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Narodil se 15. 2. 1934 v Praze. Po absolvování reálného gymnázia 

vystudoval v Praze fakultu ekonomicko-inženýrskou, směr stavební. I 

přes technické vzdělání se vedle své práce věnoval literatuře (člen Klubu 

českých spisovatelů). Po sametové revoluci se pokoušel i podnikat, málo 

známé je, že krátce prodával mléko a mléčné výrobky ve stánku na 

Malostranském náměstí a věnoval se prodeji a propagaci své poslední 

knihy Klíč ke Karlštejnu, kterou nabízel přímo v podhradí hradu. 

Publikoval v časopisech a novinách: Ahoj na neděli, Mladý svět, 

Svobodné slovo, Lidová demokracie. 

Autorovy práce znají rovněž i zahraniční čtenáři. 

Sázka na třináctku 

      Kriminalista Václav Charvát vyšetřuje v západočeském městě loupež tří 

miliónů korun z pobočky banky. Podílí se i na vyšetřování případu, v němž se 

musí seznámit s principem sázení v loterii a který ho přivádí na sérii vražd a 

posléze i na stopu lupičského gangu. V síti kriminalistů postupně uvízne 

většina těch, kdo mají s případem něco společného, ale hlavní organizátor 

stále uniká. Charvát však již začíná tušit, kdo je hlavou bandy a vůbec z toho 

nemá radost... Díky svému spádnému ději a  atraktivnímu tématu byl příběh 

zfilmován režisérem Dušanem Kleinem. 
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I. 

PRVNÍ DEN 

1. 

„Ďalej!“ zavelel muţ ve vedlejší místnosti. 

Ostrý hlas pronikl vatováním dveří, aniţ ztratil cokoli na své říznosti. 

Vyskočil jsem, nejistě se usmál na sekretářku a stiskl kliku. 

Vteřinu před tím jsem byl odhodlán zapůsobit co nejlepším dojmem. 

V okamţiku, kdy jsem bral za kliku, se ve mně cosi vzpříčilo. Nevím, jak jinak 

označit ten protivný stav, kdy se proti své vůli měním v tvrdohlavého berana, 

jemuţ není rady ani pomoci. 

Něco se vzpříčí a všechno špatně. 

V mém postoji není zbla hrdinství, naopak. Obvykle mě podráţdí má 

vlastní reakce, to, jak úsluţně vyskočím a snaţím se vyhovět. V tu chvíli se 

namíchnu sám na sebe a bez ohledu na následky se začnu chovat jako vzdorovitý 

blázen. 

Proto místo abych srazil paty a rázně se ohlásil, tiše jsem zavřel a pronesl 

co nejcivilněji: „Dobrý den!“ 

Rozumně vzato, bylo to právě tak dobré, jako kdybych místo toho 

zahulákal: „Soudruhu majore, poručík Charvát!“ Fakt, ţe jsem poručík Charvát, 

měl muţ za stolem napsáno mnohokrát v papírech před sebou a o své hodnosti 

věděl jistě z dřívějška. 

„Čo to vravíte?“ zahřímal, jako bych ho tím dobrým dnem urazil. 

„Dobrý den,“ opakoval jsem zdvořile. Ďáblík ve mně si zamnul ruce: 

situace spěla bezpečně k průšvihu. 



„To som počul. Dobrý deň, dobrý deň,“ opičil se, „to vás v tej Prahe 

neučili, ako sa podává hlásenie?“ Na Prahu měl zřejmě spadeno. 

Ztuhl jsem v předepsaném pozoru. „Soudruhu majore, poru —“ 

Dál jsem se s hlášením nedostal. „Von!“ zařval vítězně. 

Nemusel mě pobízet. 

Sekretářka na mě nechápavě valila oči. „Říkala jsem vám přece —“ špitala 

vyděšeně. 

Neposlouchal jsem ji. Něco v tom krátkém rozhovoru mi přišlo důvěrně 

známé. Teprve teď, za dveřmi, mi došlo, ţe major mluvil slovensky; přesně řečeno 

onou směsí slovenštiny a češtiny, která je typická pro Slováky usazené v Čechách. 

„Jak ţe se jmenuje?“ přerušil jsem vyčítavé šepotání. „Kdo?“ 

„No on,“ ukázal jsem hlavou na čalouněné dveře. „Sitenský. Major 

Sitenský. Ale tak mu, proboha, neříkejte —“ 

„Vstupte!“ zahřmělo odvedle.     

„Tibor?“ 

Na sekretářku šly mdloby. Ustrašeně přikývla. 

Rozrazil jsem dveře a vpadl do kanceláře: „Soudruhu majore, poručík 

Charvát přišel na váš rozkaz!“ 

Major spokojeně zabručel a sklonil hlavu. 

Byla stejně mohutná, jako kdyţ jsem ji viděl naposledy. Jak to, ţe jsem ji 

hned nepoznal? To široké rovné čelo porostlé kudrnami je přece stále stejné! Ba 

ne, není; kudrny ztratily svou ostře hnědou barvu, prokvetly a ustoupily dozadu. 

Také čelo se pokrylo vráskami. 

„Lepšie,“ zafuněl Sitenský. „A tak vţdy, keď za mnou prídete! Jasné?“ 

„Jasné!“ 

„Provedu! Odpovedáte provedu!“ uvedl se Tibor pohotově do varu. „Tuná 

je vojna a nie rekreácia! Jasné?“  

„Provedu,“ houkl jsem jako na lesy. Ďáblík se zachechtal v radostném 

očekávání. Věděl jsem, ţe bude zklamán: Tibor neměl pro takové jemnosti 

pochopení. 



„Tak to má byť,“ zahučel a sklonil se nad mými papíry. Zalistoval ve sloţce 

a roztrţitě mě přejel očima. 

Zatvářil jsem se rozpačitě. „Smím se vás na něco zeptat?“ 

„Dovoľte mi poloţiť otázku!“ explodoval Tibor okamţitě. „Hrozné, súdruh 

poručík! Kde ste boli na vojně?“ 

Zajásali jsme s ďáblíkem. 

„Nikde, soudruhu majore.“ A aby snad z nastraţené pasti neunikl, dodal 

jsem rychle: „Byl jsem partyzán.“ 

Naklonil se dopředu a opřel se rukama o stůl. „Co ste boli?“ 

„Partyzán, soudruhu majore.“     

Převrátil několik listů v mých papírech. „Kde?“ 

„Partyzánská skupina Ţelezná pěst,“ pípal jsem, ţe by mně nevěřila vlastní 

máma. 

Sitenský zbrunátněl. „Naozaj? Ţelezná päsť? A kto bol vaším veliteľom?“ 

předl v radostném očekávání. 

„Vy, soudruhu majore.“ 

  

  

  

2. 

  

Chvíli bylo naprosté ticho. Tak naprosté, ţe otevřeným oknem sem vteklo 

šumění kolonády, šoupání nohou a nezřetelný hovor lázeňských hostů. 

Tibor seděl za stolem a hleděl na mne. Pak, kradmo a stydlivě, sáhl do 

zásuvky a nasadil si brýle. 

„Vášo, ty sopliak!“ zaburácel najednou. Odstrčil ţidli a zvedl se — 

rozloţitý jako dub, mohutný jako medvěd — roztáhl tlapy a sevřel mě v náručí. 

Dojalo nás to oba; prvně a naposledy jsme se takhle sami dva objali, kdyţ 

Tibor rozeznal na kopulích tanků dole v údolí velkou hvězdu. Myslel jsem tenkrát, 

ţe mu přeskočilo: praštil dalekohledem o zem a vrhl se na mne. Padli jsme do 



bláta a váleli se v něm a on přitom cosi sípal, jediné slovo, které můj vyděšený 

mozek ne a ne pochopit: lusi, fusi, rusi; RUSI rozbřesklo se mi konečně, 

RUSOVÉ! zařval jsem a shodil ho se sebe, popadl dalekohled, namířil na ohyb 

silnice pod námi a do roztřeseného kříţe zachytil siluetu tanku s hvězdou na boku. 

Ten třaslavý obraz je pryč, nenávratně pryč, a přesto ho nesu v sobě tak 

jasný, jako bych teprve teď spustil ruku s triedrem, v němţ se mi zjevil. Asi ho tak 

budu vidět aţ do smrti; doufám, ţe budu, protoţe okamţiků, kdy člověk ví, ţe je 

šťasten, je v ţivotě pramálo, a je proto dobré, kdyţ si je můţe znovu vyvolat. 

„Ach boţe, boţe, kde sú tie časy,“ vzdychl Tibor a poodstoupil. Snad také 

jemu vjela do zorného pole paměti kopule první sovětské čtyřiatřicítky. 

Odhodil brýle a s rukou na rameni mě vedl ke svému stolu. „Tak čo, uţ 

piješ?“ zasmál se. Přece jen si vzpomněl.    

Tenkrát jsem nepil, bylo mi sotva sedmnáct, v těch letech je člověk bolavý 

ideály a hromadou dobrých předsevzetí. Zarostlý Tibor s hrnkem samohonky můj 

ideál partyzána rozhodně nesplňoval a já byl natolik mladý, ţe jsem mu to řekl. 

Z nejposlednějšího šuplete vylovil láhev Jelínkovy slivovice a dvě hořčičné 

sklínky. Foukl do nich, snad aby demonstroval jejich čistotu, a nalil. „Na naše 

stretnutie,“ pozvedl sklenici. Byl zvyklý pít v sérii přípitků; v tom zůstal stejný. 

Čichl jsem ke slivovici a z její hebké vůně v duchu vyvolával dusivý smrad 

lavórovice. Marně. Alkohol byl čirý a voněl utajenou silou. Rozevřel jsem rty 

a nechal si sklouznout doušek pod jazyk. Pálilo to, ale příjemně, oheň sjíţděl po 

patře dolů, projel jícnem a klesl do ţaludku. 

„Vida ho,“ zasmál se Tibor a nalil znovu. „Je z teba chlap! A aký si bol 

chalan, chudý, naničhodný...“ ano, vyděšené mládě, uprchlé z totaleinsatzu, které 

trpěli v oddílu víc ze soucitu a pro legraci neţ pro skutečnou pomoc. Také já jsem 

se změnil. 

„A čo ty tuná?“ rozpomněl se Tibor. 

„Hlásím se do sluţby,“ srazil jsem se smíchem pod stolem podpatky. 

„Posila sboru.“ 



Tibor se neusmál. „Hm,“ zabručel po chvíli mlčení. „O posilu som ţiadal 

před tromi rokmi.“ 

„No a co?“ 

„Nič. Po troch rokoch — a právě ty. Čudné nie? Mal si nějaký malér?“ 

Stačilo kývnout. 

Stačilo pohnout hlavou a vše bylo v pořádku. Snad by se ani víc nevyptával. 

V duchu by mě zařadil do skupiny „těch s malérem“, kteří nejsou nebezpeční. 

Případ vyloupené banky by zůstal Boriovi. Také s metodou Monte Carlo by si 

lámal hlavu někdo jiný. 

Jenomţe já nekývl. Nebylo proč. Neměl jsem malér, alespoň ne takový, 

jaký měl na mysli Tibor. Nepovedené manţelství je po pracovní stránce docela 

ţádoucí stav — člověk se zahryzne do práce a nekouká na hodiny. 

Zavrtěl jsem hlavou a upřel na Tibora nechápavě oči. „Malér? Četl jsi mé 

sluţební hodnocení?“ 

„Čítal. Je také pěkné, aţ sa mi pozdáva, ţe sa ťa v Prahe chceli zbaviť.“ 

V podstatě měl pravdu. V papírech nebývá všechno, kdyţ je člověk 

rozumný. Ale v mých papírech bylo všechno. Má profesionální hrdost se 

vzbouřila. „Nemá cenu, abych tě přesvědčoval o opaku. Nepochybuji, ţe si to 

dokáţeš ověřit.“ 

„Dokáţem. A keď poznám, ţe si ma klamal —“ veta se rozplynula 

v neurčité výhrůţce.  

„Já? Psal jsem snad já svůj posudek?“ 

Prudce zvedl hlavu. „Nech ho písal, kto chcel. Klamár by si bol ty! Pre mňa 

by si bol klamárom ty! Jasné?“ 

Ticho se prohloubilo. Znovu sem dolehl hluk z kolonády ne nepodobný 

zvuku tekoucí řeky. Mlčeli jsme. 

Věděl jsem přesně, co ho tíţí. Volová hlava jsme mu tenkrát říkali — kdyţ 

jsme si byli jisti, ţe nás neslyší — ale uţ tenkrát jsme věděli, ţe ta podoba je jen 

vnější. Tibor nebyl hlupák. 

„No? Hovorím s tebou ako s kamarátom!“ 



Ne, hlupák rozhodně nebyl, jsou však chvíle, kdy přemíra chytrosti škodí. 

Snad kdyby se zeptal přímo, pověděl bych mu o Magdě, o tom, jak mi ji v Praze 

připomínal kdejaký kámen, takţe jsem vzal první místo, které mi nabídli, a ještě 

tady, v předpokoji, jsem neměl tušení, kdo bude mým šéfem, a bylo mi to docela 

jedno; prostě ţe naše setkání je pouhopouhá náhoda, která se zřídka, ale přece jen 

někdy v ţivotě přihodí. 

Jenţe vyprávět Tiborovi o Magdě se mi nechtělo. Nebyl jsem si jist, ţe o ní 

dokáţu rozprávět s tou trochou nezbytného cynismu, s jakým se o takových 

pádech vykládá. 

Nehledě na to, kde byla jistota, ţe mi uvěří? Byl by manţelský rozvrat 

v jeho očích dostatečným důvodem, aby člověk chtěl změnit místo? Asi těţko. Jak 

bych ho přesvědčil, ţe v mých ano? A konečně — proč vůbec mám něco 

vysvětlovat? Coţpak jít bez odmluvy tam, kde je potřeba, je v tomto věku 

kladných hrdinů věc tak mimořádná, ţe potřebuje vysvětlení? 

„Hovorím s tebou ako s kamarátom,“ opakoval. 

„Já taky,“ pronesl jsem lehce, „ale ani kamarádovi se nemám k čemu 

přiznat.“ 

Tibor pokrčil rameny. „Ako sa páči.“ Příleţitost minula. „Potom je 

skutočne treba tvoje schopnosti vyuţit. Choď za kapitánom Trčkom, ten ti dá 

prácu!“ 

„Provedu, soudruhu majore!“ zahřměl jsem předpisově. 

Oba jsme pohlédli na nedopité sklenky. 

„Mȏţete isť,“ řekl Tibor. 

Vypochodoval jsem z kanceláře. 

  

  

 

 

 

  



3. 

  

Kapitán Trčka byl práv svému jménu. Dlouhý, hubený, s krátce střiţeným 

prošedivělým jeţkem a chytrýma tmavýma očima byl pravým opakem svého 

nadřízeného. Zdalipak se mu tady říká tyčka, napadlo mě, kdyţ jsem vešel a stavěl 

se do latě. 

Trčka si na řízné vystupování nepotrpěl. Sotva jsem začal, zvedl ruku 

a přerušil mě: „V pořádku. Major Sitenský mi právě volal.“ Mluvil tichým, 

podivně bezbarvým hlasem. „Mám vás seznámit s ostatními pracovníky a pak 

vám předat vyšetřování loupeţe v Korvínově ulici.“ 

Mohlo mu být kolem čtyřicítky, spíš míň, tak sedma — osmatřicet. Aţ 

později jsem se dozvěděl, ţe je mu přesně o deset let víc. Hubeňouři nestárnou. 

Měl pravděpodobně na starosti chod celé úřadovny — Tibor asi víc reprezentoval 

a udrţoval styky. 

V kancelářích bylo prázdno — většina osazenstva slouţila v terénu. 

Zajímal jsem se, zda sledují nějaký zvláštní případ. Kapitán zavrtěl hlavou. 

„Ne. Samé malé ryby. Zato spousta.“ 

„A výsledky?“ 

„Jak kdy. Šedesát, sedmdesát procent. Někdy taky jen polovina. To vy 

v Praze jste lepší, ne?“ 

Ani nevím. V mord partě — ve skupině pro vyšetřování vraţd,“ rychle jsem 

se opravil, „se většinou vyšetřil kaţdý případ. Jak vypadala běţná agenda, vám 

nepovím. Velké rozdíly nebudou.“ 

Trčka otevřel jednu z kanceláří na konci chodby. „Tady budete sedět. Přes 

stůl máte podporučíka Boriu. Ten má momentálně Korvínku na starosti. Teď na ni 

budete dva — vy jako vedoucí skupiny.“ 

  

  

  



4. 

  

Kdyţ jsem se vrátil od oběda, seděl u protějšího stolu muţ zhruba mého 

věku a psal. Dlouhé slámově ţluté vlasy mu spadaly do čela. Jakmile jsem otevřel, 

odhodil je naučeným pohybem dozadu a odloţil pero. „Boria. Pěkně vás vítám.“ 

„Charvát.“ Potřásli jsme si rukama. Chvíli jsme se odhadovali očima. 

Vypadal pěkně. Opálená tvář dobře kontrastovala se světlými vlasy a dvěma 

řadami bílých zubů, kdyţ se usmál na přivítanou. Statná postava trénovaného 

atleta byla zřejmá i pod bílou košilí a volným sakem z jelenice. Šedivá kravata 

s drobným zeleným vzorkem svědčila o vkusu a smyslu pro detail. 

Pokud jde o mne, Boriův dojem byl nepochybně horší. Co viděl? Shrbeného 

třicátníka s řídnoucími vlasy, s brýlemi na nose, v utahaných šatech a seprané 

flanelové košili. Pomyslel jsem si, ţe tady, v lázeňském městě, se svým šatníkem 

těţko vystačím. 

„Slyšel jsem, ţe vám přišili Korvínku,“ zubil se Boria. 

Fajn. Zdá se, ţe skutečně nelezu nikomu do zelí. 

„Ano. To si tu kaţdý případ přehazujete jako horký brambor?“ 

„Ne. Jenom tenhle. A jenom proto, ţe je zatraceně vychladlý. Kdyţ byl 

horký, kdekdo se o něj pral. Teď zbyl na mne. Niţší šarţe se u nás uţ 

nevyskytuje.“ 

„To je to tak strašné?“ 

„Je. Zřejmě jsme narazili na profesionály. Jeden dokonale připravený 

případ a dost. Zajištění na celý ţivot. Jako ve filmu. Jen happy end chybí. 

Chlapeček, který si poznamenává čísla auťáků, bohuţel asi spal.“ 

„K loupeţi došlo v noci?“ Jen jsem to dořekl, ukousl bych si jazyk. 

Zaručeně to myslil jako přirovnání. 

Naštěstí nemyslel. „Ano, v půl čtvrté. Sedmého června v půl čtvrté v noci. 

Vlastně pomalu ráno. To datum hned tak nezapomenu.“ 

To znamená před dvěma a půl měsíci. I to je dobré. Kdo mi po takové době 

můţe vyčítat, kdyţ na nic nepřijdu? 



„Jak to, ţe znáte tak přesně čas?“ 

„Na ten je nejvíc svědků. Banka je v přízemí normálního činţáku a lupiči si 

otevřeli dveře trezoru dynamitem. Jak říkám — profesionálové. Nepůjdeme?“ 

„Kam?“ 

„Trčka říkal, abychom k němu zašli, aţ se vrátíte.“ 
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„Ubytování uţ pro vás mám,“ přivítal mě Trčka. „Míšeňský dvůr. Tam 

začíná skoro kaţdý. Nemám pravdu Luboši?“ 

Boria se ušklíbl. „Gratuluju. Za měsíc se z Hófu stěhujete, kdybyste měl 

bydlet ve stanu.“ 

„No, no. Tak hrozné to zas není,“ řekl Trčka. „Já v Míšeňáku vydrţel čtvrt 

roku.“ 

„Asi vám tam nikdo nechrápal jako mně.“ 

„Ale chrápal. Jeden major. Jako kdyţ řeţe pilou. Ovšem člověk si zvykne. 

Kdyţ se odstěhoval, docela mi jeho chrápání chybělo.“ Obrátil se ke mně. 

„Míšeňák má pro vás dvě nesporné výhody. Za prvé je blízko a za druhé není 

drahý. A vlastně za třetí, ţe vůbec je.“ 

„To především,“ poznamenal Boria. 

„Jo a ještě něco. Na ubytovací správě nikdo nebyl. Volal jsem proto rovnou 

do Míšeňáku a domluvil se s dědou Weissem. To je tamní správce. Připomeňte mi 

zítra, ohlásím vás na správě. A teď k věci. Tady,“ přisunul mi dva objemné 

fascikly, „je váš případ.“ 

Potěţkal je v ruce. „Dobrých pět kilo. Čtení na týden, kdyţ sebou hodíte.“ 

„A má to cenu?“ odváţil jsem se. 

Trčka se zamračil. „Co? Abyste to četl? Jak jinak se chcete s případem 

seznámit?“ 



„A musím se s ním vůbec seznamovat? Nezlobte se, ale nedovedu si dost 

dobře představit, ţe bych po dvou a půl měsících objevil něco, na co jste nepřišli. 

Zdá se mi, ţe to bude zbytečná ztráta času.“ 

„To si vyjednejte se soudruhem majorem. Já od něho dostal jasný příkaz.“ 

„A váš názor?“    

„Nemůţe škodit, kdyţ se na případ ještě někdo podívá. I kdyţ, mám-li být 

upřímný, ţádné zázraky nečekám,“ dodal chlácholivě. 

„Aspoň to,“ oddechl jsem si. „Mám takový pocit, ţe kaţdého nováčka 

ubytujete v Míšeňáku a předhodíte mu Korvínku.“ 

Trčka se zasmál. „V té kombinaci jste zatím první. Abych vás uklidnil. 

Myslím, ţe vím, proč náčelník chce, abyste se ještě vy pokusil o štěstí. 

Předevčírem jsem mu navrhl, abychom oznámili na kraj, ţe zastavujeme 

vyšetřování. Zpočátku nám totiţ soudruzi z kraje vydatně pomáhali —“ 

Boria zakašlal.  

„No, pomáhali... v kaţdém případě se vyšetřování zúčastnili. Teprve kdyţ 

k ničemu nevedlo — nebo — prostě později ztratili zájem. Tak aby věděli, ţe jsme 

v koncích.“ 

„Tedy spíš jako taktický manévr?“ 

„No, dejme tomu. I kdyţ dva a půl měsíce je dost dlouhá doba, abychom 

poznali, na čem jsme. Kdyby nás bylo víc, neřeknu. Vyčlenit zvláštní skupinu, dva 

tři lidi, a ti ať pátrají. Jenomţe my těch prkotin máme, ţe často nevíme kam dřív. 

Navíc se z toho případu stalo úplné trauma. Mládenci nepřemýšlejí o ničem jiném 

— a to se pak odráţí v běţné práci.“ 

„Dovedu si představit. Co si však slibujete od toho podání? Ţe vám pošlou 

lidi pro tu zvláštní skupinu?“ 

„Proboha ne. Nám stačí trochu klidu. Musíme si přiznat, oni i my, ţe první 

kolo jsme prohráli. Pobočka byla vyloupena skupinou neznámých pachatelů. Vše, 

co jsme dosud zjistili, nestačí na jejich odhalení. Nezbývá, neţ se připravit na 

druhé kolo.“ 

„Které si představujete jak?“ 



„Jak?“ opakoval kapitán. „Tři milióny je spousta peněz. Mít je ve slamníku 

a denně vstávat v půl šesté a chodit do práce za patnáct stovek vydrţí málokdo. 

Pokud jsou lupiči odsud, a já jsem přesvědčen, ţe jsou, nakonec je dostaneme. 

A dostaneme je tím dřív, čím dřív uznáme, ţe jsme v prvním kole prohráli. Dokud 

budeme podupávat okolo, do té doby budou ve střehu. Teprve aţ odtroubíme, co 

moţná nejhlasitěji, a tiše zaměříme svou pozornost druhým směrem, teprve pak 

máme naději. Dřív ne.“ 

Odvahu podobného návrhu ocení pouze člověk od fochu. Loupeţ tří 

miliónů je případ s velkým P. Ten, kdo ho vyřeší, má v kapse další hvězdu. 

A nejen to. Takový úspěch překročí hranice kraje. Vezme-li se šikovně do ruky, 

znamená článek v Kriminalistickém sborníku, přednášky, expertizy u jiných 

případů a třeba i zaměstnání v Praze. Vzdát se dobrovolně podobných příleţitostí, 

přestat podupávat okolo, to není jen tak. Teoreticky má Trčka pravdu. Ovšem 

prakticky je to jiné: vţdycky je naděje, ţe se při tom podupávání zakopne 

o pachatele. Odmítnout takovou naději, na to je zapotřebí hodně rozumu, 

kritického ducha a rozvahy.     

S úctou jsem pohlédl na kapitána Trčku. „Souhlasím s vámi do puntíku. 

Proč mě ale potom nutíte —“  

„Respektuji příkazy nadřízeného. Konečně měsíc nebo dva nás nezabije. 

Tohle je čekání na léta. A co kdyţ budete mít štěstí?“ 
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Zbytek pracovní doby jsem prokecal s podporučíkem Boriou — vlastně 

s Lubošem. Hned po audienci jsme si zašli na skleničku a připili na tykání. 

K loupeţi, přesně řečeno k explozi, která vyrazila pancéřové dveře trezoru, 

došlo ve tři hodiny třicet sedm minut. Výbuch otřásl činţákem a většinu obyvatel 

vzbudil. Pět lidí pohlédlo na hodinky a udalo tento čas. Někteří vyhlédli z oken 



a neviděli nikde nic podezřelého. Domovník, který byl výbuchu nejblíţe, neslyšel 

nic. Vrátil se opilý z hospody a spal. 

Pro naši dobu je charakteristické, ţe nikdo z obyvatel domu se nešel 

podívat, kde to bouchlo. Zhruba za čtvrt hodiny dům opět upadl do spánku, jen 

důchodce Matyáš Cimler nemohl usnout. Leţel v posteli a marně počítal ovečky. 

Prohlašuje, ţe po výbuchu neslyšel, ţe by ulicí někdo šel. Rozhodně neslyšel 

startovat auto. 

Bydlí ve třetím patře a měl otevřené okno. Vypadá rozumně, jeho svědectví 

je moţné věřit. On také přišel otevřít hlídce VB. 

Kořvínovou ulicí projíţděla tu noc autohlídka VB dvakrát. Poprvé krátce po 

jedenácté, podruhé ve tři čtvrti na pět. Při druhé jízdě si povšiml vrchní stráţmistr 

Ulrich vyhnutých mříţí na posledním okně pobočky. Vůz zastavil a posádka 

zjistila, ţe okno za mříţemi je otevřené. 

Vrchní stráţmistr Ulrich okamţitě odjel pro posilu. Na místě zůstal náčelník 

hlídky. Dlouho se pokoušel dozvonit na domovníka. Konečně mu otevřel pan 

Cimler, který ho informoval o výbuchu. Společně probudili domovníka. Pan 

Maršíček se sotva drţel na nohou. 

Mezitím přijela posila. Jiný vůz jel pro ředitele pobočky. 

Domovník, Alois Maršíček, se zatím vzpamatoval natolik, ţe s ním byla 

řeč. Udal, ţe nemá klíče od pobočky a ţe trezor — výbuch byl od počátku 

spojován s moţností loupeţe — leţící v suterénu, je od ostatních sklepů domu 

oddělen betonovou zdí. O tom se také náčelník hlídky na místě přesvědčil. 

Krátce po šesté dorazil na místo další vůz, přiváţející ředitele pobočky 

s hlavním pokladníkem. Ředitel odemkl vchod. Uvnitř bylo vše v pořádku, 

s výjimkou rozbitého okna, ke kterému byl přisunut psací stůl. Ve vzduchu se 

vznášel štiplavý dým. Jak procházeli místnostmi, byl stále hustší. Příslušníci VB 

v něm poznávali charakteristický pach spáleného střelného prachu. 

U dveří, kterými se sestupovalo k trezoru, byla koncentrace jiţ tak velká, ţe 

někteří z přítomných začali kašlat. Ředitel pobočky, trpící astmatem, odmítl jít 

dál. 



Dolů tedy sestoupili pouze tři příslušníci VB a hlavní pokladník. Protoţe 

výbuch roztříštil stropní osvětlení, rozsvítili si ruční svítilny. Na posledním 

schodu se jim naskytl otřesný obraz. 

Velké pancéřové dveře leţely vyvráceny na betonové podlaze. Za nimi zel 

černý otvor. Na první pohled bylo jasné, ţe trezor je prázdný. 
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Dnes se zdá, ţe postup příslušníků VB byl ukvapený. Snad měli zůstat 

nahoře a k trezoru vůbec nesestupovat. Ovšem po bitvě je kaţdý generálem. 

Zvlášť kdyţ se prohraje. 

Důvody velitele hlídky mají také svou váhu. Měl k dispozici psa a chtěl ho 

nasadit na stopu dříve, neţ ulice oţije ranním ruchem. Doufal, ţe nalezne nějaký 

předmět, který lupiči zapomněli a který by poslouţil k navedení psa. 

Dělal to tak pokaţdé a neuvědomil si, ţe dým znemoţňuje jakoukoli 

pachovou identifikaci. Pes nebyl k ničemu. Nenašel ani okno, kterým se lupiči 

dostali dovnitř a unikli ven. 

Tak zůstalo pouze nepochopitelné, ale zcela neotřesitelné svědectví těch, 

kteří sestoupili k trezoru první, ţe neviděli ţádné stopy. 

Přišlo se na to při výslechu pokladníka, který si nepamatoval, ţe by 

v prachu na schodech, po kterých scházeli, spatřil nějakou stopu. 

„Ale to je nesmysl, namítl Trčka, který ho vyšetřoval. „Musely tam přece 

být stopy lupičů. Jak jinak by ty peníze vybrali?“  

„Nejspíš jsem si jich nevšiml,“ mínil pokladník. 

Ovšem ti tři, kteří šli s ním, si nevšimli také ničeho. Velitel hlídky se tím 

dokonce hájil. 



„Kdybych tam zahlédl nějakou stopu, můţete být jistí, ţe bych zarazil. 

Tolik zkušeností přece mám. Šel jsem první. Ale právě, ţe tam nic nebylo, jen 

hladká plocha prachu na kaţdém schodu, běţel jsem dolů. Čekal jsem, ţe 

pachatele dopadneme při činu.“ 

Ani to se nedalo vyloučit. 

O důkladnosti vyšetřování svědčí, s jakou pečlivostí byla tato záhada 

zkoumána. Byly odebrány vzorky prachu na schodech a laboratorně zjišťováno, za 

jak dlouho se usadí. To pro případ, ţe lupiči odešli dřív, neţ se prach snesl na 

zem. 

U svítilen, kterými si členové hlídky svítili, se měřila momentální intenzita 

světla v podobném prostředí. Ověřovalo se tak, zda sestupující vůbec mohli stopy 

rozeznat. 

Výsledky bohuţel nebyly takové, aby svědectví jednoznačně vyvrátily nebo 

potvrdily. 

Jestliţe lupiči dokázali vybrat trezor a opustit sklepení do tří minut po 

explozi — a to nebylo nemoţné — nemuseli zanechat stopy. Prach po výbuchu se 

ve větším mnoţství začínal usazovat aţ během čtvrté minuty. 

Stejně tak intenzita ručních svítilen byla dostatečná, pokud ovšem ten, kdo 

jich uţíval, po stopách skutečně pátral. To znamená, ţe se alespoň občas měl 

zastavit a prohlédnout stupeň schodiště, na němţ stál. To se však nestalo — sám 

velitel hlídky prohlásil, ţe běţel dolů. 

Podivné svědectví o nepřítomnosti stop dalo vznik jedinému podezření, jeţ 

nebylo dodnes vyvráceno ani potvrzeno. Pokud opravdu prach na schodišti nebyl 

porušen, zdálo se pravděpodobné, ţe trezor byl vyloupen jiţ dříve a exploze měla 

jen svést pátrání na falešnou stopu. 

Výraz vyloupen není na místě. V takovém případě byl řádně odemčen 

a vybrán. Podezřelými se stávali všichni zaměstnanci pobočky. 

Proti této svůdné teorii se namítalo dvojí. Za prvé — proč nedošlo k loupeţi 

před jiným výplatním termínem, kdyţ tentokrát místo očekávaných deseti miliónů 

byly v trezoru sotva tři. Za druhé — proč na nedostatek stop upozornil právě 



pokladník, který by vzhledem k tomu, ţe měl klíče od trezoru, musel být jedním 

z pachatelů. 

Zástupci kraje však trvali na svém a tak přesně týden po loupeţi, přes odpor 

kapitána Trčky, byli zaměstnanci pobočky vzati do vazby. U všech se provedla 

podrobná domovní prohlídka. Její výsledek se rovnal nule. Také revize účetních 

knih nepřinesla nic závadného. 

Zadrţení ochotně vypovídali a jejich výpovědi se i v podrobnostech 

shodovaly. Všichni měli alibi ostatních členů rodiny, ţe se kritickou noc zdrţovali 

doma. 

Kapitán Trčka, tehdy právě pověřený vedením vyšetřování, je na svou 

odpovědnost propustil. 
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Míšeňský dvůr stál šikmo na druhé straně kolonády. Debata u Trčky ve mně 

stačila vyvolat skličující představy, které vlastní budova plně potvrzovala. 

Rozsáhlý čtvercový objekt se zamříţovanými okny připomínal kasárny. 

Téměř s jistotou jsem u vchodu očekával dozorčího; bělovlasý děda, klimbající 

nad hrnkem melty v kukani vrátnice, znamenal radostné překvapení. 

Zaťukal jsem na sklo. „Pan Weiss?“ 

Stařík sebou trhl a otevřel oči. „Co je?“ 

„Jmenuji se Charvát,“ představil jsem se. „Poručík Charvát. Volal vám 

kapitán Trčka z kriminálky a vy jste mu prý slíbil, ţe mě ubytujete.“ 

„Volal,“ probíral se stařík. „Na jak dlouho to bude?“ 

„No snad nastálo,“ řekl jsem nejistě. 

„Nastálo?“ 

„Rád bych. Záleţí na vás, kam mě dáte. Něco samostatného byste tu 

nenašel?“ 



„Tady?“ zasmál se ubytovatel. „Tohle je vojenská ubytovna, váţený pane. 

Pokoje pro šest, osm lidí. Čtyři jsou minimum. A to musíte být nejmíň kapitán, 

abyste se do nich dostal.“ 

„Špatné,“ zasmušil jsem se. Odpuzující vidina nabývala na určitosti. „Víte, 

já to nechci kvůli sobě. Sám se vyspím třeba na chodbě. Ale mé zaměstnání mě 

občas nutí, abych si vzal něco s sebou a v klidu se na to podíval...“ 

„Chápu, chápu,“ kýval stařík hlavou. „Nehodili vám náhodou na krk taky tu 

banku v Korvínce?“ 

Lapl jsem po dechu. „Jak jste na to přišel, proboha?“ 

„No, před měsícem — ne, víc, před dvěma, tu kvůli té loupeţi bydleli nějací 

z kraje. Těm jsem musel dát samostatný pokoj.“ 

„V tom případě mně taky.“ 

„Váţně?“ mţoural na mě děda podezíravě. „Abych se kvůli vám nedostal 

do maléru.“ 

„Nebojte se,“ pronesl jsem co nejpřesvědčivěji. 

Děda váhal. 

„Tak se podívejte,“ vytáhl jsem z tašky akta případu. Strčil jsem je tam ze 

zvyku jako čtení před spaním, netuše, ţe se mi hodí i jinak. 

„Já vám věřím,“ zavrčel Weiss. „Uvaţuju, kam vás dám. Víte co? Šoupnu 

vás do podkroví do šestky. Do podkroví dávám civilisty. Šestka je nejmenší 

a nikdo ji nechce, protoţe tam není k otočení. Kdyţ ale vyštosujete prázdný 

postele do kouta, bude tam místa dost.“ 

„Fajn,“ souhlasil jsem. Uchvátil jsem klíč a povlaky s polštářem a vyrazil 

nahoru. 
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Pokojík byl jako dlaň. 



Šikmý strop klesal hned od dveří k podlaze na druhé straně. V něm bylo 

zasazeno podlouhlé okno, vzhledem k poloze spíš světlík neţ okno, kterým sem 

padalo slunce. 

Weissova charakteristika byla víc neţ výstiţná. Tady se skutečně nedalo ani 

otočit. Napravo od dveří stála skříň, nalevo stolek s umyvadlem. Vedle umyvadla 

na dřevěné poličce trůnil krásný porcelánový dţbán, pomalovaný květinami. 

Před skříní byl stůl s jedinou ţidlí. Další tři ţidle byly uloţeny na skříni. 

Dole pro ně prostě nebylo místo. Zbytek pokojíku zabíraly čtyři kovové postele. 

Na kaţdé leţela sloţená khaki pokrývka. Tuto barvu, jak známo, vynalezl svého 

času anglický generál, kdyţ své červenokabátníky protáhl blátem cvičáku. Měl 

jsem nepříjemný dojem, ţe pokrývky získaly svůj odstín stejným způsobem. 

Tím veškerý inventář končil. Bohuţel nejen inventář, ale i prostor: obě 

krajní postele se svými čely dotýkaly šikmého stropu. 

Vstal jsem a praštil se o strop, aţ se mi v očích zajiskřilo. Ta rána mě 

kupodivu rozjařila. Najednou jsem měl pocit, ţe tady bydlím. 

Rozhodl jsem se pro krajní postel před skříní. Ostatní jsem nastavěl na sebe 

v protějším rohu a stůl umístil pod vikýř. Při takovém uspořádání se k němu vešly 

dokonce tři ţidle. 

Jen se světlem se nedalo nic dělat. Koule z mléčného skla byla umístěna 

nad dveřmi, a já budu potřebovat světlo u stolu a u postele. Nevadí, koupím si 

stolní lampičku. Za postelí, jsem objevil zásuvku.     

Posadil jsem se ke stolu a rozhlíţel se po místnůstce. Nebude to nejhorší. 

Okno nade mnou se začínalo barvit do zelena. Zvedl jsem se, tentokrát jiţ opatrně, 

a otevřel světlík. Spodní část rámu mi sahala asi tak ke kolenům. Překlopil jsem 

světlík na střechu a pomalu se narovnal. 

Střecha končila necelé dva metry přede mnou okapovým ţlabem. Za ní se 

rozkládalo město. 

Viděl jsem řeku, kolonádu, svatostánek hlavního pramene, vily a penzióny 

a jinak všude kolem kopce, temně zelené jeţatiny lesů, z kterých tu a tam 

vykukovala věţička vyhlídky nebo červená střecha stavení. 



Slunce klesalo k obzoru, vzduch chladl. Vtáhl jsem ho do plic — chutnal 

lahodně. Někde blízko tu kvetly lípy. Přistihl jsem se při pocitu, který mi chyběl 

nejméně rok: bylo mi dobře. 
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„Hezké, co?“ promluvil ţenský hlas vpravo ode mne. 

Trhl jsem sebou a prudce se otočil. 

Na třetím vikýři napravo seděla dívka s kníţkou na kolenou. Na sobě měla 

červené tepláky, levá noha se vzpírala o okenní rám. Mohlo jí být osmnáct, moţná 

dvacet. Dlouhé černé vlasy jí spadaly na ramena. Obličej se v té tmavé záplavě 

zdál drobný — hnědé oči a rty zdůrazněné rtěnkou. 

„Abyste nesletěl,“ zasmála se. „Nechtěla bych vás mít na svědomí.“ 

Byla to překrásná holka. Kus, řekl by odborník. Typ, jaký se zjevuje ve 

snech osamělých muţů a v italských neorealistických filmech. Byl jsem osamělý 

muţ — nedalo se vyloučit, ţe sním. Její výskyt na střeše vojenské ubytovny byl 

dokonale nepravděpodobný. 

„Nebojte se,“ odsekl jsem nemotorně. Na zlomek vteřiny jsem se uviděl 

jejíma očima. Připlešlý pandrhola v brejlích, který surově vpadl do tichého 

království kníţky a soumraku. Fízl, dozví se, budu-li ji stát za otázku. Ţenatý fízl. 

Neměl jsem šanci. 

To vědomí najednou pálilo jako uráţka. 

Mlčky jsem se obrátil a zašel dovnitř, nechávaje za sebou otevřené okno. 

Měl jsem po náladě. Sedl jsem si ke stolu a otevřel spis. Tisíc chutí, do práce 

ţádná. 

Co kdybych se umyl? Podívám se, kde tady teče voda... 

„Haló,“ ozvalo se zvenku. 



Tak přece! Násilím jsem se přinutil, abych hned nevyletěl. Koneckonců ve 

třiceti není člověk ţádný hejpočkej. Má svou důstojnost. Vystrčil jsem hlavu 

a řekl rozmrzele: „Co je?“ 

„Vy jste se urazil?“ Alt hladil jako samet. 

„Ne. Proč?“ 

„Ţe jste zmizel.“ 

„Mám spoustu práce. Pokouším se tady z toho skladiště udělat něco, v čem 

by se dalo bydlet.“ 

Zasmála se. Pocítil jsem vděčnost. „Můţete mi prozradit, kde tu teče 

voda?“ 

„Vzadu na chodbě,“ mávla rukou, „na záchodě. Jste tu nadlouho?“ 

„Doufám, ţe jo. A vy?“ 

„Já tu bydlím.“ 

„To já taky.“ 

„Jenomţe já tu bydlím napořád. Správce je můj děda.“ 

„Opravdu? A to ţijete spolu tady nahoře?“ 

Potřásla hlavou nad mou nechápavostí. „Ne. On bydlí u bábinky. Támhle 

v tom ţlutém domě,“ ukázala přes okraj střechy. „Já normálně taky. Jen kdyţ je 

volno, nechá mě bydlet tady.“ 

„Aha. A volno je často?“ 

„V létě vţdycky.“ 

Odmlčeli jsme se. Léta je namále, napadlo mě. Lípy tu v kopcích sotva stačí 

odkvést. 

„Já jsem Květa. A vy?“ 

„Vašek.“ Chtěl jsem dodat, ţe je to hloupé jméno, ale pak jsem to neřekl. 

Říkám to vţdycky. „Budete tak hodná a ukáţete mi někdy město?“ Vztekle jsem 

cítil, jak červenám. Tak nejapně jsem si snad nesjednával ani první rande v ţivotě. 

„Na něm není co ukazovat. To hezký vidíme odsud — kolonádu, šprůdl, 

hotely. Na druhou stranu je sídliště a fabriky, který nestojí za koukání.“ 



„Hm. Jenomţe já dokáţu zabloudit všude. Jak známo, Vaškové bystrosti 

nepobrali.“ 

Ušklíbla se. „Ale to by muselo být brzo.“ 

„Nechcete hned?“ 

„Dnes nemůţu. A vy přece máte hromadu práce.“ 

„Dobrá, tak zítra?“ 

„Snad.“ V jejím hlase zaznělo zklamání. Podobných pokusů o schůzku 

zaţila asi mnoho. Jako nemluva jsem byl zajímavější. „Zastavte se u mne, aţ 

přijdete domů. Bydlím na dvanáctce.“ Sklonila se nad kníţku. Audience byla 

u konce. 

Vzal jsem dţbán a šel pro vodu. Kdyţ jsem se umyl, vyhlédl jsem z vikýře. 

Místo na střeše bylo prázdné. 

Posadil jsem se k otevřenému spisu. V Praze jsem to dělal denně. Je to 

nejlepší způsob, jak přestat čekat na zarachocení zámku a Magdiny váhavé kroky 

v předsíni. Má-li člověk na něco přijít, musí se soustředit. 

Tady mi to nešlo. Otevřeným vikýřem křičely vlaštovky. Létají vysoko, 

bude hezky. Obloha dostávala kouřový nádech. 

Zapálil jsem si a díval se na nebe. 

Lampička, vzpomněl jsem si. Taky něco k jídlu, hrnek a vařič. Za chvílí 

zavírají. 

Zůstal jsem sedět. Obloha pomalu temněla. Zítra je taky den. 
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Vyhnal mě hlad a touha se projít. Bylo bezmála devět. 

Z Trčkovy zprávy jsem přelétl tři stránky. Ředitel pobočky se jmenuje 

Obešlo. To jediné mi zůstalo v hlavě. 



V prvním patře postávalo několik chlapů v tričkách a khaki kalhotech. 

Jeden cosi čmudil na plynovém vařiči. Podle smradu jsem to odhadl na 

pomazánku z droţdí. 

Pan Weiss byl zabrán do vyplňování Stasky. Odsunul sklo. „Máte nějakou 

tutovku na tenhle tejden?“ 

„Ne. Já nesázím.“ 

„Opravdu? Nikdy jste nevsadil?“ 

„Nikdy. Jsem smolař.“ 

„Jak to můţete vědět, kdyţ jste to nezkusil? Nechcete si přisadit?“ 

Nechtěl jsem si přisadit. Sázkařská vášeň, které propadla většina národa při 

zavedení Stasky, se mě nedotkla. Chybí mi víra, ţe vyhraju, a nemám se proto nač 

těšit. Na druhé straně mně na dědovi záleţelo. Udělám-li mu tím radost, proč ne. 

„Vy byste mě přibral?“ 

„Přibral. Napište mi sem dvanáct čísel a zkuste to.“ 

Abych ho rozveselil, záměrně jsem napsal čísla, jaká mě napadla. Čekal 

jsem, ţe mou neznalost ocení menší přednáškou, on však papír beze slova vzal 

a začal na něm cosi počítat. Postupně mu z mých čísel vyrůstal sloupek obvyklých 

kříţků, dvojek a jedniček. 

„To je to tak sloţité?“ 

Potřásl hlavou a počítal dál. „No,“ mlaskl zálibně; kdyţ sloupec dopsal. 

„Sloţité to není, kdyţ znáte systém. Kaţdé číslo, které jste mi sem napsal, dělím. 

Kdyţ se dá vydělit třemi, je to kříţek, kdyţ dvěma, je to dvojka, kdyţ nejde dělit 

ani třemi ani dvěma, je to jednička.“ 

„Aha. A kdyţ se dá dělit třemi i dvěma?“ 

„Pak se to musí rozepsat. Jednou vsadíte kříţek a jednou dvojku. Vám se to 

povedlo třikrát, to znamená osm sloupečků.“ Porovnával čísla se svou sázenkou. 

„Víte, ţe jste se docela strefil? U Dynama máte sice dvojku, coţ je nesmysl, 

protoţe Dynamo je třetí a Lokomotiva poslední, ale jinak to jde. Chcete to 

vsadit?“ 

„Jasně. Ale budete tak hodný a podáte to? Sám bych to určitě zvoral.“ 



„Podám.“ 

„Nevyměníme to Dynamo?“ 

„Ani nápad. Systém je systém.“ 

Zaplatil jsem daň z lidské hlouposti, jak říkával můj táta, a šel. 

„Můţu si k vám přisadit?“ volal za mnou stařík. „Ti, co sázejí prvně, mívají 

štěstí.“ 
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Vyšel jsem ven. 

Ulicí právě projel kropicí vůz. Asfalt se leskl a voda stékala do kanálů. 

Město vypadalo jako vystřiţené z propagačního filmu. Zářící výklady a elegantní 

lidé zvolna korzující sem a tam. 

Vmísil jsem se mezi ně. I kdyţ jsem si vzal bílou košili a kravatu, pocit, ţe 

jsem špatně oblečen, nezmizel. Naopak. Zdálo se mi, ţe vypadám jako buran, 

který ví, ţe do podniku ho pustí jen v saku a s kravatou, a snaţí se vyhovět. 

Přirozená elegance kolemjdoucích mi beznadějně chyběla. Budu si muset něco 

pořídit. Co? Šaty? Nebo sako a kalhoty? Sako s kalhotami je prý šikovnější. Dá se 

střídat — 

Co je s tebou? pomyslel jsem si překvapeně. Takové myšlenky tě dřív 

nenapadaly. V pokoji ti leţí případ s velkým P a ty místo toho uvaţuješ, co 

nového na sebe. To všechno ta holka? Jo a ne. Spíš tady to město. Je příjemné na 

pohled. Sváteční. Veselé. Ne jako Praha, špinavá a uspěchaná. Tady je radost 

chodit jen tak, pomalu, nespěchat, procházet se... 

A v Praze ne? V Praze jsem se neprocházel — neměl jsem čas. Stále jsem 

se někam štval, něco promýšlel, něco vyšetřoval. 

S téměř fyzickou rozkoší jsem bloumal ulicemi, díval se po lidech, postával 

před obchody. V měkkém světle tu leţely popelínové košile s vlnovkami kravat; 



z hnědých, bíle obšitých maďarů čouhaly brčálově zelené ponoţky; na pánských 

oblecích rozkvétaly hedvábné kapesníky pastelových barev. 

Se stejným potěšením jsem civěl na náhrdelníky z jabloneckých démantů, 

jeţ vtékaly po sametu do rozevřených tlamiček dámských kabelek; na dětská 

autíčka šplhající po serpentinách; na rozesmátou hospodyňku, která jásá nad 

třívaječnými těstovinami. 

Probral jsem se nad dámskými podprsenkami. Hlad se přihlásil tak hlasitě 

a neurvale, ţe dvojice dívek, stojící vedle mne, vyprskla smíchy. Zamumlal jsem 

cosi, co mohlo být právě tak omluva jako nadávka, a zmizel v příčné uličce. 

Neměl jsem si co namlouvat: já do toho propagačního filmu prostě nepatřil. 

Vinárna, kterou jsem objevil na druhé stráně řeky, byla natolik plná, aby si 

člověk nepřipadal opuštěnější, neţ je, a zase natolik prázdná, aby nalezl volné 

místo. Vybral jsem si stolek a objednal večeři. 

Na případ jsem ani nevzdechl. S chutí jsem se pustil do speciality závodu 

— při první návštěvě je to ta nejrozumnější volba — a popíjel voňavý tramín. 

Teprve kdyţ jsem si zapaloval cigaretu, příjemně ztuplý jídlem, vynořila se loupeţ 

v Korvínově ulici jako jemná výčitka. 

Vzpomněl jsem si na jeden praţský nevlídný podnik, kam jsem občas zašel 

na večeři, jednou jsem se tam v duchu tak zabral do práce, ţe jsem v roztrţitosti 

koupil kytici karafiátů; pln rozpaků jsem je pak věnoval šatnářce. 

Tady ne. Vyloupená pobočka mě nezajímala víc neţ hezké nohy obsluhující 

číšnice. Mám-li být docela upřímný, míň. 

Před půlnocí se vinárna začala prázdnit. 

Zaplatil jsem a vyšel do noci. 

Zaskočil mě chlad. Vydechl jsem, a před ústy se mi srazil bílý obláček. 

Hezké léto! 

Rozhodl jsem se, ţe se zkusím vrátit jinou cestou. Tušil jsem zhruba, kde 

Míšeňský dvůr leţí. Přes to, co jsem vykládal Květě, mám poměrně slušný 

orientační smysl. 

Ohrnul jsem si límec saka, vrazil ruce do kapes a vyšel. 



Asi po deseti minutách ostré chůze jsem dorazil ke křiţovatce. Kolmo na 

nábřeţí sem zleva sbíhala poměrně široká ulice. Přetínala nábřeţí a pokračovala 

mostem na druhou stranu. 

Chvíli jsem váhal, mám-li přejít, nebo ještě pokračovat dál podle řeky. 

Cesta po nábřeţí byla hezčí, mohl jsem si však velký kus zajít. 

Jak jsem tak stál a rozvaţoval kudy kam, padly mi oči na název příčné 

ulice. Korvínova třída, hlásala tabulka na rohu. 
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Tady? 

Bůhví proč jsem si myslel, ţe leţí někde na druhé straně města. 

Ţe bych se na pobočku podíval rovnou? Pravda, z vnějšku toho asi mnoho 

neuvidím. Ale aspoň si udělám představu. Do postele se mi ještě nechtělo. Rychlá 

chůze mě zahřála, malá zacházka nemohla škodit. 

Pustil jsem se Korvínkou nahoru. 

Vlastně bych měl znát i číslo domu, ve zprávě bylo jistě uvedeno v první 

větě. Nevybavovalo se mi však absolutně nic. Musel jsem doufat, ţe v Korvínově 

ulici sídlí pouze jedna pobočka státní banky a ţe bude natolik nápadná, abych si jí 

všiml. 

Byla. Kachlíčkový dům na rohu nešel přehlédnout. Vypadal, ţe ho stavěli 

někdy v třicátých letech — funkční architektura bez ozdob, která často i dnes 

vypadá moderněji neţ právě dostavěný dům. 

V přízemí byla spořitelna. Alespoň to stálo na skleněné tabuli nad vchodem. 

O pobočce státní banky ani slovo. To mě zmátlo. 

Zašel jsem se podívat ještě kus nahoru, ale o sto metrů dál Korvínka ústila 

do kruhového náměstí. Pro jistotu jsem náměstí obešel a pečlivě přečetl názvy 

ostatních ulic. Ne, tady Korvínka definitivně končila. 



Vrátil jsem se ke spořitelně. Buď jsem cestou pobočku přehlédl, coţ je málo 

pravděpodobné, anebo je, nebo moţná byla, tady. Uhodil jsem se do hlavy. 

Ovšem. Luboš Boria přece říkal, ţe pobočku hned po loupeţi zrušili. 

A tady ty dva pásky na skle vchodových dveří zřejmě zakrývají původní 

označení. 

Okna spořitelny byla opatřena mříţemi. Prohlédl jsem jednu mříţ po druhé. 

Nezdálo se, ţe by některá byla v poslední době opravována. 

Potom jsem obešel roh. Jasně! Spořitelně patřilo i přízemí na druhé straně 

domu. Na třetím okně byla navíc nepochybně nová mříţ — těţký kus 

z dvojnásobně silných prutů neţ na ostatních oknech. Tam, kde pruty mizely ve 

zdi budovy, se daly rozeznat světlejší koláče čerstvě zatvrdlé malty. 

Zacloumal jsem mříţí. Pak jsem vytáhl z kapsy svazek klíčů, na němţ mám 

miniaturní lampičku, a vysoukal se vzhůru. Stiskl jsem vypínač. Tenký paprsek 

světla sotva pronikl skly. Z místnosti jsem neviděl nic. 

Zhasl jsem a seskočil dolů. Ve stejném okamţiku jsem věděl, ţe jsem 

sledován. 
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Věděl, to je přesné slovo pro to, co jsem cítil; ne zdání, tušení, dojem: 

jistota. 

Dopadl jsem na zem a mimoděk stáhl hlavu mezi ramena; úder zachytí záda 

a tak se dá přeţít. 

Bůhví, kde se ve mně ta schopnost vzala. Objevil jsem ji za války. Snad 

v ní byl kus podivné spravedlnosti přírody, která obdaří zajíce očima po stranách, 

citlivými slechy a běhy, jeţ nedohoní ţádný pes. Snad tatáţ spravedlnost probudí 

v chudákovi, uštvaném a ustrašeném, zapomenuté zvířecí instinkty, aby přeţil. 



Na zlomek vteřiny jsem ztuhl, rána zahvízdala vzduchem — a nedopadla. 

Vyskočil jsem. 

Chodník za mnou byl prázdný. 

Je to moţné? Spíš jsem byl ochoten nevěřit svým očím, neţ svému šestému 

smyslu. Pocit ohroţení byl přece tak silný... ţe by mě oklamal? 

Pozorně, dům po domu, jsem začal prohlíţet protější stranu ulice. 

Ve výklenku naproti se cosi pohnulo. 

Skutečně? Předstíral jsem, ţe mi pohyb ušel, a otáčel jsem hlavu ke 

křiţovatce. 

Znovu! Nemohl jsem pochybovat. Někdo tam stojí a pozoruje mě. S úlevou 

jsem vydechl — díky bohu, můj zaječí instinkt dosud funguje. 

Bezostyšně jsem pohlédl na protější dům. Stříška nad vchodem vrhala ostrý 

stín. Přesto se dal pozorovatel rozeznat. Tiskl se do kouta dveří a jeho kabát byl 

o něco světlejší neţ dveřní křídlo. 

Co dál? Mám se ho jít zeptat, co tady hledá? Co kdyţ je to chlap jako hora 

a vrhne se na mne? Zbraň, zbytečno podotýkat, jsem nechal v úřadovně. 

Mám si ho nevšímat? Koneckonců, co kdyţ tu stojí náhodou? Ovšem něco 

udělat musím — a to hned. 

Co by udělal komisař Holý? Zázračná otázka. Stačilo si představit starého 

komisaře a hned jsem věděl, jak by se zachoval. Pošoupl by si klobouk do týla 

a šel. S odzbrojujícím klidem by přešel ulici a zastavil před výklenkem. „Co tu 

děláte?“ zeptal by se. A chlap jako hora, ochromen jeho samozřejmou převahou, 

by poslušně odpověděl. 

Se smíšenými pocity jsem udělal totéţ. 

Sestoupil jsem z chodníku a kráčel přes ulici. Naschvál pomalu. Třeba ztratí 

nervy a uteče. Tím by se celá záleţitost vyřešila — uviděl bych jeho obličej a bylo 

by jasné, ţe má s loupeţí něco společného. 

Muţ ve tmě měl nervy v pořádku. Trčel na místě a čekal. Chce-li mě 

napadnout, je to ta nejlepší taktika, blesklo mi hlavou. Aţ vejdu do stínu, zaútočí. 



Byli jsme od sebe vzdáleni necelých pět metrů. Postupně jsem ho 

rozeznával — světlý baloňák, klobouk v čele. Na vazouna nevypadal. Stačilo 

ovšem, aby měl za zády klacek. 

Brnkl jsem o obrubu chodníku. Ještě krok a budu ve stínu. Zastavil jsem se. 

Stál jsem přímo pod lucernou, osvětlený jako herec na divadelní rampě. Aţ vyrazí, 

uskočím za kandelábr, dodával jsem si odvahy. 

Jenţe on nevyrazil. Vteřiny plynuly, my stáli proti sobě a nic se nedělo. 

Komisaři, komisaři! V rozpacích jsem vrazil ruku do kapsy. 

„Ne, ne!“ vyjekl muţ v baloňáku a zvedl ruce před obličej. Zíral jsem 

v úţasu: ten chlap se mě bál! 
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„Co ne?“ vyštěkl jsem tvrdě a vešel do stínu. Výhoda se musela vyuţít. 

„Ještě krok a začnu křičet!“ vypískl muţík v hrůze. 

Teď jsem ho viděl docela dobře. Bylo mu k padesáti a byl o půl hlavy 

menší neţ já. Klacek neměl. 

„Co tady hledáte?“ přidal jsem další krok. Vyjel po dveřích, aţ jsem se lekl, 

ţe promáčkne skleněnou výplň. Křičet však nezačal. 

Korvínovou ulicí sjíţdělo auto. Nejspíš bych si ho ani nevšiml, nebýt náhlé 

proměny v chování mého protivníka. Zatékal očima po křiţovatce a ve tváři mu 

zaplála naděje. 

Je to prastarý trik, jak odvést pozornost, a já na něj skočil jak jehně. Posila? 

zamrazilo mě v zádech a ohlédl jsem se. 

Vtom muţík vyrazil. Prolétl kolem mne a vběhl na ulici. S roztaţenýma 

rukama uháněl ke křiţovatce. „Pomoc, pomoc!“ ječel přerývaně. 



Vůz zastavil a ztlumil světla. Chvíli jsem na něj civěl. Pak jsem se rozesmál 

jak blázen. Trochu úlevou, trochu přestálým strachem. Hlavně jsem se však 

chechtal situaci, v níţ jsem se octl. 

Ten vůz byla hlídka VB. 

„Hej, vy!“ rozkřikl se příslušník vedle řidiče. „Pojďte sem!“ Vystoupil. 

Šel jsem a kuckal se smíchy. 

„Čemu se smějete?“ vyjel na mne mladý stráţmistr. „Občanský průkaz!“ 

„Nemám.“ 

Přiblíţil se a nasál můj pach. Alkoholem jsem zřejmě cítit nebyl, protoţe 

viditelně znejistěl. „Jak to, ţe nemáte občanský průkaz?“ nasadil komisní tón. 

„Vy ho snad máte?“ 

„Co si to dovolujete?“ 

„Uvádím vás na stopu svého smíchu,“ řekl jsem a z kapsy vytáhl sluţební 

průkaz. 

Stráţmistr ho převrátil nedůvěřivě v ruce. „Kde jste ho sebral?“ 

„To se dočtete uvnitř.“ 

Otevřel průkaz a porovnal mou tvář s fotografií. „Průkaz!“ houkl na muţíka 

v baloňáku. 

Vrátil se k vozu a chvílí se dohadoval. Vystoupil štábní stráţmistr, zřejmě 

velitel hlídky. 

„Na okamţik, ano?“ otevřel dvířka sedanu. „Vy ne!“ zarazil muţe 

v baloňáku. 

„Co tu, prosím vás, tropíte?“ zeptal se s nádechem kolegiality. „Ten člověk 

tvrdí —“ 

„Jak se jmenuje?“ 

Otevřel občanku. „Obešlo. František Obešlo.“ 

„Ach tak,“ začínal jsem chápat. „On je ředitelem tady té vyloupené 

pobočky.“ 

„A vy?“ 



„Já dnes nastoupil a dostal tu loupeţ na starost. A oba svou sluţební 

horlivost poněkud přeháníme.“ 

Velitel hlídky se usmál. „Vypadá to tak. Bydlíte v Hófu?“ 

„Ano.“ 

„Jestli chcete, zavezem vás domů.“ 

„Ani ne, děkuji. Kdyţ uţ mi náhoda přihrála korunního svědka, byl by hřích 

si s ním nepopovídat.“ 

„Prosím. Vidím, ţe jste odhodlán do rána objevit pachatele.“ Otevřel 

dvířka. 

Vystoupili jsme. Stráţmistr nám vrátil průkazy a Obešlovi, který na mne 

vytrvale civěl jako na jedovatého hada, vysvětlil, s kým má tu čest. Pak 

zasalutoval, nasedl a vůz se rozjel. 

  

  

  

16. 

  

Pan Obešlo na mne vrhl ustrašený pohled. Snad čekal, ţe odhalím svou 

pravou tvář a pomstím se mu. „Já půjdu,“ nadzvedl klobouk a měl se k odchodu. 

„Dobrou noc.“ 

„Doprovodím vás,“ oznámil jsem přátelsky, leč rozhodně. Ředitel pobočky 

nervózně zamrkal. „Kdyţ uţ mám takové štěstí, ţe jsem tu na vás narazil... Co jste 

tu vlastně dělal?“ 

Pan Obešlo nespěchal s odpovědí. Mlčky jsme scházeli Korvínkou dolů. 

„Ptal jsem se, co jste tu dělal?“ připomněl jsem. 

„Hlídal!“ prskl pan Obešlo najednou. „Kdyţ nehlídáte vy —“ výčitka uvízla 

ve vzduchu. 

„Proč? Máte strach, ţe se loupeţ bude opakovat?“ 

„Ale ne. Teď uţ tu není co ukrást.“ 

„Co tedy hlídáte?“ 



„Četl jste protokoly?“ 

„Zatím jen zběţně.“ 

„Proto. Jinak byste to, doufám, věděl. Mladík, asi pětadvacetiletý, hubený, 

kaštanové vlasy, vysoký 170 aţ 180, brýle, vystouplý ohryzek. Musíte uznat, ţe 

jste mu dost podobný.“ 

„Děkuji. Mně je třicet pryč. A ten mladík je kdo?“ 

„Jeden z lupičů,“ řekl pan Obešlo chmurně. 

„Jeden z lupičů?“ zůstal jsem stát. „Poslyšte, protokoly jsem sice nečetl, ale 

mluvil jsem s lidmi, co případ vyšetřovali. Takovou zprávu by si nenechali pro 

sebe.“ 

„No vidíte — a nechali,“ rozhodil pan Obešlo ruce. „Vy nám totiţ nevěříte. 

Podle vás jsme pachatelé my a nikdo jiný vás nezajímá.“ 

„To bych netvrdil. Jak jsem slyšel, šlo se po kaţdé, i té sebemenší stopě. 

Nemůţete se divit, ţe jste se stali na určitou dobu podezřelí i vy.“ 

„Na určitou dobu! Co mi to vykládáte, pane?“ rozčilil se ředitel. „Vím, jak 

to chodí. Nadosmrti. Pokud neobjevíte ty gaunery, kteří pobočku vyloupili, a ty vy 

neobjevíte nikdy, do té doby budete sčítat kaţdou korunu, kterou utratíme. 

A běda, kdyby snad náhodou přesáhla náš měsíční příjem. Neříkejte, ţe ne,“ zvedl 

ruku, jako bych ho chtěl přesvědčovat o opaku, „trochu se v tom vyznám.“ 

„Neříkám ne,“ uznal jsem chladně. Vţdycky je lepší, kdyţ má veřejnost 

o našich moţnostech vysoké mínění. „Proč vám to vadí? Máte-li čisté svědomí, 

můţe vám to být fuk.“ 

„Ach boţe! To snad jen vám to můţe být fuk! Já jsem poctivec, pane! 

V ţivotě jsem nikoho neošidil o halíř. A teď abych se bál jít nakoupit do 

mlékárny, ţe se tam za chvíli někdo od vás bude vyptávat, kolik jsem utratil!“ 

„Uklidněte se. Tak se to nedělá,“ usmál jsem se. „Ale abychom nezamluvili 

toho mladíka. Odkud víte, ţe jde o jednoho z lupičů?“ 

„Odkud? Čtrnáct dní před loupeţí sedával v hale den co den. Přišel prý 

vţdycky tak půlhodinku před zavřením a dělal, ţe čte noviny. Všimla si ho paní 

Čurdová, kasírka.“ 



„A to se ho nezeptala, co chce?“ 

„Proč? K nám chodí spousta lidí. Nejvíc zákazníci, ale taky penzisti, aby si 

po ránu přečetli noviny nebo v zimě se ohřát. Na tom holomkovi byly paní 

Čurdové nápadné dvě věci. Za prvé jeho mládí, za druhé to, ţe chodil navečer, 

kdyţ uţ denní tisk nikoho nezajímá. Myslela si, chudák dobrá, ţe si u nás krátí 

čekání. Teprve kdyţ se po loupeţi ani jednou neobjevil, napadlo ji, ţe s ní měl 

něco společného.“ 

Mladík mě začal zajímat. „Víckrát se neobjevil? To jste také ohlásili?“ 

„Samozřejmě. Jenomţe vy —“ mávl rukou. 

„Co my?“ 

„Ukázali jste paní Čurdové nějaké fotografie, a kdyţ ho na nich nenašla, 

poslali jste ji domů. Ţádal jsem potom, aby spořitelna zůstala pod nenápadným 

dohledem, ale marně. Sledovat poctivé lidi je pro vás zřejmě jednodušší.“ 

„A proč bychom měli nenápadně hlídat spořitelnu?“ 

„To jste snad slyšel, ţe pachatel se vrací na místo činu?“ 

Nesnaţil jsem se skrývat ironii. „Aha. Takţe vy čekáte, aţ se v tom 

mladíkovi pohne svědomí a on se přijde podívat? A co kdyţ se přijde podívat ve 

dne?“ 

„To určitě neudělá. Bude se bát, ţe ho paní Čurdová pozná.“ 

„Pak by ale místo vás měla hlídkovat paní Čurdová.“ 

„Také hlídkuje. Střídáme se.“ 

„Ale kromě paní Čurdové ho nikdo neviděl?“ 

„Ne. Máme jen popis. A vytrvalost.“ 

„Jistě. Jen mi není jasné, co by kdokoli z vás udělal, kdyby se mladík 

skutečně objevil.“ 

Obešlo pokrčil rameny. Zřejmě ani jemu nebylo jasné, co. „Bylo by to 

těţké. Pokusil bych se ho nenápadně sledovat. Nakonec by snad zašel někam, kde 

jsou lidi. Tam bych vyvolal poplach a donutil ho, aby se legitimoval. Co nám 

zbývá?“ 



Představil jsem si ustrašeného pana Obešla, jak ve světlém baloňáku 

nenápadně sleduje pachatele liduprázdnými ulicemi. Měl jsem co dělat, abych 

nevyprskl smíchy. Ale smát jsem se nechtěl, ta donkichotská odhodlanost 

vzbuzovala úctu. 

„Víte co? Mám teď ten případ na starosti. Hlídku vám poslat nemůţu. Ale 

jestli chcete vytrvat, pokusím se vám sehnat vysílačku. Kdyby se pachatel objevil, 

stisknete knoflík a za dvě minuty tam máte auto z okrsku.“ 

„Opravdu? To by bylo úţasné,“ zatřásl se Obešlovi hlas. „Tady bydlím,“ 

zastavil se před křiţovatkou přes řeku. „Nechcete si skočit na skleničku?“ 

„Děkuji, ne. Jsem tu první den a mám toho akorát. Docela se těším do 

postele. Dobrou noc.“ 
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Zkusil jsem kliku — bylo otevřeno. Nad vrátnicí svítila ţárovka. 

„NALÉHAVÉ PŘÍPADY SE UBYTUJÍ V NOCLEHÁRNĚ ČÍSLO 6, PRVNÍ 

PATRO. RÁNO ZDE HLÁSIT!“ stálo hůlkovým písmem na lepence za sklem. 

Pan Weiss si zřejmě velké starosti s vedením ubytovny nedělal. 

Vyšplhal jsem se do svého hnízda. V druhém patře kdosi hlasitě chrápal. 

V duchu jsem panu Weissovi ještě jednou poděkoval. 

V mém pokojíku byl klid. Svlékl jsem se, zhasl a vklouzl do postele. 

Otevřeným oknem jsem zahlédl hvězdy. Mihotaly se nade mnou, jako bych spal 

pod širákem. 

Nabitý den. Někdy dávno, na prahu zapomnění, jsem sem jel autobusem 

a představoval se Tiborovi. Ani jsem se ho nezeptal na Julču. Nebyl čas. Blázen, 

co si myslí — já přece... 



Trčka vypadá dobře. Klidný, nepředpojatý, věcný. Pod ním by se mohlo 

dobře slouţit. Pokud mě ovšem nebude chtít Tibor dirigovat osobně. To by nebylo 

dobré. 

Luboš je fajn. Kolik mu je? Pětadvacet, třicet? Něco mezi. Jak asi přišel 

k takovému románovému příjmení? 

Vůbec tu mají divná jména. Takový Obešlo, například. Korvínova ulice. Po 

jakém Korvínovi ji asi pokřtili? Vzpomínám na jediného, Matyáše Korvína, zetě 

Jiřího z Poděbrad. Ale ten, pokud se pamatuji, se do našich dějin právě dobře 

nezapsal. Proč by po něm pojmenovávali ulici? 

Květa spí. Představuji si její černé vlasy rozhozené po polštáři. 

Samozřejmě, ţe nemám šanci, ale podívat se na pěknou holku ještě nic 

neznamená. A pěkná je, to musí uznat kaţdý. 

Ne, není tu špatně. S případem v Korvínce nehnul nikdo. Nic se nestane, 

kdyţ s ním nehnu ani já. Důleţitější budou případy, které dostanu potom. Na těch 

se budu muset ukázat. 

Psina by byla, kdyby se Obešlo jednoho dne svého mladíka dočkal. 

S vysílačkou by ho mohl dostat... 

Leţím a dívám se do noci. Spánek přichází. Sním dávný pocit z prvních 

případů: stojím na prahu báječného dobrodruţství. 

Netuším, ţe uţ jsem v něm aţ po uši. 
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„Měl jsi prý v noci nějaké potíţe,“ vítal mě Luboš Boria druhý den ráno. 

„Jak to víš?“ vyjevil jsem se. Do práce jsem přišel včas, hlášení hlídky 

zaručeně nemohlo ještě dorazit. 

„Snadno. Nezapomínej, ţe ses octl na malém městě. To není Ostrava nebo 

Praha. Večer se tady podíváš na holku a ráno se tě ptají, kdy se budeš ţenit.“ 

Ţe by i o tom věděl? 

„Dík za upozornění. Můţeš mi říci, co jsi slyšel?“ 

„Beze všeho. V noci tě prý natrapíroval ten pošuk Obešlo, jak ses pokoušel 

znovu vloupat do banky. Ty sis ho ale všiml a ohroţoval ho pistolí. Do toho přijeli 

naši a chtěli tě zatknout.“ 

„Na fámu je to poměrně přesné. Aţ na tu pistoli, bohuţel.“ Vytáhl jsem 

spodní zásuvku a ukázal pouzdro. „Nemívám ve zvyku chodit ozbrojen. 

Mimochodem, kdo ti to povídal?“ 

„Buď klidný, velitel hlídkového vozu. Potkal jsem ho ráno, kdyţ šel 

z práce. Moc se o tebe zajímal.“ 

„Proč?“ 

„Taková sluţební horlivost není v tomto kraji zvykem.“ 

„Ona to také nebyla sluţební horlivost, ale docela obyčejná zvědavost. 

Kdyţ uţ jsem tu Korvínku objevil...“ 

Vylovil jsem z aktovky fascikl a chvíli se pokoušel najít protokol 

z výslechu paní Čurdové. Luboš mě pobaveně pozoroval. „Co hledáš?“ 



„Chtěl bych si přečíst výslechy paní Čurdové.“ 

„Tajemný mladík s vystouplým ohryzkem?“ 

„Právě. Co o něm soudíte?“ 

„Blaf. Při prvním výslechu se o něm slovem nezmínila. Vzpomněla si 

teprve, kdyţ jsme ji vzali do vyšetřovací vazby. Vymyslela si ho, protoţe doufala, 

ţe ji pak pustíme. To se přece běţně stává.“ 

„Stává. Jenomţe jestli si ho vymyslela, proč ho hledá, i kdyţ jste ji pustili?“ 

namítl jsem. 

„Za to ona nemůţe. Všechno zorganizoval Obešlo. On je profesionální 

poctivec a nemůţe snést, ţe byl jeden čas v podezření. Jsem přesvědčen, ţe kdyby 

se pachatelé našli, vynutil by si omluvný list přímo od ministra.“ 

„Asi ano. Mne napadlo, jestli jeho rozhořčení v sobě neskrývá nějakou 

konkrétní obavu. Lumpárnu, která s loupeţí nemusí mít vůbec nic společného.“ 

„Hlavička z Prahy,“ zaťukal si Luboš uznale na čelo. „Nechtěl bych se ti 

dostat do rukou. Ale pokud vím, revizáci nic nenašli.“ 

„To se nevylučuje. K penězům se dá nepoctivě přijít i jinak, neţ 

vyloupením banky nebo falšováním účetních dokladů. Dejme tomu šmelinou. 

A zrovna kdyţ jdou kšefty nejlépe, upadneš do podezření kvůli věci, v níţ jsi 

nevinen jak lilie.“ 

Zazvonil telefon. 

Boria zvedl sluchátko. Chvíli se s někým domlouval. „Debata se přerušuje. 

Čeká nás Trčka. Má právě čas a chce se s námi podívat do muzea.“ 

„Do muzea?“ 

„Promiň — na místo činu. Muzeum je mé soukromé označení.“ 

„Dost neobvyklé.“ 

„Aţ uvidíš ty ţbrlinky pro návštěvníky, pochopíš. Nemluvě o počtu. 

Vsadím se, ţe v městském muzeu nebylo letos tolik lidí jako ve sklepě 

v Korvínce.“ 

  

  


