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[1.]
„Ale ano, pane Jícho, rozuměl jste mi dobře. Jde o pozici kata.“

Úředník promlouval k Jíchovi vlídně, s nemalou dávkou trpělivosti. 

Levou ruku měl položenou na desce psacího stolu. Pravá spočívala 

na dokumentu, který Jaroslav Jícha právě podepsal.

„Jak to myslíte, pozici kata?“

„Povolání kata,“ pokrčil rameny úředník. Jmenoval se Jiří Maršálek, 

ten úředník. To si Jaroslav Jícha přečetl na dveřích, než zaklepal 

a po vyzvání vstoupil. Mgr. Jiří Maršálek, personalista, stálo tam. 

Všiml si, že jmenovka byla úhledná, profesionálně grafi cky zpraco-

vaná a pečlivě vyhotovená, vyleptaná nebo vyfrézovaná do plastové 

destičky, nebylo to ručně načrtnuté jméno na kusu čtvrtky, přile-

peném lepicí páskou, jak je tomu zvykem ve státních institucích. 

Kancelář měl ten personalista společnosti Destiny Consulting vyba-

venou z obchodního domu ikea. Jednoduchý psací stůl s počítačem 

Dell vyvěšeným na kovovém držáku, připevněném na desce stolu. 

Na lcd monitoru seděla pohádková postavička, dárek od Maršálko-

vy přítelkyně Marty. Měl ji na fotografi i zasunuté do rámečku tak-

též koupeného v ikea, hned vedle černé kovové schránky na tužky. 

Vedle rámečku stál plastový mikrofon, pod ním svítila zelená kon-

trolka. „Mistra popravčího. Po absolvování rekvalifi kačního kurzu 

a pochopitelně po složení teoretických a praktických zkoušek se 

stanete státním úředníkem, který vykonává trest smrti.“

Maršálkovi plynula ta slova ze rtů vlídně, až konejšivě, jako 

bylo vlídné celého jeho vzezření. Byl to úspěšný mladý muž a tahle 
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charakteristika z něho trčela jako ty špičaté paprsky čouhají z hlavy 

Sochy svobody v New Yorku. Oblečený byl trochu nedbale, sice do vel-

mi kvalitního vlněného obleku, avšak ponechaného osudu oděvu 

vláčeného po kancelářích a zasedačkách bez pravidelné údržby, 

takže byl trochu oblýskaný na loktech a kolenou. Toho by si ovšem 

všimly jiné oči, než jakými byl vybaven Jaroslav Jícha. Ten si ale 

povšiml, že za okrajem povadlé manžety vykukují zlaté hodinky, 

nepochybně od fi rmy Breitling.

Maršálek se podíval na monitor. Na kartě nadepsané Emotional 

Response se rozvlnila křivka grafu. Byla to doposud nažloutlá, někdy 

spíše zelená vlnovka. Teď zrudla a vymrštila se do výše, asi jako když 

vstane velbloud. Maršálek se dovedl ovládat, takže se neusmál.

Tak je to vždycky. Zatím se každý z aplikantů vylekal, když se 

dozvěděl, o co jde.

„Jaký trest smrti?“ zabreptal Jícha. Křivka se zklidnila. To si Jícha 

pomyslel, že špatně slyšel, nebo že se muž sedící za stolem spletl.

Muž sedící za stolem se bavil.

„Oběšením,“ řekl vlídně. „Každá země má svůj způsob popravy. 

Patří to ke kulturní tradici. U nás je to trest oběšení, ve Francii 

gilotina, jak jistě víte, ve Spojených státech se způsoby provedení 

trestu smrti liší. Někde je to také oběšení, jinde plynová komora, 

smrtící injekce, elektrické křeslo …“

„To chcete říct, že já bych zabíjel lidi?“

„Budete vykonávat trest smrti. Nemůžete to brát jako nějaké, jak 

jste to vyjádřil, zabíjení lidí. Vykonání trestu je právně i mravně 

na zcela jiné úrovni než zabíjení lidí.“ Poslední dvě slova pronesl 

Maršálek s dobře zahranou ošklivostí. „Copak byste řekl o lékaři, že 

zabíjí lidi? A taky se každému lékaři stane, že jeho pacient ukončí 

svoji životní pouť.“

Jícha se rozpačitě podíval na monitor a chvilku uvažoval, zdali je 

pohádková postavička na něm posazená Křemílek, nebo ten druhý, 

jak on se jenom jmenoval.

Vochomůrka se jmenuje.

„To je nějaký test?“ zeptal se, když si vzpomněl na skřítkovo jméno. 

Není to se mnou ještě tak špatné, pomyslel si s potěšením. Vzpomněl 

jsem si na Vochomůrku. Ne, nenechám se nachytat. A ta postavička 

je Křemílek. Stoprocentně.
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„Nerozumím vám, pane Jícho.“

„Ptám se, jestli mě zkoušíte. Něco jako test obecných znalostí.“

Zase zavrtění hlavou.

„U nás nemáme trest smrti,“ řekl Jícha a mazaně se usmál. „Tím 

pádem nemáme ani popravčí. O co tady jde?“

Maršálek souhlasně přikývl. Křivka se znatelně zklidnila. Když 

se to stalo při prvním pohovoru, na grafu jeho vlastní Emotional 

Response, pokud by ji měřil a naměřená data zpracovával, by se 

také udělal velbloudí hrb. Osobní pohovor byl vlastně už jenom 

formalita, samozřejmě že nezbytná. Výběr už byl hotov. Postaral se 

o něj počítačový program, který vyhodnotil výsledky z dotazníků. 

Maršálek, který program sestavil a byl zodpovědný za jeho chod, 

měl v osobních pohovorech jen prověřit, že se program nezmýlil. 

Proto se tak polekal, když při prvním pohovoru uviděl, co křivka 

vyvádí. U fi rmy Destiny Consulting se chyby nepromíjely, a kdo 

nějakou udělal, měl, jak se říká lidově, po žížalkách. Na tomhle 

kšeftu fi rmě hodně záleželo. Ministerstvo spravedlnosti bylo dob-

rý zákazník a zakázka podpořená penězi z Bruselu byla opravdu 

hodně dobrá. Jenže teď už Maršálek věděl, že program vybral ty 

lidi dobře. Pravda, kdyby Jícha cuknul, Maršálek by měl problém. 

Jenže on necukne. Tohle jsou jen tanečky. Ryba je pevně zakousnutá 

do návnady.

Na ploše monitoru nebyl jenom ten jediný graf. V dynamicky sta-

věných tabulkách naskakovala čísla a vlnily se další grafy. Maršálek 

byl pyšný, že to všechno dovede číst. Dokázal s aplikantem mluvit 

tak, že ho v jistém smyslu vedl za ruku. Cíl byl jasný, podpis smlouvy. 

Maršálek si přál, aby Jícha podepsal. A program ho ujišťoval, že si 

to Jícha přeje taky.

Maršálek už měl tolik zkušeností, že by dovedl Jíchu zmáčknout 

a k podpisu dovést v pěti minutách. Jenže ho tahle hra na kočku 

a na myš bavila. Připadal si jako drezér koní v cirkusové manéži. 

Práskne bičem a kůň se dá do klusu. Udělá gesto a kůň se postaví 

na zadní.

Takže, jen klusej, Jaroslave Jícho. Olá hop, dostaneš cukříček!

Blahosklonně se usmál a spustil:

„Máte pravdu, pane Jícho. U nás byl trest smrti zrušen v roce 1990 

zákonem číslo 175 Sbírky. Následujícího roku ho výslovně zrušil 
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článek 6 Základní listiny práv a svobod. No a v roce 1992 přistoupila 

naše země k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 

Rady Evropy.“

„Tak tohle já nevím,“ řekl Jícha bodře, „ale že se u nás nepopravuje, 

to vím. Já už se bál, že to s tím katem myslíte vážně.“

„Ale já to vážně myslím, pane Jícho. Evropská unie připravuje 

znovuzavedení trestu smrti. Až bude zaveden, bude ho třeba nepro-

dleně vykonávat. Bude se to po nás vyžadovat. Budeme pod tlakem 

celé sedmadvacítky, chápete? Potíž je v tom, že žádné popravčí ne-

máme a tuhle činnost u nás už nikdo neumí vykonávat. Proto byl 

vypsán tento rekvalifi kační kurz, na který vás vybral úřad práce. 

Legislativní proces je takřka hotov a členské státy byly Bruselem 

zaúkolovány, aby zajistily jeho implementaci okamžitě, kdy budou 

schváleny příslušné paragrafy, nejdříve Evropským parlamentem 

a pak zákonodárnými sbory členských států.“

„Jak to, že Unie tak otočila?“

Ano, nastává závěrečná fáze. Jícha potřebuje vědět, že ta celá věc 

má nejvyšší požehnání. Potřebuje být z obliga. To se dá koneckonců 

pochopit.

„Její orgány jdou vstříc přání lidu. Je to demokratický princip, chá-

pete? Vůle občanské společnosti. Víte dobře, že v České republice 

schvaluje zavedení trestu smrti 58 procent obyvatel. Zásadně je 

proti němu jen jeden občan z deseti. Obdobná situace je i v ostatních 

zemích Unie. Je to přání většiny. Ale s tím my dva nic neuděláme, 

pane Jícho. My musíme být připraveni, až ten den přijde a trest smrti 

bude obnoven.“

„Proč se o tom nemluví, proč se o tom nikde nepíše?“

„Však se začne, pane Jícho, o to nemějte starost. Až schvalovací 

proces nazraje. Potom bude znovuzavedení trestu smrti předloženo 

veřejné diskusi. Nemusíme pochybovat o tom, jak dopadne.“

Tady Maršálek zariskoval. Na monitoru se rozsvítilo několik čer-

vených polí. Barva ho varovala, aby se nepouštěl do tématu o veřejné 

debatě. Podle psychologického profi lu bylo zjevné, že se Jícha nerad 

pouští na otevřené pole. Maršálek to ale zkusil. Bavilo ho chodit až 

na kraj.

Byla by to ale smůla, kdybych se měl dostat do maléru kvůli ta-

kové hlouposti.
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Jaroslav Jícha vstal.

„Tak to bude beze mne,“ řekl ponuře.

„Nepřijímáte?“

„Já přece …“ Zavrtěl hlavou a rozpačitě rozhodil ruce. „Já v životě 

nezabil nic většího než komára nebo mouchu. Nemohl jsem se dívat, 

jak babička v Kostomlatech zabíjí králíka. Nechodím na válečné 

fi lmy. Krimi se mi protiví, a když je v televizi ve zprávách bouračka, 

jdu si otevřít pivo. Já přece …“

Zase zavrtěl hlavou.

Maršálek se na něho mlčky díval. Pak se podíval na monitor. Jícha 

ve skutečnosti nechce odejít. Je to však nahnuté.

Úředník ale věděl, co má udělat.

„Chápu,“ řekl. „Naprosto vám rozumím.“

„To jsem rád. Takže můžu odejít, že?“

„Jistě,“ řekl Maršálek a pokrčil rameny.

„Já vám podepsal tu mlčenlivost, tu samozřejmě dodržím.“

„To se předpokládá. Víte přece, jaké by pro vás mělo důsledky 

prozrazení utajovaných skutečností.“

„Jistě, jistě.“

Maršálek vzdychl.

„Pro mě bude mít váš odchod také důsledky.“

„Jaké?“

„Nesprávné vyhodnocení profi lu osobnosti.“ Teď Maršálek hovořil 

trochu podrážděně, trpce, s ostnem výčitky v podtextu. „Vyhodno-

covací mechanismus jsem vypracoval já. Co myslíte, kolik lidí je 

na úřadu práce přihlášeno v kategorii pracovníka na významné 

exekutivní pozici ve státní správě s nepravidelnou pracovní dobou 

a nadprůměrným platem?“

„No, jistě hodně.“

„Šestadvacet tisíc, pane Jícho. Z toho množství jsme vybrali deset 

kandidátů k pohovoru. Za výběr odpovídám já.“

„Deset?“ žasl Jícha.

„Právě tolik.“

„A z nich vyberete …“

„Popravčích mistrů vycvičíme pět. Není možné, aby tak důležitou 

funkci vykonával jen jeden člověk.“

„Pět chlapů …“
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„Mezi kandidáty jsou ženy,“ řekl Maršálek rychle. „Nechceme nara-

zit na antidiskriminační zákon. Ženy jsou schopné vykonávat funkci 

popravčího stejně kvalitně a svědomitě jako muži.“

„Ne-li líp,“ vyhrkl Jícha.

„Velmi správně.“ Maršálek nahlédl do papírů. „Ano, to odpovídá, 

tato vaše poznámka: ‚Svědomitý, přesný, se silným sociálním cítě-

ním.‘ “

„Já si myslel, že na kata …“

„Říkejte popravčího, prosím.“

„Že na popravčího se spíš hodí nějaký surovec …“

Maršálek se bolestně usmál.

„Pořád ty předsudky. S touto funkcí se táhnou od nepaměti. Přitom 

popravčí byli známí jako vynikající ranhojiči a lékaři. Veřejnost 

o nich málo ví a je matena karikaturními pitvornostmi. Skutečnost 

je taková, že i v tak zvaných temných dobách mistři popravčí více 

lidí zachránili před smrtí, než smrti odevzdali. Ano, jsou to lékaři, 

dokonce ve dvojí funkci. Léčí neduhy jednotlivců a léčí obecné ne-

duhy společnosti. Ale proč vám to říkám? Odcházíte.“

„Takže můžu odejít.“

„Jistě.“

„Nebude to mít pro mě žádné následky.“

„Ne. Jaké by mohlo mít? Dostal jste nabídku a nepřijal jste ji. Je to 

vaše nezadatelné právo. Následky ovšem ponesu já svým chybným 

vyhodnocením vašeho profi lu.“

„Co se vám stane?“

„Nevím,“ řekl Maršálek. „Zatím mi nikdo takhle neodešel. Nikdo 

mě, nezlobte se, nevyšplouch.“

„Vy už jste přijali nějakého … zájemce o místo popravčího?“

„Ovšem. Zatím čtyři muže a tři ženy. Vy byste byl osmý.“

„To tedy stačí, ne?“

„Pane Jícho … Ani nevím, jestli má smysl, abych vám to říkal.“

„Ale ano, má to smysl.“

„Vždyť přece odcházíte.“

„Ano, jistě.“

„Takže vám přeji hodně štěstí. Prosím, až vyjdete ven, nezdržujte 

se v čekárně. Za dvacet minut přijde další aplikant. Není vhodné, 

abyste se navzájem poznali, to jistě chápete.“
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„Jistě. Utajení.“

„No právě. Upozorňuji, že budova je kryta kamerami. Také ulice. 

Podepsal jste,“ zaťukal Maršálek prstem na jedno místo v listině 

Jíchou signované, „že nebudete shromažďovat informace jakéhokoli 

druhu. Spadáte pod zvláštní režim.“

Jícha sebou trhl.

„Zvláštní režim? Copak to je?“

Maršálek přísně stáhl rty.

„Je to soubor opatření. Chápete?“

„Moc ne.“

„Na tom tolik nezáleží. Podstatné je, abyste se choval v rámci zásad 

zvláštního režimu.“

„Ale jak …“

„Vidíte?“ štěkl na něho Maršálek. „Už je to tady. Pokoušíte se shro-

mažďovat nežádoucí informace. Já vás varuju, pane Jícho. Samozřej-

mě nemohu nikoho nutit, aby se do projektu zapojil. Je mi líto, že 

odcházíte, a přiznám, že mě to hodně zklamalo. Ovšem, podepsal 

jste a regule zvláštního režimu musíte dodržovat. V tom mě snad 

nezklamete. Je to ostatně ve vašem zájmu.“

„Spolehněte se,“ vyhrkl Jícha. „Jenom …“

„Jenom?“

„Nevím, jestli se mohu zeptat. Abych neshromažďoval ty infor-

mace.“

„Prosím, ptejte se.“

„Nechápu, proč vedete pohovory dál, když máte plný stav. Z těch 

sedmi snadno vyberete pět těch …“ 

Po krátkém zaváhání slovo „popravčí“ dokázal vyslovit.

„Proč vás to zajímá?“

„Jde mi o vás, pane Maršálku,“ vysypal ze sebe Jícha. „Je mi trochu 

trapné, že jsem vám způsobil nepříjemnosti. Že kvůli mně budete 

mít malér.“

„To budu, věřte mi.“

„Vážný?“

Maršálek zase jen vzdychl.

„Oni vás vyhodí?“

Rezignované mávnutí ruky.

Jícha se vrátil ke stolu.
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„Ale vždyť jste vyhodnotil těch sedm aplikantů správně. To přece 

stačí. Víc těch popravčích nepotřebujete, ještě dva zbudou. Proč by 

vás měli trestat jen proto, že jsem nabídku nepřijal?“

„Slyšel jste o parašutistovi, který tisíckrát dobře zabalil padák 

a po tisící prvé ho zabalil špatně? Myslíte, že mu někdo odpustil, 

když se ten jediný padák při skoku nerozbalil?“

„To je něco jiného,“ řekl Jícha.

„Není. Je to prostě chyba. Tak už jděte, prosím. Nebudete tady řešit 

moje problémy.“

„Je mi to ale trapné …“

„Já vím. Říkal jste to.“

„Třeba byste se mohl na něco vymluvit.“

„Třeba na co?“

„Třeba na můj psychologický profi l. Nebo, já už vím. Že jsem měl 

nestydaté fi nanční nároky.“

„Nestydaté fi nanční nároky … To je co, podle vás?“

„Řekněte jim,“ nadýchl se Jícha, „že jsem chtěl padesát. Padesát 

tisíc měsíčně a dvouměsíční dovolenou.“

„Pane Jícho, tomu říkáte nestydaté fi nanční nároky? Mistr poprav-

čí má nárok na sto dvacet tisíc měsíčně plus patnáct tisíc na dopravu 

a pětatřicet tisíc rekreačného.“

„Rekreačného?“

„Je to psychicky náročná práce,“ pokrčil rameny Maršálek. „Vyža-

duje rekreaci, teplé moře, nějaké to neškodné dobrodružství. No, co 

se dá dělat, pane Jícho. Chápu, že člověka s vaším silným charakte-

rem a pevnými zásadami nelze oblomit nabídkou peněz a požitků. 

Přeji vám hodně štěstí při dalším hledání zaměstnání.“

Pokýval mu hlavou na pozdrav, sáhl do zásuvky, vytáhl tlustý 

spis a pohroužil se do čtení. Za chvilku zvedl oči, aby shledal, že se 

Jícha nehnul z místa a vyjeveně na něho hledí.

„Copak?“

„Když o tom tak přemýšlím,“ řekl Jícha a polkl, „ona je to vlastně 

užitečná práce. A lidi to chtějí, viďte?“

Zůstal v kanceláři ještě čtyřicet minut a poté odešel, vzrušený, 

zrůžovělý v lících, krokem mírně opilého tanečníka.

Jiří Maršálek se chvilku zamyšleně díval na dveře a pak stiskl 

tlačítko zrychlené volby na svém mobilu Blackberry.
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„Takže, pane Trachto, i ten osmý přijal,“ řekl. „Přesně podle před-

pokladu psychologického profi lu.“

Měl proč být spokojený. Ještě téhož dne oznámil úspěch poho-

voru s devátým aplikantem a nazítří hlásil, že smlouvu podepsal 

i ten desátý.

„Takže mohu šéfovi ohlásit, že jsme zakázku splnili.“

„Ještě ne docela,“ uslyšel Trachtu.

„Jak to? Mám deset smluv na stole.“

„Ovšem ještě nemáte deset aplikantů ve výcvikovém středisku 

Skokánek.“

„Cože?“

„Středisko Skokánek v Třeboni,“ řekl Trachta. „Zakázka bude spl-

něna, až se všech deset aplikantů sejde k výuce. Přeji vám hodně štěs-

tí, pane Maršálku,“ řekl ministerský úředník a přerušil spojení.

[2.]
Třeboňský penzion Skokánek měl složitou historii. Původně tu 

měl hospodářské stavení Janek, původem z nedaleké Herdy, jeden 

z nejbližších pomocníků Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. Po Krčí-

nově smrti začala jeho hvězda stoupat. Včas se přidal k císařské 

straně a přiživil se na konfi skaci krčínovského majetku a začal se 

psát Johann von Herda. Časem přibylo jedno písmeno a potomci pana 

Johanna se psali Herrdové, až do roku 1918, kdy se ukázalo, že Her-

dové jsou ryzí Jihočeši a přechovávatelé odbojného ducha rožmber-

ských pánů. Po roce 1939 se ztracené „er“ do jména vrátilo a Heinrich 

Herrda díky svým stykům s Jihočechem Emilem Háchou ovládl část 

obchodu s rybami se zvláštním zřetelem pro potřeby německé armá-

dy. V roce 1945 mu nebylo nic platné, že vybudoval na půdě rodinného 

sídla skrýš pro parašutisty, ukázalo se totiž, že parašutisté seskočili 

z nesprávné strany, od západu, a Heinrich Herrda byl s celou rodinou 

odsunut do Německa, kde zemřel o sedm let později, proklínaje všech-

ny Čechy a mezi nimi nejvíce správce svého majetku, jistého Mikys-

ku, který odčinil svoji spolupráci s Proviantamtem předsednictvím 

hrdelních lidových soudů. Rodinné sídlo rychle chátralo, změnilo se 

v sýpku a hrozilo nebezpečí, že bude zbořeno, jelikož překáželo trase 

zamýšleného silničního obchvatu. K renezanci došlo v osmdesátých 

létech, kdy se změnilo v rekreační objekt Revolučního odborového 
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hnutí a jeho správcem se stal Vladimír Mikyska, vnuk statečného 

bojovníka z roku 1945. Tehdy dostal objekt optimistický název Sko-

kánek. V roce 1990 se Vladimír Mikyska pokusil objekt privatizovat, 

narazil však na odpor ze strany ministerstva vnitra, které si objekt 

od roh najímalo. S restitučními nároky se ozval z Bavorska i pan 

Šimon Herda, vnuk pana Heinricha. Objekt pod vedením obratné-

ho Vladimíra Mikysky kupodivu vzkvétal, přestože byl předmětem 

nepřehledné spleti soudních sporů.

Komplex Skokánku sestával ze tří jednopatrových budov postave-

ných do tvaru písmene U, vepsaného do čtverce se stranou osmdesát 

metrů. Volnou stranu uzavírala mříž z polámaných litinových bodců, 

spočívající na cihlové podezdívce. Uprostřed byla brána, nyní už 

ovládaná elektricky, takže služba nemusela za deštivého počasí 

opouštět strážní domek, necitlivě vestavěný do mříže. Ostatně, i tato 

stavební úprava zavdala příčinu jedné linie soudních sporů, žalovali 

památkáři a úspěch žaloby zatím vázl na pátrání, kdo vlastně má 

být žalován, zdali vnitro, správce Mikyska, nebo dokonce restituent 

Šimon Herda. Brána byla přísně střežena, i když ve Skokánku zrovna 

žádný kurz nebyl. Ani pan Mikyska by důvod střežení nedokázal 

vysvětlit, tím spíš, že k objektu vedla zásobovací komunikace z jeho 

druhé, zadní strany.

Levá část z pohledu od brány vždy sloužila jako hospodářský blok, 

původně tu byly maštale a seník, za války se tu vyráběly konzervy 

pro wehrmacht, zatímco se v podkroví v tajné místnosti skrývali 

parašutisté seskočivší z nesprávné strany a majitel objektu kon-

spiroval v jídelně objektu s protihitlerovsky zaměřenými agenty 

abwehru. Objekt ovšem byl obyvatelný i v dobách svého největšího 

úpadku v létech padesátých až sedmdesátých. Další obytné míst-

nosti sem byly v osmdesátých létech vestavěny do prvního patra 

a jedna do přízemí, zbytek přízemí zabraly učebny. Rodina Mikysků 

se uchýlila do místností vyhrazených pro služebné duchy v rohu 

čelní budovy a pravého křídla. V přízemí čelní budovy byla kuchyň 

a čeledník, později přeměněný na jídelnu a společenskou místnost. 

V patře bylo apartmá panstva, nyní obytné místnosti návštěvníků 

většího významu, případně lektorů pořádaných kurzů. Pravé křídlo 

mělo původně v přízemí velký vestibul, jímž se procházelo do rozsáh-

lé zahrady, a v patře společenský sál. Podlaha sálu se propadla a při 
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obnově v osmdesátých létech byla obě podlaží spojena do jednoho 

v podstatě nepoužitelného prostoru. Pro něj se našlo uplatnění až 

v době nejnovější a byla zde zřízena tělocvična.

O provoz komplexu se staral personál čítající na deset lidí včetně 

pana Mikysky. Ten jediný bydlel se svou rodinou přímo zde, sa-

mozřejmě už ne v místnostech pro čeleď, ale v někdejším apartmá 

rodiny Herrdů. Ostatní bydleli v jednopodlažní budově, oddělené 

od hlavního komplexu rozcuchaným živým plotem ze šeříků. 

Majetkové nejasnosti sice neměly pro Skokánek osudný dopad, 

nicméně se podepsaly na jeho zevnějšku. Omítka byla na mnoha 

místech opadaná a linie střechy prozrazovala, že trámy nejsou 

v nejlepším stavu. Uvnitř to vypadalo mnohem lépe než z vnějšku. 

Obytné pokoje byly dobře vybavené, nikde nechyběla velkoplošná 

televize, lednička a maličká kuchyňka s mašinkou na italské espre-

so. Ve společenské místnosti byl kulečník, fotbálek a krb. V budově 

měli bydlet kurzisté a samozřejmě i vyučující. 

Výběr aplikantů skončil k poslednímu srpnu, tak si to alespoň 

myslel magistr Maršálek. Při osobních pohovorech s každým, koho 

počítačový program vybral. Někdy mu při tom bylo všelijak. Všiml 

si totiž, že protokoly chodu programu nesly stopy vnějších vstupů. 

Někdo do výběru zasahoval. Muselo to být vedení fi rmy nebo možná 

někdo z ministerstva, zkrátka, někdo s administrátorskými pravo-

mocemi ještě silnějšími, než jakými byl vybaven on sám. Co s tím? 

Musel se smířit s touto smutnou skutečností, protože kdyby dělal 

vlny a kveruloval, mohlo by se stát, že by měl utrum. Do okruhu 

deseti vyvolených vstoupili protekční aplikanti. Kdo to byl? Neměl 

možnost to zjistit. To ho přirozeně trápilo, ale ne zas tak moc. Do pro-

gramu, a tedy do výběru mohl zasáhnout někdo mnohem výše po-

stavený, než byl on sám. Větší bere a já jsem z obliga, to si opakoval, 

když si na nepříjemnost vzpomněl. Byl v branži příliš dlouho na to, 

aby se takovou maličkostí trápil. Mám se dobře, když hodinky, tak 

Breitling, když auto, tak Audi, když dovolená, tak Thajsko, proč se 

trápit? Zato ho žrala neserióznost zadavatele, konkrétně toho Trach-

ty z ministerstva. Kurz měl začít patnáctého a středisko Skokánek 

bylo přichystané přijmout první aplikanty desátého. Znamenalo to, 

že Maršálek bude muset strávit větší část týdne v nějakém všivém 

penzionu v Balíkově jménem Třeboň.
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Což ho přirozeně žralo, o to víc, že nepochodil u šéfa, když za ním 

přiběhl se stížností.

„Máte na starosti výběr, pane Maršálku. Nikde nebylo řečeno, že 

výběr skončí posledním pohovorem.“

„Ale …“

„Možná se domníváte, že jste nenahraditelný. Mýlíte se. Od svých 

lidí čekám maximální nasazení. My jsme soukromá fi rma, pane 

Maršálku, žádné ministerstvo. Od nás se čeká výkon. Budu rád, když 

mne nezklamete. Jinak víte, co se stane? Jak se říká lidově, měl byste 

po žížalkách.“

A tak se stalo, že magistr Maršálek musel ve středu odjet do Třebo-

ně, rozhořčený a ponížený křivdou, která ho postihla. Pršelo, objekt 

byl skoro prázdný, u brány ho otravovaly vepřové vnitrácké ksichty 

pod velením protivně se usmívajícího padesátníka, který mu sdělil, že 

„to tu má na povel“, a přál si být oslovován kódem Tango Jedna. Jedinou 

světlou stránku pobytu představoval správce objektu pan Mikyska, 

který zde fungoval i jako kuchař. Ten byl celý šťastný, že konečně 

někdo přijel, a přichystal Maršálkovi k obědu opravdu skvělý biftek. 

Maršálek se dostal do trochu lepší nálady. Odpoledne přestalo pršet 

a Maršálek se vypravil do města, kde zjistil, že to není tak strašný 

Buranov, jak se obával. Dá se tu do patnáctého přežít a možná že mu 

šéf za tu újmu zvýší prémie, třebaže ta naděje byla velmi malá.

Ve čtvrtek ráno vstal Maršálek hodně pozdě. Snídal sám a správce 

Mikyska se ho vyptával, kolik má připravit obědů.

„Čekám deset lidí, pane Mikysko. Jak mám ale vědět, kdy přijedou?“

„No jo, ale jak já mám vědět, kolik obědů to bude? Já potřebuju čas 

na přípravu, pane Maršálku.“

„Chápu. Na mně to ale nezáleží, chápete to vy?“

„Můžu chápat všechno, ale to neznamená, že bude oběd včas,“ pra-

vil správce a zároveň kuchař Mikyska a odešel.

Maršálkovi se ulevilo, protože se mohl věnovat kávě a Hospo-

dářským novinám. Začetl se do komentáře Jiřího Leschtiny, když 

ho vyrušilo zabzučení mobilu. Podíval se na displej. Někdo ho volal 

po chráněné lince.

„Tango Jedna,“ ozvalo se ve sluchátku.

„Aha,“ řekl, „vrátnice. Slyším, Maršálek,“ dodal a přál si, aby to 

znělo hodně vojensky a vnitrácky.
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„Zájmová osoba. Vykazuje se povolením,“ řekl Tango Jedna.

„Tak ji pusťte,“ odpověděl Maršálek a podrdavě odfrkl: „bože, ti 

vnitráci jsou ale idioti.“

„Nesouhlasí pohlaví.“

„Nechte pohlaví na pokoji a pusťte toho člověka.“

„Povolení je na jméno Bucek. Jenže tohle je Bucková.“

„Bucek,“ opakoval překvapený Maršálek. „Souhlasí. Je na seznamu.“

„Nesouhlasí. Tohle je Bucková.“

Samozřejmě si na Bucka vzpomněl. Byl to jediný aplikant, který 

na pohovor přišel s maminkou. Teď přišla na kurz. Copak nám asi 

poví?

„Pusťte ji.“

„Na vaši zodpovědnost,“ pravil Tango Jedna suše a přerušil spo-

jení.

Za chvíli už do brány vjíždělo velké auto nezvyklých tvarů, nové, 

nablýskané, v podivné barvě hnědé metalízy. U volantu seděla žena 

mezi padesáti a šedesáti lety, důkladně pěstěná, štíhlá až hubená, 

silně nalíčená. Vlasy měla velmi pevné, připomínaly žíně. Sčesala si 

je dozadu a svázala sametovou stuhou tmavě fi alové barvy. Stejnou 

barvu mělo i sametové sako. Bílou blůzu zdobilo bohaté krajkoví 

u krku. Když vystoupila, pohladila si šedou fl anelovou sukni, aby 

dobře přilehla k bokům. Bez zaváhání přistoupila k Maršálkovi.

„Dobrý den,“ řekla a podala mu ruku. „Jsem ráda, že vás zase vidím. 

Polepšil jste si.“

„Co tím myslíte?“

„Jste ředitel tady toho všeho.“

„To ne,“ řekl Maršálek. 

„Jak to?“

„Odpovídám za výběr, jak dobře víte.“ Přistoupil k autu a nahlédl 

dovnitř. „Kdepak máme pana Bucka? Stalo se něco? Přišla jste ho 

omluvit?“

„Ne,“ řekla. „Jenom chci vidět, v jakém prostředí a jaké společnosti 

se bude pohybovat.“

„A kde váš syn je?“

„Na lavičce v parku. Čeká,“ řekla. „Nikdo mě neoklame. Jsem 

za něho odpovědná.“

„Komu, proboha?“
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„Zesnulému otci. A nevyptávejte se hloupě. Chci vidět, kde bude 

bydlet, kde se bude stravovat, a také chci vidět učební prostory.“

„Paní Bucková, ale tohle je přísně střežený objekt a sem nemají 

civilní osoby přístup!“ řekl Maršálek.

„Jako matka rekvalifi kanta jsem účastník řízení,“ nezaváhala s od-

povědí. „Všechno mi ukažte, a když to nebude v pořádku, s Adolfem 

nepočítejte. Tak tu nelelkujte. Jdeme!“

„Tudy, paní Bucková,“ řekl Maršálek a vykročil k hlavnímu

vchodu.

Prohlídka trvala půl hodiny. Pokoj určený pro jejího syna označila 

za vyhovující, jen vyslovila pochybnosti stran čistoty sprchového 

koutu a vymínila si, že ještě dnes celé hygienické zařízení ona sama 

osobně vydezinfi kuje. Líbila se jí i společenská místnost a rozpaky 

vyjádřila jen nad jídelnou. Překonala i Mikyskovy námitky, prodrala 

se do kuchyně a zkontrolovala kvalitu surovin. Objevila i vchod 

do sklepa a trvala na tom, že se půjde podívat, jestli dole není plíseň. 

Od prohlídky ji odradila jen strmost a kluzkost schodů.

„Doufám, že nebudete Adolfa nutit, aby tudy chodil! Je to tu o zlo-

mení vazu,“ pravila přísně a Maršálek ji ujistil, že v tomto směru 

nemusí mít nejmenší obavy. Pan Adolf nebude mít nejmenší důvod, 

proč do nepoužívaného sklepení chodit.

Celkový dojem byl příznivý a paní Bucková uznala, že je komplex 

Skokánek způsobilý přijmout pod svoji střechu jejího syna Adolfa 

Bucka, který bude bezpochyby premiantem celého kurzu a hlavní 

oporou projektu.

„On je Adolf od narození spravedlivý. Nikdo nemá takový smysl 

pro spravedlnost jako on!“

S těmito slovy se rozloučila, vyšla ven a vydala se ke svému autu, 

aby dojela pro syna čekajícího na lavičce v parku.

[3.]
Maršálek vešel do chodbičky vedoucí do společenské místnosti 

a uslyšel mužské hlasy. Ulevilo se mu. Zatímco ukazoval paní Buc-

kové prostory Skokánku, zřejmě se dostavili další kurzisté.

„Ale ano,“ říkal někdo. „Strava je tu docela slušná, viďte, pane 

Mikysko?“

„Snažíme se, snažíme,“ zněla odpověď.
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Poznal ten hlas, vryl se mu do paměti z pohovoru. Miroslav Při-

bík. Bývalý export import, toho času ředitel zeměkoule. Je tu pět 

minut a už se stačil zabydlit a péruje pana správce, uvědomil si, 

když vstupoval dovnitř.

Miroslav Přibík byl padesátník trochu prošedivělý a trochu při 

těle. Čišela z něho rozhodnost a energie. Oblečený byl sportovně, 

jako by se chystal na výlet do hor: tenký svetr, teplou vestu bez ruká-

vů a béžové manšestrové kalhoty. Na nohou měl pohodlné polobotky 

Hush Puppies s tlustou podrážkou. Stál vedle Mikysky a rozmlouval 

s Jaroslavem Jíchou. Ten tu stál trochu vyjevený. Byl zřejmě nesvůj. 

Neodvážil se pustit z ruky objemnou sportovní tašku, nabitou prá-

dlem. Přibík byl na kurz lépe vybavený. Uprostřed místnosti nechal 

stát dva velké kufry a tašku. Když spatřil Maršálka, šťastně se usmál. 

Byl rád, že vidí známou tvář.

„Moc se omlouvám, že jedu pozdě. Nevadí to, že ne, pane Maršál-

ku.“

„Právě tu panu Jíchovi vysvětluju, že to opravdu nevadí,“ neváhal 

s odpovědí Přibík. „Ještě jsme nezačali. Buďte klidný, pane Jícho.“

„To jsem moc rád,“ řekl Jícha. „Já jsem se tu … panu …“

„To je pan Přibík,“ představil Maršálek ředitele zeměkoule Jíchovi.

„Ano, ano, Přibík. On to tu vede, že?“

„Pane Maršálku, mohl byste panu Jíchovi ukázat, kde bude bydlet?“ 

odvedl Přibík řeč jinam.

„Bydlet, ovšem … budeme tu bydlet,“ zaplétal se Jícha. „Ještě se 

nezačalo s …“

„Rekvalifi kační kurz začne až v pondělí patnáctého,“ uklidnil ho 

Maršálek. „Nic jste nezameškal. Můžete jít, pane Mikysko.“

Správce v roli kuchaře se ale neměl k odchodu.

„Potřebuju vědět, kolik mám připravit obědů …“

„Říkal jsem vám, že budou přijíždět postupně.“

„Takhle se ale nedá připravit něco pořádného!“

„Vy jste tedy ředitel?“ ptal se Maršálka Jícha. „Myslel jsem, že máte 

na starosti výběr posluchačů.“

„Ano, to mám.“

„Takže pan Přibík …“

„Co mám tedy dělat?“ ptal se Mikyska.

„Připravte zatím něco lehkého.“
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„Studená kuchyně?“

„Ano,“ schválil mu jeho úmysl Maršálek.

Na Mikyskově obličeji bylo možno přečíst znaky nevole, nicméně 

disciplína v něm zvítězila, takže se vzdálil, byť poněkud prkenně, 

protože výrobu obložených chlebů pokládal za činnost zcela nedů-

stojnou.

 Venku se ozývaly hlasy. Maršálek doufal, že to bude nový apli-

kant, teď vlastně už kurzista. Byl to však jenom Bucek.

„A volej mi. Nezapomeň mi volat,“ uslyšeli hlas paní Buckové.

„To víš, že budu, mami.“

„Ven si ber šálu. Ten tvůj chrapot se mi nelíbí.“

„Já nechraptím, mami.“

„Chraptíš. Vždyť to slyším!“

Paní Bucková vplula do místnosti a za ní pospíchal mužík v ly-

žařské bundě s teplou čepicí na hlavě.

„Dobrý den, pane Bucku,“ zdravil ho Maršálek. „Jsem rád, že jste 

nám na té lavičce nezmrzl.“

„Chvilku jsem si zapřemýšlel, po té dlouhé cestě.“

„Adolf je hodně přemýšlivý. Bude to výborný žák, je po otci,“ chvá-

lila syna paní Bucková. „Už jsem ti vybrala pokoj, ve kterém budeš 

spát.“

„O rozmístění rozhoduje správa objektu, paní Bucková,“ řekl Mar-

šálek.

„Tak počkat. Musíte brát v úvahu zdravotní stav frekventanta. 

S tou podmínkou jsme smlouvu podepsali, viď, Ádo.“

„Ano, mami,“ řekl Adolf Bucek mechanicky.

„Myslel jsem, že jsme podepsali každý za sebe,“ ozval se Přibík.

„Co vy do toho mluvíte?“

„Jestli jsem to správně pochopil,“ řekl Přibík Maršálkovi, „tahle 

paní sem nepatří. Je pouhý doprovod.“

Žena se zarazila. Vedoucí je prý ten Maršálek, ale do jisté míry. 

Takže nakonec je vedoucí tady ten pán?

Přibík si její zaváhání špatně vysvětlil a pokračoval v útoku.

„Cizí lidé sem nepatří. Musíte odejít, vážená paní.“

„Můj syn má zdravotní potíže. Musí spát v optimálním prostředí, 

pokud to je možné, tady …“

Hněvivě přejela místnost pohledem.
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„Máme to tu zařízené v souladu s nejvyšším standardem,“ řekl 

Přibík přísně.

Jícha položil tašku na zem a udiveně se podíval na Maršálka. 

Přibík se už vžil do pozice šéfa Skokánku a křičel na Buckovou 

a ta křičela na něho a Jícha couval kamsi dozadu, aby byl stranou, 

až se ti dva na sebe vrhnou, a vysílal zoufalé pohledy k Maršálkovi, 

jenže ten se bavil s tím chlapíkem, co byl oblečený jako z pánského 

žurnálu. Adolf Bucek vrazil ruce do kapes huňaté bundy a díval se 

prosklenými dveřmi ven, okázale lhostejný k tomu, co se mu děje 

za zády.

Bude to těžký týden, pomyslel si Maršálek. V pondělí, až to tu 

předám šéfovi kurzu a vrátím se do Prahy, zaskočím někam pořádně 

zapařit. Určitě si to zasloužím.

[4.]
Po lehkém obědě ho čekala další zkouška.

Přihnala se žena s velkou krosnou na zádech, za ní povykoval 

Tango Jedna. Bylo jí těsně pod padesát, měla nakrátko ostříhané, sil-

ně přibarvené černé vlasy. Tvář měla okrouhlou, s širokými lícními 

kostmi. Pichlavé oči a špičatá brada jasně signalizovaly, že s touhle 

ženskou není radno si zahrávat. Oblečená byla do nepromokavé 

turistické bundy a džínů, na nohou pohory. Třebaže na pohovoru 

byla oblečená městsky, okamžitě ji poznal i v tom turistickém. Sylva 

Berná, žena s dynamitem v krvi, tak si ji otaxoval.

„Tak konečně vás vidím,“ zvolala, když uviděla Maršálka. „Zbavte 

mě toho chlapa!“

„Neprokázala se! Každý se musí prokázat!“

„Řekla jsem mu, ať se prokáže mně, a on nechtěl, tak jsem mu 

řekla …“

„Nechtějte vědět, co mi řekla! Jsem ve službě! Je to urážka úřední 

osoby!“

„Ta paní se jmenuje Sylva Berná,“ řekl navztekanému vrátnému 

Maršálek. „Vítám vás tu, paní Berná. Tedy, abyste pochopila, jsem 

tu jen na pár dní, něco jako záskok, někdo jiný se o vás postará 

od pondělka …“

Berná ho neposlouchala. Jediným energickým pohybem shodila 

krosnu ze zad.
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„Ubytování. Jídlo. Ukažte mi nějaký přízemní pokoj. Nebudu se 

vláčet po schodech. Chci bydlet v přízemí.“

Zaslechla to Bucková, která už už odcházela, ale když spatřila 

energickou ženskou osobu, vrátila se, nedbajíc vzteklého výrazu 

na tváři Miroslava Přibíka. Hned se k té drzé ženské obrátila.

„Pokoj v přízemí potřebuje můj syn!“

„V přízemí je jen jeden pokoj,“ řekl Přibík. Na rozdíl od Maršál-

ka si stačil prohlédnout evakuační plán, připevněný vedle vchodu 

do kuchyně. 

„To je Adolfův pokoj!“

„Jak je to tedy? Co je to za pokoj? Kdo jste, paní? Vy tu šéfujete?“ 

obrátila se Berná nejdřív na Buckovou a pak na Přibíka a popadla 

krosnu za popruh.

Přibík tu stál tváří v tvář dvěma rozběsněným ženštinám.

Najednou z něho spadla rozhodnost, opustila ho sebedůvěra a ob-

ličej se mu rozpadl do rozplizlého úsměvu.

„Kdepak, paní. Jmenuju se Přibík. Tedy, Miroslav Přibík.“

„Co tohle má znamenat?“ křičela Bucková. „Kdo tedy jste, člo-

věče?“

„Já vám to nesmím říct,“ mekotal Přibík. „Z důvodů uchování uta-

jení.“

„Maminko,“ otočil se k ní Adolf Bucek, „tady nemůžeš poroučet.“

Tango Jedna stál u dveří a přihlížel.

„Hájím tvoje zájmy, dítě! Tady je to nějaké divné. Tady toho člo-

věka znám,“ ukázala Bucková na Maršálka. „Já moc dobře vím, 

co vy jste. Něco jako kádrovák. Personalista. Vy jste nic, pane 

Maršálku!“ 

Bylo zajímavé pozorovat, jak vysoko dokázal Přibík vysunout 

hlavu z límce. S obrovským zájmem poslouchal, co se říká, a maličko 

se rozhlížel: doleva, doprava, se zdviženým obočím. Cože? Maršálek 

je nic? Jak to tedy je?

Dovnitř nahlédl správce Mikyska.

„Je tu někdo na oběd?“

„Najedla jsem se u McDonalda,“ štěkla Berná.

Mikyskova tvář nabyla výrazu upřímného bolu. Rezignovaně 

mávl oběma rukama a zaplul do kuchyně.

Maršálek se podíval na výsměšný Přibíkův obličej.
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„Tak dost, paní Bucková,“ řekl stroze. „Vaše další přítomnost není 

žádoucí. Berte to tak, že kurz řídím já. Chtěla jste mluvit se šéfem. 

Stojí před vámi a říká vám, abyste odešla.“

Přibík pomaličku zasouval hlavu do límce a rychle mžikal.

Bezděčně se rozhlédla a pak jí došlo, co ta slova znamenají.

„Já jenom chtěla, aby …“

Chlápek z ostrahy udělal úkrok, trochu hlučně, aby dal najevo, že 

tu je a že je připraven zasáhnout. Podíval se na Maršálka.

Maršálka ten pohled nějak podivně potěšil.

Tango Jedna čekal na rozkaz. Dávat rozkazy, to je hlavní úkol 

velitele, šéfa, krátce řečeno, člověka nadřízeného.

Hodinky Breitling ho příjemně hřály na ruce. Na to byl zvyklý. 

Hřejivost šéfování zatím nepoznal.

Jaké to je, dát někomu pokyn, aby jiného člověka popadl a vynesl 

v zubech? Aby ho vyvedl, vyhodil? Tohle neznal. Vyhýbal se povýšení 

do šéfovského postu, kdykoli to hrozilo. Jsem osamělý vlk, libero, 

říkával sobě i jiným.

Čertík Maršálka popíchl. Zkus to.

Maršálek kývl. To stačilo, slov nebylo třeba. Tango Jedna poslechl. 

Jeho muži byli z nějakého elitního útvaru, do téhle operativy by 

neposlali nějaké pochůzkáře z ulice. Vypadali nebezpečně, svalnatí 

i v obličeji, jak vypadají jejich ruce a břišní svaly raději nechtěl vidět! 

Vycvičení ve střelbě i v tichém zabíjení, to tihle mládenci určitě jsou. 

On jim velel. Možná dřív býval taky takový, teď poněkud zesádelna-

těl a jediné, co na něm vyhlíželo zlověstně, byl ten jeho úsměv.

No a on mě poslechl, uvědomil si Maršálek. 

Tango Jedna nejdřív vzal jemně paní Buckovou za paži. Vyškubla 

se mu. Vykročila k Maršálkovi a zašermovala prstem.

„Když tedy jste ten šéf, činím vás zodpovědným, rozumíte? Můj syn 

je chatrného zdraví a nesete za jeho stav plnou zodpovědnost.“

„Doporučil bych vašemu synovi správnou životosprávu,“ řekl Mar-

šálek. „Kurz je náročný a absolventem bude …“

„Jeden z pěti,“ odsekla Bucková. „Já vím. Nemějte obavy. Můj syn 

na to má!“

„Tak jdeme,“ řekl Tango Jedna.

„Na shledanou,“ řekl jí Maršálek. Obrátil se a uviděl Přibíka, jak 

ně co vykládá Berné a Jíchovi. Přibík si všiml, že se na něho Maršálek 
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dívá, sklapl v půli slova a omluvně se usmál. I on zaslechl, že je 

Maršálek šéf.

Ty se budeš divit, až přijde opravdový šéf. Už aby bylo pondělí, 

pomyslil si Maršálek. Jsem libero a zůstanu jím. Vypadnu odsud 

a tradá, Bangkok čeká. Dovolenou si zasloužím.

„Tak pojďte, pojďte,“ řekl a všichni ho poslechli.

No dobře, řekl si. Aspoň budu mít v pondělí co předávat šéfovi 

kurzu.

Vydal se za nimi. Dal si ruce do kapes a hned je vytáhl.

Mít ruce v kapsách, to přece není šéfovsky důstojné. Pak si uvě-

domil, co si to pomyslel, a vrazil je zpátky. Kráčel potom rozklíženě 

a nerozhodně a ani na ten Bangkok se nedokázal těšit.

[5.]
„Pane řediteli, je tu další posluchač,“ hlásil Tango Jedna.

Říká mi řediteli, škubl sebou Maršálek. Podíval se na hodinky. 

Bylo půl páté.

Před tím mi neříkal řediteli, uvědomil si. Měl bych mu to vyhnat 

z hlavy.

„Jste tam?“ ptal se Tango Jedna.

„Ano.“

„Co mám dělat?“

„Pusťte ho přece dovnitř.“ 

„Jenže on prudí.“

„Kdo je to?“

„Vlasta Weinfurterová.“

Maršálek chvilku přemýšlel. Jsem ředitel, nebo nejsem? Nepři-

stoupil jsem na to. Pokračuju v práci. Měl jsem na starosti výběr 

aplikantů. Ve smlouvě nebylo, že povedu školení popravčích mistrů, 

jen to, že budu zodpovídat za jejich výběr!

Nepřistoupím na to. Uhraju to.

Uhraju to, opakoval si. Už věděl, jak na to. Bude s nimi hrát hru. 

Jakoby přistoupí na jejich podmínky, ale ve skutečnosti bude mimo. 

Odpovědnost zůstane na nich. Až se vyskytne vhodná příležitost, 

vyjede do protiútoku.

Tak to udělám. Já vám ukážu, kdo je to Jiří Maršálek!

Ulevilo se mu. 
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„Tak co?“ naléhal Tango Jedna.

„Jdu tam.“

Pak přerušil spojení.

Vlasta Weinfurterová byla asi pětatřicetiletá blondýna, vysoká 

jistě metr pětasedmdesát, s poněkud kostnatým obličejem, který 

by možná odpuzoval, ale zachraňovaly ho veselé modré oči. Byla 

oblečená do krátké bundy z béžového semiše a úzkých černých džín 

s nohavicemi zastrčenými do holínek. Opírala se o kapotu offroa-

dové Hondy cr-v, ruce založené na prsou. Auto mělo celý vnitřek 

nacpaný taškami a na střešním nosiči mělo něco, co vypadalo jako 

raketa středního doletu. Tango Jedna obcházel dokola a rozkládal 

rukama. Nevšímala si ho. Když zahlédla Maršálka, vyšla mu vstříc. 

Už z dálky na něho volala a mile se usmívala.

„Ten chlápek mě nechce pustit s autem dovnitř,“ ukázala na stráž-

ného palcem. „Doufám, že ho přivedete k rozumu.“

„Parkování v objektu je zakázáno!“ povykoval strážný.

„Podívejte, kolik toho kolegyně veze,“ řekl mu Maršálek. „Přece 

nechcete, aby to všechno odtahala ručně.“

Uvědomil si, že paní Bucková také vjela tím svým ponurým hně-

dým skříňákem dovnitř a on nic nenamítal. 

„Máme svoje předpisy.“

Maršálek si vzal velitele stráže stranou.

„Mám se zeptat paní Buckové, kolik vám strčila, abyste ji pustil 

dovnitř?“

„Dovolte! Já si vyprošuju …“

„Mám se jí zeptat? Ona mi to řekne. Její syn je tu na kurzu. Na mně 

záleží, jak dopadne, a ona to ví. Jak dlouho myslíte, že vás bude 

krýt?“

Tak se na to musí. 

Tango Jedna zaroloval úsměv do tenké čárky.

„Tak jeďte. Ale hned odjeďte, jak to vyložíte.“

Maršálek se usmál. Funguje to! Jenomže Weinfurterová spoko-

jená nebyla.

„Tak to ne. Já chci uvnitř parkovat trvale,“ řekla.

„To je vyloučená věc!“

„Pane Maršálku,“ obrátila se Weinfurterová k člověku, kterého 

znala z přijímacího pohovoru. „V tom pouzdře mám windsurfi ngové 
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prkno. Uvnitř mám neopreny a spoustu dalších věcí na windsurfi ng. 

Mám tam kolo. Pérovací boty.“

„Pérovací boty?“ nechápal Maršálek.

„Na skákání. To byste měl někdy zkusit, je to úžasný adrenalin. 

Mám tam padák, odsud je to kousek do Budějovic na letiště a ráda 

bych si pár seskoků udělala. S tímhle přece nebudu běhat po ulici. 

To musí ten člověk pochopit.“

„No,“ řekl Maršálek opatrně, „vidím, že jste to pojala hodně re-

kreačně …“

„Kdepak!“ zvolala Weinfurterová. „To byste měl vidět, co s sebou 

vozím, když opravdu jedu na rekreaci! Zoodiaka a sedmikoňskou 

yamahu jsem tentokrát nechala doma a wakeboarding a kitesurfi ng 

taky vynechám. Ale abych se vzdala windsurfi ngu u rybníku Svět, 

to přece ode mě nemůže nikdo chtít.“

„Vytelefonuju trvalé povolení k vjezdu,“ řekl Maršálek suše a vy-

táhl z kapsy mobil. Tango Jedna vztekle frkl a celý nahrbený a na-

supený zalezl do kukaně. Weinfurterová vklouzla za volant svého 

céervéčka a pomalu se rozjela dovnitř. Maršálek šel pomalu za autem 

a chvilku hovořil s magistrem Trachtou. Ten byl zprvu ostražitý 

a viditelně se mu ulevilo, že jde jen o takovou maličkost, jako je 

povolení k vjezdu a k trvalému parkování.

Maršálek přidal do kroku, aby Weinfurterové pomohl sundat tu 

věc připomínající raketu středního doletu, a vysloužil si za to u ní 

uznalý úsměv.

[6.]
Vlasta Weinfurterová byla posledním kurzistou, který se v prů-

běhu čtvrtka do Skokánku dostavil. Maršálek byl trochu nervózní. 

Měl tu zůstat do té doby, než nastoupí poslední kurzista. Pak si to 

převezme někdo jiný. Jenže, co se stane, když některý nenastoupí? 

Odpovědnost zůstane na něm.

Zatracená práce. Vypadalo to tak dobře! Podepsali všichni, které 

jeho počítačový program vybral. Podepsali, ale nenastoupili.

Zatím.

Měl telefonní číslo každého z nich, jenže se nedovolal nikomu. Paní 

Mikysková pomohla příchozím s ubytováním a slíbila Maršálkovi, že 

mu zavolá, kdyby ještě někdo během večera přijel. Pak Maršálek odešel 
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do města. Zastavil se ve vinárně Šupinka, objednal si prosecco a ote-

vřel si čerstvé číslo Refl exu, které si koupil cestou. Byl právě v půlce 

reportáže Jiřího X. Doležala z kliniky, ve které muže předělávali na ženy 

a naopak, když ho vyrušil mobil. Napadlo ho, že je to Trachta z minis-

terstva. Třeba se celý projekt ruší a on se bude moct vrátit domů! 

Volalo ho známé číslo Tango Jedna.

„Slyším.“

„Předám,“ ozvalo se ve sluchátku, pak to zašramotilo a ozval se 

chraplavý baryton.

„Kapitán Jedlička, já jsem tady v Třeboni policie, chápete?“

„Chápu,“ řekl Maršálek. „To není tak těžké pochopit. Co potře-

bujete?“

„Máme tady v autě jednoho vašeho člověka. Leoš Hofman, říká 

vám to něco?“

„Jistě. Čekáme ho. Máte ho v autě? Co se stalo? Nehoda?“

„Ano, jako ve Švejkovi. Měl tu nehodu, že pil jedno pivo za druhým. 

Tedy vodku, v Šupině. Měl plno řečí. Že jede na rekvalifi kační kurz 

a že z něho bude …“

V Šupině, pomyslel si Maršálek nevrle. To je přece tady přes ulici. 

Co to plácá ten člověk? Vylekal se. 

„Nejmenovat. Mlčet. Zvláštní režim.“

„No jasně,“ řekl kapitán Jedlička smířlivě. „Proto jsme ho sbalili. 

Zajistili jsme mu auto, v něm asi pět kufrů.“

„Kde je to auto?“

„Tady před Skokánkem.“

„Počkejte tam, budu tam za chvíli.“

„To jsem si zrovna myslel, že by bylo dobrý, kdybyste přišel,“ pravil 

Jedlička dobrácky. „Moc dobrý.“

Než Maršálek dorazil do Skokánku, policistům se podařilo vy-

vést povykujícího Hofmana z auta a doprovodili ho do haly. Strážný 

za pomoci služby vynosil Hofmanova zavazadla z auta. Oba dávali 

najevo, že se jim děje křivda a že přinášejí na oltář vlasti oběť hod-

ně vysokou, rozhodně neúměrnou gáži, kterou jim navíc ty kurvy 

v Praze zase chtějí snížit. Hofman se dožadoval vodky a vyhrožoval, 

že bude hodně zlej, když mu ji nedonesou.

Těžko tomu uvěřit. Zapadal do obrazu toho, čemu se říká milý 

brach. Ve svých čtyřiceti letech začal plešatět a vyřešil problém 
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knižni ́ blok-3.indd   29kniz ̌ni ́ blok-3.indd   29 3.8.2011   13:08:143.8.2011   13:08:14



prostě tím, že se začal stříhat dohola. Neupíral si nic, ani pití, ani 

jídlo, a na jeho postavě to bylo vidět. Opici neměl agresivní, jen žva-

nivou, jak Jedlička vysvětlil Maršálkovi, sotva vešel do haly.

„Já ofi ciálně nevím, co se tu děje,“ krčil rameny. „Ofi ciálně, chá-

pete? Ale bylo by smutný, kdybych to nevěděl vůbec. Víte, kdyby 

mi Třeboň patřila a nikdo by mi do toho nekecal, bylo by to čistý 

město za tejden. Já vím na každýho všechno. Jenže nemůžu nic dě-

lat. Takže je mi moc sympatický, co tu děláte. Nebo …“ zašermoval 

rukama, čímž odhrnul cíp své černé bundy s oranžovým futrem 

a na chvilku bylo vidět jeho podpažní pouzdro s pistolí, „ … budete 

dělat. Tak je to správný. Je mi to moc sympatický. Ale nesmí se 

o tom kecat.“

„Dáte mi tu vodku?“ hulákal Hofman.

„On žvanil. Hned jsem se to dozvěděl. Mně lidi všechno řeknou, 

rozumíte? Mám jejich důvěru.“

„Děkuju mockát, pane kapitáne.“

„Říkejte mi Ludvo. Jsem Ludva, rozumíte?“

„Tak dobře, Ludvo,“ přistoupil na hru Maršálek. „Kdyby něco, za-

volám. Ale jsem tu jenom do pondělka.“

Kapitán mu vrazil vizitku. Pak chápavě našpulil rty, zakýval 

na znamení, že případ předává a že plně Maršálkovi důvěřuje, a ráz-

ně odpochodoval.

Maršálek přešel k Hofmanovi.

„Co nám to děláte, pane Hofman,“ řekl mu. „Copak jsme si to ne-

vyjasnili? Utajení! To je alfa omega.“

„Vodka,“ řekl Hofman, „je alfa omega. Dáte si se mnou?“

„Zítra. Možná.“

„Co když mě zítra už někdo pověsí?“

„Pane Hofmane …“

„Vy jste ten Maršálek,“ řekl Hofman tónem člověka, který objevil 

něco, po čem dlouho pátral. „Sliboval jste mi, že tu budu spokojenej. 

Jak mě můžete nechat bez vodky!“

„Už jí bylo pro dnešek dost,“ řekl Maršálek. „Pojďte. Zavedeme vás 

do vašeho pokoje. Přece nebudete dělat problémy.“

„Já? Problémy děláte vy!“

Nakonec se přece jen nechal odvést a nasupená služba odno-

sila do pokoje v prvním patře všech pět kufrů, které si milov-
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ník pohodlného života do Třeboně přivezl. Chvilku to vypadalo 

na noční zápas, ale nakonec se Hofman skácel do postele a vzápětí 

usnul. 

V pátek ráno se u snídaně sešli všichni komě Hofmana. Maršálek 

je uvítal, vyjádřil naději, že se během dne sejdou všichni a pak se 

s nimi rozloučí s přáním úspěšného studia. 

Posluchači seděli u dlouhého stolu, Přibík v čele. Maršálek, když 

přicházel, se ve dveřích setkal s Weinfurterovou. Usmívala se, skoro 

zářila. Ráno se byla proběhnout, jak řekla, „udělala tři čtyři kiláč-

ky“, a pídila se, jestli se ve Skokánku nedá vypůjčit kolo. Ze dveří 

do kuchyně slyšeli nějaké hlasy. Maršálek se šel podívat a zjistil, že 

se tu dohaduje Sylva Berná s Mikyskou.

„To ale je čerstvé máslo! Vidíte, že je to na něm napsané.“

„Ale taky je tu napsaná expirační lhůta. Říjen, vidíte? Říjen.“

„Je září,“ hájil své máslo Mikyska.

„Vám to nevadí? Vám je jedno, že se to máslo blíží expirační době? 

Je vám fuk, že zvolna chodí po stole, jak je prošlé?“

„Pane Maršálku,“ řekl Mikyska s rukama bezvládně svěšenýma, 

„prosím vás, jak mám vysvětlit …“

„Nechci vysvětlování. Dejte mi čerstvé máslo a vysvětlování si 

nechte od cesty.“

„To máslo je v pořádku,“ řekl Maršálek, když si přečetl nápis na oba-

lu. „Myslím, že …“

„Copak se tu děje?“ nakoukl do kuchyně Přibík. Berná se k němu 

otočila a vychrlila svůj problém. Přibík přikyvoval.

„Ano, chápu. Pane Mikyska, neměl byste jiné balení? Nemáte ku-

příkladu čtvrtkilové balení másla?“

„Mám, ale to potřebuju na přípravu obědů …“

„Můžete mi ho ukázat?“

Správce něco brblal, odešel dozadu a vrátil se s máslem. Přibík 

ho od něho převzal, prostudoval a podal Berné.

„Březen příštího roku. To je přece hodně čerstvé máslo!“

„Ano,“ řekla Berná, „tak tohle máslo je v pořádku!“

Vrátila se s hlavou vztyčenou a okem jasným do jídelny. Když 

usedla, naklonil se k ní Adolf Bucek.

„Paní Berná, nemohla byste něco udělat s tím džemem?“

Podával jí kelímek s obrázkem jahody. Přísně si ho prohlédla.
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„Prosinec. Ten je v pořádku,“ řekla a vrazila mu ho zpátky do

ruky.

„Ano. Jak myslíte,“ řekl Bucek a otevřel kelímek, tak rychle, jak to 

jenom šlo, asi proto, aby se Berná nezlobila.

Jícha to všechno pozoroval trochu pobaveně. Pak zvedl oči a střetl 

se s pohledem Vlasty Weinfurterové. Usmáli se na sebe.

My dva bychom se asi nedokázali hádat o máslo a o džem, to si 

stačili během té krátké vteřiny odvysílat.

Maršálek pak všechny hezky pozdravil.

„Ještě nejsme všichni,“ řekl, „na čtyři posluchače ještě čekáme …“

„Řekla bych, že na pět,“ vřískla Berná.

„Jeden vyspává,“ ozval se Přibík dřív, než Maršálek něco stačil 

říct. Maršálek se na něho tázavě podíval. Jak jen to mohl vědět, že 

se Hofman dostavil v noci, že ho policie přivezla opilého? Přibík se 

pouze sebevědomě usmál a pokrčil rameny.

Já prostě vím své, naznačil.

„To by ale nemělo být, že, paní Berná?“ namítl Adolf Bucek.

„Kurz ještě nezačal,“ řekl Maršálek. „Rád bych, abyste se tu za-

bydleli. Prostředí je příjemné a máme tu lidi, kteří se vám postarají 

o pohodlí. Okolí se vám bude líbit …“

„Je báječné!“ zvolala Weinfurterová. „Chtěl by si někdo se mnou 

odpoledne zaběhat?“

„Já ne,“ řekl Přibík.

Bucek zatěkal očima. Patrně ho dosud nikdy nenapadlo, že by 

mohl běhat.

„Já bych to třeba …“ řekl Jícha opatrně.

„Jen vás prosím o diskrétnost,“ řekl Maršálek. „Víte přece, co jste 

podepsali. Je to vážná věc, jde o zvláštní režim. Nikdo si nepřejeme 

mimořádná opatření.“

„Já neřeknu nikomu nic,“ prohlásil Adolf Bucek. „Nikomu.“

„Jenom mamince,“ poznamenal Přibík.

Bucek na něho užasle pohlédl.

„No samozřejmě,“ vrtěl hlavou, „co je na tom?“

„Oběd je v jednu,“ řekl Maršálek, pohlížeje na své Breitlingy, „máte tedy 

volno. O víkendu si odpočinete a v pondělí zahájíte kurz. Od té doby …“

„Co když nepřijdou?“ ozval se Přibík.

„Čtyři zbývající?“
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„Ano. Máte náhradníky?“

„Ne,“ odpověděl Maršálek.

„Takže kdyby nepřišli,“ řekl Přibík, „každý z nás by měl větší šanci, 

že uspěje. Je nás šest a vy potřebujete pět absolventů.“

„Ano,“ řekl Maršálek. „Oni potřebují pět absolventů.“

Nemyslel si, že postřehnou ten rozdíl, ale pro svůj vlastní klid 

zvýraznil to slůvko „oni“.

„Jeden jako by nebyl,“ ukázala Berná do stropu. Tam někde v patře 

vyspával Hofman opici.

„To jsou předčasné úvahy,“ krčil Maršálek rameny. „Prosím vás, 

tohle sem netahejte. Kurz ještě nezačal.“

„Ale začne. Jednou skončí,“ kýval hlavou Přibík.

„To je daleko. Uvidíme se u večeře.“

Spěchal halou k východu a dospěl někam doprostřed, když se 

zarazil. Měl pocit, že se na něho odněkud někdo díval. Rozhlédl 

se a v temném koutě nedaleko automatu na vodu spatřil ženskou 

postavu. Kde se vzala, tu se vzala, v křesle tu seděla úplně cizí žena. 

Byla mu ale povědomá a po chvilce si uvědomil, že ji odněkud zná, 

nebo ji přinejmenším už jednou viděl. Napadlo ho, že je to někdo 

z personálu, snad pokojská.

Byla oblečená do šedého kostýmu olemovaného tmavozelenou 

páskou. Vedle křesla měla položenou objemnou tašku a o kousek 

dál stál obrovský kufr.

Zachmuřil se. Určitě s ní mluvil, pravděpodobně na vstupním 

pohovoru. No ovšem, to je přece … Jak se sakra jmenuje? Vždycky 

byl pyšný na to, že si pamatoval obličeje a jména.

Vstala a šla k němu.

„Dobrý den, pane Maršálku,“ řekla tichým, sotva slyšitelným hla-

sem. „Tak jsem tady.“

„To je dobře,“ zabreptal. „To je dobře, paní …“

Měla hladké vlasy slámové barvy. Z bledé nenalíčené tváře 

na něho hleděla dvojice vodově bezbarvých očí.

„Já jsem Jana Příkazká. Pamatujete si, že?“

„No ano,“ rozpomněl se. „Příkazká. Samozřejmě, Příkazká.“

„Napsal jste špatně moje jméno. To dělá každý. Vždycky mi napí-

šou Příkazská. Mám ve jménu gramatickou chybu, ale s tím se už 

nedá nic dělat.“
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„Tak vás tady vítám, paní Příkazká,“ řekl Maršálek a podal jí 

ruku. „Pojďte, zavedu vás do jídelny. Pak zařídím ubytování. Čekáte 

dlouho?“

„Přijela jsem autobusem do Třeboně a z nádraží jsem si vzala taxí-

ka,“ špitala Příkazká. „Nebojte, nikdo mě neviděl. Taxikář, ten ano. 

Řidič v autobuse taky. Ale určitě si mě nezapamatují.“

„No ano,“ řekl Maršálek. „Proč vám na tom záleží?“

„Mně ani tolik ne, zato vám ano, pane Maršálku,“ řekla. „Kladl 

jste na to důraz. Je třeba dbát diskrétnosti. To mi nedělá potíže. 

Nepatřím k ukřičeným.“

„Určitě nejste,“ souhlasil Maršálek. Taky nejsi nápadná krasa-

vice. Ve frontě vždycky poslední. Už si vzpomínal, jak se divil, že 

mu počítačový program vybral zrovna tuhle ženskou. Musí to být 

nějaká chyba, říkal si, když se mu objevila v kanceláři a opatrně 

usedala na kraj židle, s rukama v klíně, trochu nahrbená, jako by 

čekala pohlavek. Hovořili spolu ani ne hodinu. Kladl jí otázky, jak je 

připravilo bruselské ústředí. Žádný pohovor se neodbyl tak hladce. 

Ta žena splňovala veškeré osobnostní předpoklady k tomu, aby se 

rekvalifi kačního kurzu zúčastnila.

Pohovor proběhl tak hladce a bez problémů, že se mu vzpomín-

ka na něj vykouřila z hlavy. No, nevadí, další kurzista se dostavil. 

Scházejí už jenom tři.

Uvedl ji do jídelny a představil ji ostatním. Přibík vstal a halasně 

ji uvítal jménem celého kolektivu a popřál jí hodně úspěchů v kurzu, 

zároveň ji ujistil, že vztahy uvnitř kolektivu jsou srdečné, a vyjádřil 

naději, že se jí v něm bude dobře pracovat. Vlasta Weinfurterová se 

jí zeptala, jestli sportuje, a Sylva Berná poznamenala, že doufá, že 

příště přijde na snídani včas. 

Do toho se přihnal Hofman a zvučně všechny zdravil, mával ru-

kama, a hned se hrnul ke kávě a nalil si do tří hrnků naráz.

„To je pan Hofman,“ řekl Maršálek Příkazké.

„Včera se hnusně opil,“ dodala Berná tak nahlas, aby to Hofman 

slyšel.

„Omyl, paninko, omyl!“ namítal Hofman vesele. „Hnusně budu 

opilej, až vám nabliju do klína, a to se zatím nestalo. Ale jak se tak 

na vás dívám, vyloučený to není, a ani k tomu nebudu potřebovat 

chlast.“
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„Ale přátelé!“ ozval se Přibík tak ostře, že překřičel vzteklý jekot 

Sylvy Berné. „Přátelé, jsme přece v přátelských vztazích, jak je zvy-

kem mezi přáteli!“

„S tímhle živočichem nebudu nikdy v přátelském vztahu!“

„To já se nikdy neopil, paní Berná,“ řekl jí Bucek. „Vůbec nechápu, 

jak někdo může něco takového udělat.“

„To je hned,“ zaslechl to Hofman a s tácem, na kterém měl talíř 

s jídlem a tři hrnky s kávou, si sedl vedle Jíchy. „Já ti to předvedu. 

Zkusíme to spolu, jo? Nejdřív musíš mít plnou fl ašku, to je základ. 

Bez chlastu se neožereš, chápeš to?“

„Tohle je pan Jícha,“ řekl Přibík, odvraceje od žvanícího Hofmana 

hlavu, „a tady vedle něho je …“

„Vlasta Weinfurterová, já vím,“ řekl Hofman. „Vždyť jsme se večer 

viděli.“

„Viděli, to možná, ale vnímali? To sotva,“ sekla po něm Berná.

„Já vnímám všechno. A když mám nakoupíno a vidím všechno 

dvakrát, vnímám dvojnásob.“

„Já myslela, že je to seriózní podnik! Vážné studium ve vážné 

věci …“

„Copak jste neslyšela, že sranda musí bejt, i kdyby fotra věšeli? 

Třeba na to přijde, že budete věšet vlastního fotra.“

„No tohle!“

„Copak nemáte fotra?“

„Jak můžete …“

„Ale můžu,“ řekl Hofman dobrácky. Vypil první šálek kávy na jeden 

zátah. „Brrr … hned je mi líp. Taky líp vidím.“ Zadíval se na Bernou. 

„Tím hůř pro mě.“

„Pane kolego, tohle není vhodný způsob …“ začal Přibík.

„Krajně nevhodný způsob!“ vřískl Bucek.

„Mě to docela baví,“ usmála se Weinfurterová. „Vy jste ale číslo, 

pane Hofmane.“

„Třeba je to součást kurzu,“ podotkl Jícha. „Nemám pravdu, pane 

Maršálku? Součást team buildingu.“

„Jak to myslíte, kolego?“ zeptal se Přibík přísně.

„Navození situace. Chápete? Psychologická hra. Navodí se situace 

a v ní se projeví povahy.“

„Tady se neprojevila povaha, ale nezřízené chování!“
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„To je taky povaha, paní Bucková,“ řekl jí Jícha.

„Ať se k tomu vyjádří autorita!“ zvolal Přibík a obrátil se na Mar-

šálka.

„Cože?“ zeptal se Maršálek. Všichni se na něho dívali v naději, že 

se k věci vyjádří. Ticho začalo být trapné.

Vtom vešel Mikyska a za ním ťapkal vysoký usměvavý čtyřicátník 

s hustou černou kšticí, která mu trochu padala do čela.

„Vedu vám zbloudilou ovci, pane Maršálku.“

„To je pan Nátl …“ poznal příchozího Maršálek.

„Cože?“

„Nátl,“ vysvětloval Maršálek. „Jmenuje se Richard Nátl.“

Usmál se. Tak přece jen se mi to tu pěkně plní. 

Už jen dva.

„Já jsem trochu bloudil,“ vykládal Nátl. „Ztratil jsem papíry …“

„Vy jste ztratil papíry?“ zakuckal se Maršálek.

„No, neztratil jsem je, jenom nevím, kde jsou.“

„Papíry. Rozumím tomu dobře? Smlouvu, pokyny, poukazy, směr-

nice, to vše přísně tajné … Vy nevíte, kde je máte?“

„Já mám v zavazadle vestavěný trezor na listiny,“ hlásil Bucek. 

„Obstarala mi ho mamka. Kdyby ho někdo otevřel, z víka vytryskne 

proud červené barvy a pachatele označí. Z jiné bomby se vyřine 

lepidlo a zalepí listiny.“

„Ono to s tím tajemstvím není tak slavné. Není to zas tak moc 

velké tajemství! Když jsem ty papíry nemohl najít, řekl jsem si, že 

pojedu naslepo. Já si pamatoval, že mám jet do nějakého střediska 

v Třeboni. Našel jsem si na internetu Třeboň a zadal slovo středisko 

a to mě zavedlo do střediska U Míšků.“

„U Míšků!“ opakoval Maršálek.

„Přijel jsem tam a ptal jsem se po rekvalifi kačním kurzu.“

„To že jste se ptal?“

„No jo. A oni mi řekli, kdepak, rekvalifi kační kurz, to není tady, ten 

je ve Skokánku. No a ukázali mi, kudy mám jet. Jenomže mě nechtěl 

pustit pitomec u brány, tak jsem jel zadem, projel jsem za dodávkou 

zeleniny a ocitl jsem se v kuchyni.“

„To je ale anabáze!“ volal Hofman.

„Neslýchaný šlendrián,“ odporoval Bucek. „Jak to, že projel ostra-

hou, a jak to, že je objekt přístupný zezadu, dokonce autem?“
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„Hlavně že jsem tady. Já se bál, že přijdu o první přednášku,“ řekl 

Nátl mile.

„Ta bude v pondělí,“ vysvětlil Přibík.

„V pondělí? Já myslel, že dnes, ve čtvrtek!“

„Je pátek, pane Nátl. Pondělí bude za dva dny,“ řekl Bucek a podíval 

se na Bernou, aby se přesvědčil, že jeho počínání schvaluje.

„To je zvláštní,“ řekl Nátl. Sáhl do kapsy a vytáhl diář. „Je přece 

čtvrtek. Máme dnes dvanáctého, ne?“ ukazoval rozevřené kalen-

dárium.

„To ano,“ souhlasil Bucek. 

„Tak vidíte. Musí být čtvrtek. Je to tu napsané.“

„Jenže vy máte loňský diář.“

Nátl rychle diář zaklapl a s úžasem se podíval na jeho desku.

„Máte pravdu! A já se divil, že chodím všude špatně.“

Po těch slovech se rozesmál tak srdečně, že strhl všechny ostatní.

S výjimkou Adolfa Bucka, samozřejmě.

[7.]
V sobotu a v neděli byl ve Skokánku klid. Žádný další kurzista 

nepřijel, počet zůstal na osmi a Maršálka napadlo, že kurz možná 

kvůli tomu zruší. Budou ho kvůli tomu popotahovat? Ještě v pátek 

mu to dělalo starosti, kdežto teď mu to bylo jedno. Ať si s ním dělají, 

co chtějí. Prostě se v pondělí sebere, rozloučí se s těmi, co tu jsou, 

předá agendu přednášejícím a odjede.

Jak se to říkalo na vojně? Znal to úsloví od otce: jebat nás můžou, 

ale rodit jim nebudeme.

Měl dokonce radost z toho, že je mu to jedno.

Třeba je to tím vzduchem. Vládne tu blahodárně relaxační nálada. 

Vzduch je čistý, prosycený vůněmi nastávajícího podzimu. Weinfur-

terová získala svoje kolo a projíždí se po okolí s vlající plavou hřívou, 

uhřátá, rozesmátá. Nátl pořád něco hledá a Hofman se snaží získat 

kumpána na skleničku. Přibík pořád něco organizuje a Sylva Ber-

ná si našla také svoje hobby, leze za Mikyskou do kuchyně a hádá 

se s ním. Bucek zmizel, objevuje se jen zřídka. Jícha, který dovede 

navázat příjemný kontakt s každým, z něho vytáhl, že píše dopisy 

mamce. Každý den jí posílá tři, čtyři. A po nádvoří se toulají kočky. 

Maršálek měl tyhle lísavé šelmy rád. Doma vždycky chovali aspoň 
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jednu kočku, jako dítě s nimi spával a bylo mu příjemné dotýkat se 

jejich teplounké hebkosti. Tyhle se ovšem pohladit nenechaly, byly 

to plaché vesnické šelmy.

Takže už chyběli jen dva kurzisté, Myriam Hiršová a Jakub Za-

hrádka. S oběma dělal pohovor, vždy jen krátký. Jeden jako druhý 

měli jakousi divnou protekci a šéf Maršálkovi naznačil, že by bylo 

dobré, kdyby tihle dva prošli. Maršálek se jen přesvědčil, že jejich 

profi l odpovídá testu. Žádnou protekci nepotřebovali, měli tak vy-

soké bodové ohodnocení, že by prošli i bez protekce. Ledaže by se 

potvrdilo jeho podezření, že někdo vlezl do útrob testu a manipu-

loval s ním.

No a zrovna tihle dva mazánkové nepřijeli.

Bylo by to legrační, kdyby operativa ztroskotala právě na nich!

V sobotu večer šel kolem společenské místnosti. Bylo tam šero, 

svítila jen jedna lampa v koutě a místnost osvětlovala záře krbu. 

Sedělo tam několik kurzistů.

„Je nás osm a potřebují pět lidí. To je fajn,“ slyšel Hofmana. Podle 

hlasu bylo zřejmé, že si pořádně přihnul. „Je menší konkurence.“

„Víš, že o tom nemáme mluvit,“ ozval se Bucek.

„Leoš má ale pravdu,“ slyšel Jíchu, „i když se o tom nemá mluvit.“

„Nesmí!“ vřískl Bucek.

Už si tykají. To je dobře, vždyť to jsou spolužáci.

Jednou na to budu vzpomínat jako na mimořádně absurdní epi-

zodu své profesní dráhy, uvažoval Maršálek.

V neděli odpoledne přijížděli vyučující. Bylo hezké počasí a kur-

zisté s výjimkou Bucka vyrazili do města, někteří se vypravili 

na výlet do Budějovic a Weinfurterová si nenechala ujít vyjížďku 

na windsurfovém prkně na rybníku Svět. Maršálek se právě díval 

z okna, když přijel tmavomodrý golf a z něho vystoupila žena jemu 

neznámá a také Myriam Hiršová, jeden ze dvou opozdilců. Po chvilce 

si Maršálek uvědomil, že ta žena bude nejspíš magistra Ludmila 

Pelikánová, historička. Obě ženy se zřejmě dobře znaly. Nezdálo se, 

že by Pelikánová jen tak nabrala Hiršovou u nádraží. Ji a její dva 

velké kufry a velikou tašku jistě vezla už z Prahy.

Aha, pomyslil si. Odtud vítr vane, odtud ta tlačenka. Myriam Hir-

šová to vzala přes pedagogický sbor. Kvůli ní se někdo nabořil do pro-

gramu. No dobře, moje starost to není, krčil Maršálek rameny.
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Počet kurzistů stoupl na devět a při tom zůstalo až do pondělního 

rána. Kurz měl být ofi ciálně zahájený v deset.

Večer byl pedagogický sbor kompletní. Kromě Ludmily Pelikáno-

vé to byla doktorka Kadeřábková, specialista na fyziologii násilné 

smrti, právník JUDr. Mladota, asistent Kyzlink zaměřený na výsle-

chy a obecně na torturu jako takovou a jako hlavní vyučující to byl 

zkušený praktik major Libor Pátek. Maršálek je jednoho po druhém 

uvítal. Zvlášť srdečně vítal majora.

„To jsem rád, že jste přijel včas! Já vám teď všechno ukážu a předám, 

abyste byl v obraze, až to ráno spustíte.“

„Já to ale tady nemám na povel, pane Maršálku,“ řekl mu major, 

když pochopil, že ho Maršálek má za vedoucího kurzu. „Jsem jako 

každej druhej, prostě učím, co umím, a protože umím věšet, tak holt 

budu učit, jak se to dělá,“ zachechtal se.

Maršálek volal Trachtovi, co to má znamenat, jenže Trachta si 

na víkend vypnul mobil.

Večer tedy šel Maršálek spát s vědomím, že je vše v pořádku, ale 

ne tak docela.

Chybí jeden kurzista a pak taky principál toho cirkusu tady.

Tak tomu bylo i ráno. Promluvil o tom s majorem Pátkem, zašel 

za ním do sborovny.

Ten neprojevil žádné znepokojení nad faktem, že kurzisté nejsou 

všichni.

„Tak to prostě chodí,“ halekal. „Ve válce nikdy nic nevyjde na sto 

procent. Vždycky se něco posere a člověk musí koukat, aby se z prů-

seru nějak vyjebal.“

„Musíte mluvit tak vulgárně, kolego?“ zeptala se ho Pelikánová.

„Přál bych vám Irák, paninko. Takový dva měsíce v Basře. Nesta-

čila byste se divit, jak vám zobák narost.“

„V tom případě se budu držet od vašeho zobáku v dostatečné 

vzdálenosti. V Basře jsem nebyla a nemám tam namířeno. Necítím 

potřebu strávit příští týdny po krk ve stoce.“

Maršálek se dovolal Trachty až po deváté ráno. No ovšem, minister-

ský úředník zapíná mobil až ve chvíli, kdy mu začíná pracovní doba.

„Nejsou všichni?“ opakoval Trachta.

„Je jich devět. Chybí ten Zahrádka. Jakub Zahrádka. Samozřejmě 

je na telefonu nedostupný.“
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„Oni mají zakázáno používat mobil,“ bručel Trachta. „To je nepří-

jemné, že nejsou všichni.“

„Proto volám. A hlavně, není tu nikdo, komu bych předal agendu.“

„Není co předat, když nejsou všichni,“ řekl Trachta stroze.

„Tak moment. Řekli jsme, že tu zůstanu do pondělka …“

„Po dobu výběru, pane kolego, nesete odpovědnost vy.“

„Jsou vybraní!“

„Ale nedostavili se všichni.“

„Copak můžu za to, že lajdák Zahrádka nepřijel?“

„Já vám odpovědnost nedávám.“

Hodně zdůraznil slovo „já“.

„Kdo tedy?“

„Ne každý tomu projektu přeje,“ naznačoval Trachta.

„Co tím chcete říct?“

„Projekt není v Bruselu schválený.“

„Myslíte trest …“

„Nejmenovat, ani po chráněné lince!“ štěkl Trachta.

„No dobře …“

„To není dobře, pane magistře! Máte nekompletní tým kurzistů.“

„Vy máte nekompletní tým vyučujících! Nemáte šéfa!“

„Nebudu nominovat šéfa pro nekompletní tým.“

Maršálek cítil, že ho polévá horko.

„Pane Trachto …“

„Pane magistře Trachto, prosím …“

„Pane magistře, nejsem váš podřízený. Podléhám svému šéfovi. 

Dnes musím nastoupit ve fi rmě Destiny Consulting …“

„S tím si nedělejte starosti, pane magistře,“ řekl Trachta. „Zařídil 

jsem to. Jste vyčleněný pro práci v terénu do té doby, dokud nespl-

níte zadání.“

„Já ho splnil!“

„Kolikrát mám opakovat, že výběr není dokončený? Co po mně 

chcete, pane magistře? Abych oznámil vašemu šéfovi, že odmítáte 

dělat svoji práci? Soukromě vám mohu říci, že s vámi moc spokojený 

není, a odhaduju, že čeká na poslední kapku, aby vás vyhodil. Tak 

co, půjdete dělat svoji práci?“

„Jakou práci?“ zvolal Maršálek.

„Zahajte kurz, sakra!“ řekl Trachta a přerušil spojení.
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Maršálek stál u okna svého pokoje a tupě se díval do korun lip. 

Nezdálo se, že by měla některá z nich soucit s jeho osudem. Komu 

si měl postěžovat? Měl se snad svěřit s křivdou, která se mu děje, 

tomu zrzavému kocourovi, který se líně protahuje u strážního dom-

ku vedle brány do areálu? Vysvětlit mu, že Bangkok je teď opravdu 

hodně daleko? Aby si ho připomínal, ozdobil si místnost kalendá-

řem zobrazujícím krásy Thajska. Pohled na chrámy komplexu Wat 

Pho mu připadal provokativní, možná až urážející. Přesto kalendář 

nesundal. Pokládal by to za konečnou prohru.

Pak by měl defi nitivně utrum.

To může vypadat různě. Například takhle, jako sprdunk od 

Trachty.

V tu chvíli do areálu pomalu vjížděl barvou khaki znešvařený 

mikrobus Volkswagen transporter. Přijela nová směna, uvědomil 

si Maršálek. Střídání ostrahy a personálu.

Třeba s tou partou přijede i jmenovaný šéf, zadoufal. Jsou to vni-

tráci. Je možné, že šéfa nominovalo vnitro a nikdo nic Trachtovi 

neřekl.

Z vozu vyskakovali muži s námořnickými pytli. Už na způsobu, 

jak vystupovali z auta, bylo vidět, jak mají vytrénovaná, ocelově 

pružná těla. Za nimi jako poslední vylezl muž, který mezi ně až 

groteskně nepatřil. Prošedivělý, obtloustlý. 

To je civilista, uvědomil si Maršálek a srdce mu poskočilo radostí. 

Šéf kurzu! Vrátím se do Prahy do své pracovny, pozdravím Křemílka 

a půjdu si do osobního vyřídit dovolenou. No a samozřejmě vyinka-

suju prémii, v Bangkoku v poslední době podražilo.

Pak se ten člověk obrátil a Maršálek ho poznal.

Byl to desátý kurzista Jakub Zahrádka. 

Zahrádka vytáhl z auta velikánskou naditou tašku, podle všeho 

pěkně těžkou. Přiskočil k němu jeden z atletů a vzal mu ji a bez 

zjevné námahy ji nesl do budovy.

Je jich deset, jsou všichni, řekl si rezignovaně.

Kurz může začít a musím ho zahájit já.

Maršálek těžce vzdychl a odebral se do sborovny, aby to řekl 

vyučujícím.
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[1.]
V deset dopoledne vešel poněkud zasmušilý Jiří Maršálek do učeb-

ny Skokánku, v modrém plátěném obleku a žluté košili doplněné 

červenou, bíle puntíkatou kravatou. Spolu s ním vstoupil major 

Pátek, tělnatý brunátný muž v kožené bundě a manšestrácích s vy-

tlačenými koleny, usměvavý, s nápadnými kudrnatými vlasy černé 

barvy. Rozhlížel se vesele kolem sebe a bylo znát, že ho přítomnost 

žen těší. Čišela z něho dobrá nálada a přátelská atmosféra a napětí 

v místnosti značně polevilo.

Maršálek se pozdravil se všemi deseti kurzisty. Bylo na nich vidět, 

že jsou nervózní, i Hofman přestal vtipkovat. Maršálek kývnutím 

pozdravil posledního příchozího, Jakuba Zahrádku, a bez okolků 

začal.

„Tak vás tady vítám, vážení přátelé, na rekvalifi kačním kurzu.“

„Přece jen jste tady šéf,“ ozval se Přibík.

„Jsem vedoucí výběru,“ opravil ho Maršálek. To byla poslední for-

mulace, k níž dospěl, a ta ho psychicky držela nad vodou. „A teď 

dovolte, abych vám představil majora Libora Pátka, který bude od-

borným garantem vaší přípravy.“

Major Pátek se legračně ukláněl na všechny strany a mával. Ozval 

se slabý smích.

„Major Pátek vám bude velice užitečný hlavně v pokročilé etapě 

kurzu, až přejdeme k praktickým cvičením a přípravě na závěrečnou 

zkoušku. Mohu vám prozradit, že byste těžko našli kvalifi kovanější-

ho člověka. Pan major byl až do letošního jara hlavním metodikem 
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pro výkon trestu smrti v Iráku v rámci pomoci České republiky 

mladé irácké demokracii.“

Při těch slovech major Pátek pokyvoval.

„Zkušenosti pana majora jsou veliké a neváhejte se na něho obra-

cet s dotazy, jakmile vám bude něco nejasného. Je to zkušený praktik, 

má za sebou sedmatřicet výkonů trestu smrti, říkám to správně, 

pane majore?“

„Devětatřicet, když máme mluvit o oběšení. Střílení do týla a hro-

madné popravy se nepočítají, že ne?“

„Ne, to ne. To nemáme na programu. S hromadnými popravami 

náš program zatím nepočítá.“

„Jasně. Takže devětatřicet. Oběšeníčko, to je moje potěšeníčko,“ 

zazubil se major Pátek.

„Ale do praktických cvičení máme ještě daleko,“ řekl rychle 

Maršálek. Neuniklo mu, že atmosféra v místnosti zmrzla. Kurzisté 

hleděli na Pátka s úctou a zároveň vyděšeně. Nikdo z nich ještě 

neviděl člověka, který zabil jiného člověka, natožpak aby se ocitl 

tváří v tvář popravčímu mistrovi. Měli jakousi představu o tom, jak 

takový odborník vypadá, ale kdyby měli říci plnou pravdu, museli 

by přiznat, že je to dětinská představa opřená o ilustrace z knížek 

o katu Mydlářovi.

„Jak máme daleko k praxi?“ zeptal se Zahrádka. Ostatní ho vidě-

li poprvé, a tak si šedovlasého muže se zarudlou dobráckou tváří, 

nejstaršího z nich, zvědavě prohlíželi.

„Ano, ano,“ připojila se k němu Sylva Berná. „Jak dlouho bude kurz 

trvat? To nám nikdo neřekl. Vy jste vždycky mluvil vyhýbavě, pane 

magistře,“ obrátila se k Maršálkovi.

Ostatní posluchači souhlasně mručeli.

„Jsem zodpovědný za výběr,“ řekl Maršálek. „Za výběr, chápete? 

Za obsah kurzu a jeho průběh nikoli. Všichni jste podepsali smlou-

vu, a vyjádřili tím s rekvalifi kačním kurzem souhlas. Váš plat běží 

spolu se všemi dalšími požitky,“ řekl. „Prostě, jste v práci, tak to 

musíte brát. Máte samozřejmě nárok na odpočinek a víkendy mů-

žete trávit u svých rodin za podmínek zvláštního režimu, to se 

rozumí.“

„Dobře,“ řekl Zahrádka. „Máte aspoň nějakou představu, jak dlou-

ho tu budeme?“
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„Dokud to bude zapotřebí, pane Zahrádko. Studium je náročné. 

Počítáme s individuální adaptací. Navíc, legislativa není připra-

vena. Budeme muset pružně reagovat, pokud dojde k nějakým 

změnám.“

„Řeknu to lidsky,“ vložil se do hovoru major Pátek. „Když se bude 

věšet, je to v pohodě. To umím a naučím vás to. Není to jednoduchý, 

ale naučit se to dá. Jenže co když Brusel schválí gilotinu? Zahlédl 

jsem ji z rychlíku. Anebo garotu. Tu já neviděl ani z toho rychlíku. 

Fakt, pane Maršálku, kdyby zavedli garotu, jsem namydlenej.“ 

„Co je to garota?“ vykvikla Jana Příkazká, která si každou chvíli 

otírala zpocené dlaně o sukni.

„Španělská technologie. Škrticí křeslo. Kovový pás přes hrdlo, vza-

du šroub,“ vysypal ze sebe major Pátek. „Teoreticky to zvládám, ale 

nikdy jsem to nedělal.“

„Vy ani nevíte, jaké budeme mít nářadí? Co je to za pořádek?“

„Prosím, paní Berná, ovládejte se,“ řekl Maršálek. „A kolega Pátek 

bude tak laskav a nebude předbíhat událostem. Rekvalifi kační kurz 

má svoji metodiku. Dostane se vám znalostí v plném rozsahu odpoví-

dajícím kvalifi kaci. Jeho průběh je sladěn s legislativním procesem. 

Odvolávám se na dokumenty, které jste podepsali. Zdůrazňuji, že jste 

ve zvláštním režimu, a připomínám, že projevy nesouhlasu budou 

vnímány se zostřenou pozorností a budou mít důsledky odpovídající 

ustanovením platným ve zvláštním režimu.“

Všichni se na Maršálka dívali.

Musím to vydržet, řekl si. Rozjedu kurz a pak se vrátím do Prahy. 

Vždyť to jsou všechno magoři, úchylné typy. Jak bych to tu s nimi 

vydržel? A co když se tu opravdu začne věšet?

Do této chvíle si obsah kurzu nepřipouštěl. Bral ho jako psycholo-

gický problém. Měl vybrat vhodné aplikanty a udělal to. Z vybraných 

kandidátů se stali kurzisté. Šlo o to je dostrkat do Skokánku. I to 

se podařilo. Rozjel kurz.

Jenže, co dál?

Měl tu někoho učit, jak se věší? Já jsem psycholog s odborností 

personalisty, žádný kat, jako je tady ten hnusák Pátek.

Ovšem jsem profesionál a musím svůj úkol provést jaksepatří. 

Jinak mám ve fi rmě po žížalkách, jak říká šéf.

Nadýchl se a spustil.
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„Máme před sebou nejdříve teorii. Byla by chyba ji podceňovat. 

Popravčí mistr musí být všestranně vzdělaný. Má doslova palec 

na tepu člověka. Čeká se od něho znalost psychologie i medicíny. 

Jeho činnost má souvislosti sociální, budete tedy studovat sociologii. 

Ta nemá smysl bez politického zakotvení. Zvládnete tudíž základy 

politické vědy. Moderní sociologie je hodně formalizovaná, takže 

si zopakujeme základy matematiky a podnikneme exkurzi do for-

mální logiky. Bylo by ale chybou nechat vás vyvíjet jednostranně. 

Popravčí mistr jednadvacátého století musí být bytost harmonická, 

takže nezapomínáme ani na estetiku, historii obecnou, politickou 

a kulturní a samozřejmě na širokou problematiku životního stylu, 

protože ani popravčí mistr nežije ve vzduchoprázdnu. Vyučovat vás 

budou prvotřídní odborníci. Na předměty z kulturní oblasti budete 

mít paní Pelikánovou, právní stránku vám objasní pan doktor Mla-

dota. Vše, co souvisí s fyziologií, vám bude přednášet paní doktorka 

Kadeřábková. Na životní styl budete mít pana asistenta Kyzlinka. 

Dopoledne budete mít dvě přednášky, po obědě další tři. Dostanete 

psací potřeby, poznámky si budete dělat do sešitu. Předpokládáme, 

že se budete hodně věnovat samostudiu, látky je hodně a téma je 

náročné, že, pane majore?“

„No jo, jistě, jistě,“ řekl major a spiklenecky pomrkával. „Víte, já si 

myslím, že se ta teorie dá říct jednou větou: dejte mu hlavu do smyč-

ky a zatáhněte, aby nedosáhl nohama na zem!“

Rozesmál se tomu vtipu tak srdečně, že ani Zahrádka se neubránil 

pousmání. Byli v tom ale sami.

„Tak dost, přátelé, všichni přece bereme naše věci velmi vážně. 

Má někdo dotaz stran obsahu kurzu?“

Ticho. Někteří pokukovali po Přibíkovi, jenže ten si netroufl  se 

ozvat. Mlčel i Zahrádka.

„Každý přednášející vám v první hodině objasní osnovu svého 

předmětu, takže za čtyřiadvacet hodin budete moudřejší.“

Major vesele kýval a dělal prstem smyčku kolem krku.

„Náš rekvalifi kační kurz je internátní, s tím jste byli vyrozuměni. 

Po skončení zaměstnání máte volno, bavte se, jak umíte, ale dopo-

ručoval bych spíš to samostudium, vzhledem k náročnosti látky. 

Budova se zavírá v jedenáct, pokud byste se zdrželi venku, zazvoníte 

na službu.“
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„A co alkohol?“ ozval se Hofman. Všichni se na něho otočili. „Zatím 

nám nikdo nedělal problémy. Vydrží to?“

„S mírou,“ přikyvoval Maršálek. „S mírou, pane kolego.“

Zato major při té zmínce ožil a naznačoval, že s panem kolegou 

hned po skončení téhle otravné záležitosti vyrazí do města.

„Aby bylo jasno, přátelé. Jsme dospělí lidé. Stýkejte se mezi sebou, 

jak chcete. Jen prosím, žádné cizí návštěvy ve Skokánku, ani ve dne 

a už vůbec ne v noci, jestli mi rozumíte. Ostatně, máme tu jen jednu 

slečnu a dva svobodné pány, ostatní mají rodinu.“

Zase nastalo oživení v sále, páni se rozhlíželi, která z přítomných čtyř 

dam je volná, a také ženy chtěly vědět, kteří dva jsou svobodní jelínci.

„Jediné omezení se týká vašich sešitů, ty budete odevzdávat na kon-

ci dne službě a ta je uzamkne a následujícího dne rozdá.“

Všichni přikyvovali, že je to rozumné bezpečnostní opatření.

„Ještě nějaký dotaz?“ zeptal se pak Maršálek.

„Jeden bych měl,“ ozval se Přibík. Maršálek si vyměnil s majorem 

krátký pohled a úsměv. Ano, to je on, přirozený vůdce kurzu.

„Prosím, pane Přibíku.“

„Zatím jsme o kurzu nesměli mluvit. Teď ale můžem, že?“

„Jistě. Tohle je vhodná doba i správné místo.“

„Na konci kurzu nás bude pět popravčích mistrů. Ale v kurzu je 

nás deset!“

Místností se ozvalo souhlasné zahučení.

„Ano, ano,“ zvolala Weinfurterová, opálená, svěží po sportovním 

víkendu, „jak to tedy je?“

„Jednoduchá odpověď, slečno Weinfurterová a pane Přibíku. Sku-

tečně počítáme s absolvováním pěti z vás.“

„A ti propadlíci?“ smál se Přibík. „Pět z nás kurz neudělá.“

„Ti budou fi gurovat v průběhu kurzu jako fi guranti při popravách 

a tortuře. Špatné studenty ti dobří pověsí. Nemějte obavy, se vším se 

počítá. Nikdo nezůstane na ocet. Ještě nějaké otázky?“ řekl major 

Pátek a koulel při tom žertovně očima.

Všichni zírali na Maršálka.

„Klid, přátelé. Major má rád vojácké žertování, že je to tak?“

„Válka vás to naučí.“

„Zkrátka, kdo neprojde, ten neprojde. Nikdo nikomu hlavu trhat 

nebude,“ řekl Maršálek.
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„Můžeme to aspoň zkusit!“ na to Pátek.

„Tak dost, majore. Tohle je vážná věc. Ti, kdo neuspějí, prostě 

ukončí kurz v souhlasu se směrnicemi zvláštního režimu.“

„Kde jsou ty směrnice?“ vykřikla Berná.

„Copak to nevíš, Sylvo?“ obořil se na ni přísně Bucek. „Ty jsou přece 

tajné. Že je to tak, pane magistře?“

Maršálek kývl a major si zamnul ruce. 

„Povinnosti máme za sebou, nastává zábava. Kdo má žízeň? Já!“ 

oznámil a legračním parádemaršem vykročil ke dveřím. Když k nim 

došel, otočil se. Šest mužů a čtyři ženy seděli strnule a tiše v lavicích 

a vytřeštěně hleděli na Maršálka, který si na desce první lavice 

rovnal papíry a nevšímal si jich.

„No teda …“ řekl major, když stanul na prahu a ohlédl se. „Tohle 

je mi parta. Vždyť voni jsou chcíplí dočista všici!“

„To se poddá,“ řekl Maršálek, vzhlížeje od svých lejster. „I s prvot-

ním úlekem se počítá. Je to tak, přátelé,“ a poprvé se na kurzisty 

usmál. „Počítá se tu naprosto se vším.“

Sklapl papíry do desek a volným krokem se vydal za majorem.

[2.]
Parta se vzpamatovala až o něco později, když večer zasedla v sa-

lonku restaurace Šupina, vyhlášeného třeboňského podniku na rohu 

ulice Petra Voka a ulice Valy. Podnik poradil Přibíkovi Hofman.

„Je to to nejlepší, co se dá v Třeboni najít. A že jsem to prozkoumal 

důkladně,“ doporučoval a pomrkával, aby zdůraznil znamenitosti 

podniku. „Naproti do Šupinky nelezte. Tam chodí šéf.“

Kurzisté se rozesadili podél dlouhého stolu. Místnost byla vyzdo-

bena vkusnými akvarely rybníků. Zasmušilé lampy visely na kdysi 

bílých šňůrách. Po poslední veselici na nich zůstaly zbytky papíro-

vých konfet. Přibík si sedl zády ke zdi, aby měl dobrý výhled. Vedle 

něho se pokusil posadit Hofman.

„Chci krásu po levici a krásu po pravici!“ hlaholil Přibík. Tak se 

stalo, že mu po levici usedla Vlasta Weinfurterová a vpravo od něho 

Sylva Berná. Vedle ní si sedl Adolf Bucek a na druhou stranu Přibík 

posadil Jíchu.

Proti němu si sedl Zahrádka, doyen sboru. On a Myriam Hiršová 

byli v trochu divné pozici. Do Skokánku přijeli jako poslední, takže 
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tu byli doslova noví, kdežto ostatní se cítili jako staří mazáci, tykali 

si a měli k nováčkům trochu odtažitý postoj, zvlášť k Zahrádkovi. 

Jednak byl podstatně starší než oni, jednak přijel s vnitráky, a to 

na něm bylo divné. Nikdo z veteránů to sice neřekl nahlas, ale mysleli 

si to všichni. Třeba je to veš nasazená do kožichu, aby je fízlovala. 

Maršálek a celá ta parta kolem něho se ohání zvláštním režimem. 

Zkouškami projde jen pět lidí. Kdo ví, co všechno se bude do kvalifi -

kace počítat. Zkrátka, na toho Zahrádku je potřeba si dávat pozor.

A kdo ví, jak je to s tou Hiršovou.

Tohle všechno leželo jako stín na společnosti, která se sešla v Šu-

pině. Myriam Hiršová ten chlad hned vycítila a bylo zřejmé, že ho 

těžce nese. Snažila se prolomit ledy, nabádala všechny, aby jí říkali 

Mirko, a byla vděčná Hofmanovi, který si nakonec sedl vedle ní, že 

jako jediný se s ní dal do řeči, a snášela jeho vtípky, ne vždy vkusné 

a chytré. Jemu se líbila a hučel do ní a nevšímal si Jíchy, který seděl 

naproti němu.

Zato Zahrádka, jak to tak vypadalo, měl hroší kůži. Taky všem 

nabídl tykání, chtěl, aby mu říkali Kubo, a mluvil hodně a nahlas. 

Hned pochopil, že Přibík je vůdce stáda, a když mluvil, oslovoval 

především jeho. Nechoval se útočně, spíš se pokoušel navázat vazbu 

typu „my dva tomu rozumíme líp než ti pitomci tady kolem“.

Z druhé strany si k Zahrádkovi sedl Richard Nátl. Za jeho obrovi-

tou postavou se ztrácela fi gurka Jany Příkazké. Té si nikdo nevšímal, 

třebaže se pokoušela zaujmout výkladem o původu svého jména.

„Mužova rodina pochází z Lipníku nad Bečvou,“ vykládala. „V polo-

vině devatenáctého století tam matrikář popletl jméno a od té doby 

se chyba táhne z generace na generaci.“

„To nevadí, paní Příkazká,“ volal na ni Hofman. „My vám pohled-

nice posílat nebudeme!“

„Tykáme si!“ připomněl mu Přibík. „Takže ne Příkazká, ale Jo-

hana.“

„Jana,“ opravila ho kysele Příkazká. Trpce nesla, že všichni pořád 

pletou všechno, co se jí týká. Bylo to asi naposled, kdy na sebe upou-

tala pozornost, přinejmenším pro tenhle večer. Od chvíle, kdy se jako 

duch zjevila ve společenské místnosti, si všichni kladli otázku, kde 

se proboha vzala tahle ženská na rekvalifi kačním kurzu na poprav-

čího mistra? Copak by tahle myš dokázala někoho oběsit? Ale to je 
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knižni ́ blok-3.indd   48kniz ̌ni ́ blok-3.indd   48 3.8.2011   13:08:223.8.2011   13:08:22



starost Jiřího Maršálka a, koneckonců, té Příhradské, nebo jak se 

jmenuje, nikdo ještě oprátku do rukou nedává. Kurz potrvá bůhvíjak 

dlouho a zkoušky jsou v nedohlednu.

O společnost se staral číšník v černé vestě, rukávy bílé košile 

měl vyhrnuté, takže byly vidět jeho silné ruce porostlé černými 

chlupy. Vlasy mu rostly skoro až k obočí. Všichni si objednali, dámy 

volily rybu, s výjimkou Příkazké, která volila palačinku, z mužů si 

rybu dal Adolf Bucek a Ríša Nátl, ostatní šli do zvěřiny a piva. Když 

číšník přinesl nápoje, Přibík pozvedl pohár Radegastu, aby pronesl 

přípitek.

„Takže, přátelé, dovolte, abych připil na zdar kurzu a popřál nám 

všem jednak úspěch při studiu, jednak pohodu. Ať nám to, jak se 

říká, šlape.“

„A nepošlape kuří voka,“ řekl Hofman a žertovně se zatvářil.

Sklenice o sebe cinkly, jen Bucek si nepřipíjel. Také Příkazká 

na druhé straně stolu hleděla zasmušile do sklenice minerálky bez 

bublinek.

„Úspěch bude mít jen pět z nás,“ řekl Bucek, když cinkot dozněl. 

„Pět vypadne.“

„Vypadne? Možná bude viset,“ šklebil se Hofman. „Podle zvlášt-

ního režimu.“

Nátl se rozkašlal a prskl na Bernou.

„Promiň, Sylvo, já …“

„To nic,“ řekla Berná a stírala ubrouskem krůpěje bílého vína. „Ty 

za to nemůžeš, ty ne,“ dodala a loupla hněvivě očima po Hofmanovi.

„To je možné,“ řekl Bucek. „Myslím si, že nemá cenu zavírat oči nad 

skutečností. Copak jste neslyšeli majora? Řekl to jasně.“

„Dělal si prdel,“ mínil Hofman.

„Prosím pěkně,“ zvedl hlas Přibík, „pojďme si stanovit pár zásad. 

Jsme slušná společnost. Ve vyšší příjmové skupině, abych tak řekl. 

Řekněme si, že se budeme chovat podle toho.“

„To jo, to je pravda,“ podpořil ho nahrbený Zahrádka. „Nemělo by 

se mluvit sprostě, už kvůli dámám.“

„Mně to nevadí,“ řekla Hiršová a pohodila hlavou. „V podstatě mi 

nevadí nic. Jenom hloupé řeči, ano, ty mi vadí.“

„To myslíš mě?“ oslovil ji Bucek.

„Kdo se cítí, ten se vtípí.“
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knižni ́ blok-3.indd   49kniz ̌ni ́ blok-3.indd   49 3.8.2011   13:08:223.8.2011   13:08:22



„Řekni to jasně. Mezi námi by mělo být jasno. To je nutné,“ nedal 

se Bucek. „Jestli pět z nás má viset na šibenici a druhých pět je má 

pověsit, nemá smysl si nalhávat něco, co není pravda.“

„Vykašli se na takové hlody, kdo to má poslouchat? Jsme na zaha-

jovacím večírku, no tak, neblázni, Ádo.“

„Jmenuju se Adolf,“ řekl Bucek. „Takže Adolf, prosím.“

„To už tu bylo,“ dodal Hofman.

„Jak to myslíte, pane Hofmane?“ sekl po něm Bucek.

„Tykáme si!“ pokusil se Přibík zamezit sporu.

„Netykám si s hlupáky a ani si netykám s lidmi, kteří se mě po-

koušejí hloupě urazit.“

„Poslyšte,“ ozval se Jícha. „Tohle všechno je zbytečná řeč.“ 

„Já si to také myslím,“ přidala se k němu světlovlasá Weinfurterová. 

„Jak to myslíš, Jardo? Tedy, já myslím, jak myslíš to, co si myslíš.“

Trochu se do toho, chudinka, zamotala.

„Myslím, že nikdo nikoho věšet nebude.“

„Ano, já si to taky myslím!“ přidal se Nátl.

„Prosím, prosím,“ zvýšil hlas Přibík. „Jsme ve veřejné místnosti. 

Mluvme nepřímo. Je jasné, že se hovoru o předmětu našeho kurzu 

nevyhneme. Mluvme tedy o operaci, ano? Jsme na rekvalifi kačním 

chirurgickém kurzu. To bude lepší a rozhodně bezpečnější.“

„Jen aby,“ řekl Bucek.

„Operace jsou u nás zakázané,“ pokračoval Jícha ve výkladu.

„Ale …“

„Já vím. Evropská unie. Jenže, jak dlouho to trvá, než se Brusel 

k něčemu rozhoupá? Do týdne? Do měsíce? Do roka? Copak Brusel 

něco připraví a schválí doopravdy rychle? Přišel s nějakým projek-

tem, to ano. Jsme jeho součástí. Naše ministerstvo …“

„ … zdravotnictví,“ připomněl mu Přibík.

„Ano, zdravotnictví, si dělá alibi. Kdyby se někdo zeptal, pane 

ministře, co děláte ve prospěch chirurgických zásahů …“

„ … konopných,“ pitvořil se Hofman.

„ … ministr odpoví, zahájili jsme rekvalifi kační kurz,“ nenechal 

se Jícha vyvést z míry a Weinfurterová souhlasně přikývla. „Jsme 

připraveni. Máme lidi s kvalifi kací. Jsou kdykoli schopni nastoupit 

a vykonávat svoji práci.“

„Všechno v pořádku?“ nakoukl do salonku číšník.
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„Ano,“ řekla Weinfurterová. „Díky Jaroslavovi,“ usmála se 

na něho.

„Proč tedy major mluvil o tom, že pět z nás …“ začal Bucek.

„ … bude operováno?“ pomohl mu Nátl.

„Abychom brali studium vážně. Budou nám vykládat dějiny …“

„ … chirurgie …“ připomněl Přibík.

„Ovšem. Psychologii a tak dál, to jsou nezáživné věci. Vždyť jste to 

slyšeli, co do nás budou hustit. Že prý … chirurg … musí mít široké 

vzdělání. Ten major to řekl správně, co chirurg musí umět. Všechno 

ostatní je balast. No a proč do nás budou hustit ten balast? Protože 

vědí, že se … operovat … nikdy nebude.“

„A co ty majorovy řeči?“

„Chtěl nás popíchnout. Udělejme mu radost. Budeme předstírat, 

že se bojíme. Že to bereme vážně.“

„Já to vážně beru,“ přikyvoval Zahrádka.

„Já taky.“

„Myslím, že to všichni bereme vážně,“ ozvala se Příkazká, porcující 

svoji palačinku na maličké, snadno stravitelné kousíčky. „Proto si 

myslím, že bychom neměli vyloučit žádnou možnost. I tu, že to bude 

tak, jak řekl pan major.“

„Ovšem,“ připojil se k ní Bucek. Navázali přes stůl tiché spoje-

nectví.

„No a co? Kdybychom to měli brát vážně, co z toho plyne?“ řekl 

dobromyslný Nátl.

„Je lépe být na straně věšící než věšené,“ odpověděl mu Bucek.

„To je ale kretén!“ zvolal z opačné strany stolu Hofman.

„Tak dost!“ křikl Přibík.

„Ať tak blbě nekecá!“

„Nenechám se urážet,“ řekl Bucek a vstal.

„To jsou ale způsoby!“ podpořila ho Příkazká.

Weinfurterová stiskla potajmu Jíchovi ruku.

„Řekni něco. Ty jediný to dokážeš.“

Jícha cítil, že mu hoří tváře. Vymanil ruku z jemného sevření 

a vstal.

„Přátelé, chci připomenout, že jsme se tu dohodli na nějakých pra-

vidlech. Slušnost je hlavní z nich. Jsme civilizovaní lidé. Vždyť my 

jsme kurva elita!“
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„Správně! Proto nás vybrali na post chirurga,“ legračně mu přiky-

voval na druhé straně stolu Hofman. Jícha se ho rozhodl ignorovat.

„Na průběh rekvalifi kace má vliv jenom naše studium. Nabídli 

nám pěkný plat. Nebo nemám pravdu?“

„To jo, to jo,“ lámal se v pase Zahrádka. Také Přibíkovi se mihlo 

jakési uspokojení obličejem.

„Bude od nás solidní, když vezmeme rekvalifi kační kurz vážně se 

vším všudy. I s tím samostudiem.“

„V Šupině,“ šklebil se Hofman.

„Má pravdu, Jardo,“ řekl Bucek.

„Cože?“

„Máš pravdu. Je třeba usilovně studovat.“

Bucek se díval na Příkazkou.

„Vždycky jsem měla ráda šplhouny a šprty. Úplně je žeru,“ řekla 

mu Sylva Berná, která se zatím debaty neúčastnila.

„Víte, že mě vůbec nezajímá, jaké jsou vaše preference, paní Berná? 

Ty patří do sféry vašich privátních záležitostí,“ řekl Bucek.

„Nezačínejte,“ varoval ho Přibík. „A tykáme si.“

„Nemusíš se mě zastávat, Mirku. Dovedu se o sebe docela slušně 

postarat, a pokud měl major pravdu, vím, ve které pětce budu.“

To byla poslední drobná rozmíška toho večera. Číšník sklidil talíře 

a rozproudila se zábava nad pivem a vínem, případně minerálkou 

bez bublinek. Jak plynul čas, pozornost na sebe poutal Leoš Hofman. 

Dával k lepšímu historky ze své profese, vyprávěl o těch legračních 

ženských, které se daly na kulturistiku, předváděl, jak vzpěrači vy-

pouštějí větry při zvedání těžkých břemen, a předváděl to na stole, 

takže musel zasáhnout personál, aby rozveseleného hosta pokrotil.

Hofman se vesele bránil.

„Ty si na mě moc nevyskakuj, tajtrlíku!“ volal. „Já budu kat, rozu-

míš? Popravčí mistr. My všichni tady budem popravčí mistři,“ máchal 

kolem sebe rukama.

„Co se tady děje?“ nahlédl do místnosti další číšník.

„Ale nic,“ řekl ten černý, s chlupatýma rukama. „Ožrali se nám tu 

nějaký popraváci.“

„Dopraváci?“

„Ale ne. Prostě se ožrali. Takže se uklidníme, panstvo, nebo bych 

musel salonek zavřít.“
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„Já ti to vysvětlím, kamaráde,“ říkal mu těžkým hlasem Hofman. 

„Dopravák je úplně něco jinýho než popravák a to je zase něco úplně 

jinýho než chirurg.“

„Mlčte, člověče!“ rozkřikl se na něho Adolf Bucek.

„Ty si vyser voko, blbečku. Na tebe taky dojde. Tebe pověsím … 

jako prvního.“

„Co je to za exoty?“ ptal se druhý číšník toho prvního.

„To je ten kurz ze Skokánku, v tom vnitráckým baráku, jak se 

o něm vedou ty řeči. Holt, ožrali se nám tu kurzisti.“

„Aha, holý prdele,“ vyhodnotil koupěschopnost frekventantů ze 

Skokánku číšník.

Hofman to zaslechl a zvolal:

„Náhodou, my máme prachů spoustu. Víc, než si dovedeš před-

stavit.“

Také Bucek to slyšel, vyskočil a šeptal Přibíkovi do ucha, aby 

Berná neslyšela:

„Ale to je prozrazení státního tajemství. Je naší povinností tomu 

zabránit!“

„Ať si dělá každej, co chce,“ řekl Přibík také už těžkým jazykem. 

„Každej si plete svou oprátku. Je důležitý bejt na jejím správným 

konci.“

Berná ale měla uši na svém místě.

„Takhle byste neměl mluvit, pane Přibíku!“

„Vždyť si tykáme, Sylvo. Buď na Míru hodná …“

„Tohle není možné tolerovat. Musíme toho člověka umlčet,“ po-

vykoval Bucek.

„Kterýho? Vždyť už je pryč …“

Zatímco se dohadovali, oba číšníci zmizeli a v místnosti už nebyl 

ani Hofman.

„To je dobře, aspoň je klid,“ volala Mirka Hiršová. „Zazpíváme si, 

co říkáte, děcka?“

Nápad se zalíbil, jen Bucek byl nespokojený a vyšel následován 

Janou Příkazkou na chodbu, aby zasáhl, kdyby tam někde narazil 

na Hofmana roztrubujícího státní tajemství. Prošel celou Šupinu, 

i do kuchyně se pokusil nahlédnout, jenže odtud ho vyhodili. Podíval 

se i ven, ale zrovna pršelo. Hofman možná odešel naproti do přidru-

ženého podniku Šupinka.
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„Je to odpovědnost pana Přibíka,“ šeptala do vlhké noci Příkazká.

„Budu to hlásit,“ oznámil jí Bucek a spolu se pak vrátili do salonku, 

kde pokračovala zábava. Na Hofmana si vzpomněli až za hodinu. 

„Přebral a šel spát,“ mínil Zahrádka.

Vypadalo to na to, a tak se o další hodinu později společnost vrá-

tila v devíti lidech.

[3.]
První přednášku měla magistra Pelikánová, specialistka z His-

torického ústavu při Palackého univerzitě v Olomouci. Byla to žena 

penzijního věku, velmi dobře udržovaná, s jemnou pletí impregno-

vanou francouzskými kosmetickými krémy. Na sobě měla tmavo-

modrý kostým, bílou blůzu jí u krku poněkud pomačkaného svírala 

stříbrná spona s velkým, možná dokonce pravým tyrkysem. Přísně 

na ně hleděla skrze brýle s medově zbarvenými skly. Plastové ob-

roučky brýlí byly velmi tlusté, ozdobené droboučkými šupinami 

taktéž tyrkysové barvy. Kurzistům ji představil Maršálek. Potom 

vytáhl ze zapečetěné skříně sešity a rozdal je. Byly provrtané, skrz 

dírky vedla červenomodrobílá kroucená šňůrka a uzlík kryla pečeť. 

Všechny stránky sešitů byly číslované.

Kromě Bucka a Příkazké měli všichni těžkou kocovinovatou 

hlavu, takže jen oni dva si všimli, že Maršálek rozdal devět, nikoli 

deset sešitů.

Chodil mezi lavicemi a kladl sešity před kurzisty.

„Dělejte si poznámky co nejpečlivěji,“ radil. „Pro naši látku není 

mnoho odborné literatury.“

Magistra Pelikánová si decentně odkašlala.

Maršálek se po ní ohlédl a omluvně se usmál.

„Samozřejmě, k dispozici je šestisetstránkové dílo paní Ludmily 

Pelikánové Trest smrti v zrcadle věků. Kdyby měl někdo zájem …“

Ještě než stačil vyslovit „za velkoobchodní cenu“, do vzduchu vy-

střelily tři ruce, hlásil se Bucek, Příkazká a Berná. Obě ženy si při 

tom vyměnily nenávistné pohledy.

„Paní magistra vás seznámí s teorií a praxí útrpného práva ve sta-

rověku, středověku i novověku a nezapomene ani na praktiky jiho-

americké, africké a asijské. Bude to pro vaši příští praxi jistě podnět-

né. Náš právní řád, až bude schválen zákon o znovuzavedení trestu 
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smrti, samozřejmě přesně stanoví vše, co s technickým provedením 

souvisí, ale jak vám později vyloží major Pátek, činnost popravčího 

je do značné míry tvůrčí. Jinak by ji mohl dělat stroj, že!“

„V Americe ji dělají stroje. Smrtící injekce je injektována automa-

ticky …“ vymrštila ruku Sylva Berná a vyskočila a chrlila ze sebe 

svoje vědomosti.

„Tak dost!“ křikla magistra Pelikánová. „Dost! Nebudu tady po-

slouchat žádné nesmysly o automatické injektáži …“

„Ale …“

„Sedněte si, Berná!“ houkla Pelikánová.

Berná nakvašeně pokrčila rameny, hodila bradou a okázale se 

dívala ke dveřím.

„Magistra Pelikánová je náš největší odborník …“ řekl opatrně 

Maršálek.

„Možná že kolegyně Berná je větší odborník. Možná že je mnohem 

větší odborník, snad i nekonečně větší odborník. Pokud je tomu tak, 

mohu okamžitě odejít.“

„Ale paní magistro! Kolegyně Berná to tak nemyslela, že, kolegyně 

Berná? Že jste to tak nemyslela a že se omlouváte?“

„Myslela,“ pravila kolegyně Berná.

Jícha zamával rukou ve vzduchu. Blonďatá Vlasta se na něho 

usmála z vedlejší lavice.

„Prosím … mohu?“

„Jistě, pane Jícho.“

„Chybí jeden posluchač.“

„Jakže?“

„Není zde kolega Hofman.“

Maršálek s Pelikánovou si vyměnili krátké pohledy.

„Nemyslím, že někdo chybí,“ řekla Pelikánová ledově.

„Také si myslím, že je všechno v pořádku, pane Jícho.“

„Ale včera …“

„Všechno je v pořádku. Stav je plný.“

„Má nás být deset,“ sekla pyskem Berná. „A v Americe se usmrcuje 

mechanicky vedenou injekcí.“

„Kolegyně Berná,“ řekla Pelikánová, vlídná jako syčící kobra, „pama-

tujte si jedno, prosím. Když vám řeknu, že je něco tak a tak, je to tak, a ne 

jinak. Nuže, když vám řeknu, že je počet plný, co z toho usoudíte?“

0
5

5
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„Že nás má být deset,“ řekla Berná.

„Má někdo jiný názor?“

„Má nás být devět!“ zvolali naráz Příkazká s Buckem.

„Nikoli, kolegové. To není správný názor. Řeknu-li, že nás má být 

devět, vyslovím postulát, který nemá oporu v realitě. Kde je psáno, 

že nás má být devět? V učebním řádu? V zásadách zvláštního reži-

mu? V osnovách kurzu? Nikoli. V žádném takovém dokumentu nic 

podobného nenajdete. Takže, je nás plný počet. Patřičný počet. Tolik, 

kolik má být a kolik je správné. Rozuměli jste?“

Zahrádka pokyvoval svou šedovlasou hlavou, usmíval se a pak 

zahuhlal:

„Ať o tom přemejšlím, jak přemejšlím, vychází mi z toho, že nás 

nemusí být ani deset, ani devět, ani osm. Že každej počet je správ-

nej, je to tak?“

„Výborně, kolego Zahrádko! Pochopil. V podstatě je to tak, jak 

říkáte. S jedinou výhradou. Správný není každý počet, nýbrž správ-

ný je ten počet, o kterém řeknu, že je správný. Má k tomu někdo 

něco?“

„Já.“

„Dobrá, kolegyně Berná. Sdělte nám výsledek svého pozorování.“

„Má nás být deset. Kde je kolega Hofman?“

Pelikánová stiskla rty a obrátila se na Maršálka. Ten přivřel oči 

a svraštil obočí. Jaksi se schoulil do sebe, jako by se chtěl posílit krát-

kou tichou modlitbou. Pak se vzpřímil a řekl magistře Pelikánové:

„Myslím, že je vše jasné. Prosím, začněte, paní magistro.“

Poté popřál všem úspěšné studium, a když odcházel, Pelikánová 

právě říkala:

„Trest smrti doprovází lidstvo od úsvitu jeho dějin. Abychom po-

chopili jeho roli ve společnosti, bude třeba se zabývat obecnými 

dějinnými trendy. Poslední výzkumy naznačují, že kolébku lidstva 

nalezneme v Olduvaiské rokli v Tanzanii, kde archeolog Louis Lea-

key objevil pozůstatky předchůdce dnešního člověka z druhu Homo 

habilis.“

Hovořila plynule a tiše a její slova splývala s šelestem hrotů pro-

pisek plynoucích po povrchu listů poznámkového sešitu. 
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[4.]
O Hofmanově zmizení se Maršálek dozvěděl už před snídaní 

od správce Mikysky. Ten už od božího rána pobíhal po objektu, za-

skočil do strážnice, třebaže mu do ostrahy nic nebylo, vyřizoval 

nějaké věci s řidičem skříňáku Family Frost u dodavatelského vjez-

du, a když se na scéně objevil Maršálek, vyzvídal, kolik tedy má 

připravit snídaní, a když mu Maršálek řekl, že deset pro kurzisty 

a šest pro pedagogický sbor, namítl, že je kurzistů devět. Že chybí 

Hofman. Maršálek se rozzlobil a vyběhl do patra. Předpokládal, že 

Hofman zase vyspává opici. Tohle se mu během týdne trpět nebude, 

vířilo mu v hlavě.

Dveře Hofmanova pokoje byly otevřené. Uvnitř spatřil ustlanou 

postel, na psacím stole složku papírů. Nikde žádná zavazadla, nikde 

oblečení. Potkal zřízence a ten ho ujistil, že o ničem neví. Nastoupil 

ráno a všiml si, že je pokoj otevřený.

Maršálek zavolal na vrátnici.

„Tango Jedna,“ hlásil se chlapík z ranní směny. Jeho hlas slyšel 

Maršálek poprvé.

„Ztratil se nám posluchač,“ řekl mu. „Máte záznam, že večer 

prošel?“

„Jméno!“

„Hofman.“

„Žádného Hofmana nemáme na seznamu.“

„Leoš Hofman,“ pomáhal Maršálek. „Podívejte se pořádně.“

„Mám tu devět jmen,“ řekl Tango Jedna. Jeho hlas neznal. Byl to 

zřejmě nový Tango Jedna. „To není zas tak moc dlouhý seznam, 

abych přehlédl jedno jméno. Potřebujete ještě něco, pane?“

„Ne, děkuji.“

Vzápětí zavolal Maršálek Trachtovi a sdělil mu, co se stalo.

„Takže neúplný výběr … To je nepříjemné, pane magistře,“ syčelo 

z telefonu.

„Počkat, jaký neúplný výběr? Vybral jsem deset lidí!“

„Mám tu před sebou jmenný seznam, a ať počítám, jak počítám, 

vidím devět jmen. Nepříjemné, nepříjemné!“

„Bylo jich deset.“

„Nevykládejte mi, co bylo! Zajímá mě, co je. Takže tedy devět. Ne 

snad, že by to mělo fatální následky. Potřebujeme pět specialistů. 
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Ovšem výběr je omezený. To je nepříjemné, pane magistře, a vrhá 

to na vaši práci stín.“

„Vy si děláte srandu!“

„Na téhle bázi nebudeme komunikovat,“ řekl Trachta a přerušil 

spojení.

Vyděšený Maršálek spěchal do sborovny. Zastihl tam jen Peli-

kánovou, která se připravovala na svoji první přednášku. Uviděl 

na stole sešity.

„Sešity!“ zvolal.

„Co je s nimi?“

„Ukažte … Kolik jich je?“

„No přece devět, kolik by jich mělo být?“

„Deset!“

„Pane magistře,“ řekla mu Pelikánová vlídně, „počet sešitů odpoví-

dá seznamu a ten má devět jmen. Vy jste se už těšil na vyšetřování 

ztráty třídní knihy, viďte?“ usmála se na něho.

„Jeden zmizel,“ vyhrkl Maršálek. „Vymazali ho ze seznamu.“

„Prosím vás … Jaképak vymazali ze seznamu! Komu záleží na ně-

jakých seznamech?“ Podívala se na hodinky. „Měli bychom jít. Byla 

bych ráda, kdybyste mě představil. Mám trochu trému, víte? Asi se 

divíte, že dokážu mít trému. Ale jak nám říkával na fakultě náš pan 

profesor Podhajský, tréma, to je vlastnost každého slušného člověka. 

Tak pojďme, ať je nenecháme čekat, i to je slušnost!“ 

Takže šli.

[5.]
Na kurzisty padla tíseň až po zmizení Sylvy Berné. Při dopoledním 

výkladu magistry Ludmily Pelikánové seděla Berná na svém místě 

a dělala si poznámky tak horlivě, že škrábání její propisky občas 

rušilo ty posluchače, kteří seděli ve vedlejších lavicích, Zahrádku 

z jedné a Nátla z druhé strany. Odpoledne bylo na programu právo, 

přednáškový blok doktora Mladoty. No a odpoledne byla lavice Sylvy 

Berné prázdná a zmizel její sešit. Ba co víc, někdo přenesl sešit Mirky 

Hiršové z lavice, v níž seděla, na lavici Berné. Po návratu z oběda, 

který byl nic moc, čočka na kyselo s párkem a místo pořádného zá-

kusku nějaká neurčitá kostka jakéhosi spečeného oslazeného těsta. 

Ještě že květáková polévka byla slušná, jinak všichni brumlali, že 
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se Mikyska jako kuchař od minulého týdne zhoršil, nejspíš krade. 

Zkrátka, když se vrátili z oběda, Mirka šla ke své lavici a lekla se, 

když zjistila, že jí z lavice zmizel sešit.

„Myslela jsem, že to bude moje smrt,“ svěřovala se později. „Žádné 

tajemství v něm nebylo, jen jsem si naškrábala, co nám vykládala 

ta babizna Pelikánová o kolébce lidstva a o tom, že pražena Lucy 

měřila necelý metr, jenže je to tajný sešit a je provrtaný a vede skrz 

něj šňůrka spletená z červené a bílé a modré bavlnky a je to přile-

pené a zapečetěné a je to očíslované a já to podepsala, zkrátka, já 

myslela, že mě omejou, a spad mi pořádnej kámen ze srdce, když 

na mě Vlasta zavolala, že sešit s mým jménem leží na lavici mezi 

Jakubem a Ríšou.“

„No jo,“ řekl Jícha, „ale co se s Bernou stalo?“

Seděli ve společenské místnosti skoro v plné sestavě, chyběl jen 

Bucek s Příkazkou a Nátl, který si postěžoval, že je mu po včerej-

šku blbě, a šel spát. Zahrádka v místnosti sice seděl, ale koukal 

se na televizi, protože dávali jeho oblíbený seriál Ulice, o kterém 

prohlašoval, že nevynechal ani jeden díl, a když vynechal, podíval 

se na něj na internetu.

Dveře do kuchyně byly otevřené a chvílemi k nim dolehl rozhodný 

hlas paní Mikyskové. Do toho zahlaholil vtíravý signál Family Frost. 

Měl znít vesele, avšak přítomným připadal jako umíráček.

„Nejspíš ji vyhodili,“ řekl Jícha. „Měla na ně držku. To se nevyplácí, 

mít držku. Nikdy, za žádného režimu.“

„Režim nerežim, tohle je kurz pořádaný ministerstvem vnitra,“ 

říkal Přibík tak tiše, že mu Jícha musel říct, ať přidá na hlase.

„Ministerstvem vnitra? Snad spravedlnosti, ne?“

„Viděli jste zdejší zřízence! To jsou přece urňáci.“

„No a i kdyby vnitro,“ řekla mu Hiršová. „A co má být?“

„Je tu přísný režim utajení. Celá tahle rekvalifi kace je delikátní 

podnik. Vždyť to lidi pochopte, legislativa ještě není hotová. Ještě 

neprošla ani Evropským parlamentem. Víte, co bude u nás za tanec, 

až přijde k nám?“

„Brusel to nařídí a bude vymalováno,“ mínil Jícha.

„To se nedá nařídit. Musí to být ústavní zákon.“

„Ano,“ řekl Jícha. „U nás byl trest smrti zrušen v roce 1990 záko-

nem číslo 175 Sbírky. Následujícího roku ho výslovně zrušil článek 6 
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knižni ́ blok-3.indd   59kniz ̌ni ́ blok-3.indd   59 3.8.2011   13:08:233.8.2011   13:08:23



Základní listiny práv a svobod. Říkal to pan Maršálek,“ dodal k tomu 

a trochu se usmál, jako na omluvu, že se vytahuje. Vlasta si toho 

všimla a dala mu přikývnutím a vlídným poloúsměvem najevo, že 

ona si o tom nic špatného nemyslí, naopak.

„Co to má společného se Sylvou?“

„Prostě ji vyhodili. Jako vyrazili Hofmana,“ řekl Jícha.

„Co tím chceš říct?“ pátravě se na něho podívala Hiršová.

„Nic. Jenom že je nás osm.“

„Proč to ale říkáš?“

„Jen tak.“

„Netrap ho, Mirko,“ ozvala se Vlasta. „Nikomu z nás se o tom ne-

chce mluvit. Konečný počet je pět, že? Takhle nám to pan Maršálek 

říkal při vstupním pohovoru.“

„Ano, pět,“ řekl Přibík.

„No a taky říkal Pátek, že těch pět pověsí druhých pět.“

„Nemluv tak! To byla nadsázka. Jenom žert, řekl to přece Maršálek.“ 

„Jenže my budeme popravovat lidi doopravdy, Mirko,“ řekla jí Vlas-

ta přívětivě.

„Já vím, já vím,“ mávala Mirka oběma rukama, „ale nemusí se to 

takhle říkat.“

„Myslím, že musí, protože je to pravda,“ přidal se Jícha.

„Já bych k tomu taky něco řek,“ zvedl se Zahrádka z křesla. Zrovna 

běžela reklama. „Rozumím Vlastě, dokonce moc dobře. Pět na pět, to 

je jasný. Ale teď dva chybějí. Co to znamená? Že nějakejch pět bude 

na tři, co tu ještě jsou, plus ty dva vyhozený, nebo dva jsou mimo 

a zbývají čtyři na čtyři?“

„Jsi hnusnej!“ vykřikla hystericky Mirka Hiršová. „Absolutně cy-

nickej dědek.“

„Nějak ztrácíš nervy, děvenko,“ usmíval se na ni studeně Zahrádka. 

„To bys neměla. Kdo se dal na vojnu, musí bojovat. Popravčí mistr 

potřebuje chladnou hlavu. Chápu, proč vyhodili Hofmana. Prostě 

moc žvanil, a to popravčí mistr nesmí. Taky nesmí držkovat a vy-

skakovat si, jako to dělala ta Berná. Je to státní úředník a dělá něco, 

co nikdo dělat nechce.“

„Já ano,“ řekl Přibík. „Já to dělat chci.“

„Ale to chceme všichni, co jsme tady,“ odporoval mu Zahrádka. 

„My jsme jiná sorta lidí. My jsme se přihlásili …“
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„Nepřihlásili,“ řekl Jícha. „Vybrali nás.“

„To je jedno.“

„Není.“

„O čem se teď bavíte?“ skočila jim do řeči Hiršová. „Proč tu kdo 

je? Já to o sobě vím moc dobře.“

„Na to se tě nikdo neptá,“ řekla rychle Vlasta Weinfurterová. Ho-

dila při tom pohledem po Jíchovi, jako by se chtěla přesvědčit, zdali 

před ním neodkryla karty. Jícha se ale věnoval hádce se Zahrádkou. 

Ten trval na svém.

„Pět na pět, to znamená teď pět na tři, anebo čtyři na čtyři?“

Do toho vešel Bucek, následovaný Janou Příkazkou.

„To je naprosto legitimní otázka,“ řekl. Všichni se k němu obrátili. 

„Jestli bude vybráno pět z nás a tři budou určeni k použití, je to dvaceti-

procentní šance navíc oproti situaci, kdyby poměr byl čtyři na čtyři.“

„Já vím moc dobře, kdo si zaslouží být popravčím mistrem a kdo ne. 

Na to nepotřebuju psychologii a závěrečné zkoušky,“ syčela za jeho 

zády Příkazká.

„Ty si to určitě zasloužíš,“ řekl jí Zahrádka ironicky.

„Samozřejmě. A ty určitě ne.“

„Tak dost,“ zvolal Přibík, který se zatím držel zpátky a do debaty 

skoro nezasáhl. „Nebudeme urážet jeden druhého.“

„Nikoho neurážím,“ řekla Příkazká klidně. „Jen povídám, co je 

pravda.“

Po těch slovech Přibík zrudl a nadýchl se, aby jí všechno pověděl 

z plných plic.

Jícha zamával rukama.

„Přátelé! Nechte toho. Máme za sebou první den rekvalifi kačního 

kurzu. Čím víc o tom přemýšlím, tím pevněji věřím, že jsem měl 

včera pravdu.“

„Každej měl včera pravdu po pěti pivech,“ zabručel Zahrádka. Jícha 

ho ignoroval.

„Do konce kurzu zbývá spousta času, konec je v nedohlednu. Zá-

kon o trestu smrti žádný není, ani se o něm nemluví. Nejenže není 

schválený, on se ani neprojednává. Dokud to nebude upečené, budou 

nás tu držet a za sto dvacet litrů měsíčně do nás budou hustit historii 

Mezopotámie. Jsme tu jako v lázních, povídají nám zajímavé věci, 

slíbili nám slušné peníze, proč se hádat?“
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„Má pravdu,“ podpořila ho Vlasta. „Mně se tu líbí. Děcka, dobře 

vám radím. Taky si půjčte kolo. Mají tu na náměstí půjčovnu. Jsou 

to strašné plečky, ale já jsem zlomila toho chlapíka, co to tam vede, 

a ten mi půjčil horáka zezadu. Zašil si tam ještě tři, co jsem stačila 

zahlídnout.“

„Ano. Jezděte na kole a nehádejte se,“ řekl Jícha.

„Já se hádat nechtěl, jenom jsem se ptal,“ kapituloval Zahrádka.

„Kdo se ptá, moc se dozví,“ řekl mu Ríša Nátl, který na celou dobu 

sporu vyklidil svoji hřmotnou postavu do kouta. „Nechci být vyho-

zený jako ten násoska a ta rejpalka.“

„Myslím ale, že bychom se měli jeden druhého ptát, proč tu je,“ 

mínila Mirka Hiršová a vyzývavě se rozhlížela kolem sebe.

„Ne! To je privátní věc každého z nás. Každý jsme tu za sebe. Vybra-

li nás, ano, oni nás vybrali. Mohli jsme odmítnout. Mně pan Maršálek 

řekl, že mi v odchodu nebrání, jenom že nesmím porušit mlčenlivost,“ 

řekla Jana Příkazká.

„Taky mi to řekl,“ přisvědčil Nátl.

„Takže každý z nás má svůj program. Studujme a složme zkoušky 

a nestarejme se o jiné. Až nás nasadí do služby, taky budeme sami.“

„Jana má pravdu,“ řekl Přibík.

„Tím spíš, že žádná služba nebude,“ řekl Jícha. „Je to všechno jenom 

tahání peněz z Bruselu.“

„No ale stejně bych chtěl vědět, jak to je, jestli pět na tři, nebo čtyři 

na čtyři,“ řekl tiše Zahrádka.

Dřív než hádka stačila nanovo propuknout, zvolal Mirek Přibík:

„Já se na to zeptám!“

Čímž upevnil svoji pozici nepsaného vedoucího skupiny a ukončil 

spor, který se tak jako tak nedal v dané sestavě vyřešit.

[6.]
Uplynul první týden. K žádnému incidentu nedošlo. Mirek Přibík 

splnil slib a zeptal se vedoucího kurzu Maršálka, co se stalo se 

Sylvou Bernou a Leošem Hofmanem. Dostalo se mu vyhýbavé odpo-

vědi, že šlo o korekci vyhodnocení a že aplikanti nesplnili všechna 

kritéria kvalifi kačního profi lu. Přibík se pokusil zeptat, jak je to 

s tím pět na tři, nebo čtyři na čtyři, Maršálek ale odpověděl něco 

neurčitého. V polovině druhého týdne ti nejpilnější z nich, Bucek 
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s Příkazkou, jako první popsali sešity. Kurzisté vytvořili dvě skupiny. 

Jícha s Vlastou Weinfurterovou se kamarádili s Mirkem Přibíkem 

a Nátlem, kdežto Bucek s Příkazkou vytvořili železný trojúhelník 

s Kubou Zahrádkou. Mirka Hiršová se pokoušela tvořit jakési po-

jítko mezi oběma skupinami. Přibíkovci chodili do Šupiny, kdežto 

Zahrádka se svou věrnou dvojicí navštěvoval hostinec U Krčína 

na náměstí, hned vedle radnice. 

Na Třeboňsko padl únavný podzim. Na krátkou dobu rozsvítil 

zámeckou zahradu barvami a pak všechno pokazil neprostupným 

nátěrem šedi. Šedivá byla i náplň výuky. Dějepis a matika, psycho-

logie a sociologie, to vše se střídalo s úpornou nevyhnutelností.

„Vidíš? Co jsem říkal. Je to blbost,“ opakoval Jícha Vlastě Weinfur-

terové, když spolu sedávali u Šupiny, teď už jako vážení hosté, roz-

hodně ne jako nějací „kurzisté“ a holé zadky, jak je všechny personál 

zprvu ohodnotil. „Máme se dobře za peníze daňového poplatníka 

díky předposranosti pitomců na ministerstvu spravedlnosti.“

„Asi máš pravdu,“ říkala mu Vlasta. „Ale mrzí mě to.“

„Že z tebe nikdy žádný popravčí nebude?“

„Byla jsem na to duševně připravená,“ řekla. „Plná očekávání. Bylo 

to … vzrušující pomyšlení.“

„Teď už vzrušení necítíš?“

„Ne,“ zasmála se. „To opravdu ne. Když si vzpomenu na celostní zá-

sady tvarové psychologie v kontrastu s elementovou psychologií …“

„Nech toho,“ zvolal Jarda a chytil ji za ruku.

Odtáhla ji.

„Jsou i jiná vzrušení,“ prohodil jakoby nic. Díval se na ni a usmí-

val se.

„Já tě trápím, Jardo, viď?“

„Líbíš se mi. Strašně moc. To víš, že bych se s tebou rád vyspal.“

„Proč se nevyspíš s Mirkou? To je takový diblík kurzu.“

„No právě. Nejsem na diblíky.“

„Na co jsi?“

„Na tebe.“

„To by nebylo dobré,“ řekla.

„Myslím, že by to naopak bylo super.“

„V první chvíli asi ano. Ale co potom?“

„Pak by to tuplem bylo super.“
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„Jsi ženatý, Jardo.“

„Nepřipomínej mi ten omyl!“

„I kdybys nebyl, na podstatě by to nic neměnilo. Jsme kolegové. 

Studujeme náročný obor. Musíme se soustředit na práci.“

„Proč se mnou chodíš do vinárny?“

„Nejsem samotář. Mám ráda společnost. Jenže dovedu odhadnout 

důsledky, v tom je moje přednost nebo prokletí, nevím.“

„Jsi svobodná, to vím. Rozvedená?“

„Ne. Svobodná.“

„To je zvláštní …“

„Asi jsem vždycky dokázala domyslet důsledky.“

„Jak dlouho s tím chceš vydržet? Je ti sedmadvacet.“

„Dvaatřicet.“

„Budeš domýšlet důsledky do pětatřiceti? Do čtyřiceti? Pade-

sáti?“

„Víš co?“ smála se a teď mu ona položila dlaň na ruku. „Nech tu 

starost na mně.“ 

„Takže kopačky.“

„Ne. Jenom hranice. Férová hra. Jsi proti?“

„Určitě jo. Ne. Prostě, je to tak, jak to je, proč se v tom hrabat?“

Dál spolu seděli v lavici, chovali se k sobě stejně jako před tím, 

jenomže bylo vidět, že něco se na nich změnilo. Tedy, hodně se změ-

nilo na Jíchovi. Míň se usmíval a taky ubral na iniciativnosti. Když 

se Zahrádka pustil do svých úvah o tom, jaké mají být vlastnosti 

popravčího mistra, už se ho nesnažil mírnit a pro sebe si nechal 

svoje přesvědčení, že se tady ve Skokánku jenom pouští žilou stát-

ní pokladně a že ovšem ten hlavní peněžní tok proudí někde jinde 

a někam jinam a že to, co se tu děje, je pouhá záminka.

Jíchovi Vlasta připadala jiná, tvrdší a vzdálenější.

Ovšem jenom jemu. Ostatním se zdálo, že Vlasta má toho Jardu 

uvázaného na krátké oprati a že ho přinutí i panáčkovat, když si 

usmyslí.

[7.]
Jícha teď chodíval do města sám. Jednoho večera potkal Mirku 

Hiršovou, slovo dalo slovo, a šli k Míškům spolu. Mirku to překvapilo, 

ale nechala to bez komentáře. Usadili se a Jarda Jícha si ani nevšiml, 
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