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a plácku u řeky se čutalo do meruny odjakživa, nebo alespoň celou dobu,
kterou pamatoval houf sotva patnáctiletých kluků prohánějících odřený
balón po ušlapané trávě.
„Piš!" zahulákal jeden z kluků na toho, co měl mičudu u nohy. No tak, Valenta,
piš! Piš na bránu!"
Bránu tvořenou dvěma kameny hlídal kluk s bekovkou na hlavě, snad aby ji
vítr neodvál, kdyby ji na dobu zápasu odložil ke školním taškám. Odvážně se
vrhl pod nohy útočníkovi, ale ten udělal kličku a ukázkovým bodlem poslal míč
za záda nešťastného gólmana.
„Góóól!" zajásala polovina hráčů, zatímco druhá se vyčítavě dívala po sobě.
„Maraky, do pytle, co děláš? Spíš tam, nebo co?" osopil se na nešťastného bran
káře jeho spoluhráč z pole.
„To se nedalo." Brankář se trochu uraženě zdvihal ze země a oprašoval si kolena.
„Jak, nedalo?" přisadil si další z fotbalistů. „Plánička by to měl."
„Kdo je Plánička?"
„Gólman Bubenče. Je dobrej. Půjde do Sparty."
„To tak akorát. Do Slávie má jít, říkal táta."
Brankář, snad aby si vypil pohár ponížení až do dna, se vydal za balónem,
který se odkutálel až napůl cesty ke břehu řeky, zatímco na ušlapaném plácku
pokračovala odborná diskuse.
„Ve Slávii by to chyť. Tam jsou samý kopyta."
„Sám jseš kopyto. Kdyby ti támhle Vašek nesebral míč, nemuseli jsme teď pro
hrávat."
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„Protože jsem uklouz."
„Sparťan, no," poznamenal jízlivě kluk, který hájil příchod Pláničky mezi čer
venobílé. „Ty nikdy za nic nemůžou."
„Kluci!" zahalekal gólman od břehu řeky. „Já jsem něco našel!"
„Co?"
„Se pojďte podívat!"
Brankářův hlas byl natolik překvapený, že kluci na chvíli zapomněli na hádku.
Otočili se k řece, ale gólman neměl v ruce nic jiného, než okopanou mičudu.
„Co tam máš?"
„Nevím."
Budoucí adept brankářského řemesla odložil míč a sklonil se ke kusu barevné
látky na břehu řeky. „Nějakej kus hadru."
„To není kus hadru," řekl slávista s převahou zkušeného borce. „To jsou ženský
šaty."
Kluci se rozhlédli po řece. Vodní hladina se v letním parnu líně vlnila, neporu
šována žádnou hlavou osamělé plavkyně.
Člověk to může opakovat stokrát, pomyslel si vrchní inspektor Budík, a stejně
to není nic platné.
„Na co myslíš, tati?" zeptala se Julie, která seděla u stolu v salónu a pudrovala
si tvář.
„Na to," odpověděl Budík, „co ti říkám každý den. Nepudruj se tady u stolu.
Prosím tě o to každý den. Je to tady pak jak v cukrárně..."
Budík se zarazil a zíral na pudřenku: „Myslel jsem, žes ji ztratila."
„Co?" zeptala se napůl nepřítomně Julie. Ironie v otcově hlase si zjevně ne
všimla.
„No, tuhle pudřenku."
„Ne, neztratila, maminka ji měla... Tak, už jsem hotová," Julie zaklapla pudřen
ku. Pak vstala, políbila Budíka na tvář a bezstarostně vyběhla z místnosti tak
rychle, že se její otec nezmohl na slovo. Ve dveřích se minula s matkou a byla
tatam.
Budík jen kroutil hlavou. Pudřenka zůstala na stole.
„Jako by se nechumelilo...,"
Ilona se trochu polekala Budíková chladného tónu a přisedla si: „Co se stalo,
Hynku?"
„Tohle," zaklepal Budík na pudřenku na stole, „Kdyby ji mladej neztratil
v autě... nepředpokládám, že tam byla s ním i Julie, to by mi řekli... Jen uvažuju,
jak se k ní dostal a radši nedomýšlím..."
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„A CO?"
„Teď abych se bál, že se mu něco stane... To chce bejt policajt v mý partě...?!"
pokračoval Budík, ale teď už spíš smířlivě, s obavou.
Iloně došlo, co jí Budík vlastně říká, a rozzářila se širokým úsměvem. „Ježíš, to
je krásný..." zašeptala, „tys tak úžasnej chlap, ale i jako otec..."
„No nevím, co je na tom krásnýho," Budík žmoulal v ruce pudřenku a byla na
štvaný na sebe i na svou velkorysost naštvaný, „Já mu ji strkám přímo do náruče.
Jůlinku... kruci, to jsem ale vůl..."
„Nejsi..." Ilona tušila, o co jde, a usmívala se.
„Ale, prosím tě... Musí mě mít za úplného pitomce!" tvářil se stále rozmrzele
Budík.
Ilona mlčela a Budík dál nahlas uvažoval: „Já nevím, co si o takovým člověku
vůbec myslet. Jak vůbec může dělat u policie? Lhář jeden. Správně by se měl teď
sebrat, od policie odejít a nechat se zaměstnat, já nevím... třeba na poště."
„Proč zrovna na poště?" zvedla Ilona překvapeně hlavu.
„Aby zůstal pod penzí, kdyby si Julie nedala říct... A víš co? Já si to s ním vyří
dím."
Ilona pochopila, že situace je natolik vážná, že se do věci musí vložit sama. Po
ložila mu ruku na předloktí: „Hynku... žádný vyřizování! Slib mi jednu věc, ano?"
„Co?"
„Že mu nic říkat nebudeš."
„Ale..." namítl rezignovaně.
„Hynku!" zatvářila se přísně Ilona, ale pak mu přece jen dala pusu. Budíkovo
rozhořčení sláblo.
Nebylo toho dne každému klukovi ze smíchovské strany Vltavy přáno zakopat
si s merunou. Učedníci pekařského řemesla Studenovský a Kleindienst, oba jen
o málo starší než fotbalisté od řeky, zírali do horké výhně pece, zpocení a rozče
pýření. Žhnoucí zbytky polen v topeništi pomalu pohasínaly.
„No?" pronesl dílem výhružně a dílem otcovsky postarší pekař Štangl, které
mu pekárna říkala pane. „Co je potřeba udělat teď?"
Studenovský s Kleindienstem se na sebe jen podívali a mlčky, jen očima, se
dohadovali, kdo mistrovi odpoví. „Vyčistit pec," vzal to nakonec na sebe Stude
novský.
„Tak prosím." Štangl kývl hlavou k velkému pohrabáči zavěšenému na háčku
vedle pece. Studenovský se ho s povzdechem chopil a zaštbural jím v topeništi.
„Dělej to pořádně!"
„Já dělám."
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„Neděláš! To není pořádně! Musíš začít pěkně vzadu, hrnout to k sobě! A co
ty tady postáváš?" obrátil se Štangl na Kleindiensta. „Přines kbelík a lopatu, ať
to lítá."
Pekařský mistr začal, stejně jako každý den, ztrácet trpělivost. „Sakra, kluku,
tyjseš taklevej... Dej to sem!"
Studenovský předal pohrabáč Štanglovi, který natáhl ruku do pece a s chlap
skou silou padesáti let začal čistit topeniště. „A koukej se, jak to dělám!"
„Já koukám."
„Koukáš, ale sám to tak neuděláš. Když se na tebe dívám, mám pocit, že máš
ten pohrabáč v ruce poprvé! A to tě tu mám na učení rok."
„Holt nejsem tak šikovnej."
„Nech si ty řeči. A ty se pojď taky podívat!" vyjel Štangl na Kleindiensta, který
s hlasitým zařinčením položil na podlahu plechový kbelík a lopatu s rozměry
právě tak do pece. „Vidíte to?"
„Vidíme."
„Podej ten kbelík!"
Kleindienst úslužně přistrčil kbelík ke Štanglovi, který si ho zručně přidržel před
topeništěm a pohrabáčem do něj shrnul všechny zuhelnatělé kusy dřeva z pece.
„Takhle za to musíte vzít. Až se osamostatníte, pěknejch pár pátků nebudete
mít nikoho k ruce, to jen jestli vám to dobře půjde a jestli budou lidi kupovat."
Štangl odložil pohrabáč. Studenovský se úslužně sklonil pro lopatu a vtiskl ji
mistrovi do ruky. Ten šikovně, jako cirkusový žonglér, stále s kbelíkem v ruce,
nabral na lopatu zbytek popela jedním mohutným zabráním lopaty. „Takhle to
musíte sypat, ne z výšky."
Popel vklouzl do kbelíku, ani se nezaprášilo.
„Abyste neměli všude prach. Pořádek v pekárně musí bejt, to jináč nejde."
Pro oba učedníky byly podobné moudrosti zřejmě denním chlebem, protože
se netvářili nijak, jen Studenovský něco zabrblal.
„Co jsi říkal?" zeptal se Štangl a opřel lopatu o zeď. Odpovědí mu ale bylo další
nezřetelné Studenovského zamumlání.
„Co?"
„Že jsem neříkal nic."
„Pane mistr!" napomenul Štangl Studenovského, protože se mu zdálo, jistě
právem, že ztrácí mistrovskou autoritu.
„Pane mistr," zopakoval Studenovský.
„No proto." Štangl se rozhodl, že Studenovského znuděný tón protentokrát po
mine. „Vždyť já vás, kluci, cepuju jen pro vaše dobro."
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Z výrazu ve tvářích obou učedníků bylo zřejmé, že si dobro představují docela
jinak.
„Nebýt mě, kluci pitomí, tak byste skončili na šibenici."
Štanglův proslov přerušilo zaklepání na dveře. Pekařský mistr ale zřejmě prá
vě chytil slinu k delšímu proslovu.
„Ještě pečem," houkl nerudně ke dveřím a znovu se obrátil na učedníky. „Vidí
te, když se budete pořádně snažit, budou lidi po vašich čerstvých koláčích jako
vzteklí a polezou vám až do pekárny. Přijďte za půl hodiny do kvelbu," oslovil
pak znovu zavřené dveře. „Žena tam už bude. Prodá vám."
Klika na dveřích se pohnula.
„Povídám vám...," spravedlivě se rozhořčil Štangl, ale pak v polovině věty zml
kl, protože do dveří strčili hlavu dva uniformovaní strážníci.
„Pan Štangl?" zeptal se jeden z nich.
„Jo." odpověděl pekařský mistr.
„Strážník Novotný."
„Strážník Janeš. Můžeme si s várna promluvit?"
„0 samotě," střelil očima po učednících první muž v uniformě.
„Co se stalo?"
Strážníci mlčeli, trochu rozpačitě. Štangl kývl hlavou nejprve na Studenovského s Kleindienstem a pak na napůl otevřené dveře. „Nechte nás."
„Ale my ještě musíme připravit zátop," nechtělo se z pekárny zvědavému Studenovskému. Životem protřelejší Kleindienst pochopil, že kam přijdou strážníci
v uniformě, tam končí legrace.
„Pojď," doslova vytáhl Studenovského z pekárny a pekařský mistr i se strážní
ky zůstali sami. Novotný za kluky pečlivě zavřel dveře, Janeš ukázal ruku, kterou
po celou dobu držel za zády. Byly v ní ženské šaty, které na břehu řeky našli
fotbalisté při svém mači.
„Patří tohle vaší manželce?" zeptal se tiše.
Zdravotní sestra Půlpánová se na sebe dívala do zrcadla a pečlivě si upravila
čepeček, jeden ze znaků své profese. Byla mladá, hezká a splnil se jí sen. Po ně
kolika babkách, které vyprávěly jen o svých nemocech a po a spoustě starších
pánů, co celé dny vzpomínali na to, kolik měli chuti do života, když ještě byli
mladí, měla na starosti konečně také mužského k světu. Půlpánová si na kovový
tácek připravila injekci, čtvereček gázy a lahvičku s dezinfekcí, i tu injekci mu
píchne s láskou. Kdoví, třeba to pozná a usměje se na ni.
Na chodbě nikdo nebyl, a tak si ještě jednou upravila čepeček. Zalitovala, že na
stěně nevisí zrcadlo, ale byla ráda, že ho mají aspoň na sesterně. Kdysi ho tam
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některá ze sester přinesla, a i když se staniční vztekala, že taková věc do práce
nepatří, nechala ho tam. Kdoví, možná je sama ráda, že se může upravit, než se
vydá na vizitu s doktorem Pavlíkem. Půlpánová dobře věděla, že po něm stanič
ní pokukuje. Stiskla kliku.
V každém nemocničním pokoji bývá ticho, ale v tom, ve kterém ležel zafačo
vaný obvodní inspektor Havlík, bylo ticho tak nějak větší. Dokonce i moucha,
která pod stropem kličkovala před neexistujícím nepřítelem, bzučela tišeji než
obvykle, proto klapnutí kliky zaznělo trochu jako výstřel, nebo tak si to aspoň
sestra Půlpánová představovala.
„Dobrý den," usmála se na Havlíka už ode dveří, ale obvodní inspektor ani
neotevřel oči, ležel dál na posteli bez hnutí.
„Já tedy vím, že není moc dobrý, když vám musím dát injekci, že jo, ale..." Půl
pánová přešla k oknu, odložila si tácek s injekcí na parapet a pak se trochu pole
kaně podívala na Havlíka. „Pane inšpektore..."
Havlíkovy oči byla stále zavřené, a co hůř, Půlpánové se zdálo, že obvodní in
spektor snad ani nedýchá. „Ježíšikriste," vyjekla sestra. Ne snad, že by při své
práci ještě neviděla nikoho mrtvého, to spíš smutkem, že sotva dostane na sta
rost chlapa, co za něco stojí, hned o něj přišla. Půlpánová zapomněla na to, co se
při nemocniční praxi naučila, sklonila se nad Havlíkem a začala jím třást, jako by
ani nebyla zdravotní sestrou.
„Probuďte se... Prosím vás, probuďte se."
Havlíkova bezvládná ruka vyklouzla zpod přikrývky, chvíli se volně houpala
a pak se zastavila jako kyvadlo hodin, které někdo zapomněl natáhnout.
Půlpánová nešťastně vydechla, ale to už se Havlíkova ruka pohnula a pak
rychle, jako útočící had, plácla sestřičku po zadku.
„Dobrý den," pozdravil způsobně Havlík a konečně otevřel oči.
0 Půlpánovou se pokoušela srdeční slabost. Chvíli nevěděla, jestli se má zlobit
nebo být ráda, že má Havlík dobrou náladu, ale nakonec zvolila druhou možnost.
„To vám teda brzo otrnulo, pane inšpektore."
„Protože mám devět životů," zasmál se Havlík se škodolibou radostí. „Jako
kočka."
„To je možný," uvědomila si Půlpánová svoji momentální převahu. Tak se oto
čte."
„Jak, otočte?"
Půlpánová sáhla po tácku s injekcí a Havlíka přešel humor.
„Vždycky to bylo do ruky."
„Dneska je to jinam."
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Havlík se rezignovaně obrátil na břicho. Půlpánová odhrnula deku, posadila
se k Havlíkovi a stáhla mu kalhoty od pyžama na půl žerdi. Navlhčila gázu dez
infekcí, potřela mu kousek kůže a odstříkla trochu roztoku z injekce, aby odstra
nila vzduchovou bublinu.
„Tak aspoň, prosím, s citem," poznamenal Havlík rezignovaně.
Půlpánová si vzpomněla, co jí před chvílí udělal a zapomněla nejen na cit, ale
i na tu lásku, kterou původně chtěla vložit do injekčního vpichu.
„Au!"
Půlpánová pobaveně plácla Havlíka a vytáhla jeho kalhoty na původní místo.
„To máte za to, jak jsem se lekla. Můžete si lehnout normálně."
Havlík se převrátil na záda. Podle úsměvu bylo jasné, že sestře nemá její ma
lou pomstu za zlé. „Potřeboval bych něco vzkázat Toni. Uděláte to pro mě?"
Teď se Půlpánová zachmuřila doopravdy. Ačkoliv to z Havlíkovy řeči nebylo jas
né, ženskou intuicí pochopila, že nejspíš nepůjde o nějakého kolegu Antonína.
„Dám vám adresu."
Půlpánová kývla, ale bylo jí do pláče. Tak hezký mužský a musí mít v hlavě
nějakou Toni. No nemá ona smůlu?
Uniforma nadstrážníka Voldána vypadala jako nová, a také nová byla. Voldán
byl na velitele policejní strážnice v Jinonicích povýšen docela nedávno a stále si
to ještě užíval. Až teď ho napadlo, že by možná bylo lepší, být pouhým strážní
kem a nemít tak velkou zodpovědnost.
„Hlavně nedělejme žádný předčasný závěry," řekl trochu nejistě. „Prostě se
u řeky našly šaty a kabelka. Nic víc, nic míň."
„A jakej závěr není předčasnej?" zeptal se pekař Štangl, stále ještě v pracovní
haleně. „Nebo chcete říct, že chodí někde nahá?"
Strážníci Novotný s Janešem, kteří stáli za Voldánem jako osobní stráž, si jen
vyměnili pohledy.
„To jistě ne," odpověděl trochu váhavě Voldán. „Ale koupat by se taky nešla jen
tak. Měla by plavky."
„Takže chcete říct, že se po Praze prochází v plavkách?"
„Ne. Chci říct, že nevíme, co se stalo."
Štangl nešťastně potřásl hlavou. „Aha. No tak já vám to řeknu. Utopila se."
Voldán si toho dne poprvé, ale nikoliv naposled, pomyslel, že měl vyhovět přá
ní matky a jít na studie.
„To se nedá takhle říct."
„Neuměla moc dobře plavat. Jestli dostala křeč, nebo tak něco...," Štangl se na
chvíli odmlčel. „Co budu dělat?"
231

