylo jasné, Ïe peãlivû odmûfiované kapesné ani
zdaleka nepostaãuje pokr˘t potfieby mé nespoutané du‰e,
v níÏ se jiÏ probudil desperát. Parta, do které jsem jiÏ dlou-
ho patfiil, spí‰e neÏ na vûdomosti spoléhala na to, Ïe uãi-
li‰tû potfiebuje kaÏdého studenta a mazáci fiíkali: „KdyÏ bu-
de‰ mít alespoÀ nûjakou docházku, nechají tû d˘chat.“ Tak
jsem spokojenû d˘chal, vysvûdãení bylo, jen penûz se ne-
dostávalo. Práce mi nevonûla, nechal jsem se ochotnû pfie-
mluvit, abych mimo studium je‰tû prodával autorádia. ·lo
to velmi dobfie. K technice mám od pfiírody talent, ob-
chodního ducha taky, co jsem prodal, prodal, vyinkasova-
né peníze odevzdal, dostal odmûnu a Ïil. Spokojenû a o to,
kde se sortiment bere, jsem se ani zbla nestaral. Zastavár-
ny, to byl svût, kter˘ jsem si rychle zamiloval, a získal tolik
potfiebn˘ pfiehled a kontakty, pochopil, jaké zboÏí je v kur-
zu, za kolik, ãeho je nedostatek a co jen leÏí na pultû bez
vût‰ího uÏitku, obãas jsem nûco rychle sehnal, dohodil ãi
jen zprostfiedkoval a vidûl, jak moje cena v partiãce stoupá.
Desperát se pfiestal rozhlíÏet a línû protahovat. 
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zor, jak to v kriminále chodí. UÏ mám nûco za sebou, ãór-
ky a podobnû, ale ta poslední mi srazila vaz. Jo, jasnû, tak
mi to pûknû spoãítali. Vlastnû, co jsem ãekal, dopadlo to
docela dobfie, ty tfii roky se daly vydrÏet…Kdy mû to vlast-
nû poprvé drapli?“ 

Jarou‰ek Bezdûka. „Já byl od maliãka ãíslo. Tatínek byl
fieditelem ‰koly základní, maminka ‰koly matefiské. Na‰e
spokojená rodinka byla mezi sousedy v tom dobrém oblí-
bená a spoleãností venkoncem vítaná. Po kom jsem zdûdil
geny dobrodruÏné, ví snad jen matka Pfiíroda. Ve ‰kole
jsem prolézal roãníky jen s odfien˘ma u‰ima a leckdy snad
jen díky autoritû táty, kter˘ ve snaze nedûlat mi protekci,
rozhodl o tom, Ïe „kluk bude chodit do té ‰koly, kde ne-
dûlám fieditele.“ Zkrátka, Ïádná sláva to nebyla, a jakmile
jsem nastoupil „do uãení“, bylo zfiejmé, Ïe mám zadûláno
na pofiádn˘ malér. V˘uka mne moc netrápila, odborn˘ v˘-
cvik taky nelákal, omluvenky jsem sekal jak BaÈa cviãky,
hezky jednou za tátu, jednou za mámu, a tak ke konci prv-
ního roãníku do‰la kantorÛm i mistrÛm trpûlivost a já, stu-
dent Bezdûka, mazal k ‰erifovi na kobereãek. Hájil jsem se,
jak nejlépe mohl, netu‰e, Ïe ve vedlej‰í kanceláfii naslouchá
m˘m fieãem otec, kter˘ kdyÏ usly‰el v‰e, co jsem uvedl, za-
pomnûl na pedagogické zásady a pln spravedlivého hnûvu
odepjal fiemen a mne ztrestal na místû. „·koda rány, kte-
rá padne vedle,“ dodal po exekuci, uvûdomiv si prostfiedí,
ve kterém trest vykonal. ¤editel uãili‰tû si patrnû pomyslel,
jak je dobfie, Ïe dal ‰kolní psycholoÏce, kterou nedávno za-
mûstnal, tento t˘den volno a v‰echny ujistil, Ïe celou udá-
lost ponechá v tajnosti. „Snad si to Jarda, pane kolego, bu-
de pamatovat,“ dodal, kdyÏ se spolu v‰ichni louãili. Ale jak
jsme se za tûch pár mûsícÛ poznali, moc tomu nevûfiil. To-
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mandle.“ Podporuãík Trávníãek, kter˘ pfiebíral noãní sluÏ-
bu se sotva ohlédl, protoÏe podepisoval knihu sluÏeb a kni-
hu instruktáÏí. „Jo, ãárky a statistiky, to je to, oã tu bûÏí,
pane kolego…“ snaÏil se odlehãit situaci, ale Zoubele prs-
kal jako kfieãek: „Jasnû, uÏ deset let to sly‰ím na kaÏd˘ po-
radû. Ale dnes jsme to dotáhli k dokonalosti,“ poklepal si
na ãelo a v˘znamnû se podíval na starou skfiíÀ. „Aha,“ po-
chopil dozorãí „budeme mít v ‰uplíku pozdrav.“ Zoubele
mávl rukou a pádil ke schodÛm, protoÏe právû „padla“.
Trávníãek si zavolal hlídku a v rámci instruktáÏe probrali
situaci, drby a kdo ví co je‰tû. „Moc se tady nezdrÏujte,
koukejte makat na spisech a dodrÏovat kontrolní body.
Máme nového ‰éfa a ten potfiebuje ukázat, jak mu to je-
ho nové ko‰tû dobfie mete.“ StráÏmistr Marek se snaÏil
zavtipkovat: „VÏdyÈ je deset let Ïenatej…“ „Padej!“ odsekl
dozorãí a sáhl do svého „mámivého ‰uplíku“, jak s oblibou
fiíkal a zahloubal se do jeho obsahu. Byla to celkem klasi-
ka. Pfiidûlené spisy, zprávy pro státního zástupce, doÏá-
daãka, Trávníãek jen obrátil oãi ke stropu, uÏ vidûl hro-
madu papírÛ a nakonec, a je to tady, vyhodnocení ãinnosti
policisty… „Je‰tû mi tam dej fotku,“ pomyslel si podporu-
ãík, „a ãíslo bot, oufiado.“ KdyÏ doãetl, dlouho se díval
z okna. „Poãítá‰ vagony, Václave?“ ozvalo se ode dvefií,
kde postával nadpraporãík Zbynûk, kter˘ mûl v ruce list
papíru, kter˘, jak dozorãí Trávníãek poznal na první po-
hled, ãerstvû stvofiil vedoucí oddûlení. „Spí‰ roky do v˘slu-
hy,“ procedil mezi zuby. „¤ekni mi, kde mám sehnat
v jednom mûsíci dva znám˘ pachatele. PapírÛ po kolena,
vytváfiet preventivní akce pro mládeÏ,“ vypoãítával na prs-
tech jedné a pro jistotu si pfiipravil i druhou ruku, „zpra-
covávat trestÀáky, co mi starej pfiidûlí, vyplÀovat infor-
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To moje noãní cestování vlakem domÛ. Noc byla vlahá,
koleje spokojenû zvonily, prÛvodãí se nechtûl obtûÏovat
kontrolou jízdenek, svûtla vagonu jen problikávala a mnû
se takov˘ zpÛsob cestování pfiestal líbit. Napadlo mne, Ïe
si pofiídím vlastní auto. ¤ídit dovedu, koneckoncÛ jiÏ jsem
mnohokráte vezl zmoÏené kamarády ze ‰koly domÛ a to,
Ïe nemám fiidiãák, mne vlastnû ani zvlá‰È netrápilo. Cou-
ral jsem se ulicemi, dumal a v‰iml si rodinného domu, kte-
r˘ mûl okna v letní noci uzavfiená. „Á, tady bude nûkdo
na dovolené…“ pomyslel jsem si a pro jistotu zazvonil
u dvefií. Nepfiekvapilo mne, Ïe nikdo neotevfiel, nebo Ïe se
ani v místnostech nerozsvítilo. Zkusil jsem si vlézt do cizí
zahrady a objevil zahradní domek pln˘ kutilského náfiadí.
Opatrnû jsem vzal za kliku a kupodivu otevfiel dvefie. Po-
padl jsem kuffiík s velmi kvalitní vrtaãkou a ani jsem se
snad pofiádnû nerozhlédl, pfieskoãil plot a mazal domÛ.
Adrenalin mi dûlal dobfie, druh˘ den jsem mûl velké ‰tûs-
tí, zboÏí pronesl mûstem a ke v‰emu jej i dobfie prodal. Jo,
to bylo nûco. Cítil jsem se jako král a pán svého Ïivota.
Slídit po nocích jako ohafi, tipovat domy a byty - a to vzru-
‰ení, kdyÏ jsem vlezl dovnitfi, se nedalo popsat. Na nûjaké
auto jsem úplnû pozapomnûl.

� � �

Nástup sluÏby v oddûlení SluÏby Ïelezniãní policie byl ja-
ko obvykle pln˘ ãerného humoru, kolegiálního r˘pání
a v‰udypfiítomné administrativy. „Je‰tû Ïe tady nemusíme
stát v pozoru a hulákat, Ïe po dobu mojí sluÏby se nic
zvlá‰tního nestalo,“ ulevil si praporãík Zoubele, „starej se
zase zahrabal do statistik a Ïe pr˘ potfiebujeme zvednout
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rej zrovna slídí po zboÏí ve vagonech…No nic. Má‰ to
u mne.“ Oba se zasmáli a dozorãí nemusel ãekat dlouho.
Vedoucí provedl kontrolu a byl spokojen˘. Krátce si popo-
vídali a oba mûli klid. A byla pÛlnoc, klid pfieru‰ovala jen
hlídka obãasn˘mi relacemi a dotazy, lustracemi osob a au-
tomobilÛ, hlá‰ením o kontrolních bodech, prohlídkách Ïe-
lezniãních zásilek. Dozorãí pro formu informoval o prÛbû-
hu sluÏby operaãní stfiedisko, aby zjistil, Ïe spí‰e otravuje,
zkrátka v‰e bylo v nejlep‰ím pofiádku. 

Nad ránem zazvonil telefon. Nestaãil se pfiedstavit a sly-
‰el rychlé pokyny: „Zdar, Václave. Zhasni a podívej se
z okna. Nûco bych pro tebe mûl.“ Zhasl svûtlo a zasyãel
do telefonu: „Karle, jestli je to zase nûjaká volovina…“ tu-
‰il, Ïe se tentokráte ve svém odhadu m˘lí. „Tak povídej.“
„Václave, podle kolejí si to nûkdo ‰nûruje na nádraÏí. Ne-
se s sebou v náruãí krabice. Tak mi vysvûtli, proã nejde na
nádraÏí po silnici?“ Nadporuãík jen zafunûl. „UÏ ho vidím,
figuru. Karle ohlídej mi ho z tvé strany, jo?“ Ani neãekal
na odpovûì, popadl vysílaãku: „Nafta pût, já Nafta.“ „Na
pfiíjmu, nikdo jinej tady není.“ Nadporuãík si pomyslel, Ïe
kolega Zbynûk je prostû komik, ale nechtûl se zdrÏovat:
„Podívej, k nádraÏí podle vykládkové koleje si to ‰nûruje
maník. Vláãí s sebou nûjakej náklad. Nikam nemÛÏe zdrh-
nout, tak si na nûj v klidu poãkejte.“ „Rozumím, jdeme.
Ozveme se.“ Dozorãí si pomyslel, Ïe je sice Zbynûk ka‰-
par, ale ví, co se má dûlat. Pak podûkoval hradlafii, kter˘
neopomnûl brblat, Ïe by chtûl mít taky takovou fajnovou
práci, kde by ostatní dûlali za nûj. Houkl do vysílaãky, Ïe
jde k hlídce, a vyrazil. 

� � �
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maãní systémy, ET¤, bûda, kdyÏ si ze státního zastupitel-
ství pfiinese‰ vracák k do‰etfiení, zajistit, abych mûl pfiehled
o obvodu, bûda, kdyÏ statistika ukáÏe, Ïe se tam zvedl ná-
pad, protoÏe budou nahofie fivát, Ïe nedûláme prevenci,
hÛfi, kdyÏ si úfiedník spoãítá, Ïe je naopak nápad mal˘,
protoÏe potom pr˘ nic nedûláme. A je to jen proto, Ïe
tam skoro spím. Já si snad toho pachatele vykoukám z ok-
na!“ Otoãil se a vidûl kolegu, jak se zubí: „Jo, Václave,
sluÏba není druÏba a svût˘lka na konci tunelu nevidût,“ do-
dal a vzal si knihu jízd. „Ten tvÛj optimismus…to miluju.
Hlavnû moc nejezdûte,“ zavrãel dozorãí, „nejsme na divo-
kém západû a hlavnû tfiicet kilometrÛ na noãní sluÏbu je
podle vedení dostateãn˘ poãet kilometrÛ, abychom mohli
náleÏitû pomáhat a chránit.“ Nadpraporãík se nenechal
vyvést z míry. „Knihu opatfiím fotkou ministra vnitra, kdy-
by mne náhodou pfiepadla potfieba neoprávnûné jízdy.“
„Vole,“ ocenil kolegÛv nápad dozorãí a podíval se na ho-
dinky. „Jasnû, Václave, utáhnout tkaniãky a ven,“ odtu‰il
nadpraporãík a hvízdnul na kolegu. Po minutû za obûma
policisty zaklapla tûÏká mfiíÏ a dozorãí si rozhodil hroma-
du papírÛ po stole. „Jednou tohle sepí‰u a vydám kniÏnû,“
pohrozil smûrem ke kanceláfii vedoucího a zaãal znechu-
cenû Èukat do klávesnice.

Zazvonil telefon. Dozorãí se podíval na hodiny a podivil
se, tolik hodin. „Sly‰ím...“ víc nedodal, protoÏe ze sluchát-
ka se ozval spokojen˘ hlas Karla Malena, kter˘ zrovna ve-
ãer slouÏil na hradle, ze kterého mohl pohodlnû pozorovat,
co se dûje v policejní sluÏebnû: „Zdar Václave, hlásím, Ïe ti
v revíru slídí ‰kodná. TvÛj ‰éf jde na kontrolu. Tak aÈ má‰
v kanceláfii ustláno.“ „Jo, díky, Karlíku,“ usmál se Trávní-
ãek a dodal: „Kdybys mi spí‰ dohodil nûjak˘ho pa‰íka, kte-
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lat fízly. Jsem to prostû vÛl. Pochodoval jsem podle bará-
ku a po pe‰unku, uÏ jsem vidûl perony na nádraÏí, sotva
padesát metrÛ daleko. Oddychl jsem si.“

Kdyby to nûkdo vyprávûl, asi by si v‰ichni mysleli, Ïe to
je jen policejní latina. Jen Jarou‰ek vy‰el za roh Ïelezniãní
budovy, koukal jako blázen. Pfiesnû proti nûmu stáli dva
policisté, salutovali a velmi slu‰nû se ptali, kam Ïe to jde,
takhle nepohodlnû po kolejích. V první chvíli lapal po de-
chu a nevûdûl, co má vlastnû odpovûdût. Zkou‰el vysvûtlit,
Ïe pospíchá na vlak, ale kdyÏ se pfiifiítil dal‰í policista, po-
chopil, Ïe asi spadla klec. Vzpomnûl si na v˘prask v fiedi-
telnû a v poslední chvíli zkusil tvrdit, Ïe ty balíky prostû na-
‰el. „No jo, tak to je tedy jiná,“ pravil vlídnû nadpraporãík
Zbynûk, „a chtûl jste je odevzdat, tak to bychom nemûli
zdrÏovat. A kdybyste, mlad˘ muÏi, ne‰lapal mezi kolejemi,
trefil byste k nám na sluÏebnu rovnou. Tak raãte.“ 

„Policajti mû zavfieli za katr a já se jen modlil. Vûdûl jsem
celkem pfiesnû, Ïe ten barák bude je‰tû pár hodin volnej,
doufal jsem, Ïe neÏ se majitel vrátí, budu venku, protoÏe
kromû kompu a tiskárny na mû nic nemûli. Docela dlouho
mi to vycházelo. Hodinu jsem je tahal za nos a vym˘‰lel
jedno za druh˘m. S ãím jsem ale nepoãítal, byla aktivní dÛ-
chodkynû, která mû asi vidûla, jak lezu pfies plot. Nemûla
telefon, ale vytrvalost, do‰ourala se do mûsta na fízlárnu,
kde v‰e poctivû nahlásila. Zaslechl jsem vysílaãku, kde by-
lo celkem slu‰nû popsáno, kudy jsem ‰el, co nesl a mûl na
sobû. A bylo vymalováno.“  

Nyní zíral do poslední tmy v base a ãas se táhl jako
chrom˘ pes. „Tak takhle mû lízli poprvé. A pak zase a za-
se. Naposledy mi to spoãítali. Tfii roky. Po roce za mnou
na‰i pfiestali jezdit. Ani se jim nedivím. Sedût proti na‰im
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„No jo, potfieboval jsem tenkrát trochu penûz. Nedafiilo
se mi nic a já si nechtûl pÛjãovat, natolik jsem byl hrd˘.
Pak mi zastavárník fiekl, Ïe nutnû potfiebuje pro klienta po-
ãítaã. A kdyÏ bude rychle, ocení to. On bude mít písíãko,
já prachy. Mûl jsem náhodou v merku nóbl barák, pan
podnikatel, kter˘mu se dafiilo. Vlezl jsem tam jako vÏdyc-
ky, hezky zadem. âokl, kterej normálnû lítal po zahradû,
byl nûkde v útulku, takÏe dobr˘. Barák svítil novotou. Je‰-
tû Ïe majitel je drÏgre‰le a nemá dÛm napíchnutej nûkam
na pult. To mám stoprocentnû zji‰tûn˘. Ti kluci z ochran-
ky mají taky v hlavû vymeteno a za pivo a panáky pustí
kdeco. Zlat˘ âechy. Do patra na verandu jsem vylezl po
hromosvodu, kde bych se shánûl po Ïebfiíku. Bingo. Pání-
ãek asi chystá Vánoce i v létû, jak tak koukám na krabice.
V batÛÏku mám vercajk, ten se bude hodit. Lehce zapá-
ãit… no kdyÏ to nejde hrubou silou, pÛjde to silou je‰tû
hrub‰í… a je‰tû….. Jsem to stejnû kluk ‰ikovnej. Dvefie se
otevfiely a já vlezl dovnitfi. Jára je prostû ‰ampion. Jen co
zkontroluju obsah… Jo. Je to tady. Dokonce s instalaãní-
mi cédéãky… Adrenalin mi zaplavil celé tûlo. Snad si uÏ
ani nevzpomenu, jak rychle jsem slezl dolÛ a kter˘ ãert mi
napískal, Ïe jsem se vrátil pro tiskárnu. Stejnou cestou
jsem se vrátil a podíval se na hodiny. Jo, klape to. Za sla-
bou hoìku mi jede první vlak, za dal‰í jsem v zastavárnû.
Do osmi jsem zpût se slu‰n˘m v˘dûlkem. Tak. Dám si ci-
gárko a potom pÛjdu na nádraÏí. Vezmu to radûji zadem,
podle kolejí, protoÏe je to krat‰í a vyhnu se bengÛm. Tou-
hle dobou tady projíÏdûjí.“ Obrátil se na posteli na záda
a poloÏil si ruce pod hlavu. 

„Jo, hezky jsem si to spoãítal. Musel mû napráskat ten
podûlanej nádraÏák. JenÏe, koho by napadlo, Ïe bude vo-
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Sok v lásce
Z cizího pohledu jsem nejspíše vypadala šťast-
ně. Měla jsem dobrou práci, pěkný byt a dlou-
holetý vztah s hezkým a slušným mužem jmé-
nem Robert. Bohužel vše nebylo tak, jak by se
zdálo. Můj partnerský život ztratil jiskru a náš
vztah se pomalu přeměnil spíše ve zvyk. Po os-
mi společných letech vyvstala otázka, zda
chceme dále pokračovat jako dvojice, nebo jako
dva jednotlivci. Nakonec jsme se, i přes společ-
ně vynaloženou snahu, z této partnerské krize
nevyhrabali. Tak jsme se jednoho dne dohodli,
že vzájemné trápení ukončíme. Doufala jsem,
že snad jednou k sobě najdeme cestu nazpět,
ale když ani po měsíci se nic nezlepšilo,věděla
jsem, že je to definitivní konec. 

PfiestoÏe jsme se roze‰li jako dva dospûlí lidé, nebyla
jsem s odlouãením zcela vyrovnaná. MoÏná to bylo zvy-
kem na neustálou pfiítomnost nûkoho dal‰ího poblíÏ. Na-
jednou jsem nevûdûla, co vlastnû budu dûlat sama po ve-
ãerech, co uvafiit atd. Uvûdomíte si, jak moc vás ten dru-

51

ZÁVISLOST NA VOLANTU

tfii hodiny a nevûdût, co si povídat. Dûs. Prosit se jich
o prádlo a o vûci, které si nemohu koupit v kant˘nû.
O balíky a vûci na pfiilep‰enou. Vlastnû jsme si jinak ne-
psali. Jo, jak splatím dluhy, kde budu bydlet, jak seÏenu
práci, jak…. Dnes nevím nic. Jen to, Ïe ráno odsud vy-
padnu,“ rekapituloval svÛj Ïivot. Tfieba se mu ho právû
nyní podafií otoãit a v‰echno mu vyjde. Pak by se rodi-
ãÛm mohl ozvat, napadlo ho.

� � � � �
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koho ti pfiedstavím,“ mû vedla smûrem ke svému spo-
leãníkovi. „Tohle je Marek. Marku, moje dobrá pfiítelky-
nû Aneta,“ fiekla Katka. Vzal mû za ruku a políbil ji.
„Moc mû tû‰í,“ fiekl Marek a pak se mi zadíval do oãí.
Nebudu lhát, zapÛsobilo to na mû. 

A pak, jak to tak b˘vá, kdyÏ dlouho nevidíte své pfiáte-
le, zaãnete mezi nimi poletovat jako lesní vãela, abyste se
dozvûdûli co nejvíce novinek. Veãer pokroãil a moji kama-
rádi se zaãali mezi sebou bavit o nûjakém spoleãném zá-
jezdu, takÏe jsem vypadla z konverzaãního kola ven. Zaãa-
la jsem se rozhlíÏet po nûkom, s k˘m bych se dala do fieãi
a zachytila podobn˘, ponûkud znudûn˘ v˘raz ve tváfii Mar-
ka. K˘vla jsem na nûj, zda mû registruje, a on pfiitakal. Vza-
la jsem si pití a vyrazila k nûmu, protoÏe u mû nebylo vol-
né místo. Dali jsme se sice s panem neznám˘m zpoãátku
trochu nejistû do fieãi, ale po chvíli uÏ byla konverzace v pl-
ném proudu. Vzpomnûla jsem si na Katãina slova v telefo-
nu a mírnû zaflirtovala. Stejnû jsem si pfiece myslela, Ïe ho
tam pfiivedla hlavnû kvÛli mnû. 

Se‰lost pomalu konãila a Katka za mnou pfii‰la, zda si
vezmeme taxi spoleãnû domÛ. Souhlasila jsem a Marek se
v podstatû hned obratem zeptal, zda mu dám na sebe kon-
takt. Nûco na nûm skuteãnû bylo, a tak jsem vytáhla vizit-
ku a dala mu ji. 

Bûhem cesty domÛ jsem to nevydrÏela a poptala se Kat-
ky na Marka. Dozvûdûla jsem se, Ïe je to nov˘ spolupra-
covník, sice na jiném oddûlení, ale ve stejné firmû a Ïe cho-
dí s jejich partou na obûdy. A ano mûla jsem pravdu – pfii-
vedla ho, protoÏe si myslela, Ïe by se mi mohl líbit. A ano,
mûla pravdu – líbil se mi a moc. 

Hned dal‰í den mi zapípal mobil. Pfii‰la mi sms zpráva
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h˘ ovlivÀuje, i kdyÏ jste spolu poslední mûsíce uÏ plno-
hodnotnû ani nemluvili. 

Jednou mi zavolala kamarádka Katka. Pátrala, jak to
v‰echno sama zvládám, ale samozfiejmû mû chtûla, jako
v‰echny svobodné kamarádky, vytáhnout nûkam na „lov“
muÏsk˘ch. „Mûla by sis alespoÀ zaflirtovat, aÈ zase získá‰
nûjaké sebevûdomí. Je‰tû jsi mladá, ale ãasu zase není to-
lik, ví‰?“ fiekla do telefonu. Miluji tahle moudra. Jako kdy-
bych to já sama netu‰ila, ale chápu, Ïe to myslí dobfie.
Ov‰em na nûjak˘ „lov“ mû tedy nedostane, z puberty jsem
uÏ vyrostla. KdyÏ se ale zmínila o zahradní párty, kterou
pofiádal ná‰ kamarád Karel, souhlasila jsem, Ïe dorazím.
Pfiece jen tyto typy akcí byly vÏdycky moc pfiíjemné. Tû‰ila
jsem se, aÏ zase uvidím mé dlouholeté známé tváfie a usly-
‰ím ty vtipné hlá‰ky, coÏ nemyslím ironicky. 

Byla sobota, jak malovaná. Samozfiejmû jsem nevûdû-
la, co na sebe, ale nakonec se mi Ïenské dilema poved-
lo rozlousknout. Pak jsem si je‰tû uvûdomila, Ïe nemám
„vlezné“. TakÏe jsem po cestû je‰tû koupila nûjaké to pi-
tí ve veãerce. 

Dorazila jsem, zazvonila a zpoza rodinného domku se
vynofiil Karel. Ta rychlost mû aÏ pfiekvapila. Vypadal
pfiesnû tak, jako kdyÏ jsem ho vidûla naposledy, coÏ by-
lo asi pfied dvûma lety. Jako vÏdy mû na pozdrav vrouc-
nû objal a je‰tû neÏ jsem mu staãila vrazit do ruky fla‰-
ky, uÏ mû táhl za ruku na terasu, kde uÏ byli ostatní kum-
páni v plné zábavû. Mezi nimi i kamarádka Katka, ale ne
sama. Vedle ní sedûl pomûrnû pohledn˘ muÏ. „Îe by je-
jí nov˘ pfiítel?“ pomyslela jsem si. V tu chvíli se Katka od
svého spoleãníka odvrátila a vyskoãila mi v ústrety. Ob-
jala mû, dala pusu na tváfi a se slovy: „Pojì, pojì, nû-
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kousky byly dokonce dûlány na míru. Mezi takov˘mi vûcmi
vyãnívala pfiedev‰ím koÏená bunda, která mûla na zádech
nakresleného draka. Jak jsem si ji zvûdavû prohlíÏela, tak
se za mnou ozvalo: „Kdybys nûco takového chtûla, tak ti
to zafiídím. Dûlá je mÛj dobr˘ kamarád.“ Otoãila jsem se na
nûj a fiekla: „PromiÀ, Ïe se ti hrabu ve vûcech, ale tu bun-
du jsem si zkrátka musela prohlédnout!“ zamluvila jsem
trapnou situaci. „Úplnû v pohodû… Pokud se tedy mohu
taky hrabat ve tv˘ch vûcech, hlavnû v tûch krajkov˘ch…“
usmál se na mû ‰ibalsky. 

A pak to pfii‰lo. Napsal mi mÛj expfiítel Robert: „Jak se
má‰?“ Bylo to jako rána z ãistého nebe. „Proboha, proã mi
napsal? KdyÏ se mûl ozvat, tak nic a teì se ptá, jak se
mám? Co ãeká, Ïe odepí‰u?“ pomyslela jsem si. MÛj mi-
nul˘ partnersk˘ Ïivot se právû nabourával do toho nynûj‰í-
ho milostného dobrodruÏství. „Mám se dobfie a co ty?“
odepsala jsem vlastnû jenom ze slu‰nosti. Nemám ráda li-
di, ktefií neodepisují, jako kdyby jim z toho snad mûly upad-
nout ruce nebo co, ale je pravda, Ïe jsem vlastnû odpovûì
znát nechtûla. Stejnû záhy pfii‰la: „Mám se celkem dobfie.“
¤ekla jsem si v duchu, Ïe je to tedy v‰e, co jsme si mûli
sdûlit, ale m˘lila jsem se. Cink. Dal‰í zpráva: „Upfiímnû,
vlastnû ti nepí‰i, abych se zeptal na takovou ptákovinu, ale
chtûl jsem vûdût, jestli bys nûkdy ne‰la ven na kafe tfieba.
Trochu mi chybí‰“. Cítila jsem vztek. VÛbec jsem nechápa-
la, proã se mi snaÏí znova vlézt do Ïivota. âasu na vûtu
„trochu mi chybí‰“ mûl opravdu aÏ dost. Nedokázala jsem
najít ta správná slova, jak mu dát vhodnû najevo, Ïe uÏ je
mezi námi opravdu definitivní konec. Nehodlala jsem kvÛli
nûmu zahodit pûtimûsíãní vztah a ani jsem nebyla pfiipra-
vená na osobní setkání. „PromiÀ, já prostû nemÛÏu. Nejde
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z neznámého ãísla. Doufala jsem ve skrytu du‰e, Ïe je to
Marek: „Ahoj. Nevím, jak ty, ale myslím na tebe. Nechce‰
nûco podniknout? Marek.“ Náklonnost z druhé strany byla
tedy potvrzená. Navíc jsem nevûdûla, co s naãatou nedûlí,
tak jsem odepsala: „Také na tebe myslím. Má‰ nûjakou
pfiedstavu, co bychom mohli podniknout?“. Odpovûì byla
témûfi okamÏitá: „Klasika - první rande, takÏe kino a veãe-
fie.“ Nebylo proã nesouhlasit. 

Rande probíhalo naprosto fantasticky. Neustále jsme
mûli o ãem mluvit, smáli jsme se, a dokonce jsme se shod-
li i na filmu. Zkrátka to bylo tak vydafiené, Ïe jsem se roz-
hodla Marka pozvat je‰tû na skleniãku k sobû domÛ.
Ov‰em jen u skleniãky jsme neskonãili. I ten sex byl abso-
lutnû famózní. Kolem pÛlnoci se Marek omluvil, Ïe musí
dal‰í den do práce, a tak se oblékl, zavolal si taxi, vá‰niv˘m
polibkem se rozlouãil a ode‰el. MoÏná to bylo tou samotou
nebo jeho ‰armem, ale i kdyÏ jsem vûdûla, Ïe sex na prv-
ním rande není zrovna ideální, bylo mi to jedno. I kdyby se
uÏ neozval, tak to zkrátka stálo za to. O tfiicet minut po-
zdûji mû Marek pfiesvûdãil o opaku. Pípnul telefon: „Jsi
fantastická. Doufám, Ïe mû bude‰ chtít je‰tû vidût, protoÏe
já urãitû chci. Pfieji ti dobrou noc.“ Usínala jsem doslova
s blaÏen˘m pocitem. 

Jak plynul ãas, ná‰ vztah se pomalu a harmonicky roz-
víjel. Trávili jsme spolu ãím dál více ãasu, takÏe jsme se na-
konec dostali do fáze, kdy jsem se ãásteãnû nastûhovala
k nûmu do bytu a naopak, abychom nemuseli po kaÏdém
intimním záÏitku spûchat domÛ. Na jednu stranu se mi to
i líbilo, protoÏe jsem mûla koneãnû moÏnost poznat mého
nového amanta skrze jeho vûci. A opravdu mû pfiekvapil.
Evidentnû si kupoval pouze kvalitní obleãení a nûkteré
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mená, Ïe mû nejspí‰e sleduje na kaÏdém kroku! Vûdûla
jsem, Ïe si to uÏ nemÛÏu nechat pro sebe, protoÏe teì uÏ
se to net˘kalo jenom mû, ale i mého pfiítele, a to bylo ne-
pfiijatelné. Zatáhla jsem v‰echny závûsy v bytû, napadlo mû
totiÏ, Ïe by mû ten blázen mohl sledovat klidnû i daleko-
hledem, jelikoÏ ví, kde mám okna. Cítila jsem se aÏ zne-
chucenû, kdyÏ mi do‰lo, Ïe moÏná tohle není první den,
kdy mû sleduje. „Co kdyÏ to trvá uÏ déle? VÏdyÈ mÛÏe mít
i nûjaké fotky,“ zaãala jsem ztrácet hlavu. Nakonec jsem
v potemnûlém bytû poãkala, aÏ se vrátí Marek domÛ. Ih-
ned, jak dorazil, tak na mnû vidûl, Ïe není nûco zcela v po-
fiádku. V‰echno jsem mu vyklopila. „Proã jsi mi to nefiekla
uÏ dfiív?“ zeptal se mû starostlivû. „Nemyslela jsem si, Ïe se
to bude stupÀovat. Brala jsem to jenom jako jak˘si záchvat
Ïárlivosti. Ale teì uÏ se to t˘ká i tebe a to mû dûsí. Moc
mû mrzí, Ïe jsem tû do toho zatáhla,“ zaãala jsem pomalu
breãet. Marek mû okamÏitû objal a pak se mû snaÏil utû‰it:
„Já tû v tom ani náhodou nenechám. Vyfie‰íme to spolu.“
Náhle jsem ucítila úlevu a zároveÀ i mírn˘ úsmûv na rtech.  

Cel˘ víkend zÛstal Marek u mû doma, coÏ mi dalo tro-
chu pocit bezpeãí. SnaÏila jsem se uklidnit, abych mohla
zváÏit budoucí kroky, kdyby se situace zhor‰ila. Myslela
jsem totiÏ, Ïe zatím to není tak váÏné, aby se tím mohla za-
b˘vat policie. Na druhou stranu jsem se nemohla zbavit
pfiedstavy, Ïe mû mÛÏe kdykoliv napadnout. Proto jsem si
na‰la pfies internetové mapy novou cestu do práce a zvá-
Ïila jsem i moÏnost jet do práce MHD. Nakonec jsem se
rozhodla pro MHD. Je logiãtûj‰í, Ïe tak budu více v bez-
peãí, protoÏe budu neustále mezi lidmi. Na druhou stranu,
kdybych jela autem, tak si na mû tfieba mÛÏe poãkat ve fi-
remní garáÏi. Hrozná pfiedstava. 
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to. Nezlob se,“ víc jsem napsat nemohla. Cítila jsem na-
jednou, jak se mi hrnou slzy do oãí. 

Od onoho ru‰ivého incidentu s b˘val˘m pfiítelem uplynul
nûjak˘ ãas. UÏ jsem na to i zapomnûla, ale Robert evi-
dentnû ne. Byla jsem v práci a mobil najednou zahlásil no-
vou pfiíchozí zprávu. AniÏ bych se podívala, kdo mi vlastnû
pí‰e, otevfiela jsem zprávu a zaãal ãíst: „Tak ty má‰ nové-
ho chlapa??? To proto mû nemÛÏe‰ vidût???“ V momentû
jsem cítila, jak se mi doslova sevfiel Ïaludek. Uvûdomila
jsem si, Ïe to pí‰e mÛj expartner a je‰tû ke v‰emu ve vel-
mi agresivním duchu. Témûfi okamÏitû jsem obdrÏela dal‰í
zprávu: „KdyÏ tû nemÛÏu mít já, tak nikdo!!! Rozumí‰? Já
uÏ se postarám, aby ses ke mnû vrátila!“ âetla jsem to zno-
va a znova, stále dokola a naprosto jsem nechápala, co se
dûje. Pak mi do‰lo, Ïe pokud si to myslí skuteãnû váÏnû,
tak se nacházím v opravdu ‰patné situaci. Za tûch osm let
samozfiejmû ví, kde pracuji, kde bydlím, jaké mám auto,
kde parkuji, zkrátka ví o mnû naprosto v‰e a mÛÏe toho
snadno zneuÏít. Pak jsem se trochu uklidnila tím, Ïe moÏ-
ná je to jenom nûjak˘ momentální záchvat vzteku. VÛbec
jsem netu‰ila, co mû ãeká, jinak bych tu situaci brala více
váÏnû. Markovi jsem doma nic nefiekla, pfiece jenom to ne-
byla jeho vûc a moÏná bych zbyteãnû vyvolávala paniku. 

Neubûhl v‰ak ani t˘den a situace se v podstatû opako-
vala znova. Marek musel neãekanû o víkendu do práce,
a jelikoÏ sám auto nevlastnil, tak si pÛjãil to mé. Stejnû
jsem ho ten den nepotfiebovala. Asi deset minut po jeho
odchodu pípnul mobil. Skoro stoprocentnû jsem vûdûla,
kdo mi pí‰e. „Vidûl jsem toho chlapa a vím, Ïe je to ten
tvÛj nabíjeã, bral si totiÏ tvoje auto! Couro!“ ãetla jsem ve
zprávû. Teì uÏ jsem skuteãnû ucítila strach. Tohle totiÏ zna-
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mila jsem si, Ïe mám kolem sebe lidi, kter˘m nejsem lho-
stejná, coÏ mi skuteãnû dodalo sebedÛvûru. 

Celou cestu domÛ jsem pfiem˘‰lela, jak s tím volnem na-
loÏím. Má dobrá nálada v‰ak skonãila, kdyÏ jsem dorazila
domÛ. UÏ z dálky jsem vidûla, Ïe na vchodov˘ch dvefiích vi-
sí nûjak˘ plakát. „Îe by snad domovník vyvûsil nûjaké
oznámení?“ pomyslela jsem si. ·erednû jsem se spletla. Na
plakátu byla moje fotka a pod ní nápis Nejvût‰í kurva sto-
letí. Snímek jsem poznala okamÏitû. Robert ho stáhnul
z mého profilu na sociální síti. UÏ zase jsem ucítila tu neji-
stotu. Zaãaly se mi klepat ruce. Vzteky jsem plakát utrhla
a roztrhala na co nejmen‰í kusy. Mûla jsem ‰patné tu‰ení,
Ïe tohle nebude jedin˘ v˘pad proti mnû. Nem˘lila jsem se.
KdyÏ jsem se rozhlédla po okolí, spatfiila jsem, Ïe na nûja-
k˘ch sloupech vefiejného osvûtlení jsou dal‰í vyvû‰ené pla-
káty. Byl to marn˘ boj. „Skuteãnû mám teì zaãít lítat po
okolí jako ‰ílená a strhávat plakáty?“ fiekla jsem si v duchu.
Pak mi do‰lo, Ïe tohle pfiesnû Robert zam˘‰lel. Chtûl,
abych zaãala jako blázen bûhat po ulici, strhávala ty plaká-
ty a tím pfii‰la o zbytky dÛstojnosti. „Ne! Nebudu se tady
poniÏovat!“ zamítla jsem. 

Ve‰la jsem do bytu a zhluboka se nadechla. ZváÏila jsem
v‰echny moÏnosti a nakonec jsem si fiekla, Ïe to zkrátka bu-
du ignorovat a kdyby se mû nûkdo ze sousedÛ zeptal, co
to má znamenat, zkrátka jim povím: „To je práce mého b˘-
valého pfiítele a já nehodlám mrhat ãas soudy.“ 

Veãer pfii‰el Marek. Ty plakáty samozfiejmû vidûl. Bylo
na nûm vidût, Ïe je ponûkud rozladûn˘ z mé reakce. „A ty
to nebude‰ fie‰it?“ zeptal se mû na‰tvanû. „Ne, nebudu.
Právû se ztrapnil on sám. Jeho ubohost je bezedná,“ od-
povûdûla jsem s naprost˘m klidem. Marek se nad mojí re-
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Zase byl chvíli klid, ale i v práci si moje kolegynû v‰imly
mé napjatosti. Nechtûla jsem o tom moc mluvit, ale po na-
léhání se to ve mnû zlomilo a já fiekla v‰echno. Informace
o mém momentálním stavu se dostaly aÏ k mému nadfiíze-
nému. Za‰el k mému stolu a se slovy: „Pojì se mnou. Chci
si s tebou promluvit,“ jsem se zvedla a následovala jsem ho
do jeho kanceláfie. „Sly‰el jsem nûjaké drby o tom, Ïe tû
terorizuje tvÛj b˘val˘ pfiítel,“ fiekl a pokynul mi, abych si
sedla naproti. „BohuÏel, je to pravda,“ odpovûdûla jsem se
sklesl˘m pohledem. „Mám takov˘ návrh,“ povûdûl vstfiíc-
nû. „Jak˘?“ zeptala jsem se s mírn˘m náznakem strachu.
Bála jsem se, Ïe mû bude chtít suspendovat. „Vezme‰ si
placené volno a dá‰ se dohromady. Trochu jsem se zaãal
bát, Ïe jsi zaãala pít nebo tak. V‰iml jsem si, Ïe jsi taková
mimo, Ïe nemá‰ úplnû pfiítomn˘ pohled. Musí‰ se mu
zkrátka postavit, protoÏe bych tû nerad ztratil kvÛli nûja-
k˘mu blbci,“ a ãekal na moji reakci. Zvedla jsem hlavu
a vidûla starostlivost v jeho tváfii. Bál se o mû. Tak jsem
s jeho návrhem bez odkladu souhlasila: „To je vcelku do-
br˘ nápad. Volno by mi asi udûlalo dobfie. A mám odejít
hned?“ Stále se na mû upfienû díval a pok˘val s pocho-
pením hlavou. Zvedla jsem se ze Ïidle a ode‰la z kancelá-
fie. U svého stolu jsem beze slov vzala kabelku a sako a za-
mífiila jsem k v˘tahu. Kolegynû mû celou dobu pozorova-
ly a pak za mnou jedna vybûhla, chytla mû za paÏi a ze-
ptala se: „Co se dûje Anet? Kam jde‰?“ Podívala jsem se
na ni a povûdûla jsem jí, co se stalo. „No, ale to je cel-
kem dobr˘ nápad, ne?“ tázala se a hledala v mé tváfii od-
povûì. Mírnû jsem se usmála a pok˘vala hlavou. Objala
mû a pak se mi snaÏila dodat odvahy: „Jsi silná Ïena. Ne-
nech si od nûho nic líbit!“ Ta slova byla pfiíjemná. Uvûdo-
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ale to znamená, Ïe si nemÛÏu dát ani pivo. Musím jet au-
tem, zná‰ mû,“ fiekl. „No a co kdybys pfiespal u mû na po-
hovce?“ napadlo mû. Karel po krátkém mlãení souhlasil.
Dohodli jsme se na pátek a rozlouãili se. 

Jakmile jsem zavûsila, v‰imla jsem si, Ïe mám pfiíchozí
zprávu. Musela jsem ji obdrÏet bûhem hovoru. Najednou
se má dobrá nálada opût zmûnila na strach. Zhluboka
jsem se nadechla a zprávu jsem otevfiela. „Doufám, Ïe se
ti líbily ty plakáty. Jenom abys vûdûla, tak to byl pouze
zaãátek. Dobfie ví‰, Ïe mám i pikantnûj‰í fotky,“ ãetla
jsem. Uvûdomila jsem si, o ãem mluví. KdyÏ byl ná‰ vztah
v zaãátcích, tak jsme si obãas vymûÀovali intimní fotky.
Tenkrát to bylo takové vá‰nivé gesto, nyní to byla oprav-
du nebezpeãná zbraÀ. Zapípal mobil. „Udûlám ti ze Ïivo-
ta peklo, ty krávo!“ a mobil mi vypadl z ruky. Propukla
jsem v usedav˘ pláã. 

Pfii‰el pátek a já se trochu vzpamatovala. Nicménû jsem
se cítila v neustálém ohroÏení. Obãas ve mnû zapáãila pa-
ranoia, jelikoÏ jsem z okna zahlédla na chodníku nûjakého
muÏe a já bych pfiísahala, Ïe to byl Robert. Ta situace na
mû doléhala ãím dál více. Zazvonil zvonek. Lekla jsem se
a pomyslela si: „Co kdyÏ to skuteãnû byl Robert a teì na
mû zvoní?“ Pomalu jsem do‰la aÏ ke dvefiím. Znova se
ozval zvonek. Opût jsem sebou cukla. Na intercomu jsem
zmáãkla tlaãítko pro hovor a zeptala jsem se: „Kdo je
tam?“ Na druhé stranû se ozvalo: „Tady Karel. PusÈ mû do-
vnitfi!“ Ulevilo se mi a pustila jsem Karla nahoru. Pootev-
fiela jsem opatrnû vchodové dvefie a ãekala, aÏ Karel pfii-
jde. Je‰tû neÏ mû staãil pozdravit, tak jsem se mu vrhla ko-
lem krku. Byla jsem tak ‰Èastná, Ïe ho vidím. Pofiád jsem
ho drÏela v náruãí a on rozpaãitû fiekl: „Ehm, ahoj tedy…“
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akcí zamyslel a pak mi povûdûl: „Jo, asi má‰ pravdu. Po-
slouchej, musím ti nûco fiíct.“ Koukla jsem na nûj s táza-
v˘m v˘razem. „Musím odjet na sluÏební cestu. Bude to na
t˘den,“ sdûlil mi. Trochu jsem znejistûla, protoÏe to zna-
menalo, Ïe budu sama. „Asi to nemÛÏe‰ odmítnout, Ïe?“
zeptala jsem se jen pro jistotu. „BohuÏel nemÛÏu. Jinak by
mû vyrazili. Vím, Ïe jsi teì v blbé situaci, ale neboj se. Kdy-
by se nûco stalo, tak mi okamÏitû zavolej a já pfiijedu. Hla-
va nehlava,“ ujistil mû. Nemohla jsem nic víc dûlat. Ales-
poÀ jsem mûla ãas zajet tfieba za mámou a b˘t u ní tfieba
na dva dny. Ov‰em pak jsem si uvûdomila, jak˘ má moje
máma ‰est˘ smysl a já bych jí musela v‰echno fiíct a tím
bych jí jenom pfiivodila zbyteãné starosti. TakÏe jsem ná-
v‰tûvu zamítla. Ale uvûdomila jsem si, Ïe nûkdo by mohl
pfiijet ke mnû. 

Zavolala jsem tedy Karlovi. VÏdyÈ právû u nûj jsem po-
znala novou lásku. Jeden ãas jsme si byli opravdu blízcí.
Nemyslím jako milenci, ale jako opravdu blízcí pfiátelé.
VÏdycky jsem si více rozumûla s muÏi neÏ se Ïenami.
Ov‰em jakmile se Karel oÏenil, pfiestali jsme se vídat. Na-
‰tûstí to nebylo kvÛli jeho Ïenû, ale kvÛli tomu, Ïe krátce
po svatbû jeho Ïena porodila, coÏ samozfiejmû Karla za-
mûstnalo. Karel mi zvedl telefon skoro ihned. „Ahoj Karle!
Chtûla jsem jenom vûdût, co dûlá‰ a jestli bys nemûl ãas na
pivo nebo tak,“ fiekla jsem do mobilu ráznû. Karel mûl evi-
dentnû dobrou náladu, moÏná byl i rád, Ïe mu volám: „Jas-
nû. To je vskutku dobr˘ nápad. Kdy a kde?“ Pfiekvapilo mû,
Ïe bez zaváhání souhlasil. Do‰lo mi, Ïe asi potfiebuje takz-
vanû „vypadnout“ z rodinného Ïivota. Po krátkém pfiemí-
tání, kam bychom za‰li, jsme se nakonec dohodli, Ïe Karel
pfiijede ke mnû a pÛjdeme si spolu nûkam sednout. „No jo,
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provodila aÏ k autu. Zaparkoval pfiímo vedle mû. KdyÏ jsme
dorazili, v‰imla jsem si na svém autû nûãeho nezvyklého.
Mûla jsem hodnû po‰krábané auto, ale nebyly to pouhé
‰krábance. „Nûkdo“ na nûj vyryl nápis „‰tûtka“. Málem
jsem omdlela. Karel mû chytl za ruku a ujistil se, Ïe jsem
v pofiádku. Zblízka se na to podíval a pak prohlásil, Ïe je
to nejspí‰ vyryté nûjak˘m klíãem. „Co mám dûlat? Já uÏ
nemÛÏu. I kdybych zavolala teì policii, tak je to slovo pro-
ti slovu,“ fiekla jsem. Karel se na mû nesouhlasnû obrátil:
„No, ale to není tak zcela pravda.“ Nechápavû jsem na nûj
zírala. „Já mám totiÏ v autû namontované kamery. KvÛli
poji‰Èovnû. UÏ nûkolikrát jsem totiÏ fie‰il obouchané auto.
Vût‰inou se to stalo na parkovi‰ti, tak jsem se rozhodl pro
tohle fie‰ení. Jestli chce‰, tak vyndám pamûÈovou kartu
a mÛÏeme se na to kouknout spolu.“ Cítila jsem úlevu, pro-
toÏe kdybych mûla záznam jako hmatateln˘ dÛkaz, mohla
bych koneãnû Roberta zaÏalovat a nahlásit ho na policii. 

Vrátili jsme se tedy do mého bytu. Vzala jsem note-
book a zasunula do nûj pamûÈovou kartu z kamery, kte-
rá byla namífiena právû na bok vozu, kde se nápis obje-
vil. Na záznamu byl vidût i ãas. Pfietáãeli jsme záznam
a aÏ kolem tfií hodin nad ránem se pachatel objevil. Stál
ke kamefie zády. Nemohla jsem uvûfiit vlastním oãím. „Ta
bunda!“ staãila jsem jenom vykfiiknout. Byl to Marek. Ne-
dostávalo se mi vzduchu, nemohla jsem skoro d˘chat, jak
jsem byla v ‰oku. Ale nechápala jsem, proã to udûlal, ale
ani jak to provedl, protoÏe mûl b˘t pfiece na sluÏební ces-
tû. Zavolala jsem tedy Katku, protoÏe dûlá na personál-
ním oddûlení. Sdûlila mi, Ïe Marek skuteãnû odjel na slu-
Ïební cestu, ale jenom do ãtvrtka. Následnû jsem i od ní
zjistila, Ïe v pátek mûl v plánu jít na kamarádovu naro-
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Pustila jsem se ho. Trochu se zamraãil a pak se mû zeptal:
„Dûje se nûco nebo mû opravdu tak ráda vidí‰?“ V tu chví-
li jsem si úplnû nebyla jistá, co mám dûlat a tak jsem mu
povûdûla: „Pojì dovnitfi, v‰echno ti vysvûtlím.“ 

Uvafiila jsem kafe a v‰echno jsem mu vylíãila. „Krucinál,
já mu rozbiju hubu a bude pokoj!“ byla jeho reakce. „To tû
nesmí ani napadnout. Je‰tû by tû pak zaÏaloval za napa-
dení a pÛjde‰ sedût,“ fiekla jsem mu. Na chvíli se odmlãel
a pak, aby odlehãil konverzaci, fiekl: „Myslím, Ïe potfiebu-
je‰ panáka. Vyrazíme nûkam? Budu tvÛj ochránce, alespoÀ
pro dne‰ní veãer.“ Nucenû jsem se usmála a odpovûdûla
jsem: „Jo, to je v˘hodná nabídka, ale jenom pokud budu já
platit.“ Karel mû chytl za rameno, koukl mi do oãí a po-
vûdûl: „Tak na to okamÏitû zapomeÀ.“ 

Vyrazili jsme tedy ven. Byla jsem skuteãnû ráda, Ïe mám
vedle sebe nûkoho, kdo se mû snaÏí rozpt˘lit a hlavnû za-
mûstnat konverzací o v‰em moÏném, jenom ne o mém b˘-
valém pfiíteli. Bûhem veãera jsme se znova uÏ o Robertovi
nebavili. Povídali jsme si o jeho Ïenû, dítûti a práci. Karel
byl fiidiã kamionu a odjakÏiva miloval auta. MoÏná i proto
si vybral zamûstnání, jaké mûl. âas od ãasu se také rád hra-
bal v autech. Byl to takov˘ automechanik amatér. Veãer
pokroãil a já uÏ jsem zaãala b˘t pomalu „spoleãensky una-
vená“. Zavelela jsem tedy k ústupu, pfiesnûji k návratu do-
mÛ. Usnuli jsme kaÏd˘ v jiné místnosti.

Ráno jsem Karlovi opût uvafiila kávu a udûlala nûjakou
men‰í snídani, aby nejel domÛ s kocovinou. Dal si krátkou
sprchu a pak se ke mnû pfiipojil. „UÏ budu muset jet. Pfie-
ci jenom mám urãité závazky,“ naráÏel na svou rodinu.
„Ale vÏdyÈ jo. Myslí‰, Ïe tû tady chci mít cel˘ víkend? Jsi
spad z vi‰nû, kamaráde,“ fiekla jsem vesele. Karla jsem do-
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PraÏsk˘
Modrovous
Ačkoliv byla neděle, probudil se, jako každý
den, už o šesté. Letitý zvyk ještě z dob,
kdy chodil na sedmou do práce do lisovny.
Už je to pěkných pár měsíců, co tam nedě-
lá, ale předčasně se budit nepřestal. Ostat-
ně, nespavostí trpí od předčasného konce
svého prvního manželství…

Îena v posteli po jeho levé ruce spala v podivné polo-
ze. Naznak, témûfi v pozoru. „Jako na márách! “ napadl
ho nevesel˘ vtip, kter˘ dovedl pobavit pouze jeho.

Pootevfien˘mi ústy jí unikaly drnãivé zvuky, které by za-
milovan˘ manÏel nazval pochrupáváním, v opaãném pfiípa-
dû „nesnesiteln˘m chrápáním“. On byl pro druhou verzi.

Jako by cítila, Ïe o ní pfiem˘‰lí, zmûnila polohu a otoãi-
la se k nûmu bokem a zády. Lehká pfiikr˘vka jí sjela ponû-
kud stranou a odhalila linii, pfiipomínající koncertní kytaru.
Je‰tû pfied nûkolika t˘dny by neodolal, teì lhostejn˘m zra-
kem pfiejel bílé polokoule a pomyslel si nûco o tom, jak je
zprvu kaÏdá jiná a nakonec v‰echny tak zoufale stejné. AÈ
hubené ãi plno‰tíhlé, blond˘nky nebo ãernovlásky. V tom
se tedy vyznal, mohl by psát romány.
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zeninovou oslavu. To tedy vysvûtlovalo, jak se mohl v so-
botu ve tfii ráno objevit u mého auta. 

OkamÏitû jsem se vydala na policii, abych ho udala.
KdyÏ ho policie vyslechla, v‰echno dávalo smysl. Ten mo-
bil? Jednou v noci, kdyÏ jsem spala, mi vzal telefon a na-
‰el tam skuteãné zprávy od Roberta. Nepochopitelnû ho to
rozãílilo. Rozhodl se svého soka vyfiadit tím, Ïe si koupí no-
vou sim kartu a její ãíslo pak v mém mobilu pfiifiadí k Ro-
bertovi. TakÏe celou dobu mi ty ‰ílené esemesky psal Ma-
rek. A ten plakát ho napadl v práci, kdyÏ vidûl kolegu, jak
vyrábí plakáty na novém plotru. To auto mûl taky v plánu,
ale o nûco pozdûji. Nakonec, kdyÏ se vracel z té oslavy, se
pod vlivem alkoholu rozhodl, Ïe to spáchá o nûco dfiíve.
Nevûdûl ov‰em, Ïe je pfii tom ohavném ãinu nahráván. 

Nejvût‰ího pe‰ka dostal ten nepfiíãetn˘ Ïárlivec tím, Ïe
svého soka v lásce tûmi útoky nevyfiadil. S Robertem jsme
se k sobû vrátili, vlastnû i tak trochu díky nûmu a jeho fiá-
dûní. A dnes spolu máme krásného syna. 

� � � � �
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Proã jen si brala tu vodku do koupelny. V podnapilém
stavu pak ve vanû vdechla vodu… Úãast druhé osoby ne-
byla prokázána, vÏdyÈ tûlo ne‰Èastnice neneslo ani sebe-
men‰í stopu nûjakého násilí. Byla to jen taková docela
hloupá a obyãejná nehoda. A on si pfii pohfibu i docela
nelíãenû poplakal. Za pár dnÛ si v‰ak uÏ ve zdûdûném
bouráku vozil Kvûtu Poprovou, majitelku uzenáfiství. Mû-
la velké úspory, silnou postavu a slabé srdce. Nevadilo
mu jejích sto dvanáct kilo Ïivé váhy, ale spát s ní brzy po
sÀatku pfiestal. Ona pak ze Ïalu jedla je‰tû víc, pfietûÏo-
vané srdce to nemohlo dlouho vydrÏet. A kdyÏ na ní jed-
nou v noci, jen tak z legrace, vybafl v gumové masce
smrÈáka, omdlela leknutím.

Prasklo jí srdíãko, fiíkalo se pak v ulici a nikdo se nedi-
vil. VÏdyÈ ona paní vedoucí tak moc papala, a ty tuky jsou
stra‰n˘ svinstvo, paní…

V my‰lenkách vstal a zamífiil do koupelny. Zrcadlo vra-
celo obraz ‰tíhlého muÏe ostfie fiezan˘ch rysÛ obliãeje, ãer-
né oãi jako trnky, vlasy barvy antracitu, dlouhé kotlety, kte-
ré se dnes nenosí, a brada do modra zbarvená tvrd˘mi vou-
sy. Mohl by se holit tfiikrát dennû. Kdysi si chtûl nechat na-
rÛst bradku, ale zase ho to nesmírnû svûdilo. Ve fabrice mu
proto pfiezdívali Modrovous, koho by napadlo, Ïe to jednou
bude víc neÏ trefné pfiirovnání?!

Mûli to v rodinû, dûd i otec se holil bfiitvou. On od ma-
liãka nesná‰el pohled na krev a bfiitvu zásadnû odmítal.
S pfiedstavou krve u nûho byla neoddûlitelnû spojena, pro-
toÏe jak dûda, tak i otec se jí kaÏdou chvíli pofiezali a pak
se natírali kamencem, aby zastavili krvácení. Proto si z prv-
ní v˘platy koupil elektrick˘ strojek, bez kterého si pak uÏ
nedovedl ranní hygienu pfiedstavit.
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Potfietí Ïenat˘, dvojnásobn˘ vdovec.
Tuhle, ani v duchu ji uÏ neoslovoval jménem, si na‰el

prostfiednictvím inzerátu. Poprvé to s ní ale bylo hezké, pfii-
znal si. V polo‰eru stolní lampy se zdála b˘t o deset let
mlad‰í. Nemotornû, témûfi jako panna se nad ním nad-
zvedla a opatrnû nasedávala. Vydávala pfiitom ze sebe táh-
lé ‰tkaní, které ho silnû vzru‰ovalo. Nikdy nemûl o Ïeny
nouzi, dávno se z nûho stal labuÏník. Vûdûl, Ïe nejhezãí je
zauãovat mladé, nezku‰ené dívky, nebo si naopak hrát se
zrající Ïenou, která byla dlouhou dobu bez partnera. V tom
spojení je cosi pikantního, pikantnûj‰ího neÏ v prvém pfií-
padû – opu‰tûné Ïeny na rozdíl od mladiãk˘ch uÏ vûdí, o co
jde, ale dlouhé hladovûní jim vrací onu zvlá‰tní hravost, ne-
nasytnost a poÏitkáfiství. A to plnû vynahradí pfiípadné ne-
dostatky krásy zavinûné uÏ stárnutím. A pfiiãetl-li je‰tû k to-
mu i jejich úspory, co víc si mohl pfiát.

Îena po jeho boku zasténala ze spaní a znovu se otoãi-
la. LeÏela teì tváfií proti jeho obliãeji. Ve v˘stfiihu noãní ko-
‰ile ji vadlo bílé Àadro protkané pavuãinou modr˘ch Ïil,
vrásky na krku pfiipomínaly ãerstvû uvláãené pole.

Jeho láska k ní vyschla úmûrnû se tenãícímu bankovnímu
kontu. O rozvodu v‰ak nemohlo b˘t ani fieãi, protoÏe by pfii-
‰el o vilku, do které se nastûhoval, a to by velice nerad.

Proã jen jsou tak paliãaté, pfiejel si dlaní bradu s noãním
strniskem. KaÏdá je jiná a v‰echny stejné!

Jako Jana, po dlouhém ãase si vzpomnûl na svou první
Ïenu. U té by rozvodem pfii‰el o Volvo, moc na tom voze
lpûl. JakÏe tenkrát znûla lékafiská zpráva? Udu‰ení z uto-
pení. Nûkdy staãí velmi mal˘ obsah vody vnikl˘ do plic ve
vanû pfii koupeli, ale v‰echno svûdãilo pro nehodu se smut-
n˘m koncem.
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„ Pojì je‰tû na chvíli do postele,“ zaprosila nedoãkavû.
I pfies tkaninu cítil bobtnající bradavky, ale tentokrát ho to

nevzru‰ilo. Vzhledem ke svému zam˘‰lenému plánu ji v‰ak
nemohl odmítnout. Pfiemohl se, aby vypadal co nejzamilo-
vanûji a objal ji. Pfiisála se k jeho ústÛm. Polaskal jí dmoucí
se Àadra a nechal se odvést do loÏnice. Nejdfiíve svlékla jeho
a pak sama sebe. UÏ ho pohled na její nahé tûlo nevzru‰o-
val, musela mu zku‰enû pomoci rukou, aby se vzmuÏil. 

„To nic, brouãku…“ kousala ho do lalÛãku ucha. „UÏ ti
roste, uÏ je pûkn˘…“

Pak do‰iroka roztáhla stehna a nedoãkavû ho pfievali-
la na sebe. V její nenasytnosti ãetl strach opou‰tûné Ïe-
ny, která si chce k sobû za kaÏdou cenu svého partnera
pfiipoutat.

Povedlo se mu v‰ak neãekané. Po chvíli milostného bo-
je mu zatnula zuby do ramene a vyrazila ze sebe dlouh˘,
jásav˘ kfiik. Chtûl z ní vyklouznout, ale podrÏela ho v sobû
do poslední chviliãky.

„Líbilo se ti to?“ uji‰Èovala se po chvíli.
Pfiik˘vl a posadil se na lÛÏku.
„Chtûl jsem tû dneska pozvat na v˘let…“
„To by bylo hezké! A kam?“ projevila zájem.
„Do ·árky!“
„Tam jsem nebyla od ‰kolních let,“ zasnila se.
„Jsou tam hezké kouty,“ pfiik˘vl. „A aÏ se projdeme, tak

si sedneme v zahradní restauraci u ml˘na na svaãinku…“
Z domu vy‰li ruku v ruce, pozdravili se s rodinou Janeã-

kÛ, která se chystala na chalupu. V tom okamÏiku pogra-
tuloval sám sobû za tu ‰Èastnou náhodu. KdyÏ bude nejhÛfi,
jistû dosvûdãí o jejich ‰Èastném manÏelském Ïivotû. VÏdyÈ
je na vlastní oãi vidûli, jak se drÏí za ruce.
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Pohled na krev celoÏivotnû nesná‰el, v pfieneseném slo-
va smyslu by neusekl hlavu kufieti ani za milion. Pfii pouhém
pohledu na odfiená kolena mu bylo na zvracení, k omdlení
nemûl daleko pfii obyãejném odbûru na sedimentaci.

Do dlaní nakapal kolínskou vodu, pfiejel obû tváfie a sá-
hl po hfiebenu. Chodbou se nesly kroky EvÏenie. Ohrnul
v úsmû‰ku rty, to je ale jméno! EvÏenie uÏ také vstala a mí-
fiila na klozet. Pfiedstavil si ji, jak bosá, rozcuchaná, v noã-
ní ko‰ili s mastn˘m flekem na prsou od veãefie usedá na
mísu a stiskl zuby.

Jak on ji nenávidí! Bylo v‰ak tfieba ovládnout se. UÏ to
nebude dlouho trvat.

Pospí‰il si, aby byl v kuchyni první. Postavil se ke spo-
ráku, nechal na pánviãce rozpálit tuk. Do vroucího oleje
pak poloÏil plátky ‰unky, na které vyklepl vejce. NeÏ se je-
ho paní umyla, vykartáãovala si vlasy a oblékla, uÏ na sto-
le vonûla anglická snídanû.

„Dobré ráno,“ usmíval se na ni.
„Copak je dnes svátek?“ nevûfiila vlastním oãím.
„Slibme si, Ïe se uÏ nebudeme hádat,“ poloÏil jí ruce ko-

lem ramen. „Nikdy!“
„VydrÏí‰ to?“ byla pfiekvapená jeho zmûnou.
Je‰tû vãera by se nejradûji rozvádûl, i kdyÏ ona nechtû-

la. Îe by na nûho zabrala hrozba, Ïe by se pak musel de-
finitivnû odstûhovat z vilky, která jí po rodiãích patfií? Ne-
bo chce opravdu zaãít znovu, napadlo Ïenu – mûli by mít
dítû, pak by byl klid, byla si náhle jistá pÛvodem rozmarÛ
jeho chování. Ona by proti tomu nebyla, i kdyÏ uÏ je jí dva-
aãtyfiicet.

Pfii pfiedstavû dítûte ji pfiepadla touha po milování. Po-
drÏela si jeho dlaÀ v ruce a poloÏila si ji na blÛzu.
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„Tak jsme tady,“ pomáhal jí z vozu tramvajové linky.
âerstv˘ vzduch vonûl jehliãím a trávou, kdy nûco po-

dobného naposledy cítila? Betonová kasemata mûsta jí dá-
vala zapomenout na vÛni pryskyfiice, z nedaleké vodní plo-
chy se neslo tleskání kachních kfiídel.

Rozebûhla se témûfi jako malé dûvãátko, volal ji zpátky:
„Pojì, pÛjdeme tudy!“
Vrátila se z asfaltky a nechala se vzít za ruku. Vyprávûl

jí o lovcích mamutÛ a vedl ji po hfiebeni skal s nádhern˘m
v˘hledem na celé údolí.¨

„To je v˘‰ka!“ zachvûla se pfii pohledu dolÛ.
„Spousta lidí se tu uÏ zabila,“ pfiik˘vl a upozorÀoval ji na

dfievûné kfiíÏe hluboko pod nimi na druhé stranû. „KaÏd˘ si
hraje na horolezce a pak staãí jeden jedin˘ chybn˘ krok…“

KaÏdou minutou se vzdalovali od turistické trasy, uÏ byli
docela sami v pustinû pfiipomínající filmy z kanadské divo-
ãiny. Zprvu nechápala, proã ji vede tak daleko, aÏ se jí po-
sléze rozzáfiily oãi my‰lenkou, Ïe se s ní chce je‰tû jednou
pomilovat. V pfiírodû, jak romantické, v jejich vûku. Zasta-
vila se u koberce mechu a pokusila se o vá‰niv˘ polibek,
kdy se mu snaÏila zasunout jazyk hluboko do úst. Opûtoval
tlak rtÛ, ale pak se odtáhl, jakoby hledal pfiíhodné místo
k milování. Náhle vykfiikl:

„Jé, vidí‰ támhle tu srnku?“
Nevidûla ji, ani kdyÏ si zaclonila oãi rukou. 
„Podívej,“ upozorÀoval a vedl ji aÏ k okraji srázu. „Támh-

le pfiece,“ ti‰il hlas, a kdyÏ EvÏenie stála témûfi na samém
okraji, uãinil to, co si pfiedem chladnokrevnû vymyslel.

Ani nevykfiikla. Její tûlo opsalo velk˘ oblouk a mizelo mu
z oãí v korunách dole rostoucích habrÛ a bukÛ. Je‰tû za-
slechl dut˘ úder a nastalo ticho.
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„Dneska sis nedával pozor!“ la‰kovala po cestû k za-
stávce tramvaje.

„Chtûl jsem utéct, ale tys mû nenechala…“ pfiistoupil na
její hru.

„Co kdyÏ to bude holãiãka?“
„Radûji bych kluka!“ tváfiil se jako nej‰Èastnûj‰í muÏ na

svûtû.
Nastoupili do zadního vozu, posadili se do skofiápek la-

minátu jeden za druh˘m. Byl rád, Ïe mu EvÏenie nevidí do
tváfie. Dûlalo mu potíÏe neustále se na ni usmívat. To, co
chtûl provést, byl neodvolatelnû pfiipraven udûlat. UÏ si s ní
nemíní dál komplikovat Ïivot. Vy‰lo mu to jednou, podru-
hé, vyjít to musí i teì.

V jednoduchosti jeho hrÛzného plánu je genialita.
Nikoho tenkrát z kriminalistÛ a vy‰etfiovatelÛ ani nena-

padalo, Ïe namazanou Janu vzal ve vodû za patu a prud-
k˘m trhnutím ji vtáhl pod vodu ‰iroké vany. Zalkla se, v se-
tinû okamÏiku bylo po v‰em. Pak uÏ jen staãilo po ãtvrt ho-
dinû volat záchranku…

I na tlou‰tici vybafl úmyslnû, v˘sledek byl nad v‰echna
oãekávání. A opût mu nikdo nic nedokázal. Naopak, do-
konce ho nikdo z niãeho ani nepodezfiíval. Jen se o nûm
zaãalo v ulici ‰u‰kat, Ïe je smolafi. Ale kde není Ïalobce, ne-
ní ani soudce.

Tramvaj uhánûla smûrem k Divoké ·árce, kde znal
kaÏd˘ kout. Romantické údolí, strmé skály, staré kou-
pali‰tû, baÏiny kolem potoka, cesty a cestiãky. Klukov-
sk˘ ráj a cíl nedûlních vycházek PraÏákÛ. Zájem bûÏn˘ch
v˘letníkÛ se v‰ak toãil pouze kolem asfaltovan˘ch cest,
on vûdûl o místech, kde nepotká‰ za cel˘ den Ïiváãka.
A tam s EvÏenií mífiil.
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Musí jí rozbít hlavu, jinak se z toho nikdy uÏ nedosta-
ne. Bez milosti ji musí roztfiískat lebku na madûru. Uml-
ãet ji navÏdy.

Ostatnû, uklidÀoval sám sebe, po takovém pádu nevy-
volá rozbitá lebka Ïádné pochybnosti. Zvedl tûÏk˘ balvan
nad hlavu, ale hodit ho nedokázal. Nemohl uniknout je-
jím oãím, které sledovaly kaÏd˘ jeho pohyb. Jako by vû-
dûla, Ïe teì je nesmí zavfiít, zabodla se tûÏk˘m, vyãíta-
v˘m pohledem do jeho tváfie. Nejradûji by se rozplakal
sám nad sebou. Vlastnoruãnû ji nedokáÏe zabít. VÏdyÈ to-
lik, tolik nesná‰el krev.

„Odpustí‰ mi to?“ zaãal absurdnû smlouvat. „Odpustí‰
mi to, kdyÏ tû odtud odnesu a zavolám doktora?“

Pfiik˘vla se strachem, Ïe jestli teì omdlí, bude to zna-
menat její konec. Síly jí ub˘valy kaÏdou vtefiinou. Pokusila
se o úsmûv, kter˘ vypadal na smrtelnû bílém obliãeji plném
‰krábancÛ a krve dûsnûj‰í neÏ nejhrÛznûj‰í sen.

Témûfi nûÏnû ji vzal do náruãe a klop˘tal smûrem k za-
hradní restauraci, kam ji pÛvodnû sliboval vzít na svaãinu.

KdyÏ je obklopili lidé, zaãala EvÏenie volat o pomoc.
SnaÏil se jí zacpat ústa, zmáãknout ãi sevfiít hrdlo, ale nû-
kdo mu zkroutil ruce za záda. Odtrhli ho od ní, její obliãej
se mu zaãal rozpl˘vat pfied oãima. Mûnil v˘raz i podobu.
Byla to EvÏenie, Kvûta, nebo Jana?

UÏ sám nevûdûl. V ‰oku a v náhlém záchvatu horeãky
se mu v‰e pletlo.

„Témûfi dokonal˘ zloãin!“ prohlásil o pár mûsícÛ pozdû-
ji náãelník kriminální sluÏby uzavírající pfiípad „Modrovous“.
„Neb˘t tûÏkého ‰oku, kter˘ zaÏil, nikdy by se nám nepfii-
znal, jak to bylo s úmrtím tûch dvou pfiedcházejících ne-
‰Èastnic…“
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První polovinu zvrhlého plánu mûl za sebou. Aby mu
vy‰la i druhá, musel pro tûlo obûti. Kdyby se k nûmu to-
tiÏ nehlásil, zcela jistû by vyvolal neÏádoucí pozornost vy-
‰etfiujících orgánÛ. Drzost povaÏoval za nejsilnûj‰í alibi.
Pád z v˘‰ky patnácti metrÛ je o‰klivá nehoda se smrtel-
n˘m koncem.

Proã jen jsme tam chodili…uÏ se sly‰el bûdovat u pfied-
bûÏného v˘slechu. Pofiád jsem jí fiíkal, nechoì na ten okraj,
je to tam vlhké, klouÏe to. A ona se jen smála, abych ne-
byl baãkora…

Hledal nejschÛdnûj‰í místa, sjíÏdûl po zadku strm˘ okraj
skal, proplétal se mezi stromy a balvany. EvÏenie leÏela ne-
daleko cesty. UÏ z dálky vidûl její hlavu, mrtvolnû bledá tváfi
byla celá od krve. Musel se zhluboka nadechnout, aby se
mu neudûlalo zle. Teì to musí vydrÏet a dotáhnout aÏ do
konce. Bude muset sehnat pomoc, pfiípadnû chladnoucí tû-
lo donést nûkam mezi lidi.

V okamÏiku, kdy se nad ní sklonil, zasténala a otevfiela
oãi.

„Tys mû tam strãil!“ vyslovovala tûÏce, ale srozumitelnû.
„Tys mû chtûl zabít!“

Z hrdla se mu vydralo zasténání. Tohle neãekal. Tohle se
dûje pfiece jen ve filmov˘ch hororech. Ve skuteãnosti ne.
Jak je moÏné, Ïe se to nepovedlo?! Taková v˘‰ka!

„Vrahu!“ pokusila se na nûho plivnout.
Trupem ani nohama h˘bat nedokázala, ale ruce po

nûm vztáhla.
Uskoãil s mozkem vybuchujícím jedinou otázkou. Co

teì? Jediné, co zb˘vá, dorazit ji. Ohnul se pro velk˘ ká-
men. Vpíjela se do nûho oãima, pohybovala rty, ale slo-
va nesly‰el.
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Láska
na inzerát
Beskydské Záblatí – konec světa. Za říčkou, no
spíše potokem Bobrovkou, končí Čechy a začíná
Polsko. Po odsunu německého obyvatelstva kraj
chátral před očima. Neobydlené chalupy hlodal
zub času, neobdělávaná pole pustla, sady nikdo
nesklízel. A tak to trvalo řadu let, než se v obci
objevili první osadníci, dovezl se dobytek a za-
kládaly se první farmy státního statku. O skrom-
né zásobování se starala prodejna základních
potravin, kultura měla svůj stánek v hospodě,
kde se příležitostně promítalo kino, večer co ve-
čer pracovníci státního statku propíjeli své vý-
platy a občas se servali doslova a do písmene
do krve. Důvod se vždycky nějaký našel. 

Podhozená karta, nevyrovnan˘ dluh, kfiivé slovo a proto-
Ïe bylo mezi dûlníky státního statku více chlapÛ neÏ Ïen-
sk˘ch, tak i nûjaká ta provalená nevûra mûla v hospodû do-
hru. Dlouho se vzpomínalo, jak si jednou podvádûn˘ Ond-
ro poãkal s dfievorubeckou sekerou na kudrnatého Arpáda
za dvefimi hospody, rozpfiáhl se, Èal, o vlásek minul lebku
a jen lehce ‰krábl Arpáda do tváfie. Ten s v˘kfiikem „som
mrtv˘“ zmizel v noãní tmû a nûkolik dnÛ se Ondrovi vyh˘-
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„Îivot pí‰e romány,“ pfiik˘vl dal‰í z kriminalistÛ a za-
hloubal se do protokolu dal‰ího, sice ménû komplikované-
ho, ale stejnû podlého zloãinu.

� � � � �
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Jurovi tedy bylo jasné, Ïe se musí poohlédnout dále do
kraje a kdyÏ ani teì se úspûch nedostavil tak sedl, sesmolil
inzerát a poslal novin. I se svojí adresou a ãekal, aÏ mu nû-
která napí‰e. Jak uÏ to v Ïivotû b˘vá, v‰echno je jinak. Îád-
n˘ dopis nepfii‰el, ale pfii‰la, respektive pfiijela ONA. Bez
ohlá‰ení, Ïádná krasavice, spí‰e taková ‰pindíra s jedním
kufrem, ãtyfimi dûtmi okolo sebe a s pát˘m v loktu‰i na zá-
dech. A jako Ïe je Vendula a jako Ïe je tady na ten inzerát.
Jo a taky se hned hrnula do baráku jako velká voda. 

O v˘znamu role pfiekvapení se uãí na v‰ech váleãn˘ch
‰kolách této planety – takÏe nic nového pod sluncem. I zde
pfiekvapení splnilo svoji nezastupitelnou úlohu a kdyÏ se Ju-
ro z toho pfiívalu náhlého ‰tûstí vzpamatoval a zaãalo mu to
alespoÀ trochu myslet, tak dospûl k závûru, Ïe Ïenskou
chce. Sice si ji pfiedstavoval jinak a hlavnû bez dûtí, ale na
druhé stranû Ïe má velká prsa a zadek a Ïe si vÏdycky dûti
pfiál. TakÏe ãasem pfiibudou dal‰í, ty jeho a Ïe není tfieba na
nic ãekat. Pozval ji tedy dál, coÏ vlastnû pozbylo na v˘zna-
mu, kdyÏ uÏ se Vendula pozvala sama a neustále stáãela svÛj
pohled na postel. „To je dobré znamení“ pomyslel si Juro
a naznaãil, Ïe by si dûti mûly prohlédnout zahradu za cha-
lupou a to nejmen‰í aÈ Vendula odloÏí do postele. 

Stalo se v‰echno jak si Juro pfiál. KdyÏ byl uvítací cere-
moniel u konce a Juro se zmátoÏil do práce na odpolední
smûnu, Vendula sladce usnula – inu holka jedna ne‰Èastná,
celou cestu se starala o dûti, teì pfiedvedla k ãemu slouÏí
‰iroká vesnická postel a dokonce ji u‰lo, Ïe nûkde v cizím
prostfiedí za domem jsou bez dozoru její dûti. BudiÏ fieãe-
no, Ïe to pro tentokráte dobfie dopadlo, ty star‰í ohlídaly
ty mlad‰í – a na hlad byly dûti zvyklé. 

KdyÏ se pfied pÛlnocí Juro vrátil ze smûny a hospody,
kde na nûho ãekaly vufity s cibulí a nûco na zahfiátí, nalezl
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bal. Vlastnû se vyh˘bal aÏ do v˘platy, kdy se s Ondrou na
bratrství zpil do nûmoty a o oba soky v lásce aÏ do vystfiíz-
livûní se starala Ondrova druÏka. A pr˘ uÏ u toho tak zÛ-
stalo – dva chlapy a jedna Ïenská ke spokojenosti v‰ech tfií.
Nebo DeÏo, kdyÏ se jednoho sychravého dne tak nacamral
kontu‰ovkou, aÏ pfii manipulaci s rozmetaãem umûl˘ch hno-
jiv do nûj spadl. A to si traktorista, kter˘ rozmetaã táhl v‰i-
ml, Ïe mu DeÏo chybí, aÏ kdyÏ byl z poloviny semlet˘ a roz-
meten˘ po poli. Tragedie – jak ov‰em pro koho. Jistû pro
DeÏa, ale na druhou stranu tehdy snad kaÏdá z místních tû-
hotn˘ch krasavic tvrdila, Ïe dítû ãeká právû s neboh˘m
a tak, jak se dûti rodily, pobíraly po „tatínkovi“ sirotãí dÛ-
chod. Ano, takov˘to byl kraj, takovíto lidé tam Ïili.   

V˘platy b˘valy slu‰né, pfiestoÏe byl hospodáfisk˘ v˘sledek
statku hluboce ztrátov˘ – inu jak jinak, kdyÏ pole na kte-
r˘ch odjakÏiva s bídou uzrálo Ïito a vyrostly brambory se
rozhodnutím okresního v˘boru strany zaãala pûstovat p‰e-
nice a dokonce se ãinily pokusy s cukrovkou. V jednom
konfiskátu po Nûmcích Ïil Juro. Slovaãisko poctivé, nená-
roãn˘ chlap a dfiíã na kterého bylo vÏdycky spolehnutí. Ne-
ní divu, Ïe mûl vÏdycky na v˘platní pásce vedle základu
i dosti slu‰ené prémie. Byl bezdûtn˘, sám si vafiil nebo se
Ïivil ve statkové jídelnû, vedl jakous takous domácnost a ãa-
sem pfii‰el na to, Ïe to tak nûjak není ono a Ïe by Ïenská
do baráku nemuselo b˘t nic ‰patného. A zaãal se poroz-
hlíÏet. Brzo zjistil, Ïe je bez ‰ance. Pro mladé holky byl sta-
r˘ a ty star‰í uÏ byly tak fiíkajíc zadané. Ne Ïe by byly vda-
né, ale Ïily se sv˘mi chlapy v hfiíchu, rodily jim dûti a v‰ech-
no tak nûjak teklo samospádem. A kromû toho na mravy
dbala vesnická organizace KSâ, která tolerovala chlast, ale
tvrdû postupovala, kdyÏ ‰lo o to, ãemu se dnes fiíká mezi-
lidské vztahy. To soudruh pfiedseda neznal bratra. 
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daleko, ale jako mávnutím kouzeln˘m proutkem se ze za-
nedbaného ãtyfikafie stal kluk co nosil dvojky a sem tam
i nûjakou tu jedniãku. A vysvûdãení? Jako by patfiilo nûko-
mu úplnû jinému. 

âas rychle ubíhal a bylo to najednou rok a nûco, co pfii-
táhla Vendula pod Jurovu stfiechu. Jura poznal, Ïe Vendu-
la není Ïádné terno a Ïe ani nûjaká ta facka ji nepolep‰í.
Mûl ale dûti rád, ostatnû zapracoval i na vlastním, které za-
ãala Vendula pod srdcem nosit. Ostatnû si sliboval, Ïe aÏ se
to malé narodí, bude Vendula docela jiná. 

Jinak to ale vidûla Vendula, která se cítila ukfiivdûná a ãa-
sem se v jejich oãích stal Juro tyranem jejím i jejich dûtí. 

A byly tu Vánoce, stromeãek Juro ukradl v lese, tak ja-
ko v‰ichni ostatní, pár ozdob a dárkÛ dûtem koupil v míst-
ní Jednotû a ‰tûdroveãerní veãefii pfiinesl z hospody. Pro-
stû idyla – maximum moÏného. Jen Vendula koukala jako
sup a sedûla nad sklenicí grogu. 

Jako kaÏdoroãnû, tak i tentokráte se místní se‰li v hos-
podû, kde bylo nûco jako generálka na Silvestra. Vendula
dala pfiednost grogu a tak ‰el Juro do hospody sám. Po je-
ho odchodu se v chalupû rozhostilo ticho pfieru‰ované jen
oddychováním spících dûtí a praskáním dfievûn˘ch polen
v kamnech. 

Vendula si dala je‰tû jeden grog a kdoví zde vlivem vy-
pit˘ch grogÛ ãi svitem mûsíãního úplÀku zaãala pfiem˘‰let
nad sv˘m Ïivotem. Hned z poãátku pfiem˘‰lení zjistila, Ïe
je v Ïivotû ne‰Èastná a pfiíãinou jejího ne‰tûstí je právû ten
surovec Juro. Mlátí ji a mlátí její dûti. Co chudák Honzík
od nûho zkusil a je‰tû zkusí. A pofiád, aby nûco doma dû-
lala, copak je od toho, aby jen stála u plotny nebo prala
a uklízela? Îivot je krátk˘ a utíká mezi prsty. Ne, takhle to
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Vendulu spící v posteli a dûti tak rÛznû po podlaze. Jen za-
kroutil hlavou a vklouzl k Vendule…. 

Ráno Vendule vysvûtlil jak˘ je jeho pracovní rozvrh, Ïe jde
do kravína na pár hodin ráno a pak naveãer, Ïe má rád tep-
lé jídlo na obûd, Ïe tedy Vendula bude pro v‰echny vafiit a Ïe
tady jsou peníze na nákup a Ïe konzum je na kraji obce. Jo,
a je‰tû nûco – protoÏe nejstar‰í dûti uÏ chodí do ‰koly, bu-
de potfieba je pfiihlásit ve vedlej‰í vesnici do ‰koly, koupit jíz-
denky na autobus a obûdy ve ‰kole. Vendula v‰echno od-
k˘vala a peníze strãila do hrníãku v kredenci. 

Na vûÏi místního kostelíka, kter˘ zÛstal u‰etfien˘ od van-
dalÛ a zlodûjÛ - aÈ byli vesniãané kdokoli, Pán BÛh byl pro
nû stále je‰tû autoritou – odbyla dvanáctá a natû‰en˘ Juro
se hrnul k obûdu. Jaké v‰ak bylo jeho zklamání – na kam-
nech nic, vlastnû ani v kamnech nebylo zatopeno, Vendu-
la v posteli a okolo fivoucí dûti. Pro tentokráte to skousl,
„obûd“ nakonec na‰el na tûle Venduly, pro kterou byl sex
pfiíjemnûj‰í záleÏitostí, neÏ stát u plotny a vafiit. Ostatnû, va-
fiit ani pofiádnû neumûla a vrcholem jejího kuchafiského
umûní bylo otevfiít a ohfiát konzervu. 

To Juro poznal velice brzo, ale na rozdíl od doãasn˘ch
druhÛ Venduly se ji snaÏil nûãemu u kamen pfiiuãit a také
ji trochu vést k pofiádku. 

Ale kdyby jen to. Byly tady dûti – dvû nejstar‰í uÏ cho-
dily do ‰koly, ale uãení jim nevonûlo. Juro také sice nebyl
nûjak˘ velik˘ vzdûlanec, ale mûl osmiletku a zemûdûlsk˘ uã-
Àák. Vûdûl, Ïe nûco mít v hlavû se nemÛÏe ztratit a do-
konce to mÛÏe b˘t i k uÏitku. A tak mezi smûnami, kdyÏ
pfii‰ly dûti ze ‰koly zaãal dohlíÏet na úkoly a uãil se s nimi.
Zejména star‰ímu Honzíkovi ze 4. tfiídy to moc nevonûlo,
nerad se uãil – ale musel. Juro byl pfiísn˘, pro ránu ne‰el
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Nemakaãenko
Tomáš Mlejnek byl od nejútlejšího věku
líný. Nejraději se jen tak povaloval a byl to, če-
mu čeština velmi trefně říká nemakačenko. Do-
konce ani na střední škole, kdy se spolužáci
předháněli, kdo si sežene lépe placenou brigá-
du, nejevil o práci jakéhokoliv druhu nejmenší
zájem. Věřil, že se vždycky dá najít lepší způ-
sob jak získat peníze, než zrovna prací. Peníze
totiž leží na ulici a stačí je jen zvednout!

UÏ v devítce zkusil prostû jen úplnû normálnû Ïebrat.
Staãilo tváfiit se dostateãnû ne‰Èastnû a vymyslet si nûjakou
srdceryvnou historku a prakticky kaÏdá druhá babka mu da-
la dvacku a nûkdy i víc, aby ho chudáãka zachránila. Ob-
ãas ho nûkdo poslal do háje, ale to ho nijak moc netrápi-
lo. Za odpoledne si obcházením dÛchodkyÀ, a sv˘m he-
reck˘m v˘konem, dokázal nasbírat i tfii stovky. Pozdûji na
stfiední si uvûdomil, Ïe  bydli‰tû nedaleko centra Prahy mu
nabízí pfiehr‰el dal‰ích moÏností. Zdálo se mu aÏ neuvûfii-
telné, kolik cizincÛ si ani trochu nehlídá své nadité penû-
Ïenky. Staãilo dostat se do nûjaké tlaãenice mezi turisty
a pofiádnû se koukat. Vût‰inou v takové penûÏence bylo mi-
nimálnû sto euro, ãasto i víc. To mu pak staãilo ãórknout
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tedy nenechá. NeÏ takov˘ Ïivot, to radûji Ïádn˘. Dá si je‰-
tû jeden grog a obûsí se. AÈ má Juro vztek! Nojo, ale co
s dûtmi? Pfiece je mu je tady nenechá, aby je otloukal. UÏ
ví, co udûlá. Dûti zabije a pak se obûsí. Jak Jura zná, ten
pfiijde z hospody aÏ po pÛlnoci a to uÏ bude po v‰em. 

Aã Vendula jinak líná, najednou v sobû na‰la sílu a chuÈ
svÛj nápad realizovat. Teì jen jak. Její pohled padl na vá-
leãek na nudle, kter˘ se povaloval na kredenci. Vstala ze
Ïidle, dopila grog, váleãek pevnû uchopila a pfiistoupila
k postelím, kde dûti spaly. Najednou ji napadlo, Ïe zabít
ãtyfii dûti bude chvíli trvat a co bude, kdyÏ se probudí. Bu-
de tedy muset jednat rychle a od tûch nejstar‰ích. Je‰tû Ïe
spí spolu. Zcela chladnokrevnû zaãala rozdávat ránu nale-
vo, ránu napravo, ránu nalevo, ránu napravo... Jen kdyby
ta ruka tolik nebolela. Musí si odpoãinout… KdyÏ se podí-
vala do rozbitého obliãeje nejstar‰í dcerky, dostala najed-
nou strach a ztratila odvahu hrÛzné dílo dokonãit. 

Hodila na sebe kabát a vyrazila do mrazivé noci smûr hos-
poda, kde Jurovi sdûlila, Ïe vlezl do baráku nûjak˘ cikán a za-
bil dûti. Hospoda na chvíli ztichla a pak se události daly do
pohybu. Zalarmovaná zdravotní sestra, Pohraniãní oddûlení
SNB, kaÏd˘ se snaÏil nûjak pomoci. Díky lidské obûtavosti se
podafiilo rychl˘m pfievozem do nemocnice zachránit Ïivot
Honzíkovi, kter˘ se nikdy nedozvûdûl, kdo a proã mu zranû-
ní zpÛsobil. Aniãce bohuÏel Ïivot nikdo nevrátil. 

Koneãné slovo mûl soud, kter˘ vymûfiil za vraÏdu, pokus
vraÏdy a pfiípravu k trojnásobné vraÏdû tehdy maximální v˘-
mûru trestu patnáct rokÛ odnûtí svobody. ProtoÏe tehdy
platilo, Ïe patnáct rokÛ nebo trest smrti... Vendule vÛbec
nedo‰lo, Ïe tûhotenství v dobû hlavního líãení nedovolova-
lo uloÏit hrdelní trest...

� � � � �
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fotra, kter˘ mûl od doby, co Tomá‰e vyhodili ze stfiední
‰koly, neustálé kecy o pfiispívání na domácnost. Obãas
mu trochu odlehãil penûÏenku, protoÏe si to z jeho po-
hledu zaslouÏil. Mámû by nikdy nic neukradl. Nûkdy se-
bral fotfiíkovi kilo a dal ho mámû do kapsy u kabátu. Rád
sledoval, jak se tváfiila, kdyÏ peníze objevila. Otec ho ne-
ustále prudil. Matka se ho zastávala, Ïe chodí na brigády
a nemÛÏe najít stálou práci. KaÏd˘ pfiece ví, Ïe pro mla-
dé lidi bez praxe je sloÏité najít zamûstnání! Tahle vûta
zaznívala z jejích úst skoro jako zaklínadlo. Na úfiad prá-
ce sice pravidelnû a docházel aby nepfii‰el o v˘hody ne-
zamûstnaného, ale Ïádnou práci si nikdy nehledal. Obãas
nûco poloÏil v kuchyni na stÛl, aby bylo vidût, Ïe jako nû-
kde skuteãnû brigádniãí a nûco domÛ pfiinese. Naposle-
dy to byla dokonce celá pûtistovka! Je ale fakt, Ïe to bu-
de uÏ pÛl roku, co nûco takhle donesl. Na pivko sice stá-
le mûl, ale doba hodÛ dávno skonãila. Zaãínal mít nepfií-
jemn˘ pocit, Ïe buì bude muset ‰lápnout do nûãeho
vût‰ího, nebo si váÏnû bude muset najít nûjakou práci.
Pfii tom slovû se úplnû hnusem otfiásl.

Jak se tak poflakoval a pfiem˘‰lel, jestli se má dát na
nûjakou dráhu zloãinu, která skuteãnû pofiádnû vyná‰í, ne-
bo jestli se má poníÏit a jít nûkam pracovat, potkalo ho
ohromn˘ ‰tûstí. Pfiehlédl v˘mol na chodníku a bûhem oka-
mÏiku se válel na zemi s komplikovanou zlomeninou kot-
níku. Bolelo to sice jako svinû, ale  mohl se ‰tûstím zbláz-
nit. Za prvé proto, Ïe mu teì dá fotr na nûjakou dobu po-
koj, kdyÏ bude marodit. Za druhé se bude válet ve ‰pitále
a nebude muset vÛbec nic fie‰it. Dostane najíst, bude ãu-
mût na bednu a je‰tû kolem nûj budou pobíhat pûkn˘ ses-
tfiiãky. Tfietí úÏasnou novinou bylo, Ïe sloÏitá zlomenina
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jednu takovou penûÏenku za ãtvrt roku. Nároãn˘ nebyl, té-
mûfi v‰echno mu tehdy je‰tû platili rodiãe, a tak mu na je-
ho potfieby pár tisíc staãilo. Navíc, vrozená lenost by mu
ani nedovolila jít na dal‰í lup, dokud mûl pra‰ule aspoÀ na
tfii pivka. Jeden se pfiece nemusí pfiedfiít...

UÏ tehdy na stfiední si dobfie uvûdomoval, Ïe lidi se dûlí
na ty, ktefií makají do úmoru a na ty, co si to umí prostû
zafiídit jinak. Pfiipadalo mu smû‰né, kdyÏ spoluÏáci fachãili
ve fast foodech za pade na hodinu. Zatímco si za jedno od-
poledne vydûlali stûÏí dvû kila, on mohl za stejnou dobu pfii
tro‰e ‰tûstí mít totéÏ, ale v eurech. KdyÏ si ãlovûk zvykne
na takové hody, do nûjakého fast foodu se mu pak nechce
ani heverem.

JenomÏe ãasy se mûní. V devítce byl je‰tû malej kluk
a babky se slitovaly rády. Vypadal vÏdycky mlad‰í, neÏ ve
skuteãnosti byl a pÛsobil jako roztomil˘ sympatick˘ blon-
ìáãek. KdyÏ chodil na stfiední, tak jeden aby kameru v uli-
cích Prahy hledal lupou. Ale dnes? Ty mrchy jsou úplnû
v‰ude a poldové je fakt pouÏívají. Nûkteré své „konku-
renãní pouliãní pracovníky“ znal a vûdûl, Ïe nejeden skon-
ãil ve vazbû právû jen díky kamerám. Centrum je jimi
pro‰pikované. Bezpeãnûj‰í je to jen dál od nûj, ale tam za-
se nejsou turisti. Zkusil by tramvaje, v nich se dá ãórknout
celkem dost vûcí, mobilem poãínaje a penûÏenkou konãe.
Nechtûlo se mu ale riskovat, Ïe dostane nakládaãku. Tram-
vaje mûly dávno ob‰ancovan˘ úplnû jin˘ borci. UÏ to ne-
vypadalo, Ïe peníze leÏí jen tak na ulici.

Bydlel stále u rodiãÛ, coÏ bylo fajn. Dokud máma fu-
ní, nejlépe je u ní. To dobfie vûdûl. Nikdo nevafiil jako
ona a navíc taky prala, Ïehlila a uklízela. Byla to zlatá
Ïenská, nikdy od nûj nechtûla ani korunu, na rozdíl od
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kdo rád pabûrkuje. Chvíli mu to vydrÏí a kdyÏ pra‰ule do-
jdou, zkusí to znovu.“

„Pabûrkuje? Devût pfiípadÛ, desítky trestních oznámení
a ‰koda v hodnotû kolem sto tisíc. To je vám málo? âekáte
snad aÏ ukradne Gama nÛÏ?“ reagoval kapitán podráÏdûnû.

„Ale ne,“ povzdychl poruãík, „jen si myslím, Ïe vykrádat
noãní stolky spících pacientÛ musí nûkdo, kdo je sólovej
hráã a nebude to zrovna velkej profík.“

„Tak to mû udivuje, Ïe ho pofiád nemáte!? VÏdyÈ vy
o nûm nevíte vÛbec nic! Dokonce ani to, jestli je to chlap
nebo Ïenská! Profík to moÏná není, ale ví jak na to!“ za-
bruãel kapitán.

Poruãík si tím aÏ tak jist˘ nebyl. Intuice mu stále napoví-
dala, Ïe ten, kdo to dûlal, mûl spí‰ jen ‰tûstí. Na oddûleních
vût‰inou nejsou kamery, takÏe Ïádné obrázky k dispozici ne-
byly. Ani v jednom pfiípadû si nikdo niãeho nev‰iml a není
divu, protoÏe v dobû náv‰tûv se na oddûlení dostane prak-
ticky kdokoliv bez nejmen‰ích problémÛ. Pfiedstavoval si to
tak, Ïe dotyãn˘ nebo dotyãná asi potichu otevfie dvefie od
pokoje a nakoukne. Pokud tam v‰ichni spí, zfiejmû potichu
vstoupí a blesku rychle pacientÛm vykrade noãní stolky. No
a kdyÏ pacienti nespí nebo mají tfieba náv‰tûvu, asi to nû-
jak zahraje do autu. Nejspí‰ se tváfií, Ïe nûkoho hledá, omlu-
ví se a dvefie zase zavfie. AlespoÀ on by to tak udûlal. Roz-
hodl se, Ïe se do tûch nemocnic vrátí. Zamífiil tam, kam pa-
chatel uÏ dokonce tfiikrát! Zfiejmû si oddûlení ortopedie jed-
né velké praÏské nemocnice z nûjakého dÛvodu oblíbil.

„Paní Novotná, je‰tû mi to prosím jednou povyprávûjte,“
Ïadonil poruãík.

„Ono moc není co vyprávût, poruãíku. Spali jsme.
A kdyÏ jsem se probudila, chtûla jsem si koupit nûjak˘ ãa-
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kotníku znamená nemocenskou na pûknû dlouhou dobou,
protoÏe nejdfiíve operace, pak hojení, pak rehabilitace a je
jasné, Ïe on s uzdravováním spûchat nebude a pofiádnû si
to uÏije. Skonãil ve fakultní nemocnici a byl ‰Èastn˘ jako
blecha. Znovu zavzpomínal na dûtské roky, kdy ho v ne-
moci v‰ichni obletovali. Matka mu do ‰pitálu nosila dob-
roty a dokonce i fotr zmûknul a pfiinesl mu krabiãku ciga-
ret. V duchu si pfiál, aby to nikdy neskonãilo. 

JenomÏe i válení v posteli a okukování mlad˘ch sestfiiãek
jednoho po nûjak˘ dobû pfiestane bavit. V bednû nic moc
program a hnáta ke v‰emu obãas pofiádnû bolela. Pfiidru-
Ïené komplikace a druhá operace sice prodlouÏily pofiádnû
Tomá‰ovou hospitalizaci, coÏ mu ani trochu nebylo proti
srsti, ale uÏ by chtûl nûjakou jinou zábavu, tfieba alespoÀ
sedût u kompu a pafiit nûjak˘ hry. Na to si ale musel ne-
chat zajít chuÈ. Bloumal o berlích po chodbû oddûlení ne-
bo pozoroval dûní kolem sebe a nudil se. A vtom ho to na-
padlo! Zaãal se je‰tû lépe dívat kolem sebe a kout plán. Po
t˘denní usilovné práci do‰el k závûru, Ïe je pfiipraven a má
to vymy‰lené. AÏ ho prohlásí za zdravého a pfiestanou mu
dávat nemocenskou, aÏ na té haksnû pÛjde zase normálnû
chodit, pak se do toho pustí. Doufal, Ïe mu to snad nûja-
kou dobu bude generovat slu‰né pfiíjmy.

� � �

Poruãík Kopeck˘ otrávenû hodil sloÏku pfied sebe. „Tak
to je uÏ devát˘ pfiípad v Praze.“

„A my pofiád nevíme vÛbec nic!“ r˘pnul si kapitán He-
jda. „UÏ se to zaãíná dostávat ven a jestli se toho chytnou
média, bude nám horko.“

„Tohle není trezor národní banky, ‰éfe! To dûlá nûkdo,
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dûda na posteli u okna. V první chvíli ho nenapadlo, Ïe by
na této informaci mohlo b˘t nûco zajímavého. KdyÏ si ale
pfii cestû autem na stanici v‰e v hlavû pfiehrával, uvûdomil
si, Ïe sanitáfi otírající noãní stolky se objevil prakticky na
v‰ech pokojích, které nebyly vykradeny. Prudce otoãil vo-
lantem a vrátil se na oddûlení.

„Paní vrchní, kolik tu máte sanitáfiÛ? A poznal by nûkdo,
kdyby tu chodil po pokojích fale‰n˘ sanitáfi?“

Tak si to zrekapitulujeme,“ fiekl s nadûjí v hlase kapitán
Hejda. „Ná‰ pachatel bude nejspí‰ muÏ a pravdûpodobnû
se pfievlíká za zdravotnick˘ho pracovníka. NemÛÏeme se
spoléhat na to, Ïe nosí mundÛr sanitáfie, mÛÏe se pokaÏd˘
pfievlíkat za nûkoho jin˘ho. Ale nejspí‰ mundÛr má.“

„Pfiesnû! A proto si ho prakticky nikdo nev‰imne!“ do-
dal poruãík.

„OkamÏitû informujte v‰echny nemocnice, Ïe tu máme
problém a aÈ si hlídají personál. To pfiece není moÏn˘, aby
se staãilo nalakovat bílou barvou a ãlovûk se ve ‰pitále do-
stal, kam chce!?“

„BohuÏel je...“ povzdychl si poruãík.
„A to jeho oblíben˘ oddûlení si vezmûte pod zv˘‰en˘ do-

zor. Vrátil se uÏ tfiikrát, tfieba je blbej a vrátí se zas!“

� � �

Îe po nûm policajti intenzivnû jdou, to ani v nejmen‰ím
netu‰il. ·lo to v‰echno víc neÏ hladce. MundÛr si oblíkl
vÏdycky je‰tû doma, zaparkoval auto na nemocniãním par-
kovi‰ti a pak uÏ jen suverénnû vstoupil do budovy a zaãal
obcházet oddûlení. Jako rekvizitu staãilo mít mal˘ kbelíãek
s vodou a hadfiík na utírání noãních stolkÛ. Dostal se v‰u-
de. Byl si skoro jist, Ïe kdyby chtûl, pustili by ho snad i na
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sopis tady v trafice. PenûÏenku jsem mûla v noãním stolku,
ale nena‰la jsem ji tam. Byla pryã. A s ní i tisícovka, co
jsem tam mûla. Tady Milu‰ce se ztratil mobil a paní Bûlské,
co tu tehdy leÏela, dokonce tablet. A na nûkolika dal‰ích
pokojích lidem taky zmizely penûÏenky.“

„A stalo se to v dobû náv‰tûv, Ïe jo?“
Paní Novotná jen smutnû pok˘vala hlavou a on pofiád pfie-

‰lapoval na stejném místû. Nedostal se ani o krok dál. V‰ech-
no, co sly‰el, uÏ vûdûl. Znovu si to pfiehrával v hlavû. DÛka-
zy a stopy do‰ly dávno a nápady ne a ne pfiijít. KdyÏ byl na
odchodu, zastavil se je‰tû na sesternû. „Kdyby se to zopako-
valo, volejte mi hned,“ houkl na vrchní a podal ji svou vizit-
ku. „âím dfiív se to dozvím, tím vût‰í je ‰ance, Ïe na nûco
pfiijdeme.“  Slíbila mu to. Zdálo se to témûfi neuvûfiitelné, ale
nemusel ãekat ani pfiíli‰ dlouho. Za tfii t˘dny se mu ozvala.

„Tak je to tu zase, pane poruãíku.“
„Kdy?“
„Pacienti na trojce si v‰imli zmizel˘ch vûcí asi pfied de-

seti minutami. A pfiidávají se dal‰í.“
„Jedu k vám,“ fiekl a fofrem se zaãal sbírat k odchodu.

„·éfe, tentokrát ho dostanu, cítím to!“
Kapitán Hejda na nûj mrkl a lhostejnû mávl rukou. „Ke-

cy, prdy, beìary...“
Poruãík se tentokrát rozhodl jít na v‰e systematicky. De-

set pokojÛ, z toho ãtyfii byly vykradeny. Kromû toho, Ïe si
promluvil s po‰kozen˘mi, obe‰el úplnû v‰echny pokoje. Za-
jímalo ho, jestli do nich nûkdo nenahlíÏel, neptal se po nû-
kom. Ale nic. Ani v jednom pfiípadû se nestalo, Ïe by do
pokoje nakoukl nûkdo cizí a na nûco by se ptal.

„Byl tu jen sanitáfi otfiít noãní stolky,“ poznamenal su‰e
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Zakázané ovoce
Ruch na chodbě internátu utichl. Prošla jednu
chlapeckou ložnici za druhou, popřála učňům
dobrou noc a pozhasínala hlavní světla. Vrátila se
na služební pokoj, okamžik lovila v kabelce, až
našla to, co hledala. Voňavý proud z intimspraye
namířil do jednoho i druhého podpaží. Očima
přejela levé zápěstí, teď má spoustu času. Až do
šesti třiceti, kdy musí vyhlásit budíček.

Sáhla po knize a udûlala si pohodlí na sluÏební pohovce.
Byl to spí‰e kavalec neÏ lÛÏko, neb˘t pestrobarevného kar-
tonu, kter˘m ten letit˘ inventární kus vlastnoruãnû potáhla.

Zaãetla se do lechtivého milostného pfiíbûhu, více neÏ
psychologie postav ji ale pfiitahoval popis toho, co spolu
v knize ti dva vyvádûli. Její Jifií na to uÏ nûjak v poslední
dobû není a jí to ãím dál více chybí. Polkla, aby zahnala ne-
nadálé sucho v krku.

Vyru‰ilo ji zaklepání. Jinak by si snad ani neuvûdomila,
jak ten ãas letí.

Alena Vytlaãilová zvedla oãi od kníÏky a sykla: „Dále!“
S nevolí odloÏila svazek na noãní stolek. UÏ potfietí ãet-

la jednu a tutéÏ pasáÏ, nemohla se jí nabaÏit. Nedbale si
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operaãní sály. AÏ ho z toho trochu mrazilo. KdyÏ se po
ãtvrté vypravil na oddûlení, kde pfied tfii ãtvrtû rokem leÏel
s kotníkem, ‰el uÏ skoro jako domÛ. Zrovna byl na poko-
ji, kde kdysi leÏel, ale protoÏe jeden pacient mûl náv‰tûvu
a druh˘ také nespal, jal se utírat noãní stolek u prázdné
postele, shodou okolností to byla ta jeho, ve které se kdy-
si pár t˘dnÛ válel. To jen un pro forma, aby mohl za chvil-
ku opût odejít na dal‰í pokoj zkusit své ‰tûstí. Vtom se
otevfiely dvefie a sestra pfiinesla pacientovi u okna infuzi.
ProhlíÏela si ho víc, neÏ mu bylo milé a mûl pocit, Ïe mu
v první chvíli snad i chtûla nûco fiíct. Pak jako by si to roz-
myslela, nebo co. Nemûl z toho dobr˘ pocit, ale pfiece se
nenechá rozhodit jednou sestrou!

Pak uÏ to ‰lo celkem rychle. Poruãík s t˘mem byl na mís-
tû rychleji, neÏ stihl Tomá‰ projít v‰echny pokoje. Ne, Ïe
by si sestra v‰imla, Ïe mají na pokoji fale‰ného sanitáfie, to
zase ne, ale jak Tomá‰e uvidûla stát u prázdné postele, na-
jednou chtûla automaticky vykfiiknout: „Pane Mlejnku, co
to dûláte!? Na ten kotník byste je‰tû nemûl ‰lapat!“ Vzápûtí
si v‰ak uvûdomila, Ïe pan Mlejnek uÏ u nich dávno neleÏí
a Ïe na sobû nemá pyÏamo, ale mundÛr. Srdce se jí roz-
bu‰ilo úlekem a neÏ dobûhla zpátky na sesternu, bylo jí jas-
né, Ïe tady nûco nehraje.

KdyÏ ho zat˘kali, pfiijal to rezignovanû a problémy ne-
dûlal. Vlastnû se mu ulevilo. Tûch noãních stolkÛ za po-
sledních pár mûsícÛ umyl uÏ tolik, Ïe to zaãínalo aÏ ne-
bezpeãnû zavánût prací. Vlastnû se tû‰il, Ïe si dá na nû-
jak˘ ãas pofiádné leháro...

� � � � �
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Matnû si pfiipomnûla rozbfiedlé manÏelovo tûlo s pneu-
matikou tuku kolem pasu a tûÏce polkla. Ách, ta kniha…jak
to tam popisovali…

Jemn˘m pohybem, aby ho nevylekala, si ho pfiitáhla
k sobû a políbila.

Neucukl, ale ani neopûtoval tlak rtÛ.
„Ty jsi je‰tû nemûl dûvãe?“ pochopila v malé chvíli.
„Ne…“sotva mu rozumûla.
„Ale ty mÛj chlapíãku…“ zapomínala, kde je, ãím je

a kolik je jí let. A pfiedev‰ím pak, kolik je jemu let. VÏdyÈ
by mohla b˘t jeho matkou.

Sedûli teì tûsnû vedle sebe. Opatrn˘m pohybem mu
masírovala bolavé místo a zpola matefisk˘m, zpola milenãi-
n˘m tónem ho uklidÀovala: „UÏ to bude dobré…uÏ to pfie-
stane…“

Chlapec se h˘ãkání nebránil. Mlãky pfiijímal konej‰ivé
doteky, které v‰ak stále více zaãínaly pfiecházet do hlazení
a pak laskání.

„Pojì, v‰echno tû nauãím…“ byla u rozhodnutí nenechat
si ho vzít. AÈ to má jakékoliv následky. Napije se z jeho
mladosti do sytosti, tolikrát, kolikrát to jen pÛjde. VÏdyÈ na
takovou pfiíleÏitost podvûdomû dlouho ãeká. Proto ta její
vûãnû tûsná triãka a krátké suknû, proto její úãast na ve-
ãerních turnajích stolního tenisu uãÀÛ v pfiiléhavé tepláko-
vé soupravû, v níÏ zvlá‰tû vynikaly pohupující se zvony pr-
sÛ. Dûlala to v‰echno kvÛli jejich rozpalujícím pohledÛm,
ale Ïádn˘ z nich si netroufal jít tak daleko, aby ji mezi ãtyfi-
ma oãima oslovil, nebo se jí jen tfieba letmo dotkl. A ona
po tom tak touÏila…

A teì ho tady má, sama pro sebe, nezku‰eného, coÏ ji
velmi lákalo. Pfied ním se nemusí stydût za nûjaká kila na-
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upravila vysoko nad kolena vyhrnutou sukni, která odha-
lovala její nahá stehna. Kdo to mÛÏe b˘t? VÏdyÈ uÏ bude
skoro pÛlnoc.

Ve dvefiích pfie‰lapoval Jindra Koubek. Ra‰ící knír pro-
zrazoval druháka, kterému v‰ak mutující hlas neubral na ‰í-
fii ramen. Dávno si ho v‰imla. Byl jin˘ neÏ jeho spoluÏáci.
Dospûlej‰í, vyspûlej‰í. UÏ ho nezajímaly sbírky odznakÛ ãi
známek jako jeho vrstevníky, dokonce ani o fotbal v televi-
zi nejevil takov˘ zájem jako ostatní kluci.

Mládenec zachytil její zkoumav˘ pohled a stydlivû pfie-
‰lápl. V pyÏamu vypadal pfiekvapivû urostle.

„Zavfii…“usmála se na nûho. „Co potfiebuje‰?“
Hlavou jí bleskla neãekanû hfií‰ná my‰lenka. Je docela

hezk˘. A mlaìouãk˘. UÏ ne dítû, ale je‰tû ne muÏ.
„Rozbolel mû zub…“ udûlal dva kroky do místnosti.

„A pfii‰el jsem poÏádat o prá‰ek.“
„Zub, fiíká‰?“ vstala a pomalu vykroãila k nûmu.
Urãitû byl ale nejdfiíve koufiit na záchodû, neunikl jí jem-

n˘ pach tabáku. Pak ucítila i pot z mladíkova pyÏama. Ne-
bylo to nepfiíjemné, naopak. Zavûtfiila jako kobylka zjara.

AÏ se jí zatoãila hlava. V podbfii‰ku ucítila nutkavé svû-
dûní, které se pomalu mûnilo ve vzru‰ení a touhu.

Cítila chvûní, které jí proudilo od kolen nahoru. AniÏ by
moc pfiem˘‰lela, otoãila klíãem v zámku.

Vrátila se k pohovce a posadila se.
„UkaÏ…kterej to je?“ naznaãila mu rukou, aby si pfiisedl

vedle ní.
Chlapec poslu‰nû otevfiel ústa a ona mu vzala obliãej do

obou dlaní. Ucítila jemnou pokoÏku a kdyÏ levou rukou leh-
ce sjela po jeho hrdle na ramena a trup, jen jí pod bfií‰ky
prstÛ zahrály houÏve svalÛ.
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sela milování chtivá Ïena sáhnout k pohrÛÏce, Ïe jako man-
Ïelka fieditele uãili‰tû by snadno mohla zafiídit, Ïe by hezk˘,
leã chladn˘ Jindra také tfieba nemusel b˘t z tûch ãi onûch
dÛvodÛ pfiipu‰tûn k závûreãn˘m zkou‰kám. A pak uÏ si ce-
l˘ch pût mûsícÛ, které je dûlilo od konce ‰kolního roku, té-
mûfi pravidelnû vybírala daÀ z lásky.

Nebylo to pro ni tûÏké, vÏdyÈ slouÏila zásadnû jen noãní
a to od jednadvacáté do sedmé hodiny ranní. TûÏké to ale
bylo pro Jindru, kter˘ se témûfi proti pfiírodû samé oddával
milostn˘m hrám „nerad“ a s „odporem“, jak pozdûji uvedl
do protokolu. Zvlá‰tû kdyÏ se u vychovatelky potvrdilo sta-
ré pfiísloví, které fiíká, Ïe s jídlem roste chuÈ, a on jí musel
plnit ve‰keré její erotické sny i ta nejtajnûj‰í pfiání vãetnû
orálního sexu. Na Ïalobu si ale ten „milenec proti své vÛ-
li“ poãkal, aÏ ho v kapse hfiálo maturitní vysvûdãení.

� � �

Kapitán mravnostní policie, kter˘ dostal ten tragikomick˘
pfiípad na starost, se v duchu náramnû divil chlapcovû za-
tvrzelosti. VÏdyÈ se koneckoncÛ s tou nadrÏenou paniãkou
‰patnû nemûl, co by za to dali jiní. Brutálnû ho neznásilni-
la, neublíÏila mu, jen ho opakovanû svedla. Vzhledem k je-
ho vûku se nedalo hovofiit ani o zneuÏití v pravém slova
smyslu. To v‰ak byl pouze jeho vnitfiní hlas, oficiálnû byl po-
vinen hájit literu zákona, kter˘ byl tímto hrubû poru‰en.

Vychovatelka se v‰ak nevzdávala: „No dovolte, co je toh-
le za nesmysl. VÏdyÈ bych mohla b˘t jeho matkou!“

„Nerozãilujte se, prosím…“ kapitán Vafiecha nebyl pfii-
dûlením tohoto pfiípadu nijak nad‰en – ale vyfie‰it ho zkrát-
ka musel.
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víc, vadnoucí pleÈ i povolující Àadra. Díky stínidlu lampiãky
nemusí mít dokonce obavy ani z vrásek na krku. On bude
mít oãi pro jiná místa. Tím si byla jistá.

„Tady…“ vzala mu dlaÀ do své a poloÏila si ji na horní
partii triãka.

Chlapec sklopil víãka. Snad ze studu, nebo aby si vyvo-
lal pfiedstavu nûkoho velmi vzdáleného, snad i proto, aby
nevidûl dychtivost lesknoucí se v oãích vychovatelky.

„No tak…neboj se…“ zrychloval se jí dech a sama se mu
svlékla.

Nah˘ prs vzru‰ené Ïeny se mu rozlil do dlanû, teì byla
dvojnásob ráda, Ïe je to je‰tû panic. Je‰tû neumí porovnat
rozdíl let. Témûfi matefisky mu podala prs k ústÛm a sténa-
la, aby sál nabûhlou bradavku. Plnil její pfiání a cucal ob-
naÏené Àadro bez rafinovanosti dospûlého muÏe. O cestách
rozko‰e nemûl ani ponûtí, pfiesto se zajíkala slastí.

Opatrnû, aby ho nevystra‰ila, vjela prsty do rozparku je-
ho pyÏama. NûÏnû sevfiela prsty zvût‰ující se symbol jeho
muÏství a netrvalo dlouho, aby s ním probrala první lekci
lásky aÏ do konce…

� � �

Aãkoliv zakázané ovoce chutná pr˘ nejvíce, mûl Jindra
Koubek je‰tû na v‰echno dost ãasu. I kdyÏ vypadal jako ho-
tov˘ chlap, fyzické touhy ho je‰tû zdaleka netrápily. Radû-
ji, neÏ by se tû‰il z neãekan˘ch laskomin, které mu naser-
víroval osud v podobû nenasytné paniãky, prozaicky biflo-
val k závûreãn˘m uãÀovsk˘m zkou‰kám s maturitou, odkud
by rád rovnou na vysokou ‰kolu. A kdyÏ nepomohl plamen
sexapealu, neãekanû vy‰lehl˘ z doutnajících uhlíkÛ devûta-
ãtyfiicetileté Aleny Vytlaãilové, pomocné vychovatelky, mu-
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a s „odporem“, byÈ pokaÏdé i vyvrcholil. Ale jak té Ïenû do-
kázat, Ïe k pohlavnímu styku opravdu do‰lo? Îe se jí ten kluk
jen docela obyãejnû nemstí za nûjak˘ problém na uãili‰ti?

Upfiímnû fieãeno, kapitán Vafiecha vzdychl sám pro se-
be, ta paní nebyla Ïádn˘m typem vamp˘ra nebo sexbom-
by. Docela obyãejná neukojená a potfiebná Ïena, která hle-
dala jinde potû‰ení, kterého se jí doma nedostávalo. Její
muÏ by za to v‰echno zaslouÏil. Tichá voda bfiehy mele
a druhá míza je druhá míza...

Zatracená vûc, mávl rukou. Uvidíme pfii konfrontaci.

� � �

Pfiítomni byli odborníci z psychologie, psychiatr, nechy-
bûla ani gynekoloÏka. Kapitán Vafiecha se naposledy zeptal
Jindry Koubka, zda si na poslední chvíli v‰e nerozmyslel,
zda nechce Ïalobu stáhnout a zda je pfiipraven.

Mladík mlãky pfiik˘vl.
Vy‰etfiovatel dal znamení, do dvefií ve‰la obvinûná se

sluÏbou. Na pokyn se mládenec i Ïena proti sobû posadili,
jemu se rozlila tváfií ãerveÀ, ona lehce stiskla rty.

„Pane svûdku, opakujte do oãí obvinûné Vytlaãilové svo-
ji v˘povûì!“ vyzval kapitán Koubka.

Ten zaãal vyprávût to, co bylo uÏ nûkolikrát zaprotoko-
lováno. Jak to v‰e zaãalo, kdyÏ si pfii‰el pro ten prá‰ek na
bolav˘ zub, jak za ním vychovatelka zamkla, jak se ho za-
ãala vyptávat, jestli uÏ mûl dûvãe a jak ho k sobû pfiivinula
na pohovku. Jak se obnaÏila a nabídla se mu. Jak on ne-
chtûl, ale jak jí podlehl a jak se ãasem stal jejím milostn˘m
zvífiátkem a hraãkou, se kterou se tû‰ila a ukájela kdykoliv
na to mûla chuÈ a byla vhodná pfiíleÏitost. A jak mu ãasto
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To uÏ tady dlouho nebylo – ohroÏování mravní v˘chovy
mládeÏe, kde pachatelem je – Ïena, svÛdkynû.

Alena Vytlaãilová se rozhodla zapfiít nos mezi oãima.
To bylo zfiejmé. Na v‰echny otázky mûla odpovûdi, do-
konce se vykroutila i z tak prÛkazné situace, jako byl ‰kol-
ní zájezd do Tater, kdy v lÛÏkovém voze mûli ti dva, mla-
diãk˘ uãeÀ a témûfi padesátiletá vychovatelka, pro sebe
rezervované celé kupé.

„Ne, ne, nééé!“ byly její jediné odpovûdi.
Ze situace a postavení svého manÏela na uãili‰ti tûÏila,

nikdo z pedagogického ani pomocného sboru si nedovolil
svûdãit proti ní.

Dokonce zaútoãila: „Nechte to vy‰etfiit na psychiatrii,“
zle jí svítily oãi. „VÏdyÈ je na hlavu…“

To jí nevy‰lo. Mládenec nebyl mentálnû retardovan˘, jak
ho osoãila, n˘brÏ z komplexního hodnocení a v˘sledkÛ zá-
vûreãn˘ch zkou‰ek bylo jasné, Ïe patfií mezi nejlep‰í Ïáky.

„Nedá se nic dûlat,“ rozhodl se vy‰etfiovatel. „Provede-
me konfrontaci.“

Je‰tû neÏ k ní do‰lo, prolistoval si kapitán Vafiecha pro
osvûÏení pamûti pfiíslu‰né zákony. Z praxe vûdûl pfiíli‰ dobfie,
Ïe odhalení a usvûdãení pachatele trestného ãinu pohlavního
zneuÏívání si vyÏaduje mimofiádné úsilí a spolupráci ze strany
pfiíslu‰níkÛ policie i souãinnosti vy‰etfiovatele s orgány oddû-
lení obecné kriminality. Nic neponechával náhodû a byl s pfií-
slu‰n˘mi sloÏkami ve spojení. A jen doufal, Ïe vychovatelka
Vytlaãilová nezná literu zákona a Ïe v pfiípadû neudrÏitelnos-
ti sv˘ch v˘povûdí v‰e neobrátí na hlavu. Ona totiÏ existuje
kliãka, která nezapomíná na to, kdy se mezi pachatelem
a po‰kozenou osobou vytvofií milostné pouto…

Jindra Koubek v‰ak trval na tom, Ïe v‰e dûlal „nerad“
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O matefiském znamínku Aleny Vytlaãilové na místû nej-
intimnûj‰ím nemohl vûdût z doslechu, o jeho existenci se
mohl pfiesvûdãit jen na vlastní oãi a to velmi, velmi z blíz-
ka, kdy ho nutila k orálnímu sexu.

Jeho pravost pak potvrdila i následující tûlesná prohlíd-
ka lékafikou-gynekoloÏkou. A kdyÏ se Alena Vytlaãilová vrá-
tila k zaprotokolování své v˘povûdi, povolily jí nervy a ko-
neãnû se pfiiznala, osoãujíc zároveÀ celé muÏské pokolení,
které pr˘ co svût svûtem stojí, ãiní totéÏ, ale beztrestnû.

V ãemÏ ostatnû mûla svÛj velk˘ kus pravdy, coÏ ji ale ne-
omlouvalo…

� � � � �
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naznaãovala, Ïe kdyby nechtûl, tak Ïe by mu mohl její muÏ
‰kodit.

„To je leÏ!“ skákala mu do fieãi Alena Vytlaãilová. „Má
moc bujnou fantazii, nebo se mi chce mstít jako vychova-
telce, co byla na nûho moc pfiísná…“

Otázky kladli vy‰etfiovatelé i lékafii a zdálo se, Ïe nena-
jdou nic, co by zviklalo kamennou pevnost obhajoby paní
Vytlaãilové. Pfii Koubkov˘ch líãeních milostn˘ch her a prak-
tik vrtûla hlavou – kam na to chodí, urãitû ãte tajnû por-
nografické ãasopisy nebo se dívá na pornofilmy. 

„Já jsem cudná manÏelka, já ani nevím, Ïe se takové vû-
ci dûlají…“ tváfiila se jako panna.

Za léta praxe kapitán Vafiecha zaÏil nepfieberné spousty
lháfiÛ, ale tak sebejistého, jak˘m byla tato Ïena, je‰tû ne.
Tím si byl jist˘. A málem zapochyboval o mládencovû prav-
domluvnosti.

Alena Vytlaãilová z oãí do oãí odmítala nafiãení ze sve-
dení a opakovan˘ch pohlavních stykÛ s uãnûm. Dokonce
nemûla daleko, aby se mu zaãala vysmívat ve smyslu –
s tím bych asi tak vlezla do postele.

Zásadní zvrat v‰ak vy‰el od samotného mladíka.

� � �

V zoufalství, jak by v‰e dokázal, si vzpomnûl na maliã-
kost, která v‰ak sehrála kardinální roli.

„Poãkejte!“ vykfiikl zoufale se slzami z té nespravedlivos-
ti v oãích.

A dodal pár slÛvek pikantností, pfii kter˘ch v‰em vy‰et-
fiovatelÛm i pfies váÏnost situace za‰kubaly koutky úst v po-
tlaãovaném úsmûvu.
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Mûla jsem to
udûlat dfiív
Nevím, paní soudkyně, jestli jste vdaná, ale je
to vlastně jedno. Určitě mi dáte za pravdu, že
každá normálně orientovaná holka si předsta-
vuje, že najde báječného chlapa a prožije
s ním celý život v lásce, úctě a radosti. Nebyla
jsem jiná, chtěla jsem mít pěkný život s milují-
cím partnerem a dětmi, prostě jsem o jiné al-
ternativě ani neuvažovala. V takové rodině
jsem vyrostla, rodiče si sice neprojevovali nijak
okatě svou lásku, ale rádi se určitě měli. Tak-
řka se nehádali, byli oba klidní a společně pro-
žitý čas jim nebyl proti mysli. 

Vzala jsem si svoji první lásku, nesmûlého spoluÏáka ze
stfiední ‰koly, kterého jsem mûla opravdu ráda a vypadalo
to, Ïe on má rád mû. Dcera se nám narodila do roka po
svatbû, on mezitím ‰el na vojnu, protoÏe tehdy je‰tû kluci
mûli dva roky vojny povinné. Navzdory tomu – a nebo
moÏná právû proto - zaãátky manÏelství byly fajn, vlastnû
nejlep‰í v na‰em spoleãném Ïivotû. Od samého zaãátku
jsme mûli vlastní byt, rodiãe byli prozíraví a pfiihlásili mû do
stavebního druÏstva je‰tû jako miminko, bylo to bájeãné,
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tfietí a ãtvrtá. Tehdy se zaãala uvolÀovat ekonomická ome-
zení, lidé zaãali zvolna podnikat a úãetní potfieboval kaÏd˘.
Já byla peãlivá, rychlá, finanãní nároky jsem nemûla pfie-
hnané. Stíhala jsem, dcera byla hodná, zdravá, navíc mû to
bavilo a mûla jsem dobr˘ pocit z toho, Ïe vydûlávám tak
slu‰né peníze, Ïe jsme si mohli postupnû pofiizovat v‰ech-
no, co jsme si pfiáli, co jsme potfiebovali a chtûli. 

Mûla jsem z toho radost, ale mÛj muÏ právû naopak. Va-
dilo mu, Ïe vût‰ina penûz v na‰í domácnosti je ode mne
a zaãal b˘t protivn˘, vztahovaãn˘, nespravedliv˘. UráÏel mû,
pofiád mi nûco vyãítal, byl na mû ãím dál nepfiíjemnûj‰í. Ni-
ãím jsem se mu nezavdûãila. KdyÏ dcera povyrostla do vû-
ku, kdy mohla jít do ‰kolky, ‰la jsem do zamûstnání a mys-
lela si, Ïe se to srovná. Vysvûtlovala jsem si to tak, Ïe mu
vadí moje v˘dûlky, kdyÏ jsem je‰tû na matefiské dovolené,
doufala jsem, Ïe se to s m˘m nástupem do práce srovná. 

Ale nesrovnalo. Na‰el si milenku a ani se tím netajil, do-
konce mi ji pfiedhazoval s tím, Ïe bych si z ní mûla brát pfií-
klad, protoÏe je mnohem upravenûj‰í, ‰tíhlej‰í, milej‰í, nemÛ-
Ïu se mu divit, Ïe chce nûco lep‰ího, neÏ má doma. Ranilo
mû to a chtûla se rozvést. S pláãem jsem se svûfiila mamin-
ce, ale tu to vydûsilo. Rozvod pro ni jako pro vûfiící byl vel-
k˘m hfiíchem a hroznû se bála, abych na sebe a své dítû ne-
pfiivolala boÏí hnûv. Byla uÏ tehdy nemocná a já jí nechtûla
pfiidûlávat dal‰í bolest, Ïádost o rozvod jsem tedy nepodala. 

Rozhodla jsem se, Ïe o sebe budu dbát, Ïe se vylep‰ím,
abych se svému muÏi zase líbila. Ale dopadlo to úplnû ji-
nak. Usoudil, Ïe mám urãitû nûjakého chlapa, zaãal mû po-
dezfiívat, vyãítat mi nevûru a bylo to je‰tû hor‰í. VyÏadoval
po mnû sex dvakrát dennû, ráno i veãer, bála jsem se od-
mítnout, protoÏe se hned rozzufiil a mÛj nezájem pfiiãítal
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zalité sluncem. Starala jsem se o miminko, zafiizovala ná‰
byt. On byl na druhém konci republiky, takÏe jsme si jen
psali, mimochodem to byly velmi krásné, láskyplné dopisy,
párkrát pfiijel na opu‰Èák a to bylo taky moc pûkné. Vûno-
val se miminku i mnû a spoleãnû jsme si plánovali, co
v‰echno v Ïivotû podnikneme. 

Pak se vrátil, ‰el do zamûstnání, já byla na matefiské do-
volené a on se vracel domÛ velmi rozmrzel˘. Tvrdil, Ïe tam
jsou hrozní lidé, hlupáci a primitivové, Ïe ho uráÏejí, poni-
Ïují, nedá se to pr˘ vydrÏet a radûji pÛjde pryã. Mûla jsem
trochu obavy o na‰i existenci a prosila ho, aby ode‰el aÏ
poté, kdy si najde jiné zamûstnání. Ale neposlechl, prostû
jednoho dne ráno se rozhodl, Ïe uÏ do práce nepÛjde a ani
jim to tam nechtûl oznámit. Musela jsem to udûlat já. Byl
doma, nemûl se k tomu nûco jiného si najít, tak jsem se
chopila iniciativy a sehnala mu práci u svého pfiíbuzného,
jehoÏ jsem o to velmi pokornû poprosila. 

Nebyla to práce nijak nároãná, vlastnû ani nevím, co
pfiesnû dûlal, ale ‰lo o nûjaké organizaãní práce ve velkém
skladu textilního zboÏí. Oba jsme byli absolventy ekono-
mické ‰koly, dnes se tomu fiíká obchodní akademie, a pra-
covníci s touto kvalifikací jsou v podstatû potfiební v‰ude.
Práce ho nijak nezatûÏovala, navíc byl v Ïenském kolektivu
a to mu vyhovovalo. Îenské ho obskakovaly, dûlaly mu po-
my‰lení a jeho sebevûdomí se rychle uzdravilo. 

Mnû ale jeho nová práce nevyhovovala, pfiiná‰el podstat-
nû ménû penûz neÏ dfiív, museli jsme se hodnû omezovat.
A tak jsem si na‰la pfiiv˘dûlek vedle matefiské dovolené. Za-
ãala jsem dûlat úãetnictví pro jedno malé druÏstvo, jemuÏ se
nevyplatilo brát úãetní do stálého pracovního pomûru. Asi
jsem se osvûdãila, protoÏe pak pfii‰la dal‰í nabídka, po ní
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mû o to poÏádal. Kromû toho mû uji‰Èoval, Ïe uÏ má kri-
zové období za sebou a Ïe teì bude v‰echno lep‰í. Oprav-
du nevím, paní soudkynû, jak jsem mohla b˘t taková husa
a pofiád s ním byla. UÏ jsem ho nemûla ráda, pohrdala
jsem jím, byl mi nepfiíjemn˘ a vÛbec jsem nestála o nûjaké
spoleãné chvíle. Tehdy jsem dokonce mûla plán, rozhodla
jsem se, Ïe v tichosti poÏádám o rozvod a nastûhuji se k tá-
tovi, kter˘ zÛstal v bytû sám. KdyÏ jsem mu to ale fiekla,
nebyl rád. Pfiiznal se mi, Ïe má uÏ nûjak˘ ãas pfiítelkyni, se
kterou plánuje spoleãn˘ Ïivot a pochopitelnû ona se nastû-
huje k nûmu, protoÏe v jejím bytû zÛstane rozveden˘ man-
Ïel. Sice mû pfiekvapilo, Ïe tak rychle táta na‰el novou
partnerku, ale pfiála jsem mu to, sv˘m zpÛsobem to bylo
i ulehãení pro mne. Odpadla mi starost o jednu domácnost. 

Tak jsem pokraãovala dál v rodinném Ïivotû, kter˘ se uÏ
vlastnû tak nazvat nedal, doma jsme se potkávali a radost
jsme z toho nemûli. Na‰e dcera se nauãila v této atmosfé-
fie Ïít, takfika nevycházela ze svého pokoje a já byla ráda,
Ïe aspoÀ ona má klid. ManÏel byl totiÏ stále agresivnûj‰í.
Nejdfiív do mû jen tak strkal, pak do mû zaãal kopat a jed-
nou mû popadl a v‰í silou mnou mr‰til do sklenûn˘ch dve-
fií. Sklo se rozsypalo, za chvíli jsem leÏela v krvi na zemi
a vydû‰ená dcera, která vybûhla ze svého pokoje, na nic
neãekala, utíkala k sousedÛm a odtud zavolala záchranku. 

Zranûní byla jen povrchová, o‰etfiili mû a poslali domÛ.
ManÏel mezitím vystfiízlivûl, urãitû se bál, co se s ním stane,
po mém návratu byl zaraÏen˘ a vydrÏelo mu to dokonce nû-
kolik t˘dnÛ. Nepil, domÛ chodil hned po práci a nûkolikrát
se mi omluvil. Já si ale Ïádné iluze uÏ nedûlala. 

Opravdu jsem si nenechala vym˘t mozek, nestalo se mi
to, co se nûkdy Ïenám v mé situaci stává, Ïe si na t˘rání
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m˘m jin˘m sexuálním aktivitám. Nedalo se mu nic vysvût-
lit a já nechtûla dûlat scény, hlavnû kvÛli dcefii. Ta byla si-
ce je‰tû malá, ale napûtí mezi námi uÏ dobfie cítila. Vyle-
kala se pokaÏdé, kdyÏ pfii‰el muÏ domÛ a mnohokrát mû
prosila, abych se s tatínkem nehádala. 

SnaÏila jsem se, opravdu, vûfite mi, paní soudkynû. V do-
bách, kdy se u nás mûnil chod dûjin, to chvíli vypadalo do-
cela nadûjnû. V‰echno se mûnilo a spousta lidí doufala
v radikální obrat k lep‰ímu, mÛj muÏ mezi nimi. Zaãal plá-
novat, Ïe zaãne podnikat, uÏ se vidûl jako velk˘ boss se
spoustou podfiízen˘ch, s vlivem, siln˘m autem a obdivem
okolí. Mûl o sobû vysoké mínûní, tvrdil, Ïe ho dfiívûj‰í re-
Ïim dusil a teprve teì se nadechne a celému svûtu ukáÏe.
Ale nûjak se mu to nedafiilo. Zaãal s jedním projektem, pak
s dal‰ím, dal se vÏdycky s nûk˘m dohromady a ten druh˘
ho buì obelhal, nebo okradl, nebo se kamsi vytratil. 

Ale nûkdo musel rodinu drÏet nad vodou. Navíc mi k to-
mu pfiibyl tatínek, protoÏe maminka zemfiela a on byl na-
jednou opu‰tûn˘ a zcela bezradn˘. Starala jsem se o svou
rodinu a také o nûho. Tak jsem si zase pfiibrala úãetnictví
rÛzn˘ch novû vznikl˘ch firem, pracovala jsem, pracovala
a pracovala, protoÏe manÏelovy podnikatelské pokusy nû-
co stály a zaplatit se to muselo. ManÏel navíc zaãal svoje
problémy fie‰it alkoholem. Nejdfiív se napil obãas, kdyÏ po-
tfieboval zapomenout na nûjakou zradu nebo podraz, ale
stal se z toho kaÏdodenní zvyk. BohuÏel jsme mûli spoleã-
n˘ úãet, takÏe pfiístup k financím mûl neomezen˘. Respek-
tive omezen˘ jenom m˘mi schopnostmi. 

Po nûjakém ãase jsem mu na‰la zamûstnání v jedné z fi-
rem, s níÏ jsem spolupracovala, protoÏe sám uznal, Ïe na
podnikání nemá talent a v jedné ze sv˘ch svûtl˘ch chvilek
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jít, Ïe se tam srovnáme. A to si s kamarádkou pronajaly je-
nom garsoniéru. 

Rozvod probûhl naprosto hladce. Moje advokátka mûla
v‰e pfiipravené, on jenom zíral a v‰echno odsouhlasil. V té
dobû uÏ nepracoval, byl v invalidním dÛchodu, protoÏe mûl
alkoholem tak zniãené tûlo a hlavnû mozek, Ïe uÏ nebyl
schopn˘ Ïádné práce. Tfiásly se mu ruce i nohy, mûl Ïalu-
deãní vfiedy, bral léky na tlak, na játra, pfii‰el o Ïluãník a Ïád-
ná z hodnot, které se v organismu mûfií, nebyla v pofiádku. 

Nebudu pfiedstírat, Ïe jsem byla stále u‰lechtilá a nic zlé-
ho jsem mu nepfiála. Opak je pravdou. Pfiála jsem mu to
nejhor‰í a vÛbec se za to nestydím. BlíÏila se mi ãtyfiicítka
a já si uvûdomila, kolik let jsem promarnila vedle naprosto
zbyteãného ãlovûka, kter˘ nejen niãím nepfiispûl lidstvu, ale
navíc dokonale otrávil Ïivot sv˘m nejbliÏ‰ím. Snad jednu
polehãující okolnost jsem byla schopná uznat. Jako dítû pfii-
‰el o rodiãe, vychovávala ho babiãka a ta zfiejmû nemûla
dost síly na to, aby z nûho udûlala chlapa. Jistû, mûla jsem
si toho vãas v‰imnout, ale vÏdyÈ jsme se poznali je‰tû jako
dûti. Já ale jeho vlastnosti nevnímala, staãilo mi, Ïe je hez-
k˘, o hlavu vy‰‰í neÏ já. 

Kolikrát jsem si fiíkala, kdyÏ leÏel opil˘ nûkde na podla-
ze nebo rozvalen˘ v kfiesle, jak by bylo krásné kdyby uÏ se
neprobudil. Mívala jsem i ãernûj‰í my‰lenky. Klidnû bych
mu k veãefii udûlala smaÏenici z muchomÛrek zelen˘ch, vû-
dûla jsem, Ïe se dají zamûnit za Ïampiony, jenomÏe já na
tyhle houby nikde nenarazila, a to jsem opravdu prostudo-
vala v lese kaÏdou jen trochu podobnou houbu. Netu‰ím,
kam na nû lidé chodí a pfiipadalo mi krajnû riskantní ptát
se na to nûjakého mykologa. Taky mû napadlo, Ïe bych
mohla drtit sklo a po tro‰kách  mu ho pfiidávat do jídla, do-
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zvyknou a zaãnou obviÀovat samy sebe. Já se neobviÀova-
la, vûdûla jsem, Ïe takhle to dál nejde a Ïe s tím musím nû-
co dûlat. Dcera dorÛstala, nechtûla jsem, aby si mû pfiesta-
la váÏit. Staãilo, Ïe pohrdala sv˘m otcem. 

Po nûjaké dobû ná‰ Ïivot vklouzl do b˘val˘ch kolejí,
manÏel se zase vracíval v noci ve znaãnû zdevastovaném
stavu a jeho útoky pokraãovaly. Nûkdy jsem se stihla scho-
vat v pokoji u dcery, kde jsme se zamkly, pfied dvefie ‰oup-
ly skfiíÀ a nechaly ho chvíli do dvefií kopat. Párkrát jsem se
schovala i s dcerou u sousedÛ, ktefií samozfiejmû o v‰em vû-
dûli, mnohokrát jsem se jim omlouvala za hluk, kter˘m
jsme je z na‰eho bytu obtûÏovali. Párkrát jsme s dcerou na-
‰ly azyl u mého táty a jeho nové partnerky, ale té takové
náv‰tûvy dost vadily, tak jsme od nich upustily. 

Jednou mû zase manÏel surovû napadl, a tak jsem sama
zavolala policii. Pfiijeli, on se tváfiil, Ïe je v‰e v pohodû, na-
znaãil, Ïe já jsem ponûkud hysterická, oni se zatváfiili chá-
pavû a zase odjeli. Podruhé jsem policii sama zavolala od
sousedÛ, kdyÏ fiádil v bytû jak ‰ílen˘. Pfiijeli, sebrali ho
a druh˘ den po vystfiízlivûní ho zase poslali domÛ. 

Nebudu vás, paní soudkynû, unavovat v‰emi detaily na-
‰eho spoleãného Ïivota, bylo to pofiád stejné a navíc banál-
ní, protoÏe v‰ichni alkoholici se chovají podle velmi podob-
ného scénáfie. Jen pár alkoholikÛ je hodn˘ch nebo vesel˘ch,
vût‰inu z nich pfiemíra pití zmûní v primitivní surovce. 

Jak ‰el ãas, mûla jsem toho víc a víc dost, nakonec jsem
se odhodlala, vyplnila pfiíslu‰né formuláfie, najala si advo-
kátku a poÏádala o rozvod. Troufla jsem si na to tehdy,
kdyÏ dcera oslavila osmnáctiny a na‰la si s kamarádkou
podnájem. Byla jsem ráda a vÛbec jsem jí to nerozmlouva-
la. Dojalo mû, kdyÏ mû ujistila, Ïe za ní mohu kdykoliv pfii-
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Nakonec to, paní soudkynû, v‰echno vyfie‰il sám. Pfii
jednom z na‰ich vzácn˘ch v˘letÛ, kdy jsem mu chtûla kou-
pit nûco na sebe, jsem ho v˘tahem dovezla do stanice met-
ra a ãekali jsme na vlak. 

„Ví‰, co by bylo nejlep‰í?“ obrátil na mû najednou své
vyhaslé a kalné oãi. A aniÏ by ãekal na odpovûì, dodal:
„Kdybys teì do mû pofiádnû strãila. Mûl bych to rychle za
sebou.“ 

KdyÏ to fiekl, právû se blíÏil vlak, tak jsem to, paní soud-
kynû, udûlala. A víte, co jsem si potom fiekla? Îe jsem to
mûla udûlat dfiív. 

� � � � �
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ãetla jsem se v nûjaké detektivce, Ïe se tak dá celkem spo-
lehlivû ãlovûk sprovodit ze svûta. Ale on byl na jídlo velmi
opatrn˘, vybírav˘, sklo by mu urãitû skfiípalo mezi zuby
a poznal by to. 

Ale to jsem trochu odboãila. Zkrátka pfiiznávám, Ïe jsem
mûla ty nejhor‰í a nejkrvelaãnûj‰í my‰lenky, a to hlavnû
proto, Ïe jsem se ho nezbavila ani po rozvodu. NejenÏe ne-
mûl kam jít, to bych je‰tû nûjak vyfie‰ila, ná‰ byt by se dal
vymûnit za dva malé, ale on se tím alkoholismem natolik
vyfiídil, Ïe pfiestal chodit, prostû skonãil na vozíku. 

Nebyl úplnû bezmocn˘, o základní potfieby se dokázal
postarat, takÏe jsem nemusela opustit zamûstnání, nicmé-
nû zÛstali jsme ve spoleãném bytû, kter˘ se ani nemusel
pfiíli‰ upravovat, jen jsme odstranili prahy mezi jednotliv˘-
mi pokoji. V domû byl v˘tah, z domu se dalo bez problé-
mÛ vyjet, takÏe se sám dostal i do hospody a Ïivot ‰el dál.
Jen s tím rozdílem, Ïe uÏ nebyl agresivní, ani by to ne‰lo,
aby do mû strkal, na to uÏ nemûl sílu. Byl opravdu mimo-
fiádnû zchátral˘. 

Obãas jsem ho doprovodila k lékafii, protoÏe tam asi-
stenci potfieboval, nûkdy jsem ho vzala jen tak na pro-
cházku, protoÏe mi ho bylo jednodu‰e líto. V‰ichni známí
se tomu divili, Ïe se po tom v‰em o nûho je‰tû starám,
a radili mi, abych ho dala nûkam do ústavu. KdyÏ jsem se
to s ním snaÏila rozumnû probrat, zaãal vzlykat jako malé
dítû, prosil mû, abych ho nikam nedávala, Ïe si uvûdomu-
je, jak byl hrozn˘ a jak jsem s ním musela b˘t ne‰Èastná. 

Mû uÏ to ale nedojímalo. NezÛstal ve mnû ani kousek ci-
tu, kter˘ bych k nûmu chovala, jen obyãejn˘ soucit, kter˘
bych ale mûla ke komukoliv, kdo by se ocitl ve stejné situ-
aci jako on. 
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UHRÍNOVÁ ZUZANA (hledaná Ïena)

Státní pfiíslu‰nost Slovenská republika (SK)

Pátrání vyhlá‰eno 28. 12. 2016
Datum narození 15. 2. 2000

Nebezpeãn˘ NE
Ozbrojen NE
NakaÏlivá nemoc NE
V˘‰ka 164 cm
Zdánlivé stáfií 16 aÏ 18 let
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POPIS OSOBY

POSTAVA
hubená
BARVA VLASÒ
ãerné
BARVA OâÍ
hnûdá

HAKEĽ PATRIK (hledan˘ muÏ)

Státní pfiíslu‰nost
âeská republika (CZ)

Bydli‰tû okres SOKOLOV
Pátrání vyhlá‰eno 28. 6. 2016
Datum narození 18. 8. 1983
Nebezpeãn˘ NE 
Ozbrojen NE 
NakaÏlivá nemoc NE 
V˘‰ka 170 aÏ 175 cm
Zdánlivé stáfií 33 aÏ 35 let

KUČERA VÁCLAV (hledan˘ muÏ)

Státní pfiíslu‰nost âeská republika
Bydli‰tû okres P¤ÍBRAM

Pátrání vyhlá‰eno 21. 5. 2017
Datum narození 30. 7. 2001

Nebezpeãn˘ NE
Ozbrojen NE
NakaÏlivá nemoc NE
V˘‰ka 180 aÏ 185 cm
Zdánlivé stáfií 17 aÏ 19 let

POPIS OSOBY
POSTAVA
stfiední
BARVA VLASÒ
hnûdé
TVAR VLASÒ
vlnité
BARVA OâÍ
modrá

POPIS OSOBY

POSTAVA
hubená
BARVA VLASÒ
hnûdoãerné
TVAR VLASÒ
vlnité
BARVA VOUSÒ
hnûdoãerné
ST¤IH VOUSÒ
oholen
BARVA OâÍ
hnûdá

 Volejte linku 158 
Vážení čtenáři, rozhodli jsme se pomoci Policii ČR při pátrání po oso-
bách. Kdokoliv z vás by měl podezření, že spatřil osobu z tohoto listu
Magazínu Živé krimi, ať hned volá linku 158! redakce 
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Zločinu na stopě
V rukách drÏíte, váÏení ãtenáfii, nov˘ magazín Îi-

vé krimi. Proã takov˘ název? ProtoÏe autorsk˘ ko-

lektiv se 100% dostal do kontaktu se zloãinem!

PhDr. Marie Formáãková jako jedna z na‰ich

kmenov˘ch autorek, uãila je‰tû donedávna do-

spûlé odsouzené muÏe ve v˘konu trestu odnûtí

svobody. Jako zástupkynû fieditele mûla na sta-

rosti v˘uku cizího jazyka a ãe‰tiny: „Nûktefií mí

Ïáci, vûkovû rozpt˘lení mezi 18 a 55 lety, byli vy-

soko‰koláci, jiní ale neumûli pofiádnû gramati-

ku,“ vzpomíná.

¤editel ‰koly Jan Beer, kter˘ také pí‰e kriminál-

ní povídky, o své práci fiíká: „KaÏd˘ má ‰anci na

to, aby se po odpykání trestu zafiadil mezi nor-

mální lidi, pokud uhradí ‰kodu po‰kozen˘m.“

Pfiíbûhy, se kter˘mi se jmenovaní setkávali,

moÏná ãasem dají na román. Logick˘m vyústû-

ním dnes jsou ale povídky, ve kter˘ch jsou jmé-

na obûtí i pachatelÛ zámûrnû zmûnûna, a to

s ohledem na jejich osobní integritu.

Malá nakladatelská spoleãnost AFP Global, s.

r. o., je otevfiena sv˘m ãtenáfiÛm. Pokud máte

doma v ‰uplíku námût na povídku, sem s ním!

Jestli si myslíte, Ïe je ve va‰em okolí pfiíbûh,

kter˘ by stál za literární ztvárnûní, dejte vûdût.

Adresa pro zasílání korespondence je jednodu-

chá: 100% krimi, P. O. Box 102, Praha 1, PSâ

111 21.

Posílat mÛÏete dnes jiÏ i objednávky pfiedplat-

ného, pokud byste chtûli aÏ do schránek dostá-

vat vá‰ nov˘ magazín a zasílat mÛÏete tajenku

s vylu‰tûn˘m textem.

¤íká se, Ïe kdo nehraje, nevyhraje – my jsme

pro vás pfiipravili kfiíÏovku soutûÏní, abyste si

mûli moÏnost poãkat na v˘hru, kterou mÛÏete

dostat jen a jen vy!

Odmûnûni budou drobn˘m dárkem ti, ktefií za-

‰lou správnû vyplnûnou tajenku do konce záfií.

Dal‰í ãíslo magazínu Îivé krimi totiÏ vychází jiÏ

zaãátkem fiíjna a právû v nûm chceme ‰irokou ãte-

náãskou obec seznámit se jmény prvních v˘hercÛ

a odtajnit i originální dárky, které dostanou.

Pfiirozenû uvaÏujeme i o dal‰ím v˘voji. Pokud

budete s povídkami spokojeni, necháme na vás,

váÏení ãtenáfii, abyste ke konci roku vybrali ty,

které se vám líbí nejvíce!

Jsme pfiipraveni k tomu, aby pak byly nejlep‰í

povídky zpracovány do audio podoby a v CD for-

mû s jejich namluvením renomovan˘mi herci

a autory byl seznámen svût.

Pokud zahltíte na‰i po‰tovní schránku sv˘mi

dopisy a námûty, budeme jen rádi, váÏení ãte-

náfii. JiÏ na konci roku se totiÏ mÛÏete tû‰it na

Velkou vánoãní soutûÏ o nejlep‰í ãtenáfiskou kri-

mi povídku!

Kdo z vás se bude cítit, mÛÏe pomaliãku zaãít

skládat písmenka a nûjak to dopadne.

Doufáme, Ïe vám s na‰ím magazínem Îivé kri-

mi bude pfiíjemnû. Va‰e redakce
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Soutěžní kupón – tajenka křížovky

Jméno a pfiíjmení: ..................................................................

Bydli‰tû: .................................................................................

............................................................ PSâ: ......................

Dodací adresa: .......................................................................

............................................................ PSâ: ......................
(Jen pokud je odli‰ná od místa bydli‰tû – abychom mohli odeslat cenu)

TAJENKA: ...........................................................................

Telefon: .....................................

Datum: …...........................  Podpis: .....................................

Kupón ode‰lete na adresu: 
P. O. Box 102, Praha 1, PSâ 111 21

OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO
roãní – pololetní

Ode dne …..................

Jméno a pfiíjmení: ..................................................................

Bydli‰tû: .................................................................................

............................................................ PSâ: ......................

Dodací adresa: .......................................................................

............................................................ PSâ: ......................
(Jen pokud je odli‰ná od místa bydli‰tû)

Telefon: .....................................

Datum: …...................................  Podpis: .............................

Objednávku ode‰lete na adresu: 
P. O. Box 102, Praha 1, PSâ 111 21
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„ManÏelka celou noc nepfii‰la domu, asi má milence.“ „Prosím vás,
to hned nesmíte myslet na nejhor‰í, tfieba ji... (tajenka)“

ŽIVÉ KRIMI

ŽIVÉ KRIMI

Místo 44 korun
na stánku

JEN za 40,- Kč

Magazín až do vaší schránky!
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