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- Nemyslím, kapitáne, že by se zabíjelo kvůli historii, varoval jsem ho. 
- Ne? Tak si poslechněte tohle. Aby toho nebylo málo, tak v autě, když jsme 
sem jeli, mi volali Hynajs z patologie a Kučera z balistiky. Určitě neuhád-
nete, čím zastřelili toho dnešního Rakušáka. 
- Originální kulkou z mannlichera z první světový války, vypálil jsem jen 
tak, co mne první napadlo. 
- Kdepak! zasmál se Twodance téměř hystericky. - Originální kulkou z 
mosina z první světové války. 
- Ne! 
- Ale ano. Pomsta za pradědečky je v plném proudu. Historie není uzavře-
ná. Kdepak předvolební boj pravice s levicí. Nadchází ozbrojený boj mo-
narchistů s republikány. Zborov byl jenom začátek, ještě není dobojováno. 
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  Je to zvláštní město, tahle naše Plzeň. Ta mísa mezi hvozdy a kopci zanesená všemi 
možnými nánosy a vrstvami. Plzeňáci jsou lidé nánosů a usazenin, sedimentů a také sen-
timentů. Nemáme rádi prudké změny. Nic jim není cizejší, než dramatické sopečné kraji-
ny s jejich revolučně žhavým vyvěrajícím magmatem plné ostrých homolí, nedávno za-
tuhlých čedičových špalků a ještě znatelných kráterů. Plzeňáci jsou lidé krajiny, která je 
nesmírně stará, kde se vše drolí a rozpadá, kde je vše splavováno do nějakého centra, 
k nějakému soutoku. No, a na tom soutoku sedíme už přes tisíc let.  
  Nejen na soutoku. Také na hraně a v zemi nikoho, mezi těmi pražskými přemyslovský-
mi rabijáty a Bavory, Babenberky a jejich potomky. Ne, nejsme na hranici českého a ně-
meckého živlu. To tak vypadá jen z Prahy a z východu. Naši sousedé byli odjakživa Bavo-
ři, a to je s dovolením trochu rozdíl, než Němci. Bavoři, a to, co jsme společně s nimi na-
míchali ve starém dobrém Österreichu, to bylo vždycky něco našeho, sousedského, vlíd-
nějšího, než cokoliv jiného v Evropě.  
  Pravda, také jsme si za starého Arnulfa několikrát zaválčili a také jsme tam u nich tro-
chu plenili a plundrovali a naopak oni u nás, ale to nás nerozdělilo. Zkrátka to nikdy ne-
bylo tak žhavé. Možná by se to vůbec nedělo, kdyby se do nás pořád nemontovali z jedné 
strany Pražáci a z druhé Sasíci a Frankové. 
  S pomocí Bavorů byla Plzeň ve své druhé vrstvě katolickou oporou trůnu, ať už na něm 
seděl kdokoliv. Důležité bylo, aby byl legitimním panovníkem. Pak nás nikdo neuplatil, 
ani nezastrašil. Ani šílení puritáni a džihádisté s kalichy na praporech, ani zoufalí stavo-
vé snažící se zavléct národ do německého protestantského světa. 
  Třetí vrstva byla oranžová, republikánská a sociálně demokratická. Dělnická a proletář-
ská. Ale i tady byli socdemáci jiní, než ve zbytku republiky. Sami pro sebe, Plzeňáci pro 
Plzeň.  
  Čtvrtá komunistická vrstva byla cizácká, jalová a neúrodná. Plzeň osvobodili Američani, 
a tak jsme to vždycky viděli jasně. Bavoři za Šumavou nebyli naši nepřátelé, ale staletí 
spojenci, partneři v obchodu a v potírání nepravostí. Hráz socialismu a míru byla hrází 
jen pro ty přivandrovalce a zrádce, co dělali u soudruhů kariéry. Tady jsme panslavistic-
kým vzýváním velkého bratra Rusa na východě nikdy netrpěli. Zbavili jsme se jich, jak to 
jen šlo. Něco se ale usadilo na dně. Bohužel. 
  Pak se vrátili kšeftaři, obchodníci, měšťáci, hospodští, drožkáři a jejich divadelní mafie. 
Ti už ale neslouží králi ani Bohu, tím méně proletariátu. Tahle vrstva je kleptokratická, 
zlodějská, nestydatá a duchovně zakrnělá. Jejich životy nemají žádný vyšší smysl. O to víc 
se hemží a dělají zle. Jsou jako bubliny, které se nafukují na bažině živené hnilobnými 
plyny, než prasknou a zbude po nich zase jen bahno a smrad. S Naplaveninami, s bahnem 
a rozkladem máme my Plzeňáci zkušenosti staré dokonce 300 miliónů let. Možná z toho 
bude jednoho dne zase uhlí nebo něco podobného, co shoří na popel. Stvořitel si je už 
nějak použije, jako si použije všechno. 
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Mrtvý v okopu 
úterý 6. října 

 
  Probudil jsem se o půl jedenácté na mně povědomém gauči. Gauč mi pomohl hned v 
prvních vteřinách získat prostorovou orientaci. Takový gauč, potažený olivově zeleným 
semišem, je na světě pouze jeden, a to v obýváku mé haciendy nad Vejprnickým poto-
kem. Byl jsem tedy doma. Za oknem prosvítalo žluté máslové slunce skrze žloutnoucí a 
hnědnoucí listy vlašského ořechu. Paprsky dopadaly pod úhlem a ve spektru takto roz-
svícených barev bylo ještě dost unavené a tmavnoucí zeleně. To upřesnilo časovou ori-
entaci na konec září, nejdéle začátek října. Na moje břicho vzápětí vyskočil malý, skoři-
cově zrzavý kocourek, sotva tak dva měsíce starý, a zaťal do deky drápky. To už mi bylo 
jasné, že se nacházím ve starém dobrém roce 2015, pravděpodobně v úterý 6. října. Zítra 
zničí Juean d´Austria u Lepanra turecké loďstvo. Tedy před 444 lety. 
  Před 100 lety začínal čtvrtý měsíc první světové války. Rakouská vojska zadržela 
Danklovu ruskou ofenzívu v Haliči a hnula se kupředu, osvobodit obklíčenou pevnost 
Přemyšl. Tři prapory plzeňského 35. pěšího pluku byly sotva na polovičních stavech a 
rakouští i čeští vojáci byli v šoku z jatek, které způsobilo nasazení moderních kulometů a 
bezzákluzového dělostřelectva. 
  Jak jsem zatím neřekl, živím se psaním historie a ve svém dýmajícím mládí jsem působil 
jako bývalé soukromé očko. I dnes občas někde něco i vyšetřuji. Spíš pro zábavu, než za 
peníze. U historizujícího detektiva, který musí žít stejně opravdově a intenzivně v mnoha 
světech a dobách, není vždycky tak jednoznačné a jasné, do které ze svých existencí se 
právě probral. Podzimní slunce mne hladilo po tváři a úhel dopadu paprsků naznačoval 
zhruba jedenáctou hodinu dopolední. Skvělý život a nádherný svět. Jsem starý vlk a 
vždycky jsem tíhl k nočnímu životu, což mi působilo problémy kdysi dávno, kdy jsem 
musel po dlouhá léta vstávat před pátou a do šesti se dopravit přecpanými autobusy a 
tramvajemi před škodovácké dílenské píchačky. Po revoluci, jako soukromé očko, jsem 
si režim vstávání a spaní určoval sám a bylo to poněkud divoké období, protože mi ho 
určovala spíše povaha pátrání.  
  Teď jsem si už čtvrtý rok užíval naprosto svobodný život. Psaní denně od večera do 
čtvrté, páté hodiny ranní a dopoledne spokojeně prospat. Byl jsem úspěšně rozvedeným, 
ještě ne úplně starým mužem s odrostlými, již dospělými dětmi. Barák ve stráni nad po-
tokem, na samém okraji skvrňanského sídliště na západní hranici katastru města byl ce-
lý můj a ani po letech samoty mne nic nepudilo k tomu, abych zbytečně lezl nazpátek do 
světa, který mi připadal hloupý, tupý a občas k popukání směšný. Tedy, když nepočítám 
společenský život, přednášky, recepce a pohřby, nějaké vandry s Tvrďákem, obchodní 
cesty za zadavateli nebo po archivech a pamětnících.  
  Jenže můj čmuchalský instinkt mne stále intenzivněji varoval, že svět se zase mění a je-
ho proměna se zrychluje. Spělo to buď k nějakému dobrému zvratu, nebo k naprosté 
anarchii. To se ještě odhadnout nedalo, indicie nasvědčovaly obojímu. Vše jako by se 
kumulovalo právě v tomto roce 2015, ke stoletému výročí děsivé světové války po dlou-
hém období míru. Od poslední války uplynulo dlouhých 70 let a lidé kolem mne jako by 
byli zralí zase na nějaký pořádný průšvih a masakr. Lépe řečeno, cítil jsem, že se tímhle 
rokem něco zrychlilo a dostalo spád, že se zase o cosi bojuje, a to v celosvětovém měřít-
ku. Jen to zatím nehřmělo nahlas. A začínalo se to blížit k osudovému roku 2018.    
  Stával se ze mne přeborník v nově objevené sportovní disciplíně – vrcholovém gaučo-
vání. Proto byl gauč tím nejdůležitějším kusem nábytku v celém baráku. Na gauči jsem 
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spal, přemýšlel, pil kafe, někdy i jedl, sledoval zprávy a filmy, četl, dělal rešerže a… Ne, na 
gauči jsem nepsal. Psaní vyžaduje určitou kázeň a disciplínu. Musí mít nějakou formu. 
Psaní je zápas s materiálem, látkou, tématem. Psaní vyžaduje bdělost a soustředění, řád 
a program. U toho musíte alespoň sedět, a hezky u stolu, na tvrdé rovné židli. Kdysi dáv-
no u toho dokonce stáli. 
  Právě jsem nasypal kávu do hrnku s portrétem Ferdinanda d´ Este (toho zamordované-
ho v Sarajevu) a sáhl po modré konvici, která u mne bez ustání stojí na kamnech, abych 
měl kdykoliv k dispozici horkou vodu na kafe, když se ozvala prudká palba dvanáctili-
berních houfnic. Už dávno se nekrčím, protože tuhle znělku, nastavenou na příjem SMS 
zpráv svého mobilu, mám nahranou ze slavného Bondarčukova filmu Waterloo už 
nejméně tři roky. V klidu jsem zalil kávu, ochutil rumem a mlékem, vrátil se na gauč a 
přečetl si vzkaz:  
  oblecsesemtamzamomentmamepripadtvrdak 
  Tvrďák. Pořád se ještě nenaučil dělat mezery a psát velká písmena na svém mobilním 
telefonu. Ne, že by na to neměl dost inteligence, ale Tvrďák byl prostě takový. Neuznával 
pauzy, mezery, ani zatáčky. Tvrďák šel vždycky na věc rovně, přímo, bez oddechu a tvr-
dě. Dokázal zahnout, jen když se jednalo o křídelní obchvat nepřátelské pozice. Tvrďáka 
jsem poznal v roce 1979, kdy se on právě vrátil z vojny a já měl zhruba rok před nástu-
pem. Tehdy mne a celou naši vyučeneckou partu, těsně po vyučení, umístili do jednoho 
ze škodováckých provozů Vlajky a odznaky. Dnes se mi zdá jako veliká legrace, co onen 
závod vyráběl a v jak gigantických sériích, ale byla taková doba a nebyla to vůbec legrač-
ní doba. Navzdory tomu, jsme byli mladí vlčáci, co si chtěli ukousnout svůj díl světa a ži-
vot nás doposud nezatížil žádnou zodpovědností. Vše bylo ještě před námi, otevřené a 
plné chutí i vůní. Byla to doba vzdoru proti měšťáckému zapšklému a plebejskému světu 
předstírané slušnosti, co do zjevu, a velké sprostoty, co do mezilidských vztahů. Vysmí-
vali jsme se tomu pokryteckému světu a provokovali ho, což nám přinášelo nemalé pro-
blémy. Tvrďák měl za sebou dosti drsnou anabázi u takzvaných Cihlových kápí, speciál-
ních vojenských jednotek určených pro záškodnické akce v městském a urbanizovaném 
terénu. Měl skvělý výcvik a s nikým se příliš nemazlil. Choval se ale, na rozdíl od nás, 
uvážlivěji a o světě i o lidech již něco věděl. Pomohl mi tehdy na dílně z dosti ošklivého 
průšvihu, do něhož mne dostala má vlastní pitomost a zrada některých členů party, kte-
rým jsem neopatrně důvěřoval, jen proto, že se mnou tři roky sdíleli učňovské trable. 
Naše charaktery a povahy se teprve utvářely. Byly jsme budoucí sochy ve fázi hrubě ote-
saných balvanů. Naše tváře, výrazy, řeč i gesta ještě neodpovídaly rýsujícím se charakte-
rům, ještě lhaly o tom, kým jsme a budeme. To přišlo někdy po třicítce a v padesáti už to 
bylo v ksichtu zapsané docela jasně. Organizovali jsme spolu tehdy jakousi bláznivou ali-
anci, jejímž programem byl záměr zlikvidovat ekonomiku Dopravního podniku města 
ježděním načerno a zapojením co největšího počtu pasažérů. Liga černých jezdců. Z toho 
záměru je nejlépe vidět, jak jsme byli tehdy naivní. Užili jsme si ovšem dost legrace a 
všechno skončilo zradou, průšvihem, výhledem na vyšetřování Státní bezpečností a pří-
padný výstražný veřejný soudní proces. Já měl být obětním beránkem, ale Tvrďák tehdy 
věděl jak z toho ven. 
  Po vojně jsme spolu dlouhá léta jezdili víkend co víkend trampovat do lesů a užívali si 
relativní svobody tuláků. Naše cesty však vedly jinudy, tak, jako nakonec vedou cesty 
všech lidí, i nejlepších přátel, jakkoliv mohou vést nějaký čas vedle sebe. Zatímco mne 
svedly trampské skupiny orientující se na intelektuální, tvůrčí a literární stránku hnutí, 
Tvrďák vedl party, které inklinovaly k drsné militantní podobě trampingu a vyžívaly se 
ve zkouškách na hranici přežití. V polovině osmdesátých let jsme oba, stejně jako velká 
část svobodomyslných a propagandou nezblblých individualistů, začali cílevědomě pra-
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covat proti slábnoucímu komunistickému režimu, ovšem každý po své linii a každý po-
někud jinak. 
  Život nás znovu svedl dohromady asi dva roky po převratu. V únoru roku 1991 nastou-
pil do funkce generálního ředitele plzeňské Škodovky ing. Ladislav Novák, starý osma-
šedesátník1 z válcoven, s nímž již několik let spolupracoval Tvrďák na jistých podniko-
vých protirežimních aktivitách. Tvrďák se tak, coby prověřený a spolehlivý muž, dostal 
přímo do kanceláře generálního ředitele, kde plnil funkci kontroly úkolů z porad, ale ve 
skutečnosti zajišťoval pro „generála“ cosi na způsob ochranky a rozvědky. V květnu pak 
došlo k záhadné krádeži půlmiliónového balíku přímo ze zamčeného trezoru v generálo-
vě kanceláři a Tvrďák si vzpomněl na mne. Tou dobou jsem totiž už provozoval docela 
slušně zavedenou živnost soukromého očka, tedy vlastní pátrací agentury, a měl jsem za 
sebou několik úspěšných případů, z nichž jeden se dostal i do novin. Také jsem byl lite-
rárně činný a právě mi vyšla má románová prvotina. Plácli jsme si a já, bývalý frézař z 
dílen, jsem nastoupil do funkce tiskového mluvčího „generála“ Nováka. Opět to měla být 
pouze krycí funkce a mou skutečnou prací bylo, ve spolupráci s Tvrďákem, vyšetřovat 
choulostivé případy, jejichž průběh a výsledek mohl mít negativní dopad na mediální 
obraz vedení koncernu.  
  Řešili jsme pak s Tvrďákem několik docela inspirujících případů a stali se svědky po-
stupného rozpadu kdysi věhlasné fabriky, úpadku vztahů mezi lidmi a kolosálního, vět-
šinou legálního rozkrádání. Naší úžasnou výhodou bylo to, že jsme fabriku znali odshora 
i odspodu a dokonale jsme se vyznali ve zdejších poměrech. To nám umožnilo porozu-
mět věcem, do nichž by běžná kriminálka nikdy neměla šanci proniknout. Plzeňskou 
mordpartu tehdy vedl jistý kapitán Twodance, jenž byl naštěstí rozumným a férovým 
chlapíkem. Twodance si brzy uvědomil, že bez naší pomoci je ve Škodovce naprostým 
slepcem a několikrát spolupráci dokonce vyhledal. Toleroval nám i pátrání na vlastní 
pěst a stali jsme se do značné míry přáteli. Poslední případ nám na odměně od jistého 
poškozeného soukromého podnikatele vynesl dohromady něco přes dva milióny korun, 
což byla tehdy závratná suma. Zachránili jsme mu mnohem víc a jednalo se o dvě dosti 
brutální vraždy.  
  Na podzim roku 1992 rezignovala správní rada koncernu a s ní rezignoval na funkci 
generála i Novák. Rezignace byla důsledkem letních parlamentních voleb, které vynesly 
do vlády Klausovu privatizační kliku, která začala dělat s celým státem totéž, co se již dě-
lo se Škodovkou. Novákova rezignace znamenala automatickou výměnu celého osazen-
stva kanceláře generálního ředitele a nám bylo jasné, že se z nás v několika dnech stanou 
nezaměstnaní. Jako tiskový mluvčí jsem byl často pověřován doprovázením celých dele-
gací cizinců a návštěvníků podniku, kterých bez ustání přibývalo a jejichž zájem se zvy-
šoval do té míry, že jsme ani já, ani celé cizinecké oddělení, nedokázali příval zájemců 
zvládnout. Cizinci byli více než ochotní platit za cokoliv a vyskytly se mezi nimi i týmy 
filmařů omámené skvělými originálními exteriéry zachovalé staré části fabriky, možná 
nejstarší tohoto druhu v celé Evropě. Přivedlo mne to na nápad podnikat v této oblasti a 
v okamžiku Novákovy rezignace jsem měl již pro podobné případy připravenou regis-
trovanou živnost. Chyběl mi jen spolehlivý partner a smlouva s podnikem o výhradním 
monopolu na zajištění průvodcovských a vlastně turistických služeb. Za normálních 
okolností bych podpisu smlouvy nikdy nedosáhl, ale odcházejícímu Novákovi se můj ná-
pad jevil jako skvělý vtip a časovaná mina, kterou zde zanechá budoucímu vedení kon-
cernu. Záhy jsem měl v kapse neuvěřitelnou smlouvu na desetiletý pronájem a správu 
muzea i archivu Škodovky a všechna výhradní práva cestovní kanceláře po Škodovce 
s názvem FACTORY TOUR COMPANY. Pro turistiku nevelké území, ale nesmírně přitažli-
                                                           
1  Míněno reformní aktivista roku 1968. 
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vé a navíc se zajištěným monopolem. Tvrďák byl okamžitě pro a tím se finanční vklad 
zdvojnásobil. Angažovali jsme škodováckého historika dr. Pěničku a báječnou překlada-
telku Řežábkovou. 
  S FTC jsme vydrželi celých třináct dalších let, než se rozkradená Škodovka definitivně 
rozpadla a rozdrobila na množství nezávislých podniků spojených se zahraničními part-
nery. Opět jsme si užili spoustu legrace s našimi prohlídkovými programy jako: Podni-
ková byrokracie, Sex na pracovišti, Pracovní úrazy, Zločin v industriálním prostředí a 
podobně. 
  V roce 2005 jsme s tím sekli a odešli do mírně předčasného důchodu. Důvodů k uzavře-
ní našeho zlatého dolu se sešlo povícero. Já měl tou dobou už vydány knihy, mezi nimi i 
kompletní historii uhelného dolování na Plzeňsku. Na to reagoval zájmem můj kamarád, 
toho času starosta jednoho městského obvodu a v dohledu byla první zajímavá zakázka. 
Nikdy jsem se nehlásil ke skutečným historikům, ale jako jediný široko daleko jsem do-
vedl cosi jako poutavě převyprávět telefonní seznam nebo jakékoliv množství suchých 
faktů a dat, a to byla moje deviza.  
  Tvrďák ustál jednu ošklivou rodinnou i osobní tragédii, zřejmě proto, že nebyl žádným 
internetovým intelektuálem, ale rváčem, který ví, že život se nemazlí a svět se projevuje 
tím, že klade odpor. Škodovka svedla naše cesty na celých patnáct let do těsné blízkosti a 
vedla je po jakési paralelní trajektorii. Nyní se od sebe opět mírně vzdalovaly, ale nikdy 
ne natolik, abychom ztratili jeden druhého z dohledu. Jen jsme si dopřáli větší osobní 
operační prostor.  
  Před pár lety jsem v důsledku rozpadu své rodiny uvěřil a nechal se po létech pohanství 
pokřtít. Možná právě tohle nás jaksi nakoplo a poněkud vzdálilo, protože Tvrďák zůstá-
val ateistou a vždycky tíhnul k tomu, co mohl vzít do ruky, osahat, očichat a ochutnat, co 
mohl bezprostředně vidět, co se dalo zastřelit, ulovit, s čím se mohl poprat a zvítězit. 
Tvrďák viděl a čichal vynikajícím způsobem a v tomto materiálním světě se orientoval s 
bravurou dravce a válečníka. 
  Od chvíle, kdy jsme se v jedenadevadesátém sešli na generálním ředitelství, jsme spolu 
nepřestali jezdit do lesa, sjíždět řeky, prolézat jeskyně a lézt na vysoké kopce. Při našem 
způsobu života jsme museli vypadnout ven nejméně jednou za měsíc a vyčistit si hlavu. 
Nikdy nás nepřestaly zajímat záhady, ale už pár let jsme žádnou neřešili. Až teď… 
 
  Tón Tvrďákovy esemesky byl přes svoji stručnost naléhavý. Něco se muselo stát. 
  Než jsem stihl usrknout kafe a zavzpomínat, už dupal po dřevěné předsíni a klinkal vel-
kým zvoncem, který mi visel nade dveřmi. 
- No jo, snad se to nezblázní… 
- Právě, že by mohlo, vybafl bez přechodu. – Čau, Holmesi, hele musíme rychle, než se 
tam dostanou policajti. 
- Kam vlastně? 
- To ti vylíčím cestou. Dělej, hoď něco na sebe a jedeme do Třemošný. 
  Třemošná je městečko, asi deset kilometrů od Plzně k severu, na výpadovce k Žatci. Můj 
kamarád Mireček Svoboda tam provozuje EXODUS, dům pro rehabilitace tělesně posti-
žených, takže jsem se do Třemošné občas dostal a trochu znal prostředí. Také jsem tam 
nedávno pátral kvůli své knize o dolování Tvrďák měl svůj historický džíp Willys pích-
nutý jen tak na trávníku u spodních vrat mé zahrady a ani nezajížděl dovnitř. Hodil jsem 
na sebe džíny, vestu a zeleného Parkera, kdybychom zůstali do noci. Ostatně, bylo ještě 
poměrně teplo. Sotva mne nechal zamknout vrata. Naskočil jsem, už když se rozjížděl. 
- Hele, zase to nepřeháněj. Ať někdo jinej nemusí vyšetřovat jak dva vandráci v pan-
gejtu k ouhoně přišli. 
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- Neboj se, zamrkal a zařadil se do proudu. – Znáš Pětatřicátníky? vyplivl záludnou 
otázku. 
- Jasně. Hoši jako květ. Na vás bylo vždycky radost pohledět cárára… Někdo vykradl 
muzeum? 
  Vlastně to byla divná otázka. Kterýpak Plzeňák by nic nevěděl o 35. pěším pluku? Jméno 
Pětatřicátníci patřilo k Plzni stejně neoddělitelně jako Škodovka, Prazdroj a Gambrinus. 
Nemohl bych být plzeňským historikem a nevědět nic o historii 35. infantery regimentu. 
Vlastně jsem o něm věděl hodně. I to, že pluk přečíslovali už komunisté v padesátých le-
tech na jakýsi 68. motostřelecký Hronský, že po revoluci zbyl již jen jakýsi prapor v Ja-
novicích, kterému dali čestnou nálepku Pětatřicátníci a v rámci vojenské reformy v roce 
2004 ho Vašík Havel zurušil úplně. Takže jakýpak pluk, když žádný nebyl?  
- Myslím kluky z kávéháčka, ušklíbl se Tvrďák. 
- Z kávéháčka?  
- Klub vojenský historie, upřesnil. – Ká vé há. V podstatě jde o spolek chlapů, co si hra-
jou na první světovou válku, nosí rakouský mundůry a provokujou tím Čecháčky. Už jsi 
je určitě viděl. Dělají stafáž při kdejakým výročí. Třebas když se instalovala pamětní des-
ka tam, co dřív stály kasárna. 
- Aha. Stříleli čestnou salvu, to si vzpomínám, ale já myslel, že si na to město najalo 
nějaký herce a dali jim mundůry z divadla. 
- Na to zapomeň, uchechtal se. – Divadelní sklady byly rozkradený překupníkama 
hned po revoluci. Tam už žádný mundůry nenajdeš. Tihle kluci založili spolek už před 
revolucí. Vzniklo to z nějakýho tajnýho westernovýho střeleckého klubu. Prostě nadšen-
ci, co si chtěli zastřílet, nevzali je do Svazarmu a začaly je zajímat historický zbraně. Za-
čala je bavit světová válka a císařskej erár. Takovejch historickejch jednotek je po repub-
lice víc, desítky. Teď je to nová móda. Vznikají všude tam, kde existovaly kdysi jednotky 
s tradicí. Dělí se na americkou armádu, Wehrmacht, na legionáře, na prvorepublikový 
útvary a starý Rakousko. Patří k nim taky šermíři. Někteří dělají třicetiletou a sedmiletou 
válku, někdo napoleonský období, někdo dobu rakousko - pruský války. Mají na to něja-
kou alianci, která je sdružuje. Říkají tomu Komitét.  
- Takže herci, trval jsem na svém. – Šmidra v rakouským mundůru. 
- Opovaž se před nimi vyslovit slovo herci, varoval mne Tvrďák. – A už vůbec nevy-
slovuj slovo Švejk, jestli fakt nechceš přijít k ouhoně. Jsou na to docela alergičtí. Nejmíň 
polovina z nich jsou skutečně přesvědčení monarchisti a starý dobrý Rakousko je pro ně 
zaslíbenou vlastí. Rájem, kterej jim zničili republikáni, když chtěli rozkrást šlechtickej a 
církevní majetek. 
- No, tak tuhle módu jsem už zaregistroval.  
- Občas je to dost slušnej kšeft, doplňoval Tvrďák mé znalosti. – Část z nich dělá ty sta-
fáže a přehlídky na smlouvu, když jsou někde nějaký slavnosti, takže něco jako agentura, 
která podniká v kultuře za peníze. Dost přísně si hlídají, aby jejich uniformy, výstroj a 
výzbroj byly co nejpřesnější. Cvičí podle dobových předpisů na rakouský povely. 
- A co s tím? Někoho zapíchli bajonetem? 
  Tehdy mne ještě ani ve snu nenapadlo, že by tyto divadelní jednotky mohly disponovat 
ostrými a funkčními střelnými zbraněmi. Jak říkám, viděl jsem je jednou střílet salvu 
slepými náboji, ale automaticky jsem tehdy předpokládal, že jim na to ty pušky půjčili, 
nebo že šlo o takzvané salutky, kopie dobovývh pušek, které mohou střílet právě jen sle-
pými. 
- Já přesně nevím, přiznal se Tvrďák. – Jedna mrtvola by tam ale byla. Volal mi kámoš, 
co pro ně dělá pyrotechnický efekty. Teď o víkendu mají mít v Třemošný bitvu. Tedy si-
mulaci prvoválečný bitvy na Sanu. To dělají každej rok legálně, mají to povolený, protože 
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je to atrakce. Na louce pod nádražím jim vždycky místní bagrista ze statku vyrejpá záko-
py. No, a zrovna dneska ráno je začal rejpat. A prej tam vyrejpal nějakou starší mrtvolu, a 
jak to vypadá, je oblečená v rakouským mundůru. Budou muset volat policajty, ale Roz-
buška Kent chce, abysme to viděli dřív my. 
- A proč my? 
- Protože asi tuší nějakej průšvih a chce, aby vyšetřoval ještě někdo soukromě, nezá-
visle. Jinak by to policajti asi zametli pod stůl, nebo co. A nás dva zná ze Škodovky, jako 
soukromý očka. 
- Tomu rozumím, ale nerozumím, proč to chce pyrotechnik? Jestli našli starou mrtvo-
lu v zemi, tak co to má společnýho s pyrotechnikou? 
- No jo, člověče, zarazil se Tvrďák. – To je fakt divný. Rozbuška není členem žádnýho  
kávéháčka. Je profesionál. Byl se mnou na vojně jako pyrotechnik a teď má firmu, co dělá 
ohňostroje. Zná se s nimi a vždycky jim udělá, jenom tak, za cenu materiálu, nějakej ben-
gál. Takový ty efekty, jako, že na bojiště dopadají dělostřelecký granáty a tak… Že by ta 
mrtvola byla roztrhaná nějakou pyrotechnikou? No, měl dost nahnáno, když mi volal. 
- Tak tomu bych už rozuměl, odtušil jsem. – To by pro něho mohlo znamenat průšvih, 
jestli jim dělal pyrotechniku i loni, nebo v předchozích letech. 
- Proč loni? 
- Říkal jsi přece, že mrtvolu našel bagrista, když začal rejpat zákopy. Ještě nebyly vy-
rejpaný. Tak hádám, že mrtvola neležela jenom tak na louce, že jí vyrejpal v zemi. To 
znamená, že tam byla asi zahrabaná a říkáš, že bitvu tam dělají každej rok. Takže umrlec 
bude nejspíš z loňska, jestli ne starší. 
- No jo, člověče. To je fakt… 
  Prohnali jsme se severním předměstím, odporným kaňonem šedých paneláků, super-
márketů a benzínových čerpadel a Tvrďák zanořil svůj džíp do lesů mezi Plzní a Tře-
mošnou. Za dalších pět minut sjel z výpadovky, prosvištěl městečkem a pod nádražím 
odbočil na polní cestu do luk. Zaparkoval vedle šesti civilních vozů různých typů a stáří. 
  Nad uvadající nazrzlou zelení louky byly vidět navršené hromady hlíny vyhrabané po-
dél poměrně složitého labyrintu zákopů. Na západní, tedy od nás protilehlé straně, stál 
žlutý bagr CATERPILLAR s lžící, položenou na zemi. Vedle postávala parta chlápků v 
montérkách, nějací civilní čumilové a druhý hlouček chlápků, v jejichž oblečení domino-
valy části z vojenské výstroje všech možných armád a dob. Na takovou společnost jsem, 
konec konců, z trampského prostředí zvyklý, a mám ji raději, než nějaké panáky v kvád-
rech. Nebyla tu ovšem žádná rakouská uniforma a Tvrďák mi vysvětlil, že to jsou jen ně-
kteří kluci z kávéháčka, kteří akci organizují a dnes přijeli dohlédnout na to, aby se kopa-
lo podle plánu, takže si nevzali uniformy a přijeli v tom, co považují za civil. 
  Ze skupiny se oddělil chlápek, asi v našem věku, obtěžkaný pořádným břichem a ještě 
jeden na sirku ostříhaný typ v černé kožené bundě. 
- Sláva, stihli jste to, vrhl se ten v kožené bundě k Tvrďákovi. 
- Tohle je slavnej plzeňskej Holmes Honza Volf, představil mne. – Zatím vypátral 
všechno, do čeho se kdy pustil. 
- Já jsem Rozbuška, představil se oslovený, jehož přezdívka byla evidentně odvozena 
od jedné postavy ranče Diagonála Y ze Schafferova Muže se srdcem kovboje, kdysi kul-
tovní knihy westernového trampingu. 
- Vašíček, zasalutoval ten s velkým břichem a delšími šedivými vlasy staženými do 
gumičkou culíčku. 
- Major Vašíček, upřesnil Tvrďák. – Jára je velitelem první kompanie pluku. Možná 
bys ho mohl znát jako Mawericka. Kdysi dávno jezdil za T. O. Střelci dolů na Plesnivku. 
- To jsme byli ještě mladí a hubení, usmál se Vašíček jakoby s omluvou. 
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  Napadlo mne, že si Jára potrpí na vojenské vystupování a do role majora se vžil natolik, 
že o tom přesvědčil i sám sebe. Hodlal jsem to respektovat. Mám jisté znalosti z praktic-
ké psychologie a vím, že takové lpění na roli zpravidla pro onu osobu znamená nedosta-
tek vlastní identity, nebo také snahu vlastní identitu zapřít a zamaskovat. Člověk zpravi-
dla hraje to, čeho se mu ve skutečném životě nedostává. Pokud někdo tak přesvědčivě 
hraje velitele a vojáka, ve skutečné válce bych ho za velitele nechtěl. Pokud si někdo hra-
je na disciplínu, když nemusí, můžete se vsadit, že pod slupkou uniformy se skrývá anar-
chista, bordelář, a ve válce by byl ulejvákem nebo rovnou sabotérem a na disciplínu by 
nejvíc remcal. Pokud si někdo hraje na přísahy a loajalitu, vezměte jed na to, že ve válce 
by první přeběhl k nepříteli a vyzradil by nepřátelským dělostřelcům pozici svých kama-
rádů. Byla tu ale stále ještě možnost, že major Vašíček a jeho kumpáni nic nehrají, že tací 
skutečně jsou. Ovšem, aby člověk takovým skutečně byl, to vyžaduje zajímavou minulost. 
- Tak jo, řek jsem. – Co jste vyhrabali a kde to máte? 
- Támhle u bagru, ukázal major Vašíček. 
  Čekal jsem něco jiného. To, co tu bylo k vidění, působilo dosti bizardním a neskutečným 
dojmem. Zákop se lámal v tupém úhlu a ve špici zlomu bagr vyhrabal čtvercovou kaver-
nu, místo, kde se mohlo shromáždit více vojáků najednou. Ve válce se v takových kaver-
nách umisťoval kulomet, vysílačka, nebo velitelství nižší jednotky. Kaverna byla o metr 
hlubší než běžný zákop. Zákopy byly poměrně ostře vyryté do jílovité, mírně vlhké půdy 
a stěny držely tvar, nebortily se, ani nesypaly. S výjimkou severní strany kaverny, kde se 
stěna přece jen trochu zbortila a vyčnívaly z ní dvě nohy oblečené v šedavé modři staré 
rakouské uniformy. Zbytek těla, od kolen výše, stále ještě vězel pod hlínou ve stěně ka-
verny. Tedy možná. Pravá noha, zřejmě působením lžíce bagru, přišla o botu a to, co tr-
čelo z nohavice, ukazovalo nezkušeným, jak asi budou jejich ostatky vypadat rok poté, 
kdy je po smrti pohřbí, když je nenechají zpopelnit. Pokud jsem mohl posoudit, byla to 
mužská noha a mrtvý ležel v zemi, ne více než rok. 
  Seskočil jsem do kaverny a zblízka si prohlédl vyčnívající ostatky. V tomhle případě 
jsem nemusel dbát na to, abych na místě činu nezanechal otisky bot nebo prstů. Na no-
havicích z kopřivově zelené látky a na botách nic nenormálního. Tedy, až na botu, která 
spadla z nohy. Byla to na první pohled vojenská holínka z poctivé hověziny s poctivě při-
šitou a cvočky přibitou podrážkou. Starší práce, které rok pod hlínou nikterak neublížil. 
Ze zbytků nohy visely cáry něčeho, co mohlo být před rokem o dost méně poctivě plete-
nou ponožkou, ale ponožkou značky TREK, která rozhodně nepatřila k fasované výstroji 
před sto lety, kdy muži v těchto uniformách rukovali a odjížděli do Haliče. Holínka z po-
ctivé, stářím popraskané hověziny naproti tomu vyhlížela skutečně historicky. Měla na 
podrážce rezavou podkůvku a na jednom místě z ní čouhaly dřevěné floky.  
- S tím nic nenadělám, řekl jsem rovnou a vyskočil z jámy. – Nemůžeme ho vyhrabat 
dřív, než přijedou policajti. To by nám utrhli hlavy a zahrabali by nás tam místo něj. 
- To je pravda, podpořil mne Tvrďák. – Já poldy znám. A co si o tom myslíš? 
- Moc toho k vidění není, odtušil jsem. – Řekl bych, že je opravdu mrtvej, ale nedá se 
zjistit příčina smrti. Předpokládám, že je to chlap a odhadem je tam asi tak rok. To zna-
mená, vzhledem k tomu, že má na sobě uniformu, tak od loňský bitvy. Možná se mu něco 
stalo, zůstal tam ležet, nikdo si toho nevšiml a bagr ho další den zahrnul, když likvidoval 
zákop. Podívejte se ale na hlínu. Je tady nahoře asi 30 cm ornice a potom jíl s pískem. 
Když je tahle směs polosuchá nebo suchá, je tvrdá jako kámen a zákopy proto drží tvar. 
Stěny není třeba vyztužovat, nebortí se. A teď koukej na severní stranu kaverny, co leží 
mrtvola. Hnědej pruh ornice nahoře chybí a stěna kaverny nedrží tvar. Když sem hrábli 
lžící bagru, vyvalila se. Oni chtěli vyházet ten sypkej materiál a ukázaly se jim nohy. 
Zrovna v tomhle místě je půda sypká, ale všude okolo je pevná a dobře drží stěny.  
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- Zrovna v tomhle místě nemá strukturu ornice nahoře a jílu dole. To znamená, že 
právě tady, u severní a částečně západní strany kaverny se už kopalo. Ornice se smísila 
s podkladem. Jíl dobře izoloval mrtvý tělo, takže se moc nerozkládalo. Tyhle nový zákopy 
se evidentně kopou na místě, kde před tím nikdy nebyly. Ve slehlý a pevný jílovitý hlíně. 
Akorát v místě, kde leží mrtvola, už zákop asi probíhal loni a byl jenom zasypanej, proto 
tam hlína nedrží tvar. Ale mohlo tam bejt vykopaný leccos, ne zrovna zákop. Třebas jen 
hrob. 
- To je pravda, nadechl se v úžasu Vašíček. – Ty budeš fakt asi detektiv. Každej rok se 
dělá trochu jiný schéma zákopů. Právě proto, aby se stěny nesypaly. A letos prvně až ta-
dy nahoře, tak blízko u nádraží. Vždycky se kopaly dole od cesty. Ale horním okrajem 
mohly zasahovat až sem. To by souhlasilo. Tohle byla asi tenkrát poslední kaverna na 
jižním křídle. 
- Existuje nějaký kreslený schéma těch zákopů? 
  Vašíček mi beze slova podal zmuchlaný papír se zakresleným letošním plánkem. Dal 
jsem ho Tvrďákovi, aby ho obkreslil. 
- To si nechte, máme jich dost. Rozdáváme je velitelům s vyznačením, kam mají umís-
tit svou jednotku v bitvě.  
- A loňský schéma? 
- To tady nemám, ale v papírech doma ho najdu. My to schováváme do pochodovýho 
deníku pluku. Doma budu mít všechny plánky od roku 2001, co tu děláme bitvy. A pama-
tuju se, že se nám v minulejch letech taky stalo, že někde zákopy nedržely tvar, protože 
tam byly už před tím. 
- Tak bacha, pánové, už je to tady, upozornil Tvrďák. 
  Ani jsem se nestačil zeptat na pyrotechniku a ze silnice na polní cestu zahnula dvě poli-
cejní auta. Také jsem nemusel moc hádat, kdo z jednoho z nich asi vystoupí. Mordparta 
byla v Plzni jen jedna, a pokud jsem věděl, vedl ji stále týž člověk. Jak jsme věděli, už byl 
majorem. 
  Twodance si na to vzal lakýrky, což mu mohlo projít bez následků ještě na nedotčeném 
trávníku. I tak musel projít nesekaným pruhem louky a na manšestrovém obleku mu za 
moment chrastil celý věnec suchých přilnavých semínek svízele přítuly a koukolu neboli 
knoflíků. Vztekle rozhrnoval metrové bodláčí a ledva se vymotal z buše, zahučel polo-
botkami rovnou do hromad mazlavé hlíny. Policisté museli přeskočit několik, více než 
metr širokých okopů, a než se dostali k místu činu nebo spíše nálezu, vypadali jako zá-
stupci zemědělského lidu z Polabí. 
  Twodance naprosto ignoroval ponuré shromáždění a okamžitě zabodl smrtící pohled 
do mne. Jeho tvář zpřísněla. 
- Bárta a Volf? zahřměl. – Já se na to… Dneska mám opravdu smolný den. 
- Nepřehánějte, majore, napomenul ho rozšafně Tvrďák. 
- Jak, nepřehánějte? Kdykoliv se někde vyskytnete vy dva, znamená to nekonečnou 
řadu průšvihů. Znamená to, že budou další vraždy, že se bude vraždit naprosto nestan-
dardními i vysloveně bizarními nástroji, za záhadných, ba přímo mystických okolností, 
že místo vyšetřování bude celý policejní tým hlídat vás dva, že se při tom najde nejméně 
jeden poklad, že mi bude na paty šlapat kdejaký papaláš, že to schytám shora a nakonec, 
ke všemu… že na to ještě přijdete sami. Tak co já tady vůbec dělám?  
- No, chechtal jsem se již otevřeně. – Někdo to přece musí zaprotokolovat. 
- Nebuďte drzý, pane Volfe. Máme teď nové heslo: Pomáhat a chránit! Vymyslel nám 
ho pan ministr vnitra, když nám snižoval platy a výsluhy, a napsal nám ho i na auto. Já ho 
chápu tak, že namísto papírování budu vyšetřovat a vy se budete jen z dálky koukat. A 
vůbec. Jak to, že nejste ve Škodovce?  
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- Tam jsme skončili, ubezpečil jsem ho. – Firmu jsme zabalili už před devíti roky. 
- No, tím se všechno vysvětluje. Z fabriky vás vyhnali, tak se teď mohu těšit na to, že 
mi budete fušovat do řemesla i mimo fabriku. Já jdu do penze. Tohle já nemám zapotřebí. 
  Twodance žertoval, ale při tom ze sebe vztekle otrhával různé drápkaté kuličky a to-
bolky. Hoši z mordparty, z nichž někteří nás z dřívějška znali, se vzadu potutelně křenili 
do rukávů. Přes zákopy právě skákala parta techniků s různými kufříky a hejblaty. Ti 
měli alespoň terénní boty. 
- Když už jste tady, tak mi alespoň řekněte, o co tu jde. Jak vás znám, už máte alespoň 
dvacet hypotéz. 
  S hypotézami jsem ho musel zklamat, ale převyprávěl jsem, co bylo zatím k vidění. 
Tvrďák doplnil příběh o tom, jak mu zavolal kamarád, který nás dva zná coby soukromá 
očka ještě ze Škodovky a proto jsme vlastně tady. Twodance slíbil, že onoho kamaráda 
přerazí, zavře a nechá popravit, protože on je příčinou naší přítomnosti a jeho neštěstí. 
Potom, chtě nechtě, musel seskočit do kaverny a podívat se zblízka na končetiny trčící 
z hlíny. 
- Ví někdo kdo to je? křikl zdola. 
   Vašíček bezradně rozhodil rukama a řekl, že podle nohavic a velikosti bot se to poznat 
nedá. Pak dodal, že podle nohavic má mrtvý na sobě oblečenou rakousko-uherskou uni-
formu pěchoty tak asi z první světové války a podle holínek půjde nejspíš o důstojníka. 
- Rakousko – uherskou uniformu? opakoval Twodance nevěřícně. 
  Vašíček překotně vysvětloval, že by mohlo jít o člena jejich, nebo jiného klubu vojenské 
historie, který se zabývá markýrováním slavného období českých národních dějin, jež 
bylo před národem nezaslouženě zatajováno z čistě ideologických a nacionalistických 
důvodů. Tajně jsem doufal, že se Twodancovi představí jako major a vyvolá tím další 
zemětřesení. Twodance, který si svou hodnost poctivě vydřel desítkami let služby, by si 
to mohl brát osobně od člověka, který si frčky na uniformu jen přišil z bůhvíjakého titu-
lu. Vašíček měl ovšem dost rozumu, nebo respektu, aby takovou chybu neudělal. Two-
dance vylezl ven a křikl na bagristu, zda by nemohl vyhrábnout nějakou nakloněnou ro-
vinu, po které by se dalo dolů do jámy normálně chodit, aby nemusel pořád skákat jako 
opice dolů a nahoru. Vašíček se zhrozil, že tak bude kaverna zcela ahistoricky znehodno-
cena a pro sobotní bitvu nepoužitelná. 
- Bitvu?! zařval Twodance a koulel očima. – Jakou bitvu? To vám nestačí jedna mrtvo-
la? Já vám dám bitvu. Kolik je vám let, že si ještě hrajete na vojáky, člověče? A vůbec… Co 
se to tady chystá za lumpárnu? Kolik tu bude lidí? Proč jste takhle zdevastovali louku a 
kdo vám to povolil? Tak honem ven s tím… 
  Velitel kompanie Vašíček se docela zapotil, než dokázal šéfovi mordparty srozumitelně 
odpovědět na jeho otázky. Řekl, že jde o povolenou akci, která se zde koná každý rok na 
podzim, že jde o ukázku bitvy z první světové války, na kterou má přijet asi tři až pět set 
příslušníků vojensko-historických jednotek v uniformách a střílet se bude jen slepými, 
nikoliv ostrými. 
- Střílet?! Vy máte zbraně? Jaké zbraně? Kde jste je vzali? vyřvával Twodance a koulel 
při tom očima.  
  Jediní my dva s Tvrďákem jsme majora dostatečně znali, abychom věděli, že jde pouze 
o jeho svérázný způsob komunikace a zjednávání si autority. Nicméně, zmínka o zbra-
ních, které by mohly střílet i ostrými, ho zřejmě doopravdy vystrašila a přiznám se, že 
mne také. Z dalších dotazů a odpovědí vyšlo najevo, že se zde sejdou stovky chlapíků, 
kteří zcela legálně a na zbrojní průkazy vlastní stovky prvoválečných opakovaček, větši-
nou Mauserů, Mannlicherů, Enfieldů a Mosinů, a mají do nich i ostré střelivo, které 
ovšem tentokrát výjimečně nechají doma pod zámkem. Vyšlo najevo, že někteří z těchto 
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výtečných chlapíků si sebou přivezou funkční těžké kulomety Schwarzlose, Spanadau a 
Maxim, také s bednami plnými napáskované, protentokrát výjimečně jen slepé munice. 
Měly se objevit dokonce minomety, měl přijet obrněný prvoválečný transportér a přile-
tět německý trojplošník Focker s taktéž funkčními kulomety. Když se Vašíček zmínil o 
tom, že akce se koná pod patronátem Památníku národního osvobození a pod heslem: 
Národ ve světové válce 1914 - 1918, Twodancovi začínalo být jasné, že není v jeho pra-
vomoci tuto atrakci zakázat nebo nějak zarazit. Viděl jsem na něm skutečné zděšení a na 
čele mu vyskákaly krůpěje potu. Další průšvihy, které věštil zpočátku spíše jen z legrace, 
se začínaly objevovat nad obzorem v až příliš jasných konturách. 
- Klid, majore, nebádal jej Tvrďák. – Já sem jezdím každej rok a tohle bude už čtrnáct-
tej ročník. Nikdy se tady nic nestalo. 
- Jak to, že nestalo? ukázal kapitán na nohy trčící ze zákopu. – A tenhle je tady už z 
první války? Oběť těžkých z bojů na plzeňské frontě? Nepohřbený z třemošenského 
předmostí? Ne. Ten tady pod hlínou neleží déle než rok, to vám garantuji, pane Bárta. 
Žerty stranou. Tady se loni něco stalo, a ne, že ne. 
- Třemas se loni někdo jen ožral a spadl v noci do zákopu, navrhl Tvrďák. – Bagrista 
ho ráno neviděl a zahrnul zákop. 
- Ožral? otočil se major jako píchnutý vosou. – Jak se může někdo ožrat na akci, kde 
jsou ostré zbraně a tudíž tam nemá co dělat alkohol? 
  Twodance trval na tom, aby bagrista vyhrábl do stěny kaverny přístup. Udělal to tak 
důkladně, že nepřátelský průlom v této části fronty v bitvě o víkendu se stal naprosto 
neodvratnou jistotou. Vašíček se na znehodnocování zákopové linie díval téměř se slza-
mi v očích, cukal mu koutek úst a ruka mu co chvíli nekoordinovaně vyletovala od pasu, 
jako by se chystal protestovat. Hoši z mordparty vytlačili čumily do bezpečné vzdálenos-
ti. Technici vyfotografovali celé okolí a pochopitelně zdokumentovali i nohy. Pak dal 
Twodance pokyn, aby mrtvého pomalu vyhrabali celého tak, že odstraní hlínu ležící nad 
ním. Řekl jsem mu o svém postřehu se sypkou zeminou, která naznačovala, že je jen za-
sypaným loňským zákopem. Zmínka o tom, že se zákopy rýpají každý rok jinak a podle 
jiného schématu, ho evidentně zaujala. 
- Dobrý postřeh pane Volfe. Konečně vás začínám poznávat. 
  Twodance nedovolil, aby hlínu z mrtvoly odebírali pomocí lžíce bagru a dobře udělal. 
Major Vašíček a ostatní historičtí vojáci přinesli, jako gesto smíru, ze svých aut historické 
polní lopatky, které si původně dovezli k úpravě zákopů a kavern, k budování střílen pro 
kulomety a různých schůdků dovnitř a ven. Propůjčili se k nevděčné sapérské práci. 
  Když odházeli necelý půl metr hlíny nad mrtvým tělem, probudil se Rozbuška Kent. Vy-
třeštil oči, oběhl kavernu a zastavil práci kopáčů. 
- Podívejte se na to! vykřikl a rukou odhrabával zbytky hlíny z něčeho, co vypadalo, 
jako puklý párek, když ho necháte moc dlouho ve vřící vodě.  
  Ve skutečnosti šlo o jakousi papundeklovou trubici svisle zastrčenou do země, ale po 
celé délce prasklou a rozšklebenou. Okraje papíru byly roztrhané na cáry a z vnitřní 
strany čímsi začerněné či očouzené. Trubice mohla mít necelých půl metru na délku a 
kdysi možná osmicentimetrový průměr. A nebyla sama. Byly tam v hlíně dvě, sotva metr 
od sebe. 
- Co to tu dělá? rozčiloval se Rozbuška. – To tady nemá co dělat! Od toho já, pánové, 
dávám ruce pryč. Tohle není moje práce. To jsem já nedělal. 
  Twodance zastavil odhazování hlíny a začal zuřícího Rozbušku zpovídat. Nejprve se do-
zvěděl, že mluví s mužem, který při podobných bitvách zajišťuje pyrotechnické efekty. 
Vyšlo najevo, že roztržené trubice také patří k oněm ohňostrůjským efektům a u histo-
rických bitev slouží k simulaci dělostřelecké palby nepřítele na okopy. V praxi Rozbuška 
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každý rok rozmístí po bojišti několik desítek takových náloží. Dává je ale do bezpečné 
vzdálenosti nejméně pěti metrů od nejbližší hrany zákopu. Nikdy nedává dvě nálože blíž 
než na šest, sedm metrů od sebe. Zapustí je do země, ale tak, aby horní část vykukovala 
ven, protože shora nálož chrání jen papírové víčko a po odpálení vylétnou zplodiny kol-
mo vzhůru. Jde pouze o velkou ránu, která se podobá výbuchu skutečného šrapnelu. Pak 
se vyvalí kouř. Nálož sama nemá sílu nikoho zabít, leda by stál přímo nad trubicí a popá-
lily ho plyny. Ale kdyby exploze vymrštila kamínky, nebo jiné tvrdé předměty, kdyby by-
la nálož shora zahrnuta hlínou, k neštěstí by dojít mohlo. Proto Rozbuška označuje umís-
tění náloží metr vysokými zapíchnutými tyčkami s červeným koncem. Potom nálože 
propojí drátky a připojí na svůj ovládací pult. Pult má umístěný tak, aby od něho přehlé-
dl celé bitevní pole. Vojáci již tyto efekty znají a každá bitva má pevný scénář. Rozbuška 
počká, až všichni vlezou do zákopů a nikdo nesmí na začátku bitvy pobíhat mimo zákop. 
Teprve potom zapojí odpalovací drátky na svůj ovládací pult a vystřelí fialovou světlici. 
To je znamení. Velitelé mají instrukce a velí vojákům zastrčit hlavy pod úroveň horního 
okraje okopu. Pak začne odpalovat tyto velké nálože a simuluje dělostřelbu. Na jeho pul-
tu blikají žárovky a ukazují, které nálože již vybuchly a které jsou doposud funkční. 
Jakmile skončí dělostřelecká příprava, vytáhne odpalovací drátky ze svorky a vystřelí 
zelenou světlici. Teprve potom se rozběhne obvyklý scénář bitvy. Bojující jsou před 
bitvou instruováni, jak se mají chovat a která světlice co znamená. Bitvy mají napsané 
scénáře, podle skutečných bitev, které napodobují. To znamená, že si všichni užijí nějaké 
vzrušení, zabouchají si slepými a předem se ví, kdo nakonec vyhraje, kdo má právě ustu-
povat a kdo útočit. 
- Tohle, pánové, je ale něco docela jinýho! vytáhl Rozbuška roztržený cár papundeklu 
ven z hlíny. – Za prvý jsou tady dvě šrapnelky metr u sebe. To nesmí bejt. Za druhý byly 
těsně u zákopu. To už vůbec nesmí bejt. Za třetí jsou roztržený. To znamená, že spaliny 
nevyletěly nahoru do prostoru, jak správně měly. Nahoře něco bylo. Něco leželo na otvo-
ru a ucpalo ho. Možná to někdo zasypal hlínou. Ale to musela bejt pořádná hromada hlí-
ny. Šrapnelky se roztrhly pod zemí, v hlíně a to je rozdíl. To už má nějakou sílu. To už 
musela bejt šlupka. Tohle jsem já v žádným případě nedělal. Za tohle neberu zodpověd-
nost. Já jsem profesionál pánové a mám na to licenci. Tohle je prasárna… 
  V tu chvíli mi došlo, proč právě Rozbuška Kent volal dnes ráno Tvrďáka a dožadoval se 
pomoci soukromých detektivů. Rozbuška Kent měl na hlavě nějaké máslo, a to máslo 
velmi úzce souviselo s tím, co jsme právě našli a vyslechli. 
  Twodance dal pokyn technikům, aby se ujali papundeklových zbytků náloží a pokusili 
se najít zapojení. Nějaké zbytky drátků se posléze našly, ale způsob zapojení z nich nikdo 
již určit nedokázal. Twodance přikázal další opatrné odstraňování hlíny z mrtvoly. Všiml 
jsem si, že sypká hlína, podél těla je promíchána s nábojnicemi jako těsto na bochánek 
s hrozinkami. Byly jich kolem desítky, ale většina z nich již chytala nazelenalé skvrny, 
což znamenalo, že byly v hlíně nejméně od loňska. 
  Když se objevil obličej, major Vašíček se pozvracel. Měl alabastrově bílou tvář a vůbec 
nepůsobil dojmem veterána italské fronty, který viděl již tisíce mrtvol kamarádů roztr-
haných italskými granáty na skalách u Tolminu a strkal jim vyhřezlá střeva zpátky do 
roztržených břich. Musel ho zastoupit jiný, vysoký Pětatřicátník, podstatně otrlejší chla-
pík. Tomu mohlo být něco ke třicítce, neměl na sobě nic z vojenské uniformy, jen zelené 
rybářské kalhoty a praktickou vestu z téhož kompletu. Na hlavě mu seděla docela oby-
čejná džínová kšiltovka a dlouhé vlasy si stáhl vzadu do culíku. Připomínal spíše přestár-
lého hippie než císařského vojáka. 
- Koukejte, má límcovej odznak pětatřicátýho regimentu. No jasně, račí červeň. Je to 
lajtnant, jedna hvězda bez rámečku. 
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- Takže je od vás? zbystřil Twodance. – Od Plzeňáků?  
- No to je právě divný, kroutil chlapík hlavou. – Nám nikdo nechybí. Nás je asi čtyřicet 
a všichni se známe. Od minulý bitvy proběhlo už asi deset akcí, jinde po republice, a 
všichni jsme se tam viděli. Scházíme se na pravidelnejch slezinách každej tejden. Všichni 
jsme z Plzně a okolí. Ono, tedy, není moc vidět, jakej měl obličej, ale tenhle mi nikoho ne-
připomíná. To bychom si snad všimli, kdyby někdo z nás zmizel a rok se neobjevil. My 
jsme v kontaktu telefonama a ímejlama. Je to uniforma poručíka a ti jsou v obou kompa-
niích regimentu dohromady jen tři. Všechny jsem je viděl v posledním tejdnu. Jsem si 
jistej, že svou uniformu všichni tři mají. 
  Nebylo divu, že chlapík nepoznal mrtvého podle výrazu obličeje. Už skoro žádný obličej 
neměl a připomínat mohl tak leda mumii egyptského Tutanchamona. Především neměl 
oči, jen jámy propadlé do prázdných očních důlků. Tenká zčernalá kůže napnutá jako 
papír na čelistech a lícních kostech se místy trhala. Museli ho obrátit, protože původně 
ležel na břiše. Patolog tělo zběžně prohlédl a prohlásil, že příčinu smrti takhle od boku 
určit nemůže. Nevidí ale žádné známky násilí. Vypadá to, jako by se jen udusil pod hlí-
nou, která ho náhle zasypala, takže to mohla být docela dobře jen nehoda. 
  Mezitím se vzpamatoval major Vašíček a pravil, že mrtvý nemá jako leutnant správné 
řemení, nemá šavli se žlutou šerpou a chybí mu spousta jiných náležitostí, které mají 
členové kávéháček povinně mít, aby je pořadatelé pustili do bitvy. Sumky, brodsak a… 
- Hlavně nemá zbraň, uvědomil si Vašíček náhle a s překvapením v hlase. – On nemá 
ani pistoli. Tohle se nemohlo stát během bitvy! zvolal vítězně. – Takhle nevystrojenýho 
vojáka by do bitvy nikdo nepustil. My dbáme o historickou věrohodnost a ústroj si hlí-
dáme. Tohle není možný. Má jenom sako a kalhoty, pásek a holínky. Někde tu možná bu-
de ještě i čepice. Ale to nestačí. Co by tu dělal? Jak by bojoval? 
- Co třeba fotograf? nabídl jsem vysvětlení. 
- Pak by tu ale měl být někde i foťák. 
- To leda, připustil Vašíček. – Tohle mě nenapadlo. Dokumentaristu bychom do záko-
pu určitě pustili, i kdyby neměl úplnou uniformu a zbraň. Dokumentace je potřebná, ale 
my jsme loni měli svýho dokumentaristu s imitací dobovýho fotoaparátu na trojnožce, a 
ten je živej, jak na jaře chroust, jak se to zpívá, že jo… 
  Patolog nechal přinést nosítka, na která opatrně položili rozpadající se mrtvé tělo a vy-
nesli ho z kaverny nahoru na trávu. Twodance nechal důkladně rozkopat a prohledat 
hlínu pod tělem i v okolí těla. Čepice s našitým mosazným jablíčkem a kovovými čísly 35 
se našla, foťák nikoliv. Vašíček identifikoval čepici a dokonce na ní rozpoznal jakýsi od-
znak, kterým byli v roce 1909 dekorováni účastníci manévrů u Velkého Meziříčí.  
- Ale na těchhle manévrech tenkrát Pětatřicátníci nebyli, mudroval pobledlý Vašíček. 
– To je všechno hrozně divný.  
- Vy jste také nebyl u Pětatřicátníků a nosíte jejich uniformu i číslo na čepici, odsekl 
Twodance. - Kdybyste si dal na rakouskou uniformu podvazkový řád nebo rudou hvězdu 
brigád socialistické práce, tak by vám v tom asi nikdo nemohl zabránit. Ten chlapík si 
mohl na čepici připnout odznak třebas jen ze sběratelské vášně. 
  Zaznamenal jsem, že i Vašíček musí mít podrobné znalosti o historii pluku, když ví, na 
kterých manévrech byli a nebyli jeho zástupci. 
  Podporučík Heřmánek si pečlivě opsal údaje z legitimací všech přítomných a pozname-
nal si, jak se kdo k téhle akci má, proč byl dnes na místě přítomen a co má společného se 
sobotní bitvou. Twodance oznámil všem, že si je bude postupně předvolávat k výslechu 
na vyšetřovnu na Chodském náměstí a každý ať se kouká dostavit včas. Když se dozvě-
děl, že Vašíček je také předsedou klubu, vyžádal si kompletní seznamy členů s adresami 
a telefony, aby si osobně ověřil, že nikdo nechybí. 
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- Vy dva, otočil se a namířil výhružně ukazovák. – Znám vás. Ne, že sem v noci poleze-
te a všechno mi tady rozhrabete. Máte to zakázaný. 
  Pak na nás zapomněl a namířil si to rázným krokem k bagristovi, který tělo našel. 
Tvrďák prohodil pár slov s majorem Vašíčkem a hlavně se svým kámošem Rozbuškou 
Kentem, který doposud planul spravedlivým hněvem nad neuvěřitelnou fušeřinou 
ohledně šrapnelek. Přidal jsem se a odvedl Ruzbušku za loket kousek stranou, z doslechu 
ostatních. 
- Tak kolik se ti jich loni ztratilo? 
- Co? Čeho jako? 
- Nedělej blbýho. Šrapnelek, přece.  
- Jak to víš? vyjevil se Tvrďák. 
- Páni, to je přece úplně jasný. Tady najdou mrtvolu v rakouský uniformě, ale zrovna 
Rozbuška, kterej s tím nemá nic společnýho, kromě pyrotechniky, shání nezávislý sou-
kromý očka, aby to taky vyšetřili. Proč právě pyrotechnik má takovej enormní zájem? 
Proč to nenechá policajtům? Protože má asi nějaký máslo na hlavě, a to máslo se týká 
pyrotechniky. Pyrotechnik nějak věděl, že má průšvih, dávno před tím, než se ty roztrže-
ný šrapnelky našly. Bodejť. Je od fochu. Podívá se na utrženej kus svahu a hned ví, jak se 
asi mohla ta stěna takhle provalit do kaverny. Kdyby na mrtvolu někdo házel hlínu lopa-
tou, byly by po lopatě stopy v tý tvrdý části stržený stěny. Po bagru taky. Bagr sice záko-
py zahrnul, ale jen zahrnul. Hlínou z předprsní, kterou před tím vyhrábnul. Bagr nic ne-
strhával. Tak jak se asi mohla tak najednou a čistě utrhnout celá stěna kaverny? Nejspíš 
odpálením. Dynamit tu nikdo nemá, takže jedinou pyrotechnikou jsou tu Rozbuškovy 
rachejtle. Někdo je zahrabal schválně hluboko do země, aby neexplodovaly do vzduchu, 
ale aby vyrobily tlak v zemi. Rozbuška si to uvědomí a vzpomene si, že mu loni nějaký 
šrapnelky zmizely nebo nějaký někomu dal nebo prodal a zfušoval výkazy. Vypadá to, že 
loni došlo k vraždě, a že byly použitý právě ty jeho šrapnelky. Aby se svah utrhnul právě 
takhle, musel je někdo zakopat úplně jinam, než je před bitvou instaloval on sám. To 
fachman pozná. Takže by ta vražda mohla nakonec spadnout na hlavu právě jemu. Nebo 
alespoň podíl na zločinu. Zločinný spiknutí nebo tak něco. Že jo? 
- No jo, podrbal se Tvrďák na hlavě a ostře se podíval na Rozbušku. – Tak kolik se ti 
jich loni ztratilo? 
- Čtyři, zrudl Rozbuška Kent. 
- Jak? Z bedny nebo někdo přemístil ty, co jsi už nainstaloval? Nebo jsi je někomu sám 
dal? 
- Asi z auta, hlesl Rozbuška. – Rozmístil jsem jich dvaadvacet a všechny bouchly v 
bitvě, to jsem kontroloval. Kdyby nějaká nevybuchla, svítila by mi kontrolka. Ty instalo-
vaný určitě nikdo nepřemístil. A nikomu jsem nic nedával, ani neprodával. Nejsem sebe-
vrah a nechci přijít o licenci. 
- Dobře, z auta. A kdy asi tak? 
- To právě vůbec nevím. Instaloval jsem je asi dvě hodiny před začátkem bitvy a to se 
tu po louce už poflakovalo dost lidí. Vojáci i čumilové v civilu. Když je nosím a zakopá-
vám, tak mám kufr u auta otevřenej a moc se nerozhlížím. Já to zjistil až druhej den po 
bitvě, když jsem dělal inventuru. Do auta jsem dával čtyři bedny po deseti kusech. Tři 
bedny jsem otevřel, čtvrtá zůstala zavřená a nedotčená. Z třetí bedny jsem vzal jen dvě, 
ale chybělo jich tam šest. Během bitvy k žádnýmu průšvihu nedošlo, tak jsem byl klidnej, 
a myslel jsem si, že si nějakej pitomec chce udělat doma ohňostroj nebo co… A dneska mi 
to došlo, protože jsem v hlíně nad tou vyhrabanou nohou zahlídnul kousky papundeklu. 
- Aha.  
- Jak se dají odpálit? napadlo Tvrďáka. – Jenom elektricky nebo třebas bleskovicí? 
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- Elektricky nebo bleskovicí, potvrdil Rozbuška. – Jinak je můžeš hodit do ohně a sko-
ro nic se nestane, jenom to trochu prudce hoří.  
- Tady žádná elektrika není, rozhlédl jsem se. 
- Teď ne, ale při bitvě jsou tady auta. Můžeš to odpálit baterkou z auta. Jenom natáh-
neš dráty a pak je zase odneseš. Ale bleskovici má dneska kde kdo a tu zapálíš od cigára. 
  Bleskovice je tenká zápalná šňůra s rychlým hořením, po které jiskra letí doslova bles-
kově, proto musí být dlouhá. 
- Dobře, pochválil jsem ho. – Musím tě varovat. Policajty napadne totéž co mne. Two-
dance, ten major, není žádnej trouba. Tomu to myslí. Takže ti radím, abys jim nelhal. Mu-
síš jim říct to, co nám. My už zjistíme, co za tím je, a myslím, že o licenci nepřijdeš, pokud 
jsi nekecal. Dej si do pořádku inventarizaci a doklady z loňska, ať ti nepřišijou podvod 
v úředních výkazech. Když to dobře dopadne, budeš mít průšvih jedině v tom, že jsi to 
hned nenahlásil. 
  Opustili jsme Rozbušku, který střídavě rudl a bledl. Nechali jsme se pozvat na zítřejší 
pětatřicátnickou slezinu a chystali se jet nazpátek ke mně domů. V tom okamžiku se k 
nám přimotal major Vašíček s tajuplným výrazem v kulaté měsíční tváři. 
- Můžu vám něco říct, pánové? 
- Cokoliv, odpálil jsem. – Hlavně nám nevyprávěj, jak jsi bojoval na Pijávě. To bych ti 
nesežral. 
- Copak já, ušklíbl se. – Ale možná ten mrtvej. Tedy on taky ne, ale jeho uniforma. 
- Cože?  
- Policajtům jsem to neřekl a oni to asi nepoznají, ale ta uniforma je originál. Skutečná 
rakouská uniforma. Není z první války. Tenhle modrej typ se zaváděl po roce 1907. 
V první válce už vojska většinou fasovaly uniformy ve štičí šedi, ale některý jednotky 
mohly mít ještě i tenhle typ. Ve střihu rozdíl není, jen v barvě. Co bych za to dal, kdybych 
takovou měl. Všechno, i odznaky jsou originál. Na čepici má originální odznak z manévrů 
v roce 1909, což byly poslední manévry, na nichž byl přítomnej sám kaisser Franz Josef I.  
- Jestli je to model uniformy zavedenej v roce 1908, tak by ale ten odznak a manévry 
v roce 1909 uniformě odpovídaly, všiml si Tvrďák. 
- To je pravda, potvrdil Vašíček. - Akorát je divný, že plzeňskej regiment na těch ma-
névrech ve Valmezu tenkrát fakt vůbec nebyl. O tyhle věci se zajímám dost podrobně. 
- Originál uniforma je taková vzácnost? vrátil jsem se k tématu dne. 
- To tedy je, nadmul se pýchou. – Co já znám lidi, tak ji nikdo nemá. Jen občas se objeví 
originál bajonet, opasková přezka, sumky nebo odznaky, ale na tom mrtvým je originál 
komplet všechno. My si necháváme šít uniformy u jedný, známý paní. Je to dost složitý 
na střih a dělá se to přešíváním ze švédskejch a švýcarskejch armádních uniforem, co je 
mají ještě ve skladech. Je to prakticky stejná látka, jen trochu zelenější, ale tohle je zaru-
čeně originální erár, ta látka má jinou gramáž. To není ani Švýcar, ani Švéd. Někde uvnitř 
bude možná ještě cedulky výrobce. 
- A zbraně, napadlo mne, - Ty si taky vyrábíte sami? 
- Kdepak, užasl nad otázkou. – Úderníky a pažby bychom zvládli, ale kde bysme 
dneska vzali protahovačku a trny na drážkování hlavní? Vložka s drážkami se pak musí 
do hlavně nalisovat za studena a to chce taky stroj. Vlastně to ještě nikdo nezkoušel vy-
robit, protože Mannlicherů a Mauserů je pořád spousta. Bojovalo se s nimi ještě za druhý 
světový války a jsou jich plný sklady. Po revoluci jich byly desítky jen tady ve městě 
v divadelním skladu a v muzeu, ale to někdo rozkradl a rozprodal. My máme kontakty na 
vídeňskej Arsenal a taky jinde. Dají se pořád ještě koupit přes internet na Aukru tak za 5 
– 7 000 korun. Naše zbraně, to jsou originály. 
- Jedeš domů? zeptal jsem se.  
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- Jo, jedu, ale já bydlím až vzadu v Líních.  
- To se hodí. My jedeme na Vejprnice, tak tě vezmeme. Jestli máme zjistit něco o týhle 
vraždě, tak potřebujeme vidět ty plánky okopů dva roky nazpátek. A taky potřebujeme 
fotky. Máš fotky z těch bitev, ne? 
- Jo. Z loňský bitvy jich mám asi dvě stovky, ale jen digitální, v počítači. 
- Mám flešku, ujistil jsem ho. Tak si je stáhneme. Musíme to mít co nejdřív, tak bys 
nám to mohl dát hned. To nás zdrží jen o deset minut. 
  Vašíček prohlásil, že udělá cokoliv, aby tuhle záležitost někdo vyšetřil a aby se policajti 
nevozili po JEHO regimentu. Pak oznámil svému parťákovi, že ho domů hodíme my, že 
potřebujeme ještě něco probrat. Cestou jsme plkali o významu události a vyšlo najevo, že 
obavy z vyšetřování nemá jen Rozbuška Kent, ale i Pětatřicátníci, potažmo všichni členo-
vé historických jednotek. Zbraně a munici vlastnili legálně a měli jich doma celé sbírky. 
Měli na to zbrojní pasy a papíry, ale ne na všechno. Hnedle každý vlastnil ještě nějakou 
zbraň načerno. Zbraně vyrobené před rokem 1899 bral zákon, u nás, jako sbírkové 
předměty a nemusely na ně být papíry, ale na mladší ano. Vašíček hořel nedočkavostí 
sednout k telefonu a obtelefonovat kamarády po celém světě, aby své černé kousky 
urychleně poschovávali, protože se dají čekat šťáry a vyšetřování velkého rozsahu. Nej-
spíš by Tvrďákovi volali, i kdyby neměl strach z průšvihu kvůli šrapnelkám. 
  Vašíček vlastnil domek s malou zahradou na jižní straně Líní, blíž k letišti. Barák měl 
přecpaný relikviemi z různých válek habsburské monarchie. Vlastnil mušketu z třicetile-
té války, která připomínala malé dělo. Na krejčovské panně byla navlečena bílá uniforma 
pluku ze sedmileté války a třírohý klobouk. Na malém globusu trůnila pruská piklhaub-
na a šatník měl zřejmě přecpaný dalšími kousky vojenské garderobiéry, ovšem převážně 
šité doma jako repliky. Jen v jeho pracovně jsem napočítal sedm různých mušket a per-
kusních zadovek. To už byly originály. Také asi sedm šavlí různých typů, nějaké bambit-
ky, sumky, řemeny polní láhve, lopatky, kožené torny a telata, opasky, přezky, desítky 
odznaků a medailí na sametových polštářích a spousta dalších věcí. Převážně originály. 
Přejel jsem pohledem hřbety stovek svazků válečné literatury v knihovně a rozhlédl se 
po různých obrazech mocnářů i generálů. 
  Vzal si ode mne flešku a já se šel projít po zahradě. Jestli se mi jeho pracovna zdála za-
valená muzejním materiálem, o zahradě to platilo dvojnásob. V otevřené kůlně za do-
mem stála stará oktávka, zřejmě pojízdná. Pod plachtou jsem viděl ještě dva vraky a je-
den z nich byl anglický Bedford. Náklaďák z druhé světové války. Další kůlna byla až po 
střechu zaskládaná desítkami velkých dřevěných beden od munice. Vedle aut stály tři 
velké zachovalé lednice s mrazáky. Za bednami leželo několik téměř metrových kol ost-
natého drátu a mezi naštípaným dřevem do kamen měl zarovnanou hromadu zašpičatě-
lých kůlů. 
  Když jsem už byl v tom slídění, mrkl jsem se i do pootevřené garáže. Nestálo tam žádné 
současné auto. Pod plachtou jsem ke svému úžasu našel skutečný protitankový kanón 
ráže 37 mm i s pancéřovým štítem. Evidentně prvorepublikový. Neodolal jsem a otevřel 
závěr. Byl promazaný a běhal hladce. Hlaveň byla čistá, nezalitá. Ten kanón mohl úplně 
klidně střílet, kdyby měl munici. Nemusel být ale vůbec jeho. Marně jsem se po nějaké 
munici rozhlížel. Zato se po celé garáži válelo neobvyklé množství nejrůznějšího nářadí, 
jako rýče a lopaty, asi dvanáct krompáčů, desítky různých seker a pil, nemluvě o kleštích, 
šroubovácích a dalších kouscích, kterých byly plné bedny, právě ony vojenské muniční 
bedny, jichž měl v zásobě plnou kůlnu.  
  Vypadl jsem zpět na zahradu právě včas. Tvrďák už mne sháněl. Ještě jsem si stačil 
všimnout udivující ochrany pozemku. Plot byl skoro tři metry vysoký a nahoře ještě oba-
lený ostnatým drátem. Vrata těžká a solidní, s šikmými opěrkami dovnitř. Opěrky byly 
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z ocelových tyčí a měly držet vrata proti značnému tlaku zvenku. Na hrušku u vrat vedl 
kabel k nahoře instalovanému světlometu namířenému na vrata. Další světlomet jsem 
zahlédl nainstalovaný na otočném kloubu vedle satelitní antény u jednoho z oken domu. 
  Vašíček nám naskenoval i příslušné plánky okopů. Ještě jednou nás pozval na čtvrteční 
slezinu a frčeli jsme. 
- Je to divný, konstatoval jsem cestou. 
- Co je divný? 
- Popsal jsem mu výsledek svého pátrání na zahradě a v garáži. 
- No a? Jestli sis nevšimnul, tak sedíš v mým historickým válečným džípu. Prostě to 
sbíráme. Vašíček navíc maká v muzeu jako restaurátor. 
- Jo, ale on nemá nic jinýho. Žádný současný moderní auto. A jestli sis všimnul v Tře-
mošný, tak tam stály zaparkovaný dvě starý embéčka stovky a jedna předělaná starší 
sanita, dodávka.  
- Vždyť ti říkám, že to některý lidi sbírají a opravujou a jezdí s tím třebas i do práce a 
na nákup do Tesca. 
- Stejně je to divný. Tři ledničky, kola ostnatýho drátu i s kůly, hromady nejrůznějšího 
současnýho nářadí. To taky sbírá? Desítky dřevěných beden. Na co? To není sbírka, to je 
skladiště. Rozhlížel jsem se i u něho doma. Ten Vašíček má pevnej počítač i notebook. 
K počítači má stabilně napíchnutej harddisk a na jeho psacím stole ležely další tři kra-
bičky s ještě nerozbalenejma terrabitovejma harddiskama. Celou jednu skříň mu zabírají 
nahraný a pečlivě popsaný cédéčka a má tam další nejmíň dva harddisky, zřejmě už plný 
dat. Když hledal soubor s fotkami z bitvy, hledal ho na disku počítače a pak kontroloval, 
jestli ho má i na harddisku. Určitě ho má ještě zvlášť na cédéčku. Proč je někdo takhle 
posedlej zálohováním dat? 
- K čemu tím míříš? zeptal se Tvrďák rovnou. 
- Zatím k ničemu. Jen si všímám podivných anomálií v chování lidí. Mohlo by to bejt 
důležitý. Kanón může mít z muzea na opravu, což se dá zjistit. Střelivo jsem neviděl. Vy-
soký ploty a předimenzovanou obranu baráku a pozemku může mít proto, že má doma 
spoustu cenných historických relikvií, ale stejně je to neadekvátní. Vašíček mi připadá, 
jako kdyby byl zbrojařem pro celej kompletní regiment o třech tisících mužů, ne jen pro 
dvacet ochotníků. 
  Můj parťák pokrčil rameny. Co mi na to také měl říkat? 
 
  Cestou zpátky chtěl Tvrďák vědět něco o skutečných Pětatřicátnících. Zatímco já znal ty 
skutečné, Tvrďák znal jen tyhle z kávéháčka a tak trochu věděl, že Pětatřicátníci měli ka-
sárna v Plzni a to určitě za světové války. Tvrďák se v minulosti orientoval na skupiny, 
které vzešly z trampingu sedmdesátých let. To byli právě Američané a druhoválečné 
formace divadelníků, Military Car Club a podobně. 
  Skuteční Pětatřicátníci zpočátku neměli žádné číslo, protože tehdejší stálé pluky se 
jmenovaly podle majitele. Majitel byl šlechtic a podnikatel, který za své peníze vyzbrojil 
a vystrojil bojeschopný pluk, nechal si náklady proplatit a pak pluk trvale udržoval na 
náklad panovníka. Plukovník byl skutečným vojákem a velitelem. Souboru práv a povin-
nost´majitele, velitelů a vojáků pluku se říkalo regiment, což se později přeneslo na 
útvar, jehož velikost se pohybovala okolo 2 – 4 000 mužů podle okolností a skládal se ze 
tří bojových praporů a jednoho doplňovacího, který verboval a cvičil další bojové doplň-
ky náhradou za padlé. Později přibyli ještě granátnické prapory, plukovní dělostřelectvo 
a podobně. 
  Tenhle pluk byl založen 8. ledna roku 1683 a na žádost císaře Leopolda I. ho postavil 
Jindřich Bedřich Karel vévoda Württmbersko -  Stuttgartský. Ještě než bylo formování 
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dokončeno, sestavená polovina musela honem do Vídně, kde bránila město obležené 
Turky. Druhá polovina přišla až s vévodou Karlem Lotrinským a s armádou, která Vídeň 
osvobodila. Tehdy byl pluk verbován a doplňován převážně v jižním Německu. Prodělal 
spoustu válek, bitev, obléhání a tažení, než se roku 1770 v sedmileté válce dostal do Krá-
lovského města Plzně, protože tehdy byly habsburské državy rozděleny na verbovací 
okrsky a doposud volné pluky dostaly trvalá posádková města. Tehdy dostaly i čísla, 
podle pořadí hodnosti svých aktuálních majitelů. Označení račí červeně na výložkách a 
doplňcích měl pluk od samého začátku po většinu své existence. 
  Pluk se nikdy nezdržoval v Plzni celý, na to byl moc velký a způsobilo by to hospodář-
skou katastrofu. Střídal se po praporech v posádkách po celé střední Evropě, protože vo-
jáci museli stále pochodovat, i v míru, aby byli unavení a nezlobili. V Plzni byl jen dopl-
ňovací a výcvikový útvar. Po zavedení konskripčního systému se do pluku začali odvádět 
většinou venkovští chlapíci z celého Plzeňska a pluk se brzy stal z větší části českým 
útvarem. Jeho vojáky tu všichni znali a veteráni vyprávěli po hospodách své neuvěřitelné 
příběhy z tažení do Itálie, Uher, Španělska či na Rýn. Plzeňané začali pluk vnímat jako 
svůj a ten s městem neoddělitelně srostl. 
  Za světové války vznikl v italských legiích ve městě Foligno také pluk č. 35, ale ten ne-
měl s Plzeňáky a jejich útvarem zhola nic společného. Teprve po roce 1920 byly oba 
existující 35. pluky sloučeny do toho plzeňského s přídomkem Foligno. Posádkami byly 
prapory v Klatovech a také v Kralovicích. Po roce 1945 byl pluk obnoven a umístěn celý 
do Klatov. Pak ho komunisté všelijak přejmenovávali a přečíslovávali, ale stále se dal vy-
sledovat útvar s historickými kořeny. Naposledy, už po revoluci, měl přídomek s bojovou 
tradicí Pětatřicátníků motostřelecký prapor v Janovicích nad Úhlavou, ale ten byl v rámci 
reorganizace armády zrušen v roce 2004. Tím zanikla nepřetržitá tradice jednoho útva-
ru existujícího od roku 1683. 
  Tvrďák byl ohromen, protože ho nikdy nenapadlo, že by slavný plzeňský pluk mohl mít 
tak hluboké kořeny. 
- Takže to byl původně němčourskej pluk. 
- Ne. Císařskej, a to je dost rozdíl. První světová válka byla v jeho historii jen epizoda. 
Ten pluk bojoval ve všech velkejch bitvách, na který si jen vzpomeneš. U Lovosic, u Štěr-
bohol, u Solferina, u Sadové… V roce 1914 šly I., II. a IV. prapor pluku do Haliče a III. pra-
por zůstal na srbský frontě, protože tam právě byl posádkou. Ten pak konal hrdinský 
skutky v Itálii na Soči. Většina pluku bojovala u Komarówa, hájila Krakov, válčila u Gorli-
ce, vyznamenala se při přechodu Dněstru a v roce 1917 se dostala ke Zborovu, kde na ni 
zaútočili legionáři. 
- Aha. Ta slavná bitva u Zborova… 
- Jo. Ta slavná bitva Čechů s Germány a základ prvorepublikový vojenský tradice, kte-
rá byla jen potyčkou Čechů proti Čechům, ve který se zas tak moc nestřílelo, zato se v ní 
hodně příbuznejch navzájem objímalo. 
- Ha ha, no to je nám podobný. 
- Doplňovací prapor pluku byl už v roce 1915 přemístěnej do uherskýho Stoličnýho 
Bělehradu neboli Szákesféhérváru a do Plzně přišly dva uherský pluky. To aby se při po-
tlačování nepokojů nebratříčkovaly s domácím obyvatelstvem. Po Zborovu byl pluk do-
časně rozpuštěnej a jeho zbytky byly integrovaný do nově sestavenýho válečnýho 111. 
infanterie regimentu. Základní doplňovací útvar ale zůstal, jak byl a tak pluk nezanikl. 
- Odkud to všechno víš? žasl Tvrďák. 
- Z knížek. Odkud odjinud? Dělám do historie, tak čtu historický knížky. Před dvěma 
roky vyšly hodně podrobný dějiny pětatřicátýho pluku. Napsal je nějakej Drobník. 
- Honza Drobník? Ty ho znáš? 
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- Neznám. Jen jsem četl tu knížku. Prý je to Plzeňák. 
- No bodejť. Dneska jsi ho viděl. Ohledával tu mrtvolu, když se Vašíček poblil. Ten 
vousatej s culíkem dlouhých vlasů. Jezdí s regimentem už pár let, ale za mlada trampoval 
pod přezdívkou Lobo. 
  To bylo překvapující zjištění. Loba jsem kdysi v sedmdesátých letech skutečně znal. Ne 
nějak důvěrně, ale občas se mihl na nějaké akci nebo potlachu. Samozřejmě jsem se ni-
kdy nezajímal o to, jak se kdo jmenuje občanským jménem. To bylo tenkrát nepodstatné. 
Lobo patřil k partě kluků, kteří do trampingu přešli z nějakého drsného roverského od-
dílu. Měli pověst profesionálů přes táboření. Běžně spali venku v lese i v zimě a pod sně-
hem. Jezdili často na Balkán do hor a byli dost ostří. Ale po těch letech bych ho nejspíš 
skutečně už nepoznal, i kdybych věděl, že je přítomný na místě činu. 
 
  Seděli jsme na terase mé pastoušky, dívali se přes starou borovici do údolí a užívali si 
ještě teplého podzimního večera. 
- Takže to nakonec bude asi jen nehoda, konstatoval Tvrďák. 
- Nehoda? opáčil jsem. – Pak se ale pár věcí musí vysvětlit. Máme tady chlápka, kterej 
umřel v loňský bitvě nebo někdy v tu dobu, protože do zákopů se musel dostat před tím, 
než bagr zákopy zahrabal. Bitva se konala v sobotu, bahr všechno zahrnul v pondělí do-
poledne. Nemohl se tam dostat před bitvou, protože by si ho ostatní všimli. Asi by si ho 
všimli, i kdyby tam umřel během bitvy. Takže někdy po bitvě a před zahrabáním zákopů. 
V neděli už všichni balili a odjížděli domů, to už se vyspali z opice a v neděli zřejmě ni-
kdo tak ožralej nebyl, aby zabloudil na bojiště a usnul v zákopu.  
  Na zahrabání toho chlapa někdo použil ukradený šrapnelky, aby jejich výbuchem na 
mrtvolu strhnul stěnu tehdejší kaverny. To znamená, že někdo o jeho smrti věděl a sna-
žil se schovat mrtvolu. Neměl čas to dělat lopatou, musel to udělat rychle a efektivně. Na 
mrtvolu bylo třeba nahrnout celou velkou vrstvu hlíny, aby ji nikdo náhodou nenašel. 
Lopatou by to trvalo celý hodiny. Proč by někdo schovával pod hlínu chlapa, kterej se 
uchystal k smrti, nebo se mu jen stalo nějaký neštěstí? Schovával ho někdo, kdo neměl 
čistý svědomí a něco chtěl utajit, nejspíš vraždu.  
  Já věřím Rozbuškovi že obě šrapnelky on takhle neumístil. Věřím mu, že mu je ukradli 
už před bitvou z auta. Ale proč? To by znamenalo, že někdo plánoval zasypání předem, 
že to byl plánovanej čin. Ukradli mu čtyři papundeklový nálože, ale použili jen dvě. 
  A záhada největší. Jak to, že oběť nikdo nezná? Kolik lidí v tomhle městě běhá běžně v 
rakouský uniformě? Jen pár desítek Pětatřicátníků z Klubu vojenský historie a možná 
pár herců z divadla C. k. Kantýna. Mrtvola v Třemošné na bojišti musí nutně patřit ně-
komu z nich. Jenže ten chlap je rok nezvěstnej a nikomu nechybí. Má na sobě uniformu 
Pětatřicátníků a oni ho neznají. Spočítali se a nikdo jim nechybí.  
  Mrtvola má dokonce originál uniformu, což je učiněná sběratelská rarita, jak říkal Vaší-
ček, a kdyby se s nimi ocitnul v bitvě, určitě by si ho všimli a podle originálu zapamato-
vali. I kdyby se tam pohyboval jen jako válečnej paparazzi v týhle uniformě, šel by domů 
jen v trenkách. Musel by se pohybovat v jejich zákopu, oblečenej do neuvěřitelně vzác-
nejch hadrů a nikdo se na něho nepamatuje?  
  Jak by se vůbec dostal na bojiště, když takhle ustrojenýho by ho tam nepustili? 
  Jestli ho chtěl někdo zabít tím, že utrhne hlínu a zasype ho, jak mohl vědět, že v bitvě 
bude ten člověk právě na tom správným místě? Jak by vůbec vrah mohl šrapnelky odpá-
lit v bitvě? Za prvé by si Rozbuška musel všimnout, že mu na bojišti bouchají nálože, kte-
rý nemá napojený na svůj odpalovací systém, a za druhý, že mu bouchají v místech, kde 
žádný nezahrabal. Z místa, který nám ukázal, má Rozbuška při bitvě dokonalej přehled 
po bojišti..  
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  V bitvě jsou, předpokládám, zákopy plný vojáků a určitě by jim neušlo, že se utrhla část 
stěny kaverny a někoho zasypala.  
- Aha… Takže k zasypání nedošlo během bitvy! vyhrkl v náhlém prozření Tvrďák. 
- Aha! To je nápad, co? Mně z toho vychází, že chlapa někdo zabil po bitvě, možná v 
noci, kdy už byly zákopy prázdný. Přesto neměl dost času na zaházení těla. Možná tam 
chodilo kolem ještě dost lidí, ale potom by nepoužíval šrapnelky, aby na sebe neupozor-
nil. Nejspíš se musel rychle někam vrátit, aby měl alibi, aby si nevšimli, že někam zmizel. 
Použil šrapnelky, aby strhnul stěnu kaverny a zasypal mrtvolu. To znamená, že už tam 
kolem nebyl nikdo, kdo by tlumený výbuchy zaznamenal. Taky mohl ty šrapnelky Roz-
buškovi ukrást z úplně jinýho důvodu a pak ho najednou napadlo, že je může použít. 
Takže mohlo jít i o vraždu v afektu a bez plánování. Stalo se to nerjspíš v sobotu po bitvě, 
nebo během noci na neděli, dokud trvala tma. Bitva končí v sobotu a vojáci pak chlastají 
kolem a v celým městečku do rána, jak popisoval Vašíček. V neděli dopoledne se všichni 
vypaří a pak už by tam byl kdokoliv v uniformě moc nápadnej. Proto ho taky vrah musel 
zasypat, aby ho přes neděli nenašli případní místní zvědavci nebo kluci, co polezou do 
okopů sbírat prázdný nábojnice. 
  Největší záhadou je ale ta uniforma. Taková vzácnost a nikdo ho tam v ní neviděl, nikdo 
ho nezná, nikomu pak nikdo nechyběl. Takže to asi nebude jeden z nich, někdo z kávéhá-
ček. Někdo prostě sehnal originál uniformu a šel si tam hrát na vojáky. Ale ne v bitvě, až 
po ní. No a tam na někoho narazil a něco se stalo. Určitě se to nestalo kvůli té uniformě, 
protože to by ji z něho svlíkli, to by ho nepohřbili v ní. A proč jí z něho nesvlíkli, když jim 
připadala tak vzácná? Proč nepohřbili mrtvolu nahou? Protože o té uniformě přece jen 
někdo věděl a ptal by se později na jejího pravýho majitele nebo tak něco… 
  On to taky může být úplně obyčejnej jezeďák, kterýho v baráku u louky manželka majz-
nula válečkem na nudle po pleši, protože jí zahejbal a napadlo jí, jak se zbavit mrtvoly. 
Náhodou měla doma na půdě ve starý truhle uniformu po pradědkovi, tak manžílka 
navlíkla do rakouskýho a v noci ho dotáhla do zákopů, aby to bylo na vojáčky, až ho ně-
kdo najde. Jenže taková manželka by se nedostala ke šrapnelkám.  
  Proč myslíš, že jsem po Vašíčkovi chtěl fotky z loňský akce? Protože potřebujeme vědět, 
jestli ho někdo poznal, jestli se tam někde nepohyboval chlápek v originální uniformě už 
před bitvou nebo během bitvy. 
- Do háje, vydechl Tvrďák. – Holmesi, už to tak vypadá, že máme případ.  
- Nespěchej, mírnil jsem svého Wattsona. - Já nevím, proč bych měl něco takovýho vy-
šetřovat? Dřív jsme vyšetřovali pro někoho za něco, nebo proto, že to byla naše práce. 
Nebo když to bylo osobní, ale tohle? Já ty kluky neznám. Některý jsem kdysi dávno zná-
val, ale neumím říct, jestli jsou dobří a jestli dělají správný věci, jestli se jim má pomáhat. 
Je to organizovaná a asi početná skupina chlápků, kteří mají a sbírají ostrý zbraně a ni-
kdo neví nic o jejich úmyslech. Twodance nás taky nepotřebuje, abychom mu pomáhali. 
S tímhle si poradí sám. 
- Já jim chci pomoct, konstatoval Tvrďák. – Znám je líp, než ty. Mám tam svý kamará-
dy. 
- Tak to je něco jinýho, souhlasil jsem. 
  Tvrďák nikdy nezaváhal, když jsem v minulosti já chtěl řešit nějaký případ a pátrat. 
Vždycky šel do toho se mnou naplno. Dlužil jsem mu to, ale nebýt jeho přání, byl bych se 
z tohohle případu stáhl. Doopravdy mne ničím nelákal a já měl spoustu jiné práce. Na-
stával podzim, bylo třeba očesat mých třicet jabloní a uskladnit do sklepa metráky 
jablek, posbírat padanky, nakrouhat je a v lisu zmoštovat. Naložit víno, a to i z Aronie a z 
Modrého Portugalu. Švestky zpracovat na povidla, oklátit ořechy a usušit je, uklidit za-
hradu, dovézt a sklidit uhlí, nadělat dřevo na zimu, vyčistit komíny, vymazat pec novým 
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šamotem, betonovat odvodňovací žlab na západní straně baráku a další a další spousty 
podzimní práce. V neposlední řadě tvrdě po nocích pracovat na historii Vejprnic, abych 
si zasloužil své peníze. 
- Tak jo, řekl jsem. – Malý dobrodružství si dovolit můžeme, ale nesmí to trvat měsíc. 
- Čím začneme? zeptal se věcně. 
- Tou uniformou. 
- Proč uniformou? Že je to originál? 
- Jo. A je to jediná informace, kterou policajti nemají. Všechno ostatní už Twodance taky 
napadlo. Je to dost schopnej polda. Nejdřív se pokusí určit totožnost mrtvýho. Patolog 
musí zjistit, jestli opravdu umřel na zadušení, nebo jestli ta hlína neměla jenom skrejt 
vraždu jinýho druhu. Nevíme, jestli policajti nenašli něco u mrtvoly po kapsách, nějaký 
doklady, nebo tak. Fotky z bitvy bude Twodance od Vašíčka chtít taky. Zmáčkne Rozbuš-
ku a dozví se to, co my. Taky mu dojde, že k závalu muselo dojít až po bitvě. Počkáme si 
na výslech. On se nám Twodance stejně pochlubí, a jako vždycky, udělá policie spoustu 
nudný mravenčí práce za nás. My můžeme jít zatím po něčem, po čem on nepůjde, pro-
tože o tom neví. 
- Proč se ti Pětatřicátníci tak bojí vyšetřování? vrtalo hlavou mému Wattsonovi. – 
Znám je a tohle k nim nesedí. Že by věděli víc, než nám řekli? 
- Možná, připustil jsem. – Ale vysvětlení může bejt jednoduší. Víš sám, co naše veřej-
nost vyvádí kvůli tomu, že se občas někde sejde pár desítek holohlavců, co si namalujou 
hákový kříže a mají klacky a hází dlažební kostky. No, a tady je zřejmě celá malá regulér-
ní armáda. Jsou jich možná stovky. 
- Po celý zemi tisíce, upřesnil Tvrďák. 
- No vidíš. Mají funkční opakovačky, ostrou munici, mají kulomety a minomety a já 
viděl i funkční protitankovej kanón. Předvádějí ty svoje bitvy jako divadlo a diváci to ta-
ky tak vnímají, že jde jako o herce co si oblečou kostýmy, hrajou divadlo podle scénáře a 
vyrábějí kravál slepejma patronama. Nikomu nedochází, že je to celá secvičená ozbroje-
ná složka, zvyklá poslouchat rozkazy. Původní rozkazy v rakouský němčině, což zname-
ná, že budou poslouchat jen toho, kdo jim umí správně velet. Pořádají ty svoje historický 
bitvy jako divadlo pro lidi, ale ve skutečnosti můžou ty divadelní bitvy využívat k tomu, 
aby se secvičili ve větších útvarech, aby si nikdo neuvědomil, že se secvičují.  
- Ty myslíš, že chtějí dělat nějakej převrat, nebo co? ušklíbl se Tvrďák. – Tohle přece 
nejsou pitomci a mají rodiny. Někteří z nich o válčení něco vědí a je jim jasný, že nějaký 
uchopení moci tady nepřichází v úvahu. 
- Nejsou to žádní Einsteini, soudil jsem. - Ale mají disciplínu. Klidně můžou jednoho 
dne přestat hrát divadlo a vzít to doopravdy. Klidně by postavili pluk na válečnejch sta-
vech. A pluk v týhle době, kdy celou oficiální českou armádu tvoří sotva dvě brigády, to 
je minimálně celá čtvrtina takový armády, i když s menší palebnou silou. Je úplně jedno, 
jestli chtějí dělat převrat nebo si jenom hrajou, ale kdyby si lidi, nebo novináři uvědomili, 
že jde o organizovanou ozbrojenou složku, která má vojenskej potenciál, to by byl ra-
chot. Toho se Vašíček a ti ostatní bojí. Že si to veřejnost uvědomí a nastane hon na čaro-
dějnice. I kdyby stokrát žádný úmysly neměli. Vždyť ani já jsem si do dnešního dne ne-
všiml a neuvědomil, co jich je a jakou mají sílu. Tyhle historický předváděčky, to je do-
konalá kamufláž. Nejlíp je schovaný to, co mají všichni přímo před očima, na co si zvyk-
nou a už to nevnímají. 
- To máš pravdu, připustil. – Ve skutečnosti je to ještě horší. Jak jsi slyšel, mají i obr-
něný transportéry a letadla z první války. A spolehni se, že do všeho mají i ostrou munici. 
Organizujou dovoz zbraní ze zahraničí a vlastní trh s municí. Převážně černej trh. Teh-
dejší ráže se většinou shoduje s dnešní ráží. Ty historický pušky běžně střílí současný 
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kulometný náboje ráže 7,62 mm. A klidně věř tomu, že mají někde ulitý i docela moderní 
zbraně jako jsou samopaly AK a podobně. Mají alianci. Ten Komitét. Všichni, co dělají ra-
kouskou armádu od roku 1866, až po první světovou válku se sami organizujou. Mají ce-
lorepublikovej štáb, kterej každý dva měsíce zasedá v nějaký vesnici, který říkají 
Kuschendorf. Mají jednotnou výzbroj a výstroj. Cvičí podle jednotnýho povelovýho řádu, 
jako ve starý rakouský armádě. Vydali si vlastní povelovej manuál. Tisknou si výcvikový 
příručky a spisky o taktice. Každá jednotka má několikrát do roka vlastní manévry. Ni-
kdy mne to nenapadlo, ale jak říkáš, tyhle oficiální divadla, ty rekonstrukce historickejch 
bitev jim opravdu můžou sloužit jako secvičovací manévry pro větší jednotky. Jsou orga-
nizovaný jako válečný hry podle scénáře, ale ve skutečnosti cvičí taktiku menších jedno-
tek, přesuny, vzájemný krytí, boj v obraně i v útoku. Však to v sobotu uvidíš sám. Větši-
nou jde o šikovný, dělnický kluky, co si dovedou všechno sami opravit a vyrobit si ná-
hradní součástky. Dokážou si v malým domácím lisu znovu přebíjet vystřelený nábojni-
ce, umí si vyrobit prach. Se soustruhem by si docela snadno dokázali vyrábět novou mu-
nici. Kdyby získali některý speciální stroje, klidně by sami rozjeli výrobu pušek a kulo-
metů. Stejně to udělají, až dojdou zásoby originálů. 
- No ale proč? žasl jsem. – Proč tohle všechno, jestli se nechystají na státní převrat? 
- Co já vím, pokrčil rameny. – Je to stejný, jako byl kdysi pro nás tramping. Jinej, alter-
nativní svět. Tramping taky nebyl zpočátku pro žádný intelektuály. Bylo to hnutí dělnic-
kejch synků, co si v lese hráli na divokej západ, a taky s ostrejma pistolema. Tihle si hra-
jou na Keisser und König Armee. Spousta z nich začínala jako trampové a pak jako wes-
ternoví střelci, když se sem po revoluci dostaly první repliky perkusních koltů. Jsou 
zvyklí dělat i zábavu dobře a do všech detailů. Asi jsou taky dost vyděšení z tý anarchie, 
co kolem všude převládá. A jsou opravdu vyděšení z příchodu statisíců muslimských mi-
grantů z Afriky a Středního východu. Chtějí mít sílu, protože zbraně jim dodávají pocit 
jistoty. Umožňuje jim to se spolčovat, mít kamarády, být do něčeho tajuplnýho zasvěcení. 
Rozumím tomu, proč chtějí, abychom to vyšetřovali my dva. Nám můžou pustit informa-
ce, který by policajtům nikdy neřekli. Jakmile nám začnou důvěřovat, dozvíme se věci, 
který ani policajtům říct nesmíme, protože by jim to hodně zavařilo, a to nechci. Napří-
klad informace o jejich kšeftech s ostrou municí, nebo o kvérech, co mají načerno. 
  Dodatečně jsem si vybavil, že Vašíček měl v rohu zahrady u kompostu naskládanou po-
řádnou hromadu velkých igelitových pytlů hnojiva. Přehlédl jsem to, protože asociace s 
kompostem ukazovala na hnojení záhonků. Jenže na takové množství by musel mít Vaší-
ček několikahektarové pole, což určitě neměl. Ale hnojivo, to jsou dusičňany. Dusičňan 
draselný, základní složka k pokoutní výrobě střelného prachu. Na některé jiné zahradě 
za Plzní mohou ležet podobné pytle se sírou a s uhlím. 
- Jo, to dává smysl.  
- Pomůžeme jim? 
- Já nikomu nepomáhám. Znáš mě. Já chci vědět, co se tam před rokem stalo, ať už to 
těmhle tvejm kámošům pomůže, nebo uškodí. Nebudu dávat policajtům informace, který 
by jim mohli ublížit, pokud se ty informace nebudou týkat zločinu. A jestli má někdo po-
díl na vraždě nebo na něčem podobným, pak si doufám ti tvoji kámoši nemyslí, že o tom 
budu mlčet? 
- To si pochopitelně nemyslí, ujistil mne Tvrďák. Sice mě k tomu zavolal Rozbuška, ale 
já si myslím, že to chtěl hlavně sám Vašíček. Možná má pocit, že se mu v jednotce něco 
dějě nebo dělo a jemu to neřekli. Je velitel, i když ti to připadá komický. Teď neví, jak se 
má postavit k oficiálnímu policejnímu vyšetřování, za koho v jednotce si má pálit prsty a 
koho případně vydat. Chce se v tom sám nějak vyznat a v tom mu policajti nepomůžou. 
Ptoro potřebuje nás dva. 
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2015 

2013 

2014 

mrtvý 

- Já vás nepoznávám Wattsone, pochválil jsem ho. – Tohle je doopravdy hluboká úva-
ha. A možná správná. 
  Kouřili jsme a popíjeli asi do půlnoci. Potom se Tvrďák natáhl v podkroví na molitano-
vou matraci a já si ještě na chvíli zapnul počítač. Převedl jsem si do jednoho souboru ná-
črtky a schémata okopů ze tří posledních bitev a zprůhlednil je. Pak jsem je poskládal 
přes sebe. Z internetu jsem si stáhl satelitní mapu louky v Třemošné pod nádražím a 
udělal si celkovou představu. Letošní nové zákopy jsem si označil plnou čarou, loňské 
tečkovaně. Italská část zákopů mne příliš nezajímala a označil jsem ji modře. Rakouské 
zákopy se protínaly jen na dvou místech.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Uvažoval jsem, že kdybych chtěl loni uvolnit výbuchem šrapnelek kus nepevného oko-
pu a na někoho ho shodit, musel by být nepevný proto, že se v tom místě křížily okopy 
loňské s předloňskými. Rychle jsem doplnil ještě čárkované schéma roku 2013 a vyšlo 
mi jediné místo, kde se jednoznačně křížily okopy ze všech tří let. Byla to čtvercová ka-
verna, v níž byl nalezen mrtvý muž. Ani mne to moc nepřekvapilo. 
 

  Pokud měl tedy někdo v úmyslu vraždit v roce 2014 tak, aby to vypadalo jako nehoda, 
potřeboval kus zákopu, o kterém věděl, že ho tvoří nepevná hlína po zasypaném zákopu 
z roku 2013. Z plánků se dalo vyčíst, že také loni byla v místě dnešního nálezu vykopána 
čtvercová kaverna, ale trochu jinak, šikměji situovaná. Jedna stěna té kaverny byla pev-
ná, ale jen zdánlivě, protože asi metr za ní procházel v roce 2013 rovný zákop. Do sypké 
půdy bývalého zákopu stačilo zahrabat dvě šrapnelky, naházet na ně dostatek hlíny a 
jejich podzemní výbuch pak spolehlivě vyvalil onu boční, dva metry vysokou a tři metry 
dlouhou stěnu loňské kaverny. Vycházelo to přesně. Zakreslil jsem do plánku umístění 
obou šrapnelek a polohu nalezeného těla a bylo zřejmé, že při poloze letošní kaverny 
musely skutečně vyčnívat pouze nohy oběti závalu. Po výbuchu mohla být oběť zavalena 
celá a dalšího dne bagrista kavernu prostě celou zasypal, aniž se díval dovnitř. Chtělo to, 
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Zával 2013 

2013 2012 

2014 

2014 2013 

2015 

opět, pouze zodpovědět pár otázek:   
 
1. Kdyby někdo past nalíčil takhle, musel 

by znát půdorys zákopů roku 2013, a 
musel by se podílet na naplánování zá-
kopů pro rok 2014. Už se ale nesnažil 
ovlivnit průběh zákopů v roce 2015. 
Proč? Musel by si přece uvědomit, že 
tam leží mrtvola, kterou nový zákop 
možná odkryje. Možná neměl k pláno-
vání v roce 2015 přístup, což by zužo-
valo okruh podezřelých. 

2. Musel by oběť dostat v pravý čas na 
pravé místo. Musel by tam mít oběť 
samotnou, ve chvíli, kdy ostatní opustili 
kavernu, jinak by si všimli, že došlo k 
závalu vlivem neplánovaného výbuchu a že hlína někoho zasypala. Nebo do kaverny po-
ložil oběť již mrtvou, zavalil tělo, a nechal zbytek na bagristovi, na příští den. Nebo to 
byla akce celé skupiny přítomné v kaverně? 

3. Musel by mít možnost odpálit šrapnelky sám, synchronním způsobem ve správnou chvíli, 
a určitě ne v bitvě. Tedy nejspíš až po bitvě, možná v noci, za tmy. Riskoval by ale hluk 
výbuchů? Pod zemí to možná nebylo slyšet. 

4. Musel by celou věc plánovat dlouho předem, kvůli plánování přesného průběhu zákopů a 
kvůli zcizení šrapnelek. 

5. Pachatel musel mít každopádně nějaké znalosti z oboru pyrotechniky. Musel si umět 
spočítat, nebo odhadnout sílu výbuchu a jeho schopnost vyvalit hliněnou stěnu. Nebo byl 
naprostý amatér, improvizoval a vyšlo mu to. 

6. Uniforma, nebo jen opasek a čepice, byly cenné věci, a přece je pachatel nechal na mrt-
vém. Když měl čas instalovat šrapnelky, mohl mít dost času na to, aby vzácnou uniformu 
mrtvému svlékl a nechal si ji. Nahý pohřbený muž by zhoršil možnost identifikace mrtvo-
ly. V každém případě bylo výhodnější mrtvolu svléci. Proč to vrah neudělal? 

7. Muže pobíhajícího po bojišti, nebo po okolí v originální uniformě rakouského poručíka si 
musel někdo všimnout. Téměř všichni vojáci, kteří se sem sjeli, byli znalci. 

8. Nelze vyloučit, že se nejednalo o vraždu, ale o nehodu, kterou vojáci utajili. 
 
  Z Vašíčkových plánků jsem mohl vyčíst dokonce i plánované rozmístění jednotek v zá-
kopech v roce 2014. Kavernu, kde se našla mrtvola, a přilehlé zákopy, měl hájit 8. pěší 
pluk, tedy Brňáci. Další důkaz, že v době bitvy tam pětatřicátník opravdu neměl co dělat, 
a k vraždě zřejmě nedošlo během bitvy. 
  Ne. Tohle bylo moc složité a rafinované. Příliš mnoho proměnných a okolností by se 
muselo správně naplnit v určitý čas. Takovou vraždu by musel někdo dlouho plánovat a 
připravovat. Ne jeden, ale celá skupina by na tom musela dělat. Něco jsme přehlédli. Měl 
jsem málo informací a byl jsem teprve na začátku. Rozhodně mne však začali zajímat 
samotní Pětatřicátníci. Oni akci každoročně organizovali. Jestliže šlo o úmyslný čin, mu-
sel být pachatel mezi nimi a musel to být člověk aktivní při plánování a přípravách. Ze 
všeho vyplýval jasný úkol skamarádit se s tou partou a trochu lépe se jim podívat na 
zoubek. 
  K ránu se do údolí vplazila studená mlha, což znamenalo, že zítra bude zase svítit slu-
níčko. 
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Uniforma lajtnanta Nekoly 
středa 7. října 

 

    Když mne sluníčko probudilo na mém olivově zeleném gauči, Tvrďák s kocourem už 
na stole prohlíželi mnou vytištěné mapky a plánky. Četl mé poznámky. Aby je pochopil, 
nepotřeboval komentář. 
- Tys to strefil přesně, uznal. – Tady je všechno jasně vidět. Šrapnelky tam nebyly za-
hrabaný náhodou. Jsou úplně přesně v nejvhodnějším místě, aby vyvalily stěnu loňský 
kaverny. Tohle si ještě musíme ověřit na místě, ale když se ty plánky takhle zkombinu-
jou, tak na celým bojišti neexistuje jiný vhodný místo k takovýmu závalu. 
- Do háje, zívl jsem. – Zdálo se mi, že už zase něco vyšetřuju. Probudím se a je to prav-
da. Jakou má cenu spát, když mezi spaním a bděním není žádnej rozdíl? 
  Tvrďák přede mne beze slova postavil můj velký tlustostěnný hrnec na kafe. Kouřilo se 
z něho a podle vůně nezapomněl ani na rum.  
- Takže náš muž je někdo z organizátorů, mudroval. – Měl přístup k plánkům, věděl, 
kudy vedly zákopy rok před tím a kudy povedou v roce 2014. Věděl něco o umístění a 
zapojení šrapnelek… 
- Po ránu mi to moc nemyslí, oponoval jsem, - Nepodléhej dojmům, který se nabízí. 
Jestli měl přístup k plánování v roce 2014, tak ho neměl letos. 
- Jak to? 
- Protože kdyby ho byl měl, musel by jasně vidět, že se má kaverna kopat skoro na 
stejným místě, jako byla ta loňská. Muselo by mu dojít, že tam asi najdou jednu mrtvolu a 
začne vyšetřování. Kdyby měl co mluvit do plánování, posunul by kavernu na plánku ji-
nak a toho mrtvýho by nikdo nikdy nenašel. 
- No jo, sakra. Ale přinejmenším plánky z roku 2013 a 2014 musel vidět. 
- To se vrrr, jak říkal můj děda. Ty ale nejsou tajný. Mohl je vidět kde kdo, například 
na, nějaký pětatřicátnický schůzi, když si dělili úkoly, aby zajistili akci. Vašíček říkal, že si 
je kopírujou a množí, protože do nich jednotlivejm jednotkám zakreslujou jejich pozici v 
bitvě. Kopírujou pořád ten samej přesnej plánek. A k tomu závalu vůbec nemohlo dojít 
v bitvě, protože v tý kaverně byl brněnskej regiment, ne Patatřicátníci. Muselo se to 
všechno stát večer po akci, kdy už všichni odjeli, nebo v noci. K zahrabávání nastoupil 
bagrista až v pondělí a na odpálení ulitejch šrapnelek bylo dost času. Jen tam náš vrah 
musel nějak nalákat svou oběť. Nebo ji musel zabít vedle a tam jí jen donesl, ale zabil ji 
blízko. 
  Promnul jsem si oči, usrkl kafe a nacpal dýmku chesterfieldovým tabákem. Několik šlu-
ků mne nakoplo tak, že hlava začala zase pracovat. 
- Vyšetřujeme několik věcí, který můžou souviset, ale taky nemusí. Za prvé nevíme, 
jak a kde se ten chlápek na bojišti v Třemošné vzal, když ho nikdo nezná a Pětatřicátní-
kům nikdo nechybí. Nevíme kdo to je, odkud je a proč tam byl. Za druhý pořád nevíme, 
jestli vyšetřujeme nehodu, kterou vojáci utajili, nebo vraždu. Za třetí je tu nějakej tajem-
nej příběh tý originální uniformy, co měla mrtvola na sobě. Kde a jak k ní dotyčnej přišel, 
proč tam v ní šel (ale ne do bitvy) a proč mu jí po smrti nesvlíkli, když byla tak cenná? 
Pokud to byla vražda, nevíme, jestli plánovaná nebo spontánní. Pokud plánovaná, jak 
dostali chlapa na místo, kde chtěli zavalit tělo? Jak to mohli naplánovat? Pokud šlo o 
spontánní vraždu, proč by si předem kradli ty šrapnelky? Za čtvrtý se něco děje kolem 
samotnejch Pětatřicátníků a major Vašíček má na zahradě skladiště, který rozhodně není 
ani sbírkou, ani normálními zásobami na hubený časy.  
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- Tohle ti nedá spát? žasl Tvrďák. – Lidi jsou různě úchylní. Vašíček prostě shromaž-
ďuje, co se dá jako sysel na zimu. Hele, víš, že jsou lidi, co si nosí domů haldy odpadků, až 
si s nimi zavalí celej barák. Proti těm je Vašíčkova obsese ještě dost normální. 
- Ne. Vsadím se, že tohle má jinej důvod. Je toho víc. Proč má většina těchhle vojáků 
historický auto? Buďto nějaký starý rekonstruovaný vojenský auto, nebo oktávku nebo 
embéčko? Možná jsou sběratelé, ale možná je zajímají auta bez elektronickejch serepeti-
ček, který si můžou sami snadno opravit, nebo ke kterejm si můžou rychle vyrobit ná-
hradní díly. 
- Jó, ty myšlíš, jako, kdyby spadla atomová bomba a elektromagnetickej puls vyřadil 
všechna moderní auta s integrovanýma obvody? rozesmál se Tvrďák.  
- Asi ne přímo tohle, ale něco podobnýho, potvrdil jsem. – Každopádně si všichni drží 
auta, který si můžou opravit nebo upravit sami. A umí to skoro všichni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ve zbytku dopoledne jsme na barevné tiskárně tiskli skoro stovku fotografií z loňské 
bitvy. Vybral jsem jen ty fotografie, které se bezprostředně týkaly bojiště. Druhou stovku 
tvořily obrázky ze slavnostního nástupu na náměstí (Vašíček by řekl Ringplatz), z po-
chodu k nádraží a odjezdu historickým vlakem do Třemošné. Některé pak byly z vojác-
kého mejdanu v noci po bitvě. Chtěl jsem jít večer na pětatřicátnickou schůzi a nechat 
přítomné, aby každého, koho na fotkách poznají, označili jménem. 
- Tady vidíš, jak byla noc po bitvě bujará. Stanovej tábor vedle bojiště na louce, hořící 
ohně. Určitě tam nějaká kutálka hrála dobový marše a tady koukám, že se i v noci střílelo 
do vzduchu. Tady někdo odpaluje plamenomet, asi kvůli efektním fotkám. Stříleli barev-
ný světlice. Veteráni se nalévali kontušovkou, jeřabinkou, anýzovkou, strochem a já ne-
vím čím ještě. Takže je jasný, že nějaký dvě hlínou tlumený exploze ze sto metrů vzdále-
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nejch zákopů by asi nikoho nevzrušily. Pravděpodobně ani nebyl vidět záblesk nebo 
oheň. 
  Nakonec jsem si ještě vzpomněl. 
- Hele, a co ta tvoje propiska? Všimnul jsem si včera, jak s ní máváš nad výkopem. 
- No jo, plácl se Tvrďák do čela. – Jasně, já zapomněl. Hned to přetáhnu do počítadla. 
  Propisovačka, o níž jsem mluvil, byla mikrokamera a fotoaparát. Po roce 2005 už byly 
takové hračky u nás dostupné na černém trhu a užívaly je soukromé pátrací agentury. 
Také jsme si tehdy dvě pořídili. Tvrďák si vzpomněl na staré časy a zachoval se jako pro-
fesionál. Předstíral, že si dělá poznámky do notesu a ve skutečnosti dokumentoval 
všechno, policajtům přímo před nosem. Natočil i Rozbuškovo přiznání, kdyby to bylo po-
třeba. Videozáznam nebyl tak kvalitní, jako z běžné kamery, ale pro naše účely stačil a 
měl datování, takže se záznam dal použít i u soudu jako důkazní materiál. Za chvíli už 
jsme si ho mohli prohlédnout na monitoru. 
- A hele! 
  Vykřikl jsem překvapením a zastavil záznam ve chvíli, kdy Tvrďák přímo shora zaměřil 
objektiv na právě odkrytou mrtvolu, z níž patolog oprašoval zbytky hlíny. 
- Co tam vidíš? nechápal. 
- Podívej, na toho lapiducha. Na ten kus hlíny na břiše nad opaskovou přezkou. Nejde 
mu smést z uniformy tak hladce, jako ostatní hlína. Jako by byla k něčemu… 
- Přilepená! vydechl překvapeně. 
  Pustil jsem záznam o kousek dál, kde se patologovi již podařilo část pevně přichycené 
hlíny odstranit. Musel ji skoro odloupnout. Jako by byla chycená na suchý zip. Pak jsem 
přiblížil detail obrázku. 
- Do háje. Máš pravdu, žasl kolega. – Je to tmavý. Uniforma je pod hlínou tmavá. 
- Nasáklá krví, upřesnil jsem. Když se na mrtvolu navalila suchá hlína, vsákla se krev 
z uniformy i do hlíny, a všechno potom zaschlo. Proto nešla jenom tak oprášit. 
- Takže krvácel! 
- Takže ho někdo střelil, nebo bodnul, ještě před tím, než ho zasypal, upřesnil jsem. A 
to nám objasňuje spoustu dalších detailů. Především už máme jistotu, že to byla vražda, 
a ne nehoda. Taky víme, že ho nemusel nikdo nalákat do kaverny až ke stěně, aby ho po-
tom hlína zavalila. Nejdřív si ho sám zapíchnul nebo zastřelil, a položil si ho tam přímo 
na místo.  
- Mohl ho zabít kdekoliv jinde, kývl Tvrďák. 
- Ne, oponoval jsem. Musel ho zasypat bezprostředně po vraždě, protože krev ještě 
tekla a netuhla. Ztuhla až pod zemí. Kdyby ho zavraždili někde daleko od zákopu a táhli 
ho tam v noci, krev by byla už zatuhlá a hlína by se na látku nepřilepila. Navíc by delší 
dobu krvácel a uniforma by byla nasáklá celá. Hlína vlastně zastavila krvácení hned po-
tom, co začalo. Nasákla jen malá část uniformy v okolí rány. Jak padnul, hned na tu ránu 
musel někdo naházet hlínu, takže byl zabitej přímo tam. A policajti to vědí. Patolog kecal, 
že nemůže určit příčinu smrti, aby to zamaskoval před námi a před čumily. Aby si nikdo 
nevšimnul skvrny. Ale jemu i Twodancovi to muselo bejt jasný ihned. 
- To jsou věci. Myslíš, že v bitvě prostě někdo nabil ostrou a sejmul ho? 
- Naopak. Neposloucháš mě. Pořád, a čím dál víc myslím, že se to vůbec nestalo v 
bitvě. Uvedl jsem ti k tomu už spoustu důvodů. Říkám, že hlína musela zasypat ránu do 
minuty po zásahu. Rozbuškovy šrapnelky vybuchovaly na začátku bitvy, ještě než se za-
čalo střílet z ručních zbraní. Kdyby někdo vystřelil předčasně, dostal by co proto od 
ostatních, a vlastně by na sebe upozornil, což vrah určitě nechtěl. Myslím, že si nikdo z 
nich nevzpomene, že by se hlína vyvalila do kaverny už během bitvy. To by věděli, bráni-
la by jim v pohybu.  
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- Byl zastřelenej, vzdychl Tvrďák, - To znamená, že policajti skutečně půjdou po jejich 
zbraních. Budou chtít udělat balistiku. Zvlášť jestli v těle najdou kulku. 
- Mohlo to být bodnutí, oponoval jsem. – Na záznamu není patrný, jak je protržená 
uniforma, jestli po kulce, nebo po noži a po bodáku. Není tu vidět, jak vypadá uniforma 
na zádech. Tuhle informaci musíme z Twodance vypáčit.  
  Něco je už ale jasný:  
1. stalo se to až po bitvě, nejspíš v noci nebo až druhej den v neděli, protože zákopy se 
zahrabávaly teprve v pondělí. 
2. byl zastřelenej nebo zapíchnutej přímo tam v kaverně a vrah si ho pod stěnu jen tro-
chu posunul, než odpálil šrapnelky. Rozhodně je místo činu přímo tam, na místě. Šrap-
nelky byly Rozbuškovi ukradený ještě před bitvou. To nám říká, že vražda mohla být 
plánovaná. Leda by šrapnelky kradl za jiným účelem a pak, když došlo k vraždě, ho na-
padlo je použít k závalu. 
3. jak padnul, hned někdo naházel hlínu na ránu, aby zastavil krvácení. Možná proto, aby 
se nezakrvácela tak vzácná uniforma. Potom si uvědomil, že z nějakýho důvodu stejně 
nemůže uniformu pro sebe zachránit. Někdo o ní už věděl. Byla by to stopa. Vrah by se s 
tou uniformou nikde nemohl ukázat a pochlubit se s ní. Kdyby ji u něho našli policajti, 
podle průstřelu a podle stopy krve by ho usvědčili. Takže vrah uniformu oželel.  
4. vrah byl jeden, maximálně dva. Nebylo jich dost na to, aby stihli rychle mrtvolu zahá-
zet lopatami. 
5. ten mrtvej není členem KVH a možná ho vůbec nikdo z nich nezná. Možná je úplně od-
jinud a uniformu sehnal možná náhodou, možná záměrně zrovna pětatřicátnickou. Jestli 
se ale jedná o plánovanou vraždu, musel ho někdo z vojáků znát předem a vědět, že se na 
bitvě nebo po ní objeví na místě.  
6. vůbec nebyl v bitvě, a jestli, tak se pohyboval v civilu někde v davu čumilů, protože je-
ho originál uniformu by si někdo zapamatoval, což si ještě ověříme. Za světla se tam roz-
hodně v originál uniformě objevit nemohl.  
7. o výstroji tý doby toho moc nevěděl, protože mu chyběla spousta doplňků, jak říkal 
Vašíček. Nejspíš sehnal uniformu někde u příbuzenstva, nebo u někoho, kdo ji měl doma 
jako památku, ale bez šavle, bez ovinovaček, zato s originálními odznaky. V Army-shopu 
by ji totiž okamžitě někdo koupil a v půjčovně kostýmů nebo v divadelním skladu by ori-
ginál dávno nějakej znalec ukradl. Kdyby ji už před tím vlastnil někdo z Pětatřicátníků, 
vědělo by se o tom. Pochlubil by se.  
8. vrah věděl něco o kopání zákopů, všiml si, kde je stěna kaverny sypká, nejspíš znal 
plány, podle kterých se zákopy kopaly.   
9. je tu ještě přesně opačná verze. Jeden civilista plánoval zabít druhýho civilistu a přišlo 
mu jako dobrej nápad, hodit to na vojáky. Opatřil si uniformu a shodou okolností origi-
nál. Pak vylákal svoji oběť na místo, kde ji nějak dostal do uniformy a bodnul nebo střelil. 
V tomhle případě by s vraždou neměli historičtí vojáci vůbec nic společnýho. Jen by je 
zneužil někdo, kdo věděl, že dělají tyhle bitvy pravidelně každej rok. Šrapnelky a zával 
nám ovšem říkají, že takovej civil by musel vědět něco o pyrotechnice a musel by dostat 
do ruky plánky bojiště nejméně z roku 2013 a 2014. Takže si myslím, že to byl přece jen 
někdo z vojáků.  
10. vrah vraždil pro něco, co bylo pro něho mnohem důležitější, než nesmírně cenná 
originální uniforma. Údajně ji nikdo v bitvě ani před bitvou na nikom neviděl. Údajně ji 
nikdo vůbec neviděl, protože by si jí zapamatoval. Jenže vrah uniformu oželel a pohřbil 
s mrtvolou možná právě proto, že jí někdo před tím na někom viděl, a zajímal by se, kam 
zmizel její majitel, proč jí má najednou na sobě někdo jinej a proč je na břiše zakrvácená. 
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Alespoň někdo z Patatřicátníků musel uniformu vidět už před vraždou a vědět o ní. Jinak 
by si jí vrah mohl vzít. 
 
  Udeřila druhá odpolední a Tvrďák nervózně zkoumal fotografie. Právě v tu chvíli zavo-
lal Twodance, že s námi touží sepsat protokol, a tak jsme za ním vyrazili na služebnu na 
Chodské náměstí.  
  Řekl jsem mu po pravdě skoro všechno, dokonce i o Rozbuškovi, a požádal ho, aby mu 
neničil živnost. Prozradil mi, že není blbý a tupý pochůzkář, že tohle ho napadlo také a 
Ruzbušku měl na koberci už včera večer. 
- Originál uniforma? zarazil se a přežvykoval mou další informaci. – Ta uniforma je 
originál, a ty jejich jsou kopie? 
- Říkal to Vašíček, jejich velitel, a to je zjevně znalec. 
- Aby nebyl, zavrčel Twodance. – Je zaměstnancem krajského muzea. To jste nevěděli? 
- Věděli. Ještě říkal, že kdyby se ta uniforma objevila na bojišti nebo vůbec kdekoliv, 
většina z nich by ji určitě poznala a věděli by o ní. Jenže prý ji tam, včera, na mrtvém, vi-
děli poprvé v životě. 
- A kdy vám to řekl? 
- Hned potom, když jste toho zastřeleného vyhrabali a když to neřekl vám. 
- Hned jak jsme… Moment! zařval. – Jak to, že zastřeleného? 
  Hodil jsem před kapitána na stůl fotografii z Tvrďákovy kamery. 
- Račte si všimnout tady těch skvrn od hlíny, jak nejdou očistit z uniformy. K něčemu 
se ta hlína přilepila. A já bych řekl, že ke krvi, když byla ještě čerstvá a tekutá. 
- Odkud máte tu..? vytřeštil oči. – Vy jste tam fotografovali? Jak? Čím? 
- Ale kapitáne, šklebil jsem se už nepokrytě. – Jsme přece profíci. Měli jsme pátrání 
léta v popisu práce a je jasné, že jsme si pořídili odpovídající vybavení. Celý ten záznam 
vám dáme, pochopitelně. 
  Splaskl jak bublina, ale vzápětí se zašklebil on.  
- Tak dobrá. Dostali jste mne. Ale já vám to nedaruji. Překvapení za překvapení. Mrtvý 
je muž, asi tak třicet, až pětatřicet let. 175 cm, štíhlý, světlovlasý, astenický typ. Patolog 
tvrdí, že ve svém krátkém životě nikdy moc manuálně nepracoval a prý také zřejmě ne-
chodil nikdy delší dobu v tvrdých botách, například ve vojenských holínkách. Podle ra-
men nenosil těžké batohy. Zemřel skutečně asi před rokem a neudusil se pod hlínou. 
Když ho hlína zavalila, už nedýchal. Ten zával byl vlastně jen takovým druhem pohřbu. 
Zabila ho kulka, která ho zasáhla do oblasti dutiny břišní a narazila na pánev. Pak se 
uvnitř odrazila a nadělala mu ze střev guláš. Zemřel pár vteřin po zásahu. A co je nejza-
jímavější, nezabila ho žádná obyčejná kulka, ale přesně takováhle. 
- Twodance vytáhl ze šuplíku celý náboj, vyleštěný jako těžítko, a postavil ho na stůl. 
  Tvrďák zbledl a vzal náboj do ruky.  
- Ale to je přece… 
- Správně, pane Bárta. To je originál Mannlicher M1892 ráže 8 mm plněný bezdým-
ným prachem. Zjevně jste znalec. Projektil se v těle sice zdeformoval, a tento náboj je 
z mé soukromé sbírky, ale balistika tvrdí, že šlo přesně o tenhle projektil. Je to tak, páno-
vé. Ten mrtvý, nejen, že měl na sobě originální uniformu, což jsem nevěděl, ale byl za-
střelen originálním starým rakouským nábojem z první světové války. Mannlichery, jako 
karabiny, se používaly ještě ve druhé světové válce, ale s jinou municí, respektive s jiným 
tvarem projektilu. Od našich zbrojařů vím, že tihle rádobypětatřicátníci, když střílí na 
povolené střelnici ostrými, dnes používají do Mannlicherů běžnou kulometnou munici, a 
ta vypadá takto. 
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  Tvodance postavil na stůl další náboj. Na pohled měl kratší a špičatý projektil. Původní 
rakouský projektil byl dlouhý s oválnou špičkou.  
- To nám ale situaci spíše zamotává, soudil Twodance. - Celkem bych mohl souhlasit s 
vašimi závěry ohledně provedení vraždy, ale motiv nám dokonale uniká. Neznáme to-
tožnost mrtvého, ani původ té uniformy. Ta parta Švejků, jak říkáte, tvrdí, že ji v bitvě 
nikdo z nich neviděl? Po tom nás zatím nenapadlo pátrat, jenže když jde o originál a o 
sběratelskou vzácnost, je to samozřejmě jiná situace. V té souvislosti je zajímavé, že uni-
forma byla tomu člověku o něco větší a určitě mu nepadla. Boty o celá dvě čísla větší. 
Musel v nich plavat a daleko by v nich nedoběhl. Ta uniforma rozhodně nebyla jeho. Ne-
vzal si ani dvoje ponožky, takže si ty holínky neobouval někde doma. Skoro, jako by tu 
uniformu ukradl a nestačil s ní utéct. Použití originální munice vylučuje nešťastnou ná-
hodu. Spíše to teď ale vypadá na nějaké rituální vyřizování účtů. A v sobotu máme další 
bitvu, kterou, bohužel, nemohu zastavit, protože jde o naplňování nějakého stupidního 
historicko-ideologického státního projektu, a ve hře jsou vyšší zájmy zdejších potentátů. 
Plzeň – město kultury. Vytáhli na to půl miliardy z evropských fondů a teď musí naplnit 
program. Mám z toho husí kůži, pánové. Je mi jasné, že jste se s těmi Pětatřicátníky ska-
marádili a s mnoha z nich se znáte i odjinud. Tentokrát vám nebudu zakazovat, abyste se 
v tom vrtali. Koukejte z těch hospodských vojáčků něco kloudného vytáhnout. A hlavně 
mne nezapomeňte informovat. 
  Pak nás Twodance pozval do vedlejší místnosti. Na dlouhém stole tam ležely rozpro-
střeny součásti uniformy rakouského lajtnanta neboli poručíka.  
- Teď už vám ji mohu ukázat, když víte, že oběť byla zastřelena. 
  Tvrďák se beze slova natáhl po té typické švejkovské čepici s mosazným jablíčkem, což 
je taková plechová rolnička vpředu na špici s vyraženými písmeny FJ, počátečními pís-
meny jména císaře, kterému voják skládal přísahu. Tvrďák věděl přesně, co hledá. Obrá-
til čepici naruby a zkoumal koženou podšívku. Bylo to vidět na první pohled, i když pís-
mena byla poněkud vybledlá a rozpitá: Lt. F. NEKOLA 
- Tady máte majitele té uniformy, kapitáne.  
- Já vím, kývl Twodance. – Našim technikům jen tak něco neujde. Je to psané starou 
inkoustovou tužkou. To už ověřili v laboratoři. Nesmazal to ani jeho pot, ani vlhkost pod 
zemí. Tomu už se dá říkat kvalita. Takže jde skutečně o původního majitele uniformy, 
nikoliv o včerejší oběť. A na vás se hned pozná, že jste byl na vojně, pane Bárta. Víte, kde 
hledat. 
- Některý věci se nezmění ani za sto let, kývl Tvrďák. 
  Mne zaujalo něco jiného. Na saku mezi levým ramenem a límcem, asi tam, kde měl lajt-
nant Nekola klíční kost, se vyjímala jasně znatelná tmavá skvrna neurčitého tvaru, asi o 
průměru čtyř centimetrů. Kolem ní bylo rozpoznatelných ještě několik maličkých skvr-
nek. Tahle skvrna mi připadala víc vybledlá, než ta u pasu uprostřed břicha, kolem prů-
střelu. 
- Ano, je to krev, všiml si Twodance. – Ale ne krev oběti. Neshoduje se skupina, takže 
ani nebylo zapotřebí dělat analýzu DNA. Je asi původní. Možná toho poručíka. 
- To je divný. Žádnej průstřel ani bodnutí. Látka není sešívaná. Nebyla porušená.  
- Třebas mu tekla z nosu, zažertoval kapitán. 
  Poděkovali jsme a měli se k odchodu. 
- Pane Bárta! zarazil Tvrďáka kapitánův hlas ještě ve dveřích. – Jestli zjistím, že si ně-
jak nahráváte a natáčíte naše soukromé rozhovory, sedřu z vás kůži. To myslím vážně. 
- Jasně, kývl Tvrďák. – Taky vám na oplátku něco poradím, kapitáne. Nikdy před nimi 
nevyslovujte slovo Švejk, zvláště ne když se jedná o ně a o jejich uniformy. To by byl je-
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diný případ, kdy by asi stříleli ostrými klidně i po policajtovi. Jestli totiž pořádají nějaké 
rituály, tak je to veřejné pálení knih toho zrádce, legionáře a bolševika Haška. 
 
  Saloon v Kolderově ulici byl military klubem jednoho z místních plzeňských nadšenců. 
Původně byl založen jako základna kávéháček, které se zabývaly hrou na Američany. 
Hned po převratu v 90. létech to bylo v západočeské metropoli dost populární hraní, což 
mohl dosvědčit právě Tvrďák, který kouzlu západní fronty svého času zcela propadl a 
pořídil si originální Jeep Willys Messenger. Proto také Tvrďák majitele klubu řečeného 
Willy a většinu svědků Pattonových důvěrně znal. Vysvětlil mi, že časem se spektrum 
jednotek poněkud rozrostlo. S každým dalším rokem byli Američané méně a méně popu-
lární. Někteří chlapi si začali hrát na Brity či skotské highlanders a vlastenecky oriento-
vaní střelci založili KVH prvorepublikové 2. pěší divize, která mívala domovské posádky 
právě zde na Plzeňsku. 
- No, a Pětatřicátníci byli jako pluk součástí druhý divize, informoval mne. 
- To se tedy pleteš, zkazil jsem mu radost. – Nezapomínej, že do vojenský historie dě-
lám já. Stálý pluky, který tu měly za první republiky posádky, byly při mobilizaci zařaze-
ný do statický obrany 38. hraniční oblasti a v září 1938 stáli Pětatřicátníci spolu s 18. 
plukem v opevnění dole u Kdyně a u Domažlic. Druhá pěší divize byla operační svazek, 
kterej se formoval z nově mobilizovanejch rekrutů, a ti vytvářeli pluky s novejma čísly. 
- Aha… 
  Willyho Saloon zabíral přízemí a sklepení patrového baráku v řadě jiných patrových 
baráků. Z ulice se vcházelo do dvou místností non-stop baru, který nikdy nezavíral a měl 
ryze americkou výzdobu. My jsme prošli průjezdem do dvora, kde se v létě dalo sedět 
pod širým nebem kolem grilu a odkud se vcházelo létacími dveřmi do přízemí. Velký a 
hlavní sál měl čistě westernovou výzdobu, visela tu po stěnách kopí a čelenky, hosté se-
děli na kožešinách vedle bubínků a vycpaných zvířat. Po úzkých kamenných schodech se 
dalo sejít do sklepení, kde byl rytířský sál pro šermíře s krbem, malovanými štíty, plechy 
a halapartnami po stěnách. Zbytek sklepení zaujímaly nad stoly a lavicemi prosklené vit-
ríny s originály všech možných pistolí, samopalů, munice, panzerfaustů, kulometů apod. 
V rohu stálo prvorepublikové protitankové dělo ráže 3,7 mm (stejné, jaké měl major Va-
šíček na zahradě), u stěn se povalovaly vojenské dřevěné khaki bedny a pouzdra na ply-
nové masky. Docela vzadu vpravo jsme našli koutek, kterému vévodila obří habsburská 
dvouhlavá orlice vyvedená ve vytlačovaném plechu, dále velká mapa Rakouska-Uherska 
s vyznačením vojenských odvodních obvodů a dislokací posádek historických jednotek. 
Byl tu i velký portrét Jeho Výsosti Františka Josefa I., nějaké černožluté vlajky a zasklené 
barevné obrázky vojáků a uniforem 35. pěšího pluku, jak se vyvíjely v průběhu staletí. 
Vlastně se ti Pětatřicátníci chodili opíjet do muzea. 
  Zaujalo mne ale ještě něco. Vedle zaprášeného Franze Josefa I. tu byly ještě tři barevné 
portréty v úplně nových rámečcích, což znamenalo, že tu nevisely dlouho. Někdo je zavě-
sil nedávno. Na prvním z nich byl poslední panující král a císař Karel I., nedávno církví 
blahoslavený. Na dalším jeho syn dr. Otto Habsburský, který zemřel v roce 2011. Na po-
sledním poměrně mladý a docela civilně vypadající chlap, ve kterém jsem napůl poznal a 
napůl vytušil nejstaršího Ottova syna Karla. Kdyby se Rakousko – Uhersko nerozpadlo, 
byl by dnes českým králem a říšským císařem právě on. 
  To mi přišlo dost divné. Chlapi, kteří si hráli na císařské vojáky, mohli mít nějaký vztah 
jen k Františku Josefovi I. nebo ke Karlovi I. Ti císařským vojskům skutečně kdysi veleli. 
Otto a dnešní hlava rodu Karel, však nikdy nikomu neveleli. S císařským vojskem neměli 
zhola nic společného. Když je historičtí vopjáci nemohli uctívat jako své velitele, mohli je 
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uctívat jedině jako své panovníky. To by ale znamenalo, že jejich pojetí ozbrojených sil 
říše dalece přesahuje hranici pouhého divadla. Tím ovšem podivnosti nekončily. 
  Tentokrát bylo zřejmé, že Rakušáci zabrali skoro celé sklepení. Nebyli v uniformách, tu 
a tam jsem na nich zahlédl jen součásti výstroje a odznaky. Šlo o slezinu, nikoliv o ofici-
ální akci pluku. V koutě pod orlicí seděl štáb nad mapami a fotografiemi a zjevně pláno-
val sobotní bitvu. Ostatní si přišli pro úkoly a proto, aby znali celkový plán akce. V někte-
rých hloučcích si hoši ukazovali a předváděli různé nedávno získané zbraně, bajonety, 
šavle nebo i pistole. Probíhal výměnný obchod. Jinde se sesedl hlouček faleristů nad me-
dailemi, stužkami a vyznamenáními. Další se zabývali válečnými a historickými filmy na 
DVD, knihami, časopisy a dokumenty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vašíček na nás ihned zamával z rohu, abychom si přišli sednout přímo až k němu, ke 
štábu pluku. Ochotně nám udělali místo na lavici u kamenné stěny a kdosi zapískal na 
dřevěnou důstojnickou píšťalku. Hospodský věděl, co pískání znamená, a za chvíli jsme 
měli před sebou řezané pivo. 
- Pivo tu má čím dál horší, vztekal se ten s píšťalkou, - ale řezaný se ještě pít nechá. 
Willy je starej židák a myslím, že začal brát od pivovaru za levno sudy s prošlou záruční 
lhůtou. 
  U vedlejšího stolu rozebírali chlapi na součásti nějakou zbraň s dlouhou hlavní a hlasitě 
se přeli o to, jak navařit ulomený kolíček vyhazovače nábojnic z komory. 
- Tak jak to vypadá s tím zavaleným chlapem? vyzvídal napjatý Vašíček, když nám 
představil velitele další druhé plukovní kompanie, plukovního zbrojmistra a dalších pár 
důležitých chlápků. 
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- No. Především to nebyl jen zavalenej chlápek, ale ještě před tím zastřelenej chlápek, 
informoval jsem je. 
- Zbledli a dívali se po sobě zmatenými pohledy. 
- Udivuje vás to? 
- Ani ne, upřesnil Vašíček. – Udivuje nás, že nám ještě policajti neposbírali kvéry kvůli 
balistice. 
  Řekl jsem jim to nejnutnější. Chlápek byl zabit loni, zřejmě až v noci po bitvě, kdy v zá-
kopech nikdo nebyl. Byl zastřelen, a to originální kulkou ze světové války, pak teprve za-
valen hlínou, pomocí ukradených rozbušek. Měl na sobě originální uniformu rakouského 
poručíka jménem František Nekola, ale bez řemení a bez doplňků. A neměl zbraň. 
- Do háje, zaklel zrzavý podsaditý chlapík, kterému říkali Larva. – To je jak z nějakýho 
blbýho románu. Já tomu ale možná rozumím. Třebas takhle: Ta uniforma patřila Ra-
kouskýmu důstojníkovi, kterej v Itálii v osmnáctým roce nechal oběsit zajatýho legionář-
skýho zrádce. Pravnuk poručíka uniformu zdědil a chtěl se v ní ukázat tady v Třemošný 
na bojišti, ale uniformu poznal pravnuk toho legionáře, kterej byl v zákopu těch vlasti-
zrádců odnaproti a tak se pravnuk vlastizrádce pomstil pravnukovi poručíka. To je dob-
rej scénář, ne? 
- Jasně, reagoval asi padesátiletý chlap s dlouhými šedými vlasy, což nebyl nikdo jiný, 
než spisovatel Drobník. – Byl to Ital nebo italskej legionář a zastřelil rakouskýho vojáka 
rituálně z rakouskýho Mannlichera originální rakouskou kulkou, jo? 
- To je fakt blbost, znejistěl Larva. – Legionáři měli italský ručnice nebo anglický En-
fieldy. 
- No, řekl jsem. – Asi to nebude žádný divadlo, pánové. Není to hra na zabití a nepro-
bíhá to podle scénáře. Byla to prostě a jednoduše vražda a stala se doopravdy. Vraždy se 
nedělají podle scénáře, leda v divadle. Tahle je skutečná. I když to fakticky vypadá, že ta 
vražda byla plánovaná předem. Ale v tý vaší bitvě k ní nedošlo. Až někdy potom, nejspíš 
v noci. Připravte se na to, že u všech registrovaných zbraní budou dělat balistický zkouš-
ky. A budou hledat i neregistrovaný zbraně. Doufám, že mezi sebou nemáte moc práska-
čů a udavačů. 
  Tvrďák položil na stůl barevné zvětšeniny Vašíčkových fotografií z loňské bitvy a silnou 
lupu. 
- Hele, chlapi, pořádně si prohlídněte fotky a zapátrejte, jestli na nich někde neuvidíte 
na někom tu originál uniformu. Třebas i mezi diváky. Nebo cokoliv, co tam nepatřilo. 
Člověka, kterýho neznáte, nebo kterej tam neměl co dělat. Vůbec by bylo nejlepší, kdy-
byste přímo ke každýmu člověku na fotkách připsali jméno. 
- Nejen to, požádal jsem. – Tady je plánek zákopů z loňska. Potřebujeme do něho za-
kreslit, kde se nacházela jaká jednotka a k jakým docházelo přesunům během bitvy. 
- No, v tý kaverně jsme byli my, přiznal tlustý malý muž velitelského chování. – Teda 
podle plánu tam měli bejt Brňáci, ale to se pak změnilo. Nakonec tam byl štáb pluku a 
šturmkomando první kumpačky. Jo, tady jsme vidět, na týhle fotce. Celkem osmnáct 
chlapů. V jednu chvíli se přes nás přesouval mladoboleslavskej desátej landwehr regi-
ment, ale to bylo jen pár minut. Posilovali pravý křídlo, protože Angláni se tam tlačili a 
měli kanón. Landveráci nesli minomety a jednu špandavu kulomet. To jsou tihle. Jo, a ta-
dy je vidět, jak osm chlapů našeho šturmkomanda vyráží kupředu. Na bojišti chytla od 
rozbušek suchá tráva a udělalo to bezvadnou dýmovou clonu. Na středu linie vyrazily 
pod tou clonou asi tři šturmkomanda, připlazily se k prvnímu italskýmu zákopu a nahá-
zeli tam granáty. Kluci už tam pak zůstali ležet za předprsní, takže v kaverně nás zbylo 
deset. No a v závěru bitvy se šlo dopředu frontálně, hlavně na křídlech. My na středu 
jsme šli ze zákopů jako poslední a ručím za to, že v tý době se tam žádná hlína neprovali-
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la a nikdo tam na zemi neležel. Vůbec tam nikdo nezůstal. Tadyhle je to i na fotce vidět. 
Tohle místo nebylo vůbec sesypaný.  
- Ani pak ne, doplnil Vašíček. – Přece jsme si tam byli po bitvě pro naše věci a šlo se na 
nástup jednotek. To jsme kavernu komplet vyklidili a nic provalenýho nepamatuju. Kdy-
by tam někdo ležel, určitě bysme si ho všimli. Nepřítel se během bitvy do našich zákopů 
nedostal vůbec. 
- Ani po noční bitvě tam nikdo nezůstal, řekl vyčouhlý dlouhán, který byl také u nále-
zu mrtvoly.  
- Po noční bitvě? Ona byla ještě noční bitva? 
- Jasně. Ta začínala v devět. 
- Řekni to od odpoledne i s přesným časem, dožadoval se Tvrďák. – Kdy co začalo, co 
jste dělali potom a kdy co končilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Jo. Takže vlak od Plzně přijel ve dvanáct. V půl jedný byl oběd u polní kuchyně a od 
jedný jsme začali obsazovat zákopy. V půl druhý začala bitva a skončila někdy před čtvr-
tou. To byl totiž slavnostní závěrečnej nástup. Přesně ve čtyři. Po nástupu, asi v půl pátý 
jsme si šli na bojiště pro věci a ta kaverna byla v pořádku. Kdyby tam někde zůstal někdo 
ležet, všimli by si ho legionáři, protože ti šli ze svejch zákopů poslední přes ty naše k tá-
bořišti. Pak začaly takový ty veselice pro čumily, muzika, střelnice se vzduchovkama a 
prostě šou. Kluci měli volno a ve vojenským stanu zasedal od šesti hodin štáb aliance. 
Chtěli jsme využít příležitosti, že jsou přítomní velitelé mnoha jednotek a domluvit se na 
dalších akcích jinde po vlastech českejch a taky v Haliči u krakovských dělostřelců. V půl 
osmý jsme schůzi přerušili, protože se šlo do zákopů na noční bitvu. V táboře zůstalo asi 
šest chlapů na hlídce. Ta noční bitva je krátká a nešturmuje se při ní. Je to jen takovej 
ohňostroj pro diváky. Kravál a záblesky ve tmě. V devět jsme skončili a celou tu hodinu 
jsme byli v kaverně. Když jsme odcházeli, byla kaverna ještě neporušená a nikdo tam ne-
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zůstal. Měli jsme baterky a prohlíželi jsme ji, aby tam nikdo nenechal žádnou výstroj, 
takže čehokoliv neobvyklýho bysme si všimli. No a pak už se věci pozamykaly do aut a 
v uniformách jsme bez pušek táhli do města do hospod. Hodně lidí ale zůstávalo v tábo-
ře. Hořely tam asi tři ohně, hrálo se u nich, stánkaři pořád prodávali párky a pivo. Někdo 
zůstal ve štábním stanu a celou noc se trousili opilci z města. Pořád se něco dělo a dost 
lidí vůbec nešlo spát. Až do svítání tam nebyl klid. 
- Kdy se přestalo střílet? zajímalo mne. 
- Přestalo? vyjevil se Vašíček. – Ještě ve tři ráno tam někdo u stanu střílel do vzduchu. 
Každou chvíli tam někdo střílel. Ale jasně, že slepejma. Na takovouhle akci by si vzal ost-
rej náboj jedině úplnej debil. Ožereš se, sáhneš vedle a prosedíš zbytek života v báni. 
Každej ví, že jediná jistota je, nemít sebou ani jedinej ostrej náboj. Z nás starších, kdyby 
někdo viděl, že má někdo u sebe ostrej, tam mu rozbijeme na místě hubu. Ostrý se berou 
jen na střelnici a tam se zase dělají zkoušky na chlast. Tohle si hlídají i velitelé jednotek. 
My si nemůžeme dovolit ani jedinej průser.  
- Kdo může mít originální náboj z první války? 
- Kdokoliv, vysvětlil mi plukovník, kterému říkali Škvor, ten malý tlustý se zarudlou 
tváří, který, jak se ukázalo, byl velitelem celého KVH pluku. – Každej vošoust. My náboje 
sbíráme a náboj z první války zas není taková vzácnost. 
- Abyste tomu rozuměli, upřesňoval ještě Vašíček, - do bitvy smí jenom zbraně, který 
mají výrobní číslo a jsou registrovaný. Jak se ten policajt u nálezu mrtvoly rozčiloval, že 
máme funkční zbraně a chceme z nich střílet v bitvě, tak to jenom hrál divadlo. Policajti 
dobře ví, že je máme, a docela přesně ví jaký. Máme zbrojní pasy. Máme zbraně registro-
vaný a příprava každý bitvy se s policajty projednává a nahlašuje. Bez jejich povolení by 
to vůbec nebylo možný. Celý bojiště je obehnaný touhle červenobílou páskou a policajti 
každýmu kontrolujou zbraň podle seznamů, než ho tam pustí. Takže na bojiště by se 
neměla dostat žádná neregistrovaná zbraň. Jenže po skončení bitvy policajti odjedou a 
po bojišti pak může pobíhat kdokoliv s čímkoliv na vlastní riziko. Ta naše noční bitva, to 
byla akce tak trochu načerno. Neohlášená v programu. Tam už se nekontrolovalo a poli-
cajti tam nebyli. 
- Rozumím. Takže, kdyby byl ten neznámej zastřelenej puškou někoho, kdo byl v 
bitvě, policajti by podle balistickejch záznamů už dávno identifikovali, ze který pušky se 
střílelo a komu ta puška patřila. 
- To chci říct, dumal Vašíček. – Jestli policajti ještě neidentifikovali konkrétní pušku, 
tak se muselo střílet z úplně neznámý zbraně. Z neregistrovaný pušky. A ta se na bojiště 
musela dostat nějak pokoutně. Třebas už dávno před bitvou. Policajti kontrolujou lidi a 
zbraně, ale bojiště neprohlíží. Kdybych si na bojišti předem schoval neregistrovanej 
kvér, oficiálně tam šel s registrovaným kvérem a nazpátek si na rameni odnášel dva kvé-
ry, nikdo by si toho asi ani nevšiml. Tedy policajti by si toho nevšimli, my nejspíš ano. Ale 
mohl bych tu neregistrovanou pušku schovat zase někde na bojišti a vrátit se pro ni po 
bitvě. To by bylo možný…    
- Bylo to jinak, upřesnil jsem. – Vy sami dosvědčujete, že v devět večer, už za tmy, jste 
opustili kavernu, svítili jste tam baterkami a nikdo tam neležel, ani nebyla stržená stěna 
kaverny. Ten chlápek byl zasypanej hned potom, co ho střelili. Do několika minut, maxi-
málně do půl hodiny po smrti, protože ještě nezaschla krev a skrze uniformu se vsákla i 
do suchý hlíny kolem rány. To znamená, že vražda se nestala před půl desátou večer. 
Vraždilo se přímo v té kaverně až někdy po noční bitvě. Nejdřív až kolem desátý hodiny, 
kdy už byli všichni z bojiště pryč na tábořišti. Smůla je, že díky tomu občasnýmu táboro-
výmu střílení do vzduchu z bujnosti se nedá identifikovat přesnej čas vraždy. Mohlo se 
to stát kdykoliv od půl desátý večer až do rána. Po svítání, jak říkáš, se už nestřílelo ni-
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kde a žádnou ránu nikdo neslyšel. Všichni odjeli domů. Mohlo se vraždit i v noci z neděle 
na pondělí, protože to už nablízku nikdo nebyl a bagrista začal zahrnovat okopy v pon-
dělí od osmi ráno. Takže kdykoliv od soboty večer po půl desátý do neděle do rána. Jenže 
to by vrah riskoval, že někdo přece jen ránu uslyší. Některý domy jsou dost blízko a 
z některejch je do okopů i vidět. Nestřílelo se pistolí, ale určitě puškou, ta je neskladná a 
nedá se s ní nepozorovaně chodit po Třemošný ve dne. Kromě dne, kdy se odehrává ta 
vaše bitva a Třemošná je plná vojáků s flintami. Vrah musel jednat v době, kdy ho krylo 
střílení v táboře. Takže hádám, že k vraždě došlo v noci ze soboty na neděli a ještě spíš 
před půlnocí. Vrah nebyl opilej, protože pracoval se šrapnelkama, pracoval rychle a 
přesně. Šrapnelky vybuchly pod zemí tlumeně, takže nebyly slyšet. Připravte si alibi, pá-
nové. Policajti budou chtít vědět od každýho, kdo tam tu noc byl, co přesně v kterou 
chvíli dělal, kde se zrovna nacházel a kdo mu to dosvědčí. 
- Jo, kývl Vašíček. – To je jednou jistý. 
  Zvěst o tom, že se na louce u Třemošné nestala loni nehoda, ale vražda zastřelením, se 
šířila podél sedících řad členů klubu, od jednoho ke druhému, po celém sále. Zdánlivě se 
nic nedělo a reagovali klidně. Mnozí však vytahovali mobilní telefony a někam volali. 
Hádal jsem, že dávají komusi doma instrukce, jaké zbraně musí být okamžitě zataveny 
do nepromokavých vaků a spuštěny do studny, protože se kdykoliv dá čekat policejní 
šťára.  
  Pětatřicátníci prohlíželi fotografie skoro dvě hodiny a půjčovali je i k dalším stolům, ale 
nikdo na nich nezahlédl hledanou uniformu a nepodařilo se objevit nikoho cizího. 
Všechny postavy na fotkách dostaly jména a jednotky čísla. Byly zde i fotografie jednotek 
odcházejících z bojiště po ukončení bitvy a fotografie ze závěrečného nástupu. Vašíček 
mi dokonce někde sehnal identifikační tabulku, podle které jsem mohl podle uniformy 
rozpoznat a určit konkrétní pluk. Teď už mi ale zkoumání fotografií nebylo k ničemu, 
leda k tomu, aby se potvrdilo, že v odpolední bitvě se nikdo v originální uniformě lajt-
nanta Nekoly neobjevil. Vražda nebyla spáchána v bitvě, dokonce ani v noční bitvě a už 
vůbec ne za světla. 
- Je to blbost, krčil rameny Larva. – Jestli měl ten mrtvej na sobě odznaky ze cvičení 
v devátým roce u Valmezu, tak to je blbost. Tam Pětatřicátníci nebyli. 
- Ale byli, zvolal nesouhlasným tónem vlasatý přestárlý hipie Drobník, autor vojensko 
– historických mystifikací i skutečně historických publikací. - Tedy, byla tam jedna četa a 
pár důstojníků jako asistenční četa velitele sboru. Ostatní měli tenkrát pohotovost kvůli 
možnýmu přesunu do Bosny. Tam se to vařilo od roku 1908, kdy Rakousko anektovalo 
Bosnu a Hercegovinu. 
  Jako na povel všichni u stolu ztichli. 
- Fakt tam byla asistenční četa? 
  Prošedivělý mánička Drobník zalovil v batůžku pod nohama a vytáhl onu tlustou knihu, 
z níž jsem čerpal i já. Knihu s nadpisem Hoši jako květ, příběh pluku a města. Otevřel ji 
někde ve dvou třetinách a ukazoval Vašíčkovi příslušný text.  
-  Klobouk dolů, uznal jsem a ukázal na knihu. – To je fakt dobrá práce tahle knížka. Neu-
věřitelný množství faktů a informací a přesto to má klasickej příběhovej syžet. Má to 
spád a je to vyprávění. Není to žádnej sborník pro suchary. 
- To je Honza Volf, představil mne Tvrďák. – Napsal tu knížku o dolování na Plzeňsku a 
nějaký detektivky. 
- Vlk! vzpomněl si okamžitě Drobník. – Ty jsi jezdil za Ztracenou legii. Já jsem Lobo. 
- Já vám, ujistil jsem ho a podali jsme si ruce po vandrácku, se zalomením palce. 
- Od fachmana těší pochvala dvojnásob, konstatoval. – Zrovna mám doma rozečtenou 
Agenturu Hammeln.  
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- Taky mám všechny tvoje knížky, akorát předposlední mi chybí. 
  Drobník se zvedl a došel k dlouhému nálevnímu pultu. Něco říkal barmanovi a ten mu z 
police podal knihu. Teprve teď jsem si všiml, že Drobníkových knih je v polici nad výče-
pem celá řada pěkně srovnaných, že se tu v hospodě prodávají. Drobník knihu beze slova 
podepsal, naškrábal tam nějaké věnování kolegovi od kolegy a podal mi ji. Jmenovala se 
Ostrovy království. 
- Já zas nemám ty tvoje doly, tak až budeš mít nějakou navíc, vzpomeňte si na mne. Jo, 
a Willy, tedy hospodskej říkal, že máš přinést nějaký svoje knížky sem, že je tu může taky 
prodávat v komisi. 
- Ale jména důstojníků tam nemáš, řekl Tvrďák a ukázal Drobníkovu knihu. – Jak 
chceš zjistit, kdo byl v tý asistenční četě ve Valmezu? Nebo to máš někde doma v podkla-
dech? 
- Ne. Jména nejsou uvedený ve svodkách a podrobný Mayovo paměti2 končí rokem 
1901. Je tam jen zmínka o tom, že se asistenční četa pluku vypravila jako reprezentace 
do Valmezu. To by se dalo zjistit leda dotazem do vídeňskýho archivu. Ale docela určitě 
to byla štábní četa nebo patřila k doplňovacímu praporu, protože ten by i v případě ta-
žení zůstával v posádce. 
- Stejně je to celý blbost, ošíval se Larva. – Nám přece nikdo nechybí. A pokud vím, tak 
ostatním jednotkám v republice taky ne. 
- Tfuj! To sprostý slovo už nevypouštěj z huby, načuřil se mladší kluk s brejličkami od 
vedlejšího stolu, také dlouhovlasý. Evidentně měl na mysli slovo republika. 
- To je Vlasta Kazda, informoval nás Drobník přes stůl. Šéf plzeňský buňky Koruny 
Český. 
  Nově zavěšené portréty posledních Habsburků na zdi mi náhle začaly dávat smysl. 
- Tak pozor, vošousti, zvedl se za stolem malý velitel Škvor a přerušil nás. – Chvilku 
nastavte slechy. Včera jsme přivezli Avii sukna. Na každýho příslušníka regimentu vy-
chází sedm až osm metrů. Do bitvy už to nestihnete, ale na Regimentstag vás chci vidět v 
novejch uniformách. Včetně plášťů. Taky se budou šít nový brotsaky a látku dostanete 
tady. Takže už žádný přešívaný malý polní z lidový armády. Zejtra jedeme pro munici a 
bude jí dost. Střílet budou v sobotu všichni a nikdo se nebude ulejvat, aby nemusel čistit 
kvér. Všichni pěkně vymetou pavouky z laufů. 
 
  Hovor se rozpadal do různých témat a skupinek. Dále se nedalo udržet téma ani pozor-
nost, a nebylo to již ani zapotřebí. Řekl jsem Tvrďákovi, aby mi nenápadně sepsal jména 
lidí, kteří ten večer v Military klubu byli a načrtl mi, kde seděli. Kromě toho zde Tvrďák 
pilně filmoval svou nenápadnou propisovačkou. 
   Vydrželi jsme ve Willyho saloonu přes půlnoc a šlo se opět spát ke mně, protože vše, co 
jsme k dalšímu vyšetřování potřebovali, jsem měl doma já. Moc jsme toho nevypili a na 
ponocování nás užilo oba, takže to skončilo nočním posezením při měsíčku na terase mé 
haciendy. V noci už nebylo žádné vedro a cikády také dovrzaly před několika týdny. 
V tichu kolem šustilo padající listí a v trávě dupali ježci na výpravách za budováním tu-
kových zásob. Měli jsme horké kafe a na stolku stála láhvinka calvadosu ještě z mých 
loňských jablek. Jen měsíc právě zmizel a měl se objevit v novu až za týden. 
- Je to divný, řekl potichu Tvrďák. 
- Co je divný?  
- Všechno. Všechno tam dneska bylo nějak jinak. Já tam nebyl prvně a kluky z regimentu 
znám. Ale dneska jich tam bylo hodně. A bylo tam hodně jinejch lidí. 
- Tak mi o nich něco řekni. 
                                                           
2  Josef May (c. a k. setník) – Dějiny c. a k. pěšího pluku č. 35. Tiskem a nákladem Karla Maasche 1901. 
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- Velitelem regimentu je Škvor. Ten malej tlustej plukovník, co pořád říká všem vošousti 
a co ohlašoval sukno na uniformy. Zároveň velí druhý kompanii. Jmenuje se Karel Sudek 
a má vlastní hospodu nahoře na Bolevci a druhá kumpačka se schází u něho. Tahle Škvo-
rova parta to dělá spíš jako divadlo na kšeft a většinou za peníze, ale i tak jich nikdy ne-
bylo víc než dvanáct, patnáct. První kompanii vede major Vašíček. Vašíčkova kumpačka, 
to byli vždycky nadšenci, co měli rádi historii a starý Rakousko. Ti to dělali pro radost. 
Všechno se změnilo před šesti lety, kdy se k nim přidal Drobník. To je totiž přesvědčenej 
monarchista a už tenkrát byl v předsednictvu Koruny Český, tý monarchistický strany. 
Jejich předsedu místní buňky Kazdu jsi tam viděl. Ten malej s brejličkami, jak pořád při-
píjel na krále. Co mezi ně přišel Drobník, začali to Vašíčkovci brát nějak víc na vážno. 
Pomalu z nich udělal monarchisty. Dal tomu jejich hraní hlubší smysl a dal jim ideu. Pře-
svědčil je, že jenom monarchie je stabilní a spravedlivou státní a společenskou formou. 
Stal se spojovacím článkem mezi civilními monarchisty a vojenskou jednotkou. Jeli si 
každej po svý linii, ale postupně začali některý akce dělat společně. Dneska to bylo divný, 
protože tam přišlo hodně civilních monarchistů z koruny. To nedává smysl, když se do-
mlouvají na bitvu, na čistě vojenskou akci. Vašíčkovi chlapi se občas nechávají napsat na 
korunní kandidátky, ale komunální volby už přece byly a příští rok žádný nebudou. 
  Řekl jsem Tvrďákovi o portrétech posledních Habsburků, které se na zdi hospodské 
místnosti objevily evidentně teprve nedávno. 
- Tak vidíš. To znamená, že tam teď civilní monarchisti chodí dost často. Ale to není 
všechno. Vašíček tloustne, stárne a je čím dál línější. Na papíře má jeho kompanie asi de-
set lidí, ale fakticky s ním jezdí tři, čtyři, výjimečně šest chlapů. Divný je už to, že se obě 
kumpačky dokázaly sejít na jedný slezině v hospodě. Obvykle spolu spíš soupeří, než 
spolupracují. Divný je, že jich tam dneska bylo skoro padesát a mezi nimi dost mladejch 
kluků. Zabrali celej spodek hospody a to se nestalo, co pamatuju. Mají příliv novejch čle-
nů a zájemců, jako kdyby nějak nabrali druhej dech. Zatím regiment spíš skomíral a 
stárnul. Mladý to nezajímalo, ti v klidu krněli u počítačů a videoher. Teď jich tam byla 
spousta. Najednou je na nich vidět nějaký nadšení. Něco je muselo nakopnout. Něco při-
nutilo Škvorovu kumpanii spolupracovat s Vašíčkovou kumpanií. Divný je, že asi mají 
peníze. To neměli nikdy. Všichni smrděli grošem. Všechno si vždycky kupovali a šili za 
svý. Teď najednou nakoupili plnou Avii sukna na uniformy, řemeny, přezky, nechali si 
objednat ražbu odznáčků a různejch věcí. Dokonce jsem zaslechl, že se mají hromadně 
nakupovat pušky, bajonety a další výzbroj v zahraničí. Přes starýho kšeftaře Willyho 
koupili deset beden slepejch puškovejch nábojů. Jeden slepej se běžně prodává kolem tří 
korun. Prej jim dal nějaký prachy Hrábě. To je skutečnej hrabě Starhenberg. Mladej je 
čestným členem regimentu a dělá jim právníka, je na to vystudovanej.  
- Jo, to vím, potvrdil jsem. - Je potomkem bejvalýho majitele pluku. Ale ten prachy taky 
nikdy neměl. Starhenbergové jsou zchudlá šlechta a nic nemají. Ani jim nic nevrátili v 
restituci, protože jejich majetky stihnul ukrást už Beneš před vítězným únorem. Jako 
právník taky tolik nevydělává.  
- Vždyť říkám, že je to divný.  
- Povídej dál, pobízel jsem kolegu. – Tohle zní docela zajímavě. 
- No. Začalo se mi to jevit, když jsi mi řek, abych ti sepsal jména přítomnejch. Nejdivnější 
je, že mezi novejma tvářema, co se k nim asi nedávno přihlásili, jsem rozeznal pár vojá-
ků. Myslím, že patří k rotě dobrovolnejch záloh, co tady v Plzni zůstala jako poslední 
útvar, kterej alespoň z dálky připomíná bojovou formaci. Tihle Škvorové a Vašíčkové si 
na vojáky jen hrajou. O taktice a strategii vědí kulový. Boj z blízka svádí leda večer v po-
steli s manželkou. Většina ze slavnejch Pětatřicátníků si v dobách, kdy byla vojenská 
služba povinná, vyběhala a vysimulovala modrou knížku. Naproti tomu takovej Drobník 
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byl na vojně doopravdy a celý dva roky. Přitom, jak sis mohl všimnout, nemá v regimen-
tu žádnou hodnost. Drží se zpátky a je to jen fahnrich, vojcl. Ale o vojně a o válčení toho 
z nich věděl vždycky nejvíc. Dodneška jezdí do lesa, na skály, na vodu a všechny by je 
strčil do kapsy, kdyby k něčemu skutečně došlo. Takovej Vašíček, když má vyšlapat 
schody do druhýho patra, na to potřebuje půl dne a dva dny před tím se k tomu pře-
mlouvá. Já ho pozoroval už dřív. Toho Drobníka. Jak říkám, drží se zpátky, ale jsem si jis-
tej, že kdyby došlo na skutečnej boj, kdyby šlo do tuhýho, vykašlal by se na jejich vymyš-
lený hodnosti a hladce by převzal velení. Kdyby na to přišlo, dokázal by bejt autorita, ja-
ko nikdo z nich. 
- To je pravda, potvrdil jsem. – Už tenkrát jako Lobo byl docela ostrej a jezdil s ostrýma 
hochama. Ten má něco za sebou, ale tají to.  
 
  O tom, co ve skutečnosti znamená být vojákem, jsme s Tvrďákem oba něco věděli a ne-
museli jsme si o tom ani vyprávět. Patřili jsme ke generaci, ve které se ještě chlapi styděli 
za to, že je třebas nevzali na vojnu. Samozřejmě, ani nám se tehdy nechtělo na dva roky 
vypadnout ze života a ze světa a absolvovat to velké neznámo, ale zároveň jsme se tomu 
nechtěli vyhnout. Chlap výzvy neodmítá. Ostatně, bylo jen pramálo věcí, kterým jsme se 
kdy vyhnout chtěli. Ne, nebyli jsme ve válce, ale odkroutili jsme si poctivé dva roky. Já u 
protiletadlových dělostřelců, Tvrďák u podstatně drsnější party, u takzvaných Cihlových 
kápí, speciálních jednotek pro boj ve městech. Vlastně byl vycvičený terorista. Armádu, 
ve které jsme sloužili, jsme neměli rádi, protože to byla armáda hlásící se k okupantům 
mé země a mého národa. Ve válce bychom oba asi koukali jak vzít roha a dostat se do 
nějaké jiné armády, kde bychom mohli věřit ve smysl boje, kde bychom mohli bojovat za 
něco správnějšího a spravedlivějšího. Ale byla to funkční armáda, která se na válku sku-
tečně připravovala. A oba jsme v ní viděli umírat chlapy, někdy i naše kamarády. Při cvi-
čeních se odehrávaly nehody a ti slabší páchali sebevraždy. Já sám jsem jako mladý ho-
lub musel sotva měsíc po nástupu uklízet záchod od zbytků mozku a krve jednoho tako-
vého. 
  Být voják, to není moc o střílení. A protože se tahle armáda nepřipravovala na spraved-
livou válku, nepanovala v ní žádná jednota, žádné vědomí společného cíle. Jen buzerace a 
každodenní boj třebas i o kousek jídla, o kariéry a o výhody. Byla to škola nenávisti a 
přežití. Nevznikalo v ní ani tak kamarádství, jako účelové aliance a spojenectví, jako ně-
kde v zajateckém lágru. I tak se ale rychle ukazovalo, kdo je kdo a na koho se lze spoleh-
nout. Vyplavala tam na povrch spousta svévole, sadismu, zbabělosti a ubohosti, spousta 
mindráků, strachu, zloby i zoufalství. To ale mohl člověk zažít i ve vězení a nestal se pro-
to ještě vojákem. Svým způsobem mne ta armáda fascinovala, protože představovala sílu 
a přesnou souhru různorodých částí. Byl jsem na mnoha letních i zimních cvičeních a vi-
děl jsem manévrovat proti sobě i celé divize. Nalétávaly na nás stíhačky a vrtulníky, viděl 
jsem, jak se v boji navzájem doplňují tanky, pěchota obrněné transportéry, dělostřelec-
tvo, letectvo a další a další složky ve vzájemné souhře. Vnímal jsem taktiku družstva, če-
ty, roty až po úroveň pluku a divize. Později jsem o tom četl odbornou literaturu. Byla to 
úžasná ukázka kázně a disciplíny. Vynucené, ale přece efektivní. Občas mne zaplavila hr-
dost na to, že jsem součástí toho drtivého stroje na vítězství. Místy se o mne pokoušel 
pocit uspokojení, že k tomu projevu pořádku a koncentrovaného úsilí mnoha tisíců 
mužů patřím. Naprosto jsem chápal, oč skvělejší mohl být ten pocit ve správné armádě 
vlastenců, po boku skutečných kamarádů. 
  Jenže pak jsme jednoho dne stáli v Jaroměři na polské hranici a rozdávali nám ostré ná-
boje do samopalů, do velkých zásobníků jsme páskovali ostrou dělostřeleckou munici. 
V Polsku probíhal Jaruzelského vojenský puč a čekalo se na rozkaz, který nás mohl po-
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slat vpřed do skutečného boje, protože v Polsku se střílelo. A náhle jsem si uvědomil to 
nejdůležitější. Jsem jen součástka stroje. Naprosto nahraditelná a postradatelná součást-
ka. Tím, že jsem oblékl uniformu, ztratil jsem jakoukoliv hodnotu a význam. Když padnu, 
nikdo se pro to nezarmoutí a nikdo se nad tím ani na vteřinu nepozastaví. Tady neexistu-
jí skutečné vztahy, jen ty funkční. Nikomu na mne ve skutečnosti nezáleží. Někde ve 
vzdáleném štábu si později odškrtnou číslo, položku a nasadí místo mne jinou. Uvědomil 
jsem si, že i ve správné armádě může nekompetentní velitel poslat na smrt tisíc mužů do 
úplně zbytečné akce. Jen tak, jako by nic. I ve spravedlivé válce může tisíc chlapů umřít 
úplně zbytečně a nic se nestane, ani to nikomu nebudou vyčítat. Ani onen velitel si to ne-
bude nikdy vyčítat. Bez ohledu na smysl války má voják poloviční šanci, že padne ne-
smyslně. Kolik lidí takhle padlo v císařských armádách v Haliči pod blbcem Hötzendor-
fem nebo v Srbsku pod idiotem Potiorkem? Bez hrdinství, s vědomím, že třebas jen po-
sloužili nějakému nabobovi v uniformě, který právě potřeboval statistikou přesvědčit 
nadřízeného, že přece bojuje, že se snaží.  
  A tenhle pocit teprve z chlapa udělá vojáka. To, že přijme tohle riziko, tuhle možnost. Že 
přijme svoji zbytečnost, marnost své existence. Hlavně tohle takovým Vašíčkům a Škvo-
rům naprosto chybělo. Rozumem by to snad i pochopili, ale neměli skutečný prožitek 
toho stavu. Nemuseli se s tím smrtelně vážně vyrovnávat. Nemuseli se vyrovnávat se 
spoustou jiných věcí. Nemuseli dosahovat vojenských cílů s vojáky, kteří zvrací, kadí a 
močí strachem, kteří už nemyslí a reagují jen instinkty, a instinkty jim velí k panice, k 
útěku, úniku za každou cenu, včetně zastřelení vlastního velitele. S vojáky, kteří už ani 
nejsou vojáci, kterým omrzly ruce a nohy, kteří jsou tak vyčerpaní a nevyspalí, že padají 
za pochodu a nejdou vzbudit. S vojáky šílenými hladem a žízní. Voják a hrdinství? Nic 
takového neexistuje. Jen zoufalý boj o sebevládu o zachování lidství. Ti, které nazýváme 
hrdiny, tento boj většinou prohráli. A nemuselo to být ve válce. Já tohle zažil i v mírové 
armádě a Tvrďák také.  
  Tohle byli jen divadelníci. Hráli si na majory a plukovníky, ale neměli ani tušení, jak se 
dělá skutečná disciplína ve skutečné armádě. Snili o armádě, kde je disciplína dobrovol-
nou záležitostí a kamarádi v zákopech nasazují jeden za druhého život. Představovali si 
jakési Rychlé šípy v uniformách. Jejich hra byla udržitelná jen proto, že to nebylo doo-
pravdy, že o nic jiného než o hru nešlo. Jejich takzvaní podřízení je poslouchali, jen když 
se jim to líbilo, a jen proto, že je bavila ta hra. Ve skutečném boji by je nejspíš neposlech-
li. Vlastně to bylo směšné, ale oni to neviděli, nemohli vidět. Celý jejich život byl jenom 
hrou. Všemu, co mohlo být v jejich životě doopravdy, se vyhnuli a teď to doháněli tím, že 
si na to hráli. Ještě ani nepochopili, že tady skutečně někdo zemřel. 
 
- Ta jejich sobotní bitva, to je jen domluvený divadlo, pokračoval mezitím Tvrďák. - Celá 
bitva se dělá kvůli divákům a má pevnej scénář závaznej pro obě strany, i když nevyluču-
ju, že je to ve skutečnosti secvičování větších celků. Tihle hoši od záloh z toho byli dost 
vyjevení, protože připravenej scénář dokonale ignoruje některý taktický zásady a jim to 
přišlo směšný. Divadlo má zkrátka jiný zákonitosti než opravdová bitva. Koukali po sobě, 
ale nakonec spolkli námitky a byli zticha. Takže je to nějaký divný. 
- To tedy je, připustil jsem. – Stejně jako jsou divný ty bedny ve Vašíčkově kůlně, trojitý 
zálohování dat, tři ledničky s mrazákem a záliba ve starších autech. A desítky pytlů hno-
jiva plnýho ledku. 
- Jo, souhlasil Tvrďák. – Před tím mi to divný nepřišlo, ale teď pomalu jo. Jako kdyby se 
něco dít mělo. Na něco se připravujou. Vašíček byl nadšenej, jak je najednou na jeho sle-
zinách rušno a jak to tam žije. Vůbec mu nedochází, že se monarchisti a s nimi část jeho 
regimentu na něco chystají, že mu do regimentu vlezla parta připravená pluk převzít a 
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profesionalizovat, až to přijde. Netuší, že mu jeho regiment sebere i takovej obyčejnej 
voják bez hodnosti, jako je Drobník, kdykoliv si vzpomene. Když půjde do tuhýho, Vašíč-
ka nikdo poslouchat nebude, ale Drobníka by poslouchat mohli. Vašíček se urazí, když ho 
neposlechnou, ale Drobník vypadá na to, že by tě klidně na místě zastřelil, kdybys nespl-
nil jeho rozkaz. Ale nebude to dělat teď. Teprve, až o něco půjde. Jenže o co? 
  S tím hodnocením jsem mohl jen souhlasit. 
- Nezapomeň na pana hráběte. Starhenberg je toho součástí. Myslím toho, že se někdo na 
něco chystá. Ale pochybuji, že to má něco společnýho s loňskou vraždou. 
- Jasně, kývl Tvrďák. – Loni bylo všechno při starým. Všichni byli chudí, hrálo se jen di-
vadlo v uniformách, na sleziny jich chodilo pár a Koruna Česká se o takovou akci vůbec 
nezajímala. 
- Nejvyšší čas, podívat se na zoubek Nekolovi, usoudil jsem. – Ale až se vyspinkáme. Pěk-
ně za světla a za sluníčka. 
  Skutečně se mi chtělo spát, což v mém případě a v noci bylo vysvětlitelné jen tím, že za-
čal prudce klesat tlak. 
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Císařská krev 
čtvrtek 8. října 

 

    Až se vyspinkáme, to znamenalo dopoledne. Až na to, že namísto sluníčka lilo jako z 
konve a v trávě se z toho dělaly bubliny. Z blízkého pole tekla přes moji zahradu strouha 
kalné vody odnášející ornici a po nebi táhla fronta šedivých mraků jako rozvinuté císař-
ské sbory u Komarówa. Ten žlab kolem baráku jsem měl betonovat už v létě. Zase budu 
mít ve sklepě vodu. 
  Při kafi a dýmce jsme rekapitulovali. Zvláštní bylo už naše angažmá v tomto případu. 
Nikdo si nás na vyšetřování nenajal a nikdo nám za něj nic neslíbil. Nezabili nikoho z na-
šich přátel a ani Twodance nás o pomoc nepožádal. Pětatřicátníci, v jejichž prospěch měl 
být případ vyřešen, se vzdáleně znali jen s Tvrďákem a ani tam neexistovaly žádné úzké 
a zavazující vztahy. Stále jsem neviděl žádný pádný důvod, proč vyšetřovat a pátrat, 
kromě pouhé zvědavosti a toho, že si pátrání přál Tvrďák. 
- Nelži si do kapsy, řekl Tvrďák. – Vždycky jsi pátral ze zvědavosti. Ta je u tebe obludná, 
co se týče zločinu a jakýkoliv záhady. Taky jsme oba dobrodruzi už odjakživa. Máš prav-
du, že jsme skoro vždycky pátrali kvůlivá něčí objednávce nebo proto, že se zločin týkal 
někoho, na kom nám záleželo. Ale já tvrdím, že ty bys pátral i bez objednávky a bez mo-
tivu. Tak pátrej dál a pak o tom napiš knížku. 
- No dobře, souhlasil jsem. – Co tedy máme? Rok starou vraždu. Oběť nikomu nechybí a 
ani policajti jí nedokázali identifikovat. Místní týpci v uniformách se spočítali a byli 
všichni. Pak máme uniformu lajtnanta od Pětatřicátníků, co se možná jmenoval Franti-
šek Nekola, ale jen možná. Na čepici je jeho jméno, ale čepice nemusela nutně patřit k 
saku a kalhotám. Podle odznáčků na čepici se domníváme, že lajtnant byl od Pětatřicát-
níků, a že byl v roce 1909 na cvičení ve Valmezu, pravděpodobně s asistenční nebo se 
štábní četou. 
- To je přece stopa, mínil Tvrďák. – Musíme spojit uniformu s obětí vraždy. Co když je 
oběť někdo z mladý generace Nekolojc rodu? Pak by byl z Plzně a uniformu měl doma v 
šatníku po pradědovi. Musíme zjistit něco bližšího o starým lajtnantovi Nekolovi a pro-
věřit jeho potomstvo. 
- Jo. Mrknem se na něj, rozhodl jsem se a stiskl vypínač počítače. 
  Vyhledávač na mne vyplivl kolem 99 stran, což činilo asi 800 odkazů, v nichž se vysky-
tovalo slovo Nekola nebo nekola a Nekolová či nekolová, včetně nekolových vozidel a 
dopravníků, posléze i nekolkovaných cigaret. Zadal jsem tedy sousloví lajtnant Nekola. 
Nyní vypadlo podstatně méně odkazů, ale v ani jednom z nich spolu slova lajtnant a Ne-
kola nesouvisela. Byly to všechno texty, kde se obě slova jen vyskytovala, jenže každé 
jinde a v jiné souvislosti. Ve spojení s Plzní se vyskytl prodavač vysavačů Josef Nekola z 
Losiné a v souvislosti s válkou, armádou či 35. pěším plukem opět nic. 
  To ale nemuselo znamenat, že lajtnant Nekola neexistoval, protože internet nebyl vy-
čerpávajícím zdrojem informací, mohli jsme na něm najít jen to, co do něho někdo vložil, 
a zcela jistě existovala spousta informací, které do internetu nikdo nevložil. 
- Mám ho, řekl najednou vítězným tónem Tvrďák, který mezitím vytáhl z mé knihovny 
objemnou publikaci mého plzeňského kolegy historika Arthura Rehbergera s názvem I. 
světová válka 1914 – 1918, rehabilitace c. k. vojáků ze Zemí koruny české padlých na ji-
hozápadní frontě. 
  Tvrďák sáhl po knize intuitivně. Rehbergera znal jako Plzeňáka také osobně a Nekola 
musel jako Pětatřicátník pocházet z Plzeňska. Mohl ovšem padnout v Haliči, mohl umřít 
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na tyfus a úplavici v ruském zajateckém lágru nebo později vstoupit do legií.  Nebo ne-
musel padnout vůbec. Ale padl. Na straně 86 začínal úmrtní rejstřík vojáků III. praporu c. 
k. 35. ppl. padlých na italské frontě u Santa Maria či u Tolminu mezi srpnem 1915 a 
březnem 1916. Setník František Nekola (mezitím povýšil) byl v jedné nenápadné kolon-
ce na straně 90. Padl 27. 10. 1915 při obraně předsunutých pozic na vrchu Santa Maria. 
Poslední pomazání mu udělil polní kurát Gužvinec a pohřbili ho na slovinském vojen-
ském hřbitově v Modrejcích. Pocházel z Plzně a byl vojákem z povolání. Více se z knihy 
nedalo vyčíst. 
- To je trefa, pochválil jsem svého asistenta. – Takže teď víme, že skutečně existoval, byl 
z Plzně, a i když válku nepřežil, měl tu asi rodinu. 
- Víme mnohem víc, mínil Tvrďák. – Víme, že uniformu lajtnanta si do Itálie sebou ne-
vzal. Lajtnantem byl na manévrech v roce 1909. Pak ho asi povýšili a pořídil si jinou. Ne-
bo taky mezitím ztloustnul a tahle mu už byla malá. Že si důstojníci občas nechávali šít 
novou uniformu, mě nepřekvapuje. Překvapivý je, že si tu lajtnantskou nechal. Nepřešil 
si prostě výložky na nadporučíka, rytmistra nebo hejtmana, což jsou vyšší hodnosti mezi 
poručíkem a setníkem. Uniformu svlíknul a odložil jí s distinkcemi lajtnanta. Mohl jí sa-
mozřejmě, když ho povýšili na nadporučíka, prodat nějakýmu mladšímu poručíkovi. To 
se taky dělalo, aby vojáci ušetřili, protože nebyli zrovna boháči. Zkrátka v roce 1909 ne-
bo krátce po něm uniformu odložil a buďto ji pak dostal někdo jinej nebo zůstala ve 
skříni molům a potomstvu.  
- Správně, kývl jsem. – Sledujeme stopu uniformy, ne toho důstojníka. Uniformy se sto-
pou krve. O krvi nevíme, kde a kdy se na uniformě vzala, ale může mít souvislost s odlo-
žením uniformy a s tím, že si Nekola pořídil novou. Nosit uniformu s flekem od krve by 
mu asi neprošlo jak služebně, tak i společensky. Taky by od něho zakrvácenou uniformu 
asi nikdo neodkoupil. Takže zřejmě zůstala doma v šatníku. Proč jí ale nevyhodil? Proč si 
z ní neudělal montérky? Proč je i po stu letech tak pietně zachovalá v tak bezvadným 
stavu? Že by právě kvůli tomu krveprolití? Kvůli tý skvrně? 
- Ha. Tuším temnej příběh, konstatoval Tvrďák. – Ale dál se tudy asi nedostaneme Hol-
mesi. 
- Možná dostaneme milý Wattsone. – Logická dedukce je přímo zázračná metoda. Podí-
vej. Nás zajímá, jak se uniforma dostala na bojiště u Třemošný loňskýho roku. Kdyby jí 
dostal, našel nebo získal někdo z Pětatřicátníků, pochlubil by se s ní jako s velkou vzác-
ností a ostatní by o ní věděli. I kdyby jí přinesl teprve do Třemošný, taky by o ní věděli. 
Jenže všichni tvrdí, že jí viděli poprvé teprve včera na vyhrabaný mrtvole. Jestli jí tam 
nepřinesl nikdo z Pětatřicátníků a z historickejch vojáků, tak kdo? Nějakej kluk, kterýmu 
se líbilo, jak si hrajou na vojáčky, ukradl uniformu doma ve skříni a chtěl se tam mezi ně 
vetřít? Nebyl to kluk. Pitva říká, že mu bylo přes třicet. 
 
  Teprve odbylo poledne. Mohli jsme to ještě stihnout na úřady. Pátrání v rodokmenech, 
matrikách  s berních rulách jsme nepodnikali poprvé. Tvrďák se trochu děsil zdlouhavé-
ho bádání v západočeském archivu, kde měli staré matriky nafocené na celuloidových 
filmech a člověk je musel celé hodiny posouvat ve vrzajících prohlížečích. 
- Všechny matriky jsou už digitalizovaný, sdělil jsem mu. – Máš je v počítači. 
- Aha, no tak to… 
- Archiv můžeme vynechat, uklidnil jsem ho. – Nehledáme samotnýho setníka Nekolu. 
Jde nám o to, jestli měl rodinu a potomky, kteří tu žijí dodnes. Od začátku republiky ved-
ly matriky obecní úřady a to jsou dnes v Plzni úřady městských obvodů. 
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- Těch je ale osm, děsil se Tvrďák. – A Nekola mohl pocházet z nějaký vesnice v okolí 
města. Navíc se rodina mohla během celýho století několikrát přestěhovat, což je dost 
pravděpodobný. 
- To je pravda. Ale zkusíme nejdřív trojku obvod. Zahrnuje celý historický jádro Plzně, 
západ a jihozápad. Je to největší obvod. 
  Jak řekli, tak udělali. A byla to trefa. Nejprve jsme ovšem museli asi hodinku počkat, než 
se paní matrikářka vrátí z oběda. S plným žaludkem pak ale byla příjemně naladěná. Vy-
táhla nám známé bílé a zelené kartičky s předtištěným formulářem. Nekolovic rodina se 
nestěhovala. Její přímá linie bydlela od 19. století stále v tomtéž domě č. 27 v Nerudově 
ulici, kousek od Jižního nádraží (dříve Říšského). Dům totiž patříval měšťanské dcerce 
Augustýně Navrátilové, která se provdala za fešáckého důstojníka Františka Nekolu. Pří-
běh jako ze slabikáře. Nekola padl v Itálii a Gusta zemřela v roce 1954. Stihli spolu před 
válkou zplodit jen jednoho syna a Gusta zdrcená žalem se již nikdy neprovdala. Ferdi-
nand Nekola se narodil v roce 1910, absolvoval reálné gymnázium a stal se učitelem. Měl 
tři děti a ty se postupně rozletěly z hnízda do jiných bydlišť. Ferda zemřel roku 1975. To 
už mu dům pochopitelně nepatřil a chátral v péči příslušných správních orgánů diktatu-
ry proletariátu. Nejstarším Ferdovým dítětem byl Bohumil Nekola (*1935), který měl v 
sobě krev po dědečkovi a stal se také vojákem z povolání, jenže až po válce, v rámci Čes-
koslovenské lidové armády. Občas ho převeleli, takže putoval po různých vojenských 
kvartýrech po vlastech Českých a v jednom případě i hornouherských. Jako téměř každý 
voják z povolání se třikrát oženil a třikrát rozvedl. Z prvního manželství mu zůstala dce-
ra Marta narozená roku 1958. První manželství uzavíral Bohouš Nekola ještě v Plzni a 
vzhledem k tomu, že dceru Martu dostala po rozvodu do péče matka, zůstala Marta také 
v Plzni. Bydlela na Slovanech, ale po revoluci rodině v restituci vrátili celý dům č. 27 v 
Nerudově ulici. Pravnuků setníka Nekoly bylo celkem šest. Brzy se zřejmě pohádali a 
dům prodali. Pouze Marta Nekolová si ponechala celý velký byt ve druhém patře v osob-
ním vlastnictví. To se již nejmenovala Nekolová, ale Slavíčková, neboť i ona se provdala a 
měla děti. 
- No jo, vrčel nespokojený Tvrďák. – Žádnej Slavíček mezi Pětatřicátníkama není. Tedy 
nebyl, ale teď nabrali nový členy. Jenže my potřebujeme sledovat tu uniformu a v tom 
ohledu existuje spousta možností. Jenom ten Ferda měl tři děti a ti měli taky děti a 
dneska máš šest vnoučat. Uniformu si mohl nechat kdokoliv z nich. 
- Mohl, souhlasil jsem. – Ale myslím, že to tak nebylo. Uniforma, podle mýho názoru, zů-
stala v domě. Ferda v něm bydlel až do roku 1975. V domě bydlely taky další Ferdovy 
děti. Bohoušem sice vojáci šíbovali sem a tam, ale zase to byl voják a k uniformě měl 
vztah. Bohouš by takovou uniformu rozhodně neprodal nebo nevyhodil. Ten dobře vní-
mal hodnotu relikvie po dědečkovi důstojníkovi. Zvlášť, jestli se k uniformě vázal nějkej, 
jak říkáš temnej příběh. Bohouš šel do důchodu v pětapadesáti, a to je rok 1990. Nejspíš 
ho do důchodu poslali po revoluci v rámci reorganizace armády. Vrátil se do Plzně do 
Nerudovky, unavenej velitelováním i ženskými. Zemřel nedávno, před osmi roky. Zůstala 
tam po něm bydlet dcera. No a Marta už nemusela mít k rodinný relikvii takovej vztah, 
jako potomci mužskýho rodu. Potřebuje prachy na údržbu bytu a vůbec potřebuje pra-
chy. Možná šla nejdřív nabídnout uniformu do muzea. Tam ji pochopitelně přivítali s 
otevřenou náručí, ale jak je znám, předpokládali, že jim tu vzácnost věnuje zadarmo, tak-
že nevěnovala. Mohla tam taky narazit na Vašíčka, kterej tam pracuje, a ten mohl o uni-
formě říct někomu z Pětatřicátníků. Sám by si ji asi nekoupil, páč je tlustej a nebyla by 
mu. Aby si ji za ty prachy jen pověsil na zeď a díval se na ni, na to je zas moc velkej drž-
grešle. Ale jako velitel by měl určitě zájem, aby ji měl někdo z regimentu. 
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- To se pleteš, opravil mne Tvrďák. – Vašíček sice je držgrešle, ale je chytrej jako opice. 
Má něco jako celoživotní obchodní strategii. Je muzejník a to, co si pořizuje doma, je ma-
lý soukromý muzeum. Vašíček dobře ví, že prachy uložený do starožitností neztrácejí 
hodnotu, ale naopak se jejich hodnota každým rokem zvyšuje. Namísto, aby spořil v ban-
ce, kde mu jeho úspory někdo vytuneluje, a kde bude mít větší poplatky, než úroky, vráží 
každou korunu do medailí, zbraní a podobně. Tu uniformu by bez váhání koupil, kdyby 
na ní někde narazil. Já myslím, že s tím šla Marta do Army-shopu. 
-  Skvělé! pochválil jsem ho. –Nejblíž k Nerudovce je Army-shop na severní straně Huso-
va náměstí. 
- Tam ne, řekl Tvrďák. Tam to má starej Pažba, co jezdil s 16. tankovou brigádou, tedy s 
kávéháčkem. A prodává tam jen nový armádní vybavení zašmelený z armádních skladů. 
Taky věci, co vozí z Německa, z americkejch vojenskejch základen. Ten by nebral zboží 
z doby před druhou světovou válkou. Ale dole u bejvalýho výstaviště má můj starej ká-
moš Rafan military starožitnictví. Ten bere všechno. Je to šizunk a starej židák, ale když 
má něco hodnotu, tak to pozná. Půjdeme tam? 
- Ne. Tedy ne hned. Já těm vojáčkům tak docela nevěřím, a dovedu si představit, že kdy-
by se před rokem stalo něco mezi nimi, kdyby potřebovali, aby se nevědělo, že měli s tou 
uniformou, potažmo se zahrabanou mrtvolou někdy cokoliv společnýho, určitě by je na-
padlo jít taky za tím obchodníkem, kterej uniformu někomu z nich prodal a nějak důraz-
ně mu doporučit, aby držel hubu. 
- Počkej, ty myslíš, že by nám lhali? Pětatřicátníci? Že by o tý uniformě něco věděli a řekli 
nám, že ji nikdy neviděli? To se mi nezdá. 
- Možná, pokrčil jsem rameny. Ten chlap byl zabitej na jejich bojišti při jejich akci. Měl na 
sobě originální rakouskou uniformu a zastřelila ho originální rakouská kulka. A nikdo 
nic neví, nic neviděl a neslyšel? V každým případě půjdeme nejdřív za Martou Slavíčko-
vou a zeptáme se jí na pradědečka. Než si podáme Rafana, musíme mít informace, aby 
nás nevodil za nos. 
 
  Dům v Nerudově ulici č. 27 nevypadal zle. Solidní dvoupatrový činžák v řadě solidních 
dvoupatrových činžáků. Jen byl trochu zanedbaný a opadávala mu omítka. Potřeboval 
nové domovní dveře, opravu okapů a možná i střechy, ale tam jsme z ulice nedohlédli. 
Kdysi patřil Nekolům, dnes asi nějakému společenství nájemníků, kteří si koupili byty, a 
na opravy jim nezbylo. 
  Paní Marta Slavíčková byla už starší zralá dáma prokvetlá šedinami. Později mi Tvrďák 
připomněl, že je jen o dva roky starší, než my dva. Představili jsme se jí jako zaměstnanci 
Západočeského muzea, toho času v depozitáři, kteří se v análech dočetli, že její rodina 
vlastní nějakou dosti vzácnou originální uniformu po setníku Františku Nekolovi, který 
padl v řadách plzeňského pluku u Tolminu. 
- Jó, tak to jste se pánové opozdili asi tak o rok, přiznala bez okolků. – Před rokem touhle 
dobou jsem ji prodala do frcu. 
- Můj Bože! zasténal jsem a div se nepokřižoval. – To jste nás zarmoutila. 
- Jaképak zarmoutila. Já jsem ji tomu vašemu muzeu nabízela a celkem slušně mne posla-
li do háje. 
- Kdo?! zahřměl Tvrďák hlasem rozlíceného Dia. – Madam, jestli mluvíte pravdu, tak to-
hle někoho bude stát místo. 
  Slavíčková pokrčila rameny. 
- Takovej malej zrzek s knírkem. Nějakej Mgr. Nebo co… 
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- Koudela! Identifikoval jsem viníka hlasem kata. – Ten mizera nikomu nic neřekl. Ale 
bodejť, to je kancelářskej. Ouřada. Ten nerozumí ničemu, jen hlídá projekty. To jste měla 
přijít za námi do oddělení novověku. Nebo do národopisu. 
- To je smůla, přiznala. – Kdybych tušila, jakou to má cenu, nedala bych se jenom tak od-
být. To jsem zjistila hned dva dny po tom, co jsem ten starej hadr prodala. Vždyť si to 
představte. Já to prodám za pár stovek do frcu a dva dny nato mi tady zazvoní chlápek, 
co mluví jak mluvijó Hanáci, ptá se na tu samou uniformu a nabízí mi za to rovných deset 
tisíc korun. Deset tisíc! 
- Moravák? zakroutil hlavou Tvrďák. 
- No jasně, předběhli nás z kolegové Hodonína. 
- Nepředběhli, opravila mne. – Vždyť říkám, že jsem to dva dny před tím odnesla do frcu. 
Toho Hanáka jsem tam poslala. Co jsem taky mohla dělat už jinýho?  
- Pak už se neobjevil? 
- Ne. Už se tu neukázal, takže to asi koupil od nich. 
- Takže předběhli, zachmuřil se Tvrďák. 
- Ano, souhlasil jsem. – Oni se zřejmě nějak dozvěděli příběh té krvavé skvrny dříve než 
my. 
- Tak je to pravda? užasla pro změnu Slavíčková. – Můj děda mi o tom kdysi něco vyprá-
věl, ale tehdy to nemělo význam. Že prej Nekola, jako můj pradědeček, byl jako mladej 
důstojník na nějakejch manévrech na Moravě a nějak se tam připletl blízko ke starýmu 
Procházkovi, tedy jako k císaři. Císař byl tenkrát nastydlej a byl už strašně starej. Bylo 
vedro, byl nízkej tlak a jemu se udělalo špatně. Na chvilku omdlel a začal se skládat. Byl 
by upadnul. Můj pradědeček přiskočil a zachytil ho. Starýmu mocnáři se spustila krev z 
nosu a od toho byla ta skvrna. Pradědka za to tenkrát povýšili a on si to považoval tak 
moc, že koupil novou uniformu a tu starou měl doma vystavenou v zasklený vitríně. Kvů-
li tý císařský krvi. To víte, já tomu moc nevěřila, a kdyby, tak co je mi po císařský krvi? Já 
nemusím žádný potentáty. Klidně bych prodala i Masarykovy spodky a Husákovu paru-
ku. Ten hadr se akorát válel zaprášenej ve starý almaře po dědovi a zabíral místo. Jenže 
jsem tomu věřit měla a byla bych o deset tisíc bohatší, páč mezi lidma jsou všelijaký 
blázni. Možná bych si tu pak vystavila i obrázek Franze Józefa, že mi svou krví dal vydě-
lat takový prachy. My obyčejný lidi jsme ale, marná sláva, furt blbí a tak to asi zůstane 
navěky.  
  Dozvěděli jsme se víc, než jsme doufali. V poslední fázi rozhovoru nám Marta Slavíčko-
vá prozradila, že onen frc, kam prodala uniformu, je skutečně Rafanovo military staro-
žitnictví. Tvrďák ji ujistil, že v nejbližší době přijde od nás z muzea někdo s magnetofo-
nem, aby si nahrál její historku o pradědečkově hrdinském činu, a vypadli jsme jako cuk-
ráři. 
- Děkuji, kolego z muzea, chechtal jsem se už na schodech. – Teď půjdeme sprdnout Mgr. 
Koudelu. Toho zrzka s knírkem. 
- Teď bych šel chytit pod krkem Rafana, navrhl Tvrďák. 
- Ještě ne, brzdil jsem ho. – Jdeš na to moc přímočaře. Něco mi říká, že na to dojde, ale až 
bude čas. Musíme vědět víc a musíme si v tom udělat pořádek, jak by řekl Vašíček - or-
dung. I když jsme dneska náramně popojeli kupředu. Konečně jsme asi předjeli policajty. 
Ti u Slavíčkové ještě nebyli, to by nám vyžvanila. 
- Vždyť je to jasný, bránil se Tvrďák. – Uniformu koupil Rafan, prodal jí tomu Hanákovi, 
ten se do ní napasoval, vetřel se na bitvu a někdo ho tam picnul, protože jí chtěl mít.  
- Jo, a proto ho střelil tak, aby jí pak musel nechat na mrtvole. 
- Aha, to je fakt… 
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- Hele, že se po uniformě sháněl nějakej Hanák nebo Moravák, je moc důležitá informace. 
Ale nevíme, jestli ji koupil on. Mohl ji koupit někdo z vojáků a ten Hanák mu ji mohl 
ukrást a na útěku ho picli. Protože všichni vojáci mlčí o uniformě jako hroby, je mi to po-
dezřelý. Jestli ho střelil někdo z vojáků, tak by mlčení dávalo smysl, ale pak je třeba 
předpokládat, že i Rafanovi důrazně doporučili, aby důkladně vymazal z evidence, že ji 
vůbec kdy měl v prodeji. 
- To taky dává smysl, připustil. 
- Tak vidíš. Nevíme, jestli náš mrtvej v zákopu je totožnej s Hanákem, kterej sháněl uni-
formu u Slavíčkový doma. Ale je to dost pravděpodobný. Vysvětluje to, proč ho pořád 
nikdo nedokáže identifikovat. Plzeňská mordparta určitě prověřovala případy zmizení 
lidí na Plzeňsku za poslední rok, ale pochybuju, že je napadlo prověřovat zmizelý osoby 
taky na Hanácku. Tam u něho doma zase nikdo nemusel vědět, že odjel do Plzně a vedou 
ho tam jako pohřešovanýho nebo jako emigranta na Šalamounovy ostrovy. 
- To bude on, mínil Tvrďák. 
- Asi. V tý souvislosti mi vrtá hlavou jedna dost nápadná věc. Proč se nějakej Hanák vů-
bec zabejval tak usilovným sháněním starý uniformy po lajtnantu Nekolovi? Co je na ní 
tak vzácnýho? 
- No, za deset tisíc určitě nestála, ušklíbl se Tvrďák. – Sama o sobě ne. Je to vzácnost, ale 
ne taková. Rafan je na smlouvání dobrej, ale garantuju ti, že za víc jak tři tisíce by ji stře-
lit nedokázal. 
- No vidíš. A Hanák za ní nabízel hned deset tisíc. Aby to byla tutovka. Aby se Slavíčková 
vyjevila a hned mu jí prodala. Čím byla ta uniforma zvláštní? 
- Krvavou skvrnou z císařskýho frňáku. Jedině tím. 
- Správně. Ale to se ten Hanák musel někde domáknout. Jak tohle zjistil? Slavíčkovou 
před tím neznal a její předky asi taky ne. Slavíčkovej to jedinkrát v životě mezi řečí pro-
zradil dědeček, starýho lajtnanta syn. Veřejně o tom asi nemluvili a za republiky nebo za 
komunistů to spíš tajili. Leda by existoval nějakej zápis. Stalo se to na císařských mané-
vrech ve Valmezu v létě roku 1909. Tam byli přítomní důstojníci a vojáci mnoha různých 
jednotek. Někdo si mohl psát deník a zaznamenat tu příhodu i se jménem císařova za-
chránce. Mohl to dát do zápisu štábní felčař a podobně. To by asi bylo v archivech dohle-
datelný. Ale určitě v žádným zápisu nenajdeš informaci o tom, že si Nekola uniformu ne-
chal a doma vystavil do vitríny, že ji má rodina dodneška. A konečně: Proč někdo dneska 
potřebuje kus hadru s císařskou krví? Proč ho chce mít za každou cenu. Jede kvůli tomu 
až do Plzně. Nabízí deset tisíc. Vetře se mezi stovky ozbrojenejch chlapů a pokusí se uni-
formu ukrást? Za tím musí být hodně silná motivace. 
- Nějakej fanatickej monarchista? hádal Tvrďák. 
- Vyloučený to není, ale nějak mi to tak nepřipadá. Tam bude racionální důvod a motiv. 
- No dobře, ale co dál, když nechceš uhodit na Rafana? Pojedeme do Hodonína? Nebo do 
Brna, nebo kam? Předáme to policajtům? 
- Ne. Budeme myslet. Asi takhle: Jsi chlápek, kterej přijel do Plzně z Moravy, něco víš o té 
uniformě a za každou cenu jí chceš. Nevíš, kdo a kde tu dneska žije z potomků lajtnanta 
Nekoly. Mohl mít dcery a ty se dneska jmenují jinak, i jejich potomci. Nevíš, jestli je uni-
forma ještě vůbec na světě, jestli jí nespálili už po válce nebo, jestli není někde v muzeu 
ve sklepě. Nejdřív budeš muset pátrat. Tady v Plzni. Po matrikách a tak, jako my dva. To 
může zabrat i několik dnů. Takže se musíš někde ubytovat. 
- Jasně! plácl se Tvrďák do čela. – Ty seš holt ten Sherlock. A starej dobrej Wattson má 
asi práci. Je tu celkem dost hotelů a penzionů, kde se mohl ubytovat A nebude lehký ptát 
se po bezejmenným chlápkovi z Moravy, kterej se před rokem touhle dobou ubytoval, 
nezaplatil účet a zmizel. Budu muset projít hotelový knihy a tak… 
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- Pochopil jste svůj úkol správně, drahý Wattsone. – Ale ptejte se na zavazadla. 
- Na kufry? 
- Ale jistě. Určitě nepřijel jenom s tím, co měl v kapsách. Připravoval se na dlouhý pátrá-
ní. Musel mít nějaký zavazadlo, třebas jen batoh. Do Třemošný sebou nic takovýho určitě 
netahal, zvlášť, jestli tam jel ukrást tu uniformu. Potom najednou zmizel a na pokoji zů-
stalo zavazadlo. Co s ním udělali? Dali ho policajtům? Leží do dneška někde v úschovně 
ztrát a nálezů? Tam mají povinnost uchovávat nalezený věci nejmíň jeden rok. Nebo si 
obsah rozebral personál? Nebo to tam ještě někde mají? A co je asi tak uvnitř? Možná se 
něco dozvíme, než si vyšlápneme na Rafana a na Pětatřicátníky. 
- Jdu na to. Vezmu si drožku na Baker street.  
 
  Tvrďák se neptal, co budu zatím dělat já. Znal mne a věděl, že dokud je v případu ještě 
sebemenší nezodpovězená otázka a záhada, nemohu si jít jenom tak lehnout na gauč a 
drbat kocoura za ušima. Nedokázal bych to. Záhady a tajemství jsou má droga, má návy-
ková látka. 
  Byly teprve tři odpoledne a já vyrazil do vědecké knihovny U Branky. Vlastně to byl pů-
vodně klášter dominikánek u Litické brány středověkého města a poté lyceum. Mnohem 
podstatnější bylo, že v tamním archivu uchovávají mnoho desítek let nazpět kompletní 
ročníky všech dostupných novin a tisků, které kdy vycházely na území státu. Mně stačila 
jihomoravská mutace Deníku a Mladé fronty z roku 2014. Letošní ročník ještě určitě 
neměli kompletní a svázaný. Stačilo probrat a pročíst čísla od září do konce roku. 
  Legitimaci do téhle knihovny mám už léta a tak jsem během půl hodiny mohl sedět v 
čítárně a listovat dvěma objemnými svazky. Slibnější informace poskytovaly deníky Bo-
hemia. V uvedeném období jsem v nich našel celkem tři případy zmizení. Prvním byl 
strážnický veterinář Čížek, který pravděpodobně utekl před placením alimentů. Druhým 
byl valtický sommeliér Velecký, kterého zřejmě zase vyhnaly enormní dluhy a manželka. 
Alespoň sousedé se tak domnívali. Třetím byl vyškovský taxikář Tluchoř a u čtvrtého 
jsem se zarazil jako cyklista o zeď. 
 
  Brno. Policie ČR vyhlašuje pátrání po Jakubu Filipcovi, předsedovi brněnské pobočky Sva-
zu protifašistických bojovníků. Jedná se o asi třicetiletého muže střední postavy. Filipcovo 
zmizení nahlásila jeho matka, která koncem října navštívila synův dům a zjistila, že v něm již 
delší dobu nebyl. Filipec žil sám jako svobodný bezdětný mládenec. Naposledy byl viděn ko-
legy z brněnské odbočky SPFB na pravidelné schůzi dne 24. září 2011. Že by se chystal ně-
kam odejet, se Filipec před nikým nezmínil. Jeho kolegové tvrdí, že jde o vitálního, stále za-
městnaného a optimistického muže, badatele a historika, který nemá nejmenší důvod k se-
bevraždě. 

 
  Pro jistotu jsem novinové sborníky pročetl do konce a žádnou slibnější stopu v nich ne-
našel. Mladá fronta takové informace nepsala vůbec. Nechal jsem si stránku ofotit a ma-
zal domů. Tvrďák měl přijít až druhý den ráno, takže jsem mohl večer ještě zapátrat na 
internetu. 
  Především mne zajímala jména, která mi Tvrďák ještě včera v hospodě sepsal. Bylo na 
čase udělat si představu, kdo všechno se kolem plzeňských Pětatřicátníků motá. Na sle-
zinu přišlo zřejmě i jisté množství civilistů, kteří ke kávéháčku nepatřili. Vytvářela se tu 
nějaká dosti zajímavá struktura původně nesourodých prvků a skupin, a jak se zdálo, vy-
tvářela se právě od jara letošního roku, respektive od podzimu loňského roku, tedy od 
chvíle, kdy byl zabit náš rok starý mrtvý. A protože jsem nyní už věděl, že mrtvým byl 
antifašistický bojovník a zřejmě i legionář Filipec z Brna, klíčila v mé mysli ta nejrůznější 
podezření. 
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  Základ struktury tvořil kmenový kádr KVH 35. pěšího pluku, původně asi 40 osob. 
Vzdělaní tam byli jenom Drobník a Vašíček. Ovšem i ti začínali kdysi na dílně. Jinak tvoři-
li plukovní těleso dělničtí kluci s šikovnýma rukama. I ti se ovšem celá léta dělili na dvě 
kompanie, Škvorovu a Vašíčkovu partu. Škvor měl více členů, protože pojímal pluk jako 
divadlo a uniformu jako kostým, a když divadlo, tak za peníze. Jezdili po všelijakých kul-
turních historických akcích a dostávali za to zaplaceno. To ke Škvorovi přitáhlo lidi. Va-
šíček byl skutečně historikem, později i přesvědčeným monarchistou a odmítal tahat do 
služby panovníkovi špinavé kšefty. Tak to trvalo celá léta. Dost se prý kvůli tomu hádali. 
A náhle, jako zázrakem k sobě obě kompanie pluku našly cestu. Něco je spojilo. Shodli se 
na nějakém společném cíli. 
  Další vrstvou bylo asi dvacet nováčků, převážně mladých kluků. Celá léta před tím prý 
obě kompanie naříkaly, že mladé kluky už vojenská historie nezajímá a dřepí u počítačů, 
místo aby dělali něco doopravdy. Náhle měli mladých spoustu. Přitom pluk neměl žádné 
mladé holky, které by kluky přitahovaly, jak to u podobných part bývá. 
  Třetí skupinou byla část příslušníků 17. roty aktivních záloh, posledního útvaru skuteč-
ného vojska, který v Plzni ještě zůstal. Záložáci byli dobrovolníci a v podstatě civilové, 
měli však některé vojenské povinnosti. Museli jezdit několikrát do roka na cvičení, do-
stali skutečný ostrý vojenský výcvik a měli přístup k moderním zbraním. Na jaře roku 
2011 jim byl udělen čestný titul Pětatřicátníků, aby v armádě ČR nezanikl. To bylo však 
to jediné, co je k historickým Pětatřicátníkům z KVH vázalo. Oni sami si historické uni-
formy či zbraně nepořídili a teprve v poslední době se prý začali objevovat na akcích 
KVH, ale jen jako diváci, a začali historickým vojákům pomáhat s výcvikem. Záložáky 
přivedl do struktury plzeňský architekt poručík Koudela, který byl zároveň aktivním 
monarchistou a členem Koruny České a sbíral historické zbraně. 
  Čtvrtou složku struktury tvořili monarchisté, respektive plzeňská buňka celostátně or-
ganizované politické strany Koruna Česká. Těch bylo v Plzni asi jen deset. Mezi zakláda-
jící členy patřil i spisovatel Drobník, a když jsem si vytáhl z databází ministerstva vnitra 
seznamy z několika minulých voleb, téměř na každé kandidátce se objevoval právě 
Drobník, dále onen Koudela a také někteří historičtí vojáci (jako bezpartijní) z Vašíčkovy 
kompanie. 
  Byl zde nefalšovaný hrabě Starhenberk, který mohl představovat spojení na šlechtu, 
protože nebyl bohatý a náhle měl možná peníze pro pluk (pokud byly od něho). V kaž-
dém případě měl soukromou advokátní kancelář a zajišťoval celé struktuře právní služ-
by a rady. 
  Zkoušel jsem zadávat do vyhledávače některá jména sepsaná Tvrďákem a zkoušel, jest-
li o nich na síti nezjistím nějaké informace. U některých jsem informace zjistil a obočí mi 
nadskakovalo vzrušením. Byli tu dva lidé s titulem MUDr. Zubařka Brejchová a chirurg 
Mráček. Oba měli vlastní živnost a praxi, Mráček kromě toho dělal i pro jednu soukro-
mou nemocnici. Mezi nově přijatými příslušníky pluku byl jistý Jakub Krstka, majitel au-
todílny a servisu. Stejně tak Ivan Ziegler, majitel nákladní autodopravy. Přítomný byl i 
Petr Tuka, majitel elektroinstalační firmy, který se podle internetové vizitky zabýval i 
instalací větrných a solárních elektráren. Šestou složku struktury tedy tvořili nejrůznější 
odborníci a specialisté. 
  Konečně zde byla parta sportovního leteckého Avion klubu, který měl provozovnu na 
bývalém borském vojenském letišti. Opět šlo o profesionální parašutisty, mechaniky a 
piloty, kteří svou vášeň pro létání a skákání živili tím, že shazovali ze staré Anduly z výš-
ky na zem zazobané zahraniční turisty. Spojku na Vašíčkovu kompanii zde dělal jistý 
Bedřich Vobr, desátník Vašíčkovy kompanie a současně mechanik v leteckém klubu. Pa-
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rašutisté prý již na některých pětatřicátnických akcích prováděli výškové skupinové se-
skoky a historičtí vojáci předváděli, jak do nich střílí slepými, kulometem a minometem. 
  Bylo to opravdu divné. Vojenská divadelní jednotka se najednou chtěla stát skutečně 
bojeschopnou vojenskou jednotkou, začala hromadit zásoby všeho druhu, sehnala si 
doktora a zubařku, vlastního právníka, autodopravce a automechanika, pilota s letadlem, 
elektrikáře a kdo ví koho ještě. Vojáci se spojili s politickou stranou, která měla silný 
ideový náboj. To už mi něco připomínalo, ale nechtěl jsem dělat předčasné závěry. 
 
  Historičtí Pětatřicátníci se již v uplynulých letech objevovali každoročně v květnu na 
akci nazvané: Audience u císaře Karla na zámku v Brandýse nad Labem. Tam jezdili i 
členové Koruny České, a pokud jsem věděl, v loňském roce se zde ukázal i skutečný ná-
sledník trůnu a vnuk onoho blahoslaveného císaře Karla Habsbursko-Lotrinského, Karel. 
Ten, který visel v rámečku na zdi i v monarchistickém koutku Williho hospody. Do Bran-
dýsa jezdila i vysoká šlechta. 
  Na internetu jsem narazil na zmínky o bitvách v Třemošné, které každoročně pořádala 
Škvorova kompanie na louce pod nádražím. To vlastně byla až donedávna jediná akce, 
kterou dělaly obě kompanie pluku společně. Byly zde fotografie přibližně od roku 2006, 
ale věděl jsem, že akci organizují nepřetržitě od roku 2001. Vždycky se jednalo o ukázku 
situovanou na italské bojiště světové války, na Isonzo či na Piavu. Letos však nastala 
změna. Předváděna měla být bitva u Gorlice, a nikoliv náhodou.  
  Psal se totiž rok 2015 a to znamenalo stoleté výročí téhle přelomové bitvy první světo-
vé války, v níž císařští s německou pomocí zastavili ruský postup do Karpat a vrhli nepří-
tele zpět za Přemyšl.. 
  Postupně jsem se probral různými diskusními fóry na různých vojenských, historických 
i politických serverech a zjistil, jak je možné, že takovou akci sponzoruje a bohatě dotuje 
Památník národního odboje, který vždycky, co paměť sahala, považoval za jedinou sku-
tečnou historii pouze historii první republiky a našich tří odbojů, zejména po svržení so-
cialistického režimu oslavoval a adoroval legionářské tradice. Původně se PNO na oslavy 
stého výročí světové války připravoval také v tomto ryze nacionalistickém duchu. Pů-
vodně ohlášený projekt se jmenoval: Legie 100 a stát zmítaný ekonomickou krizí na něj 
uvolnil rovnou stovky miliónů korun. Měl být vypraven muzejní vlak z Prahy do Vladi-
vostoku, který měl jezdit sem a tam až do roku 2018 a hlásat po odbolševizované matič-
ce Rusi legionářskou slávu. Projekt zahrnoval opravy a budování pomníků a další mon-
strózní akce, a měl vrcholit bombastickými oslavami výročí 100 let založení Českoslo-
venské republiky. 
  Ale v posledních třech až pěti letech se cosi změnilo, a to v národě samém. Monarchisté 
si na 28. říjen pravidelně zablokovali Václavské náměstí a odtud pořádali velký pochod 
Prahou za monarchii. Sílilo hnutí za obnovu pomníku maršála Radeckého na Malé straně 
a za obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Konaly se demonstrace, 
vycházela celá řada knih včetně odborných publikací. Množila se občanská sdružení. Do-
konce i televize odvysílala několik pořadů na monarchistické téma. K monarchistickému 
hnutí se začaly hlásit i některé církevní autority, zvláště po blahoslavení Karla Rakous-
kého papežem. Někteří renomovaní historikové začali nahlas a veřejně upozorňovat na 
to, že oslava vzniku republiky, která nepřežila ani 20 let by mohla být blamáž. Nejvíce 
však monarchistické hnutí posílil rozvoj internetu a facebooku, kde se monarchistické 
myšlenky dostávaly hlavně mezi mládež, kterou nové elity ve své honbě za rozkradením 
státu nestihly indoktrinovat republikánským nacionalismem. Koruna Česká začala vydá-
vat internetový měsíčník Monarchistický zpravodaj a v posledních letech vydala již 65 
čísel. V tiráži jsem zjistil, že šéfredaktorem je jakýsi Drobník. Také všeobecný úpadek 
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současné republiky, očividné selhávání justice, práva a spravedlnosti, absence duchov-
ních a morálních hodnot, rozkrádání státu doslova v přímém televizním přenosu, oči-
vidná beztrestnost zločinců korunovaná amnestií prezidenta Klause, která osvobodila 
šmahem velké množství již usvědčených defraudantů a znemožnila vymáhání ukrade-
ných peněz postiženými oběťmi, to všechno vedlo zvolna jistou část národa k vážnému 
zamyšlení nad tím, zda je republika tím skutečně vhodným státním zřízením pro náš ná-
rod, zda bychom opravdu nepotřebovali nějakého přísného, ale spravedlivého krále, ar-
bitra nad stranami, nevoleného a tudíž nezávislého na mafiánech, důstojnou hlavu státu 
a morální vzor. Dokonce se začala objevovat i kritika všeobecného volebního práva a 
přímé demokracie, která je vůči zlodějským mafiím bezmocná a nedokáže nic změnit 
k lepšímu. Tvrdilo se, že demokracie potřebuje hlídače pravidel nezávislého na stranách 
a mocenských korporacích, tedy dědičného panovníka, že proto jedině monarchisté jsou 
skutečnými demokraty. Křísilo se staré Rakousko – Uhersko a po hospodách začali vyvě-
šovat barevné obrazy stařičkého mocnáře. Objevovaly se hospody s monarchistickými 
vývěsními štíty a dokonce na plzeňském nádraží vznikla po rekonstrukci C. k. kavárna, 
která zachovala pro cestující teplá jídla, pivo a párky, a poslala bagetářskou mafii k čertu. 
Závany socialismu, kolektivistických metod a zhoubného multikulturalismu z Bruselu 
začínaly národ dovádět k přesvědčení, že základem spojené Evropy se měla stát právě 
stará monarchie, jako průkopník nadnárodních vztahů na principu rovnoprávnosti a 
rovnováhy. Každopádně se mělo za to, že Podunají by se mělo opět spojit, aby vznikl sil-
ný státní útvar schopný společně vzdorovat hrozící lidsko-právní diktatuře Bruselu. 
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  To vše vedlo některé vnímavější politiky ke korekcím v osobních postojích a také Pa-
mátník národního odboje změnil název projektu, protože tamní potentáti náhle přišli na 
to, že prý ve válce nebojovali jen legionáři a bude zapotřebí uctít památku všech padlých 
a bojujících vojáků všech stran konfliktu. Začaly se tedy podporovat i akce typu bitvy u 
Gorlice u Třemošné. A s tím nemohl šéf místní plzeňské mordparty kapitán Twodance 
nadělat zhola nic. Narazil by na vyšší politické zájmy. 
  V jednom z monarchistických zpravodajů jsem narazil na zajímavý Drobníkův úvodník, 
který se jmenoval STRUKTURY STRACHU. 
 
  Proč nás zástupy imigrantů z jiných kultur a jiných náboženství proudící do Evropy tak 
děsí? Odpovědi jsou nasnadě, pouze se je nikdo neodvažuje naplno vyslovit. My Češi máme v 
kolektivní paměti, co způsobilo určité procento jiných etnik v rámci československého státu 
na konci třicátých let, za podmínek probuzeného nacionalismu a válečného radikalismu. A 
to byla ještě vývojově poměrně příbuzná evropská kultura. 
  Víme, že to nedělá dobrotu. Víme, že soužití s Němci v jednom státě nebo prostě v nějaké 
lokalitě by bylo možné, kdybychom nacionalismu nadřadili jiné univerzálnější hodnoty, na-
příklad společnou službu panovníkovi, kultuře jablečného štrůdlu a podobně. Museli by-
chom zapomenout na národ i na nesmírně staré a hluboké kmenové podvědomí. Šlo by to, 
ale naše vědomí s vnímání světa by se změnilo nepředstavitelně. Ani 40 let komunistického 
internacionalismu to nedokázalo změnit. 
  Nyní se však jedná o míšení s docela jinou kulturou vzniklou tisíciletími naprosto odlišné-
ho vývoje v naprosto odlišném prostředí. Jiné náboženství a jiná mentální kulturní matrice, 
než zemědělská (např. nomádská, sběračů a lovců spod.), představují odlišné hodnotové 
měřítko pro každou maličkost našeho života, odlišné zákonné normy a podobně. Vůbec ne-
jde o nějaký primitivní rasismus. Nijak nás neznervózňuje míšení s Vietnamci, i když mají 
šikmé oči (a hezké holky). Vyvíjeli se jinde, ale podobně. Nepřišli jako příslušníci kmenů, 
chápou, co je státnost. Jsou původem zemědělci a výrobci. Nepokoušejí se kmenové zákony 
nadřazovat státním. Nevytvářejí ghetta. Nemají vyhraněné a hodnotově zavazující nábo-
ženství, což převážně ateistickým Čechům vyhovuje. Chápou, co je soukromý majetek a slo-
vu krádež či vražda rozumí podobně jako my. Jejich kultura nás naopak obohacuje o určité 
prvky úcty, pokory, pilnosti a skromného chování (jakkoliv jsou movití). Nedovedeme si 
představit, že by nás náhle začali vraždit a okrádat. Nedovedeme si to u nich představit ani 
v té míře, v jaké bychom si to ještě pořád dovedli představit u Němců a dodejme, že i u Če-
chů. 
  Co se po nás a po dnešních přistěhovalcích z kmenových a islámských kultur tedy žádá? 
Abychom dokázali žít spolu. Jak si to představují multikulturalisté? Nic menšího, než za-
pomenout nejen na vlastní etnicitu, kmen a národ, ale i na kulturní formy státnosti, na 
mentalitu zemědělců a výrobců, na naše pojetí zákonnosti, na naše dějiny a tradice. Vzdát 
se všeho, co nás tisíce let vytvářelo, co se osvědčovalo a chránilo nás. Stát se čistými biolo-
gickými organismy ve smyslu Tabula rasa a nechat si píchnout či naordinovat nějakou no-
vou akulturní a areligiózní neutrální a inertní formu. Je to nemožné. I kdyby to šlo udělat 
s námi, nešlo by to udělat s nimi. Máme zde etnikum, které se své kulturní matrice nedoká-
zalo zbavit ani po 500 letech pobytu v křesťanské Evropě, přes velké tlaky a pokusy o pře-
výchovu. Nejde to, a v tom se multukulti fatálně mýlí. Odlišné kultury a víry nemohou žít 
smíšeně, takže to nutně musí být ghetta a boje.  
  To, z čeho máme strach, je válka a zhroucení řádu. Podezříváme multikulturalisty, že prá-
vě k tomu nás vedou. Záměrně, nebo z hlouposti. Multikulturalisté se naše kultury snaží co 
nejvíce oslabit a odzbrojit, aby dosáhli svého. Věří, že z lidského světa musí odstranit jaké-
koliv rozdíly mezi etniky, kulturami, věroukami, tradicemi, ale i mezi pohlavími a veškerý-
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mi jinakostmi, protože odlišnosti a rozdíly vedou ke konfliktům, které oni bytostně nesnáší. 
Budují ráj na zemi. Nechtějí různé chutě a různá jídla. Chtějí nedefinovaný eintop v jednom 
kotli, raději bez chuti a bez zápachu, než v různosti vůní a chutí. A nedá se to žrát, leda by 
nám předepsali pořádný hlad. Konflikt, k němuž to povede, smete především samotné mul-
tikulturalisty, jako ten předchozí smetl appesery a politiku usmiřování, ale za strašlivou 
cenu. 
  Zajímám se o válku již dlouhá léta. Zajímají mne taktiky, strategie, zbraně, způsoby boje. 
To, co přijde, bude úplně jiné, než všechno, co známe. Mohou za to především města. Velké 
megapole, které se v podstatě podobají nepřehlednému pralesu. Vznikají v nich různé kul-
turně a etnicky vydělující se čtvrti (čínské, turecké, arabské, černošské, latinské a další…), 
které se snadno mění v základ kmenového území. Jakoukoliv čtvrť velkého nepřehledného 
města mohou v globální éře snadno infiltrovat fanatičtí, dobře vycvičení a vyzbrojení civi-
listé, kteří se zde nenápadně shromáždí, koncentrují a pak přes noc zaberou a vyčistí své 
území, z něhož mohou podnikat výboje. V husté zástavbě se neuplatní těžká vojenská tech-
nika, dokonce ani chytré zbraně naváděné satelity. V troskách se bojuje ještě lépe a efektiv-
něji. Ovládnout takové městské území znamená současně jeho vyčištění od kohokoliv, kdo 
se sebeméně liší. Již dnes to vidíme na Středním východě a šlo by to v Berlíně, v Londýně i 
v Paříži. Šlo by to i v mnohem menších městech. Nejlépe na mnoha místech najednou, to by 
nás paralyzovalo. Dobytí takového bráněného území znamená jeho naprostou devastaci a 
srovnání se zemí, zpřehlednění terénu, doslova deratizaci na lidech. Jsou na to multikultu-
ralisté připraveni? Nejsou, protože kdyby si takovou možnost připustili, museli by přestat 
být multikulturalismy. Museli by souhlasit s odděleností (a kontrolovaným kontaktem) 
různých kultur a vzdát svou fanatickou víru ve svět bez kultur a bez rozdílů, u kterého 
předpokládají, že i bez konfliktů. 
  Svět klade odpor, lidé jsou nedokonalí a konflikty k životu neodmyslitelně patří. Nezmizí 
nikdy a fanatici veřejného blaha je paradoxně rozdmýchají, protože odstraní kulturní pře-
kážky, které vznikly jako usměrnění a kanalizace konfliktů. Moudré kultury věděly, že kon-
flikty odstranit nelze a proto se je snažily odklonit a dát jim snesitelnou formu. Například 
sportovního nebo jiného společensky akceptovatelného soupeření. Když války, tak omezené, 
profesionální a lokální. Podstata zla je mimo schopnosti a možnosti lidí. Nelze ho lidskými 
silami odstranit, lze ho jen odmítat. Do současného programu míšení kultur se zlo promítne 
například tím, že ušlechtilý úmysl zachránit svět před konflikty předloží politickým fanati-
kům, a ti nás brzy v rámci svých pravomocí a úřadů začnou donucovat, abychom se v 
zájmu budoucího blaha lidstva vzdali své kultury a víry. Jak daleko budou schopni zajít, 
čert ví. Už práskají bičem a vyhrožují. Možná si, stejně jako komunisté nedávno, začnou 
myslet, že pár tisíc zavřených, odsouzených nebo zlikvidovaných zpátečníků stojí za to, aby 
většina okusila bezkonfliktní pokrokové blaho, které mu chystají. Už dnes nás v zájmu toho-
to budoucího blaha začínají nutit, abychom přestali dbát na vlastní zákony, abychom, když 
tisíce lidí nelegálně překračují hranice států, dělali jako by nic. A když chce některý stát, 
například Maďarsko, o své zákony a závazky dbát, uspořádá se na něj štvanice. Konec kon-
ců, minulá veřejná blaha, jako nacismus nebo komunismus, nevznikla kdesi daleko na vý-
chodě. Vznikla v Německu. 
  Jakmile se objeví témata, o kterých se jaksi nesmí mluvit a entity, které se nesmí kritizovat, 
je to konec demokracie. Demokracie správně postihuje urážení, ale její podstatou je svobo-
da kritického myšlení a projevu. Diktátoři dobra jsou mimo demokracii, i kdyby seděli v če-
le států nebo v evropském parlamentu. 
  Jsme nervózní, jako byli naši předkové v třicátách letech 20. století. Cítíme totiž, jak novo-
dobí Chamberleinové a Daladierové připravují válku, i když (nebo právě proto) se oni sami 
konfliktu děsí. Cítíme, že se blíží válka, na kterou není připraven nikdo. Nebude to válka 



Jan DRNEK                                                                 Ostrov království 

 

- 56 - 

 

kdesi daleko, do které budeme jen posílat své profesionály a na kterou bychom jen platili 
daně. Bude to válka tady, v naší a sousední čtvrti, válka, v níž se bojovníci budou snažit zni-
čit protivníka genocidou, totálním vyhlazením jeho dětí a žen. Budeme přežívat v děrách a 
bojovat o každý metr. Vůbec nebude jasné, kudy vedou fronty, protože uvidíme jen tu v naší 
ulici. Kdo bude chtít zachránit svůj populační kádr, bude muset vymyslet nějakou jinou sí-
delní opevněnou formu, moderní obdobu hradiště. Kdo bude chtít zničit soupeře, bude mu-
set totálně vyhladit a srovnat kus Prahy nebo Vídně tak, jako se kdysi vykácel prales kolem 
sídel, aby v něm nemohlo číhat nebezpečí. Jakékoliv porozumění pro jinou kulturu nebo ví-
ru v této válce bude znamenat porážku. Velká města na to možná úplně zajdou. Půjde o 
naprosté zničení odlišných kultur, aby přežila ta naše. Jako v roce 1940 budou muset na-
stoupit vůdci, kteří jasně řeknou, že to tak chtějí, protože je to jediná možnost, jak vůbec 
přežít. V té válce buďto bude Evropa vyhlazena, nebo bude muset jiné kultury a například 
islám postavit mimo zákon a po válce je soudit a zakázat, jako kdysi nacismus (a bohužel 
nikoliv komunismus). 
  Bylo by mnohem rozumnější, kdyby kultury a věrouky zůstaly tam, kde vznikly a kde se 
rozvinuly. Globalizaci světa to nikterak nebrání, bránilo by to jen úchylným ideologiím, 
které zneužívají lidskou dobrotu, milosrdenství a vstřícnost a dobré myšlenky k tomu, aby 
vynesly do čela nové a úchylné spasitele lidstva. 
  Evropou a po Evropanech se šíří nervozita a strach. Můžeme ho cítit všude. Stačí poslou-
chat po hospodách a ve vlacích, o čem se lidé baví. Strach není dobrý rádce a zlo ho může 
zneužít k hloupým činům, ale strach je i signál, že něco je špatně. Možná jsme ohroženi 
zvenku, ale na to jsme zvyklí a umíme se tomu bránit. Myslím, že tady jde o jiné ohrožení, o 
ohrožení zevnitř. Ztrácíme víru, Boha i kulturu. Ztrácíme schopnost žít ve skutečném světě, 
omamujeme se iluzemi a skrýváme se do virtualit. Nechceme nic vědět a řešit. A naši vůdci 
se mění v nový Výbor veřejného blaha. Každý Výbor veřejného blaha má někde schovanou 
gilotinu.  
  Co postavíme proti jiným kulturám a jiným vírám, které sem mezi nás naši vůdci zvou po 
miliónech? Budeme říkat, že Evropa je stejně muslimská jako křesťanská (Merkelová) a 
vlastně jakákoliv a vlastně žádná? Budeme jim domlouvat, aby se také vzdali své víry a tisí-
ciletých kultur? Proč by to dělali? Aby za to od nás dostali bydlení a jídlo? Vždyť si snadno 
mohou vzít to naše a ničeho svého se nevzdávat. Ale tak tomu bylo na světě vždycky a ne-
mělo by nás to udivovat. Pokud nás to udiví, jsme už asi dost mimo realitu. To, čeho se bo-
jíme, jsme my sami. Už nás tak odnaučili konfliktu, že nevíme, jestli je lépe nechat se poza-
bíjet, nebo začít zabíjet sami. Už neumíme nic sami odmítnout, a proto raději nemáme ná-
zor. Tak zoufale oddalujeme rozhodnutí, že brzy bude pozdě. 
  Náš strach je možná jen předtucha toho, co nutně přijde, protože jsme to zase umožnili. 
 
  Před očima mi znovu naskočil obrázek zásob, které na svém pozemku hromadil major 
Vašíček. Náhle to dávalo smysl. Stejně jako spojování různých skupin a jejich nabalování 
na jádro ozbrojených Pětatřicátníků. Stejně, jako doktoři, opraváři a další odborníci, kte-
ří se v tom angažují. Přípravy na svět, který přijde poté, kdy se zhroutí evropská civiliza-
ce. Příprava, která se musela dělat tajně, zastřeně, musela být maskována za divadelní 
představení, protože evropskému světu vládli nové totalitní ideologie multikulturalismu, 
humanismu a lidsko-právního pseudonáboženství.  
  Možná to někdo vykecal a ohrozil. Možná to mohl být dostatečný motiv k vraždě. 
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Levoboček 
pátek 9. října 

 

  Vypršelo se a vítr rozfoukal mraky. Sluníčko se do toho opřelo hned zrána, až měl člo-
věk strach, aby si nevybilo baterie a zima pak nebylo moc dlouhá a mrazivá. Ten den 
jsem se nikam nechystal. Pátrání dospělo do fáze, kdy bylo třeba zastavit a nechat zjiště-
ná fakta, aby si sedla a zapadla do správných míst v celkové mozaice případu. Další hro-
madění nových faktů a informací by mne v tuto chvíli vpřed neposunulo, jen by mne 
mátlo a svádělo dělat chyby. Už jsem to znal. Některé věci se usadí teprve v čase. Některé 
souvislosti člověk zahlédne teprve v klidu, když o nich vůbec nepřemýšlí nebo, když 
přímo spí, ve snu. Mozek a rozum má také cosi jako periferní vidění. Mnohdy je důležité 
to na okraji, to zdánlivě bezvýznamné, co je vidět až tehdy, když upřeme zrak na něco 
jiného.  
  Také to byl den před bitvou v Třemošné a zdálo se, že sobota může být náročná. Potře-
boval jsem si odpočinout, nabrat síly a udělat si jasno, než se zase setkám s Pětatřicátní-
ky. 
  Tvrďák se přihnal v deset s triumfálním šklebem v obličeji a hodil na stůl objemnou ko-
ženou kabelu. 
- Podepsal jsem jim převzetí, oznámil pyšně. – Takže jí budeme muset hned po pro-
zkoumání předat Twodancovi. 
- Ta je Filipcova? 
- Jasně, byl tam od… zarazil se a zíral na mne jako na ducha. - Cože? Jak to můžeš vědět? 
  Ukázal jsem mu kopii článku a osvětlil některé funkce vědecké knihovny. Splaskl jako 
balón. 
- Tak mi dej kafe, než to vyhodím z okna. 
- Dneska ho můžeš mít i s rumem, ujistil jsem ho. – Nikam se nechystáme a plánuju je-
nom sedět, přemýšlet, analyzovat a kombinovat. Možná i trochu konstruovat hypotézy, 
profily a tak všelijak podobně. 
- Jo. Myslím, že dneska nikam nemusíme. Analyzovat a kombinovat můžeš až do aleluja. 
Vlastně budeš muset. 
- Prohlídnul jsi tu tašku? 
- Jen jsem se do ní mrknul. No, a pak jsem už do rána nespal. Dneska se něco dozvíš. Něco 
neuvěřitelnýho, sliboval. 
- Aby to se mnou nepraštilo, strachoval jsem se. – Přece jen mám už svý léta… 
  Než bylo na stole kafe, rum a zbytek kalvádosu, doutníky a kus štrůdlu, povyprávěl mi 
Tvrďák, že měl štěstí a uspěl hned na čtvrtý pokus. Začal systematicky od nádraží a 
předpokládal, že náš Moravan nebyl právě milionářem. Pak ho napadlo, že Moravan hod-
lal také pátrat v matrikách a usídlil se v okolí Klatovské třídy a synagogy, tedy blízko ob-
vodního úřadu plzeňské trojky. Ubytoval se v penzionu Emma v Husově ulici, a shodou 
okolností to měl odtud blízko jak do Nerudovky, tak i k Rafanovu krámku. 
  Tvrďák se vydával za agenta soukromé bezpečnostní agentury a recepční si vzpomněl. 
Ne sice na Moraváka, ale na zavazadlo. Řekl, že v tašce našli papíry se jménem a adresou 
a tašku tam poslali poštou. Ale vrátila se jim. Na adrese si nikdo zásilku nevyzvedl. 
- Jasně. Filipec odjel na soukromou misi do Plzně a nikomu neřekl vůbec nic. Ani vlastní 
matce. Musela to být dost tajná mise. 
- Ani netušíš jak tajná, zasmál se Tvrďák. – Víš, kdo jsou tihle protifašističtí bojovníci? Za 
bolševika to bývali dědečkové, co kdysi bojovali proti Němcům, ale ti jsou dneska všichni 
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mrtví. Protifašističtí bojovníci jsou dneska mladí nacionalističtí kluci, kteří křísí zašlou 
legionářskou slávu. Jejich rájem je první republika a prorokem tatíček Masaryk. Jsou vět-
šinou dost fanatičtí a Rakušáky z kávéháček přímo nenávidí. V Praze brzdí obnovení 
pomníku maršála Radeckýho i mariánskýho sloupu. Anarchista Franta Sauer je jejich hr-
dinou a všichni litujou, že kromě mariánskýho sloupu nestihnul taky naházet do Vltavy 
barokní sochy s Karlova mostu, což měl v úmyslu. Pláčou při každý zmínce o Lipanech 
nebo o Bílý Hoře a starej Thurn, co uměl žvatlat jen německy, je pro ně českej národní 
hrdina. Většinou si úplně vážně myslí, že Václav IV. byl Čech a jeho brácha Zikmund byl 
Němec. 
- No potěš… A Filipec byl jejich předsedou v Brně. Znám Brňáky. Jsou zamindrákovaní z 
Pražáků a neustále s nimi soutěží. Takže si dovedu představit, že byl dost agilní. Jenže 
proč se potom zajímal o uniformu nějakýho rakouskýho lajtnanta z Plzně? Proč by če-
choslovakistu a legionáře měla zajímat ausgerechnet císařská krev? 
  Tvrďák beze slova sáhl do kabely a vyndal na stůl tlusté desky nadité papíry, fotkami a 
dokumenty. Otevřel je. Pak si zapálil doutník a počkal, až já si zapálím dýmku. Podal mi 
první papír. 
- Tohle je kopie rodnýho listu jistý Theresie Kropatschek neboli Terezie Kropáčkové. 
- To mi něco říká, to jméno. 
- Vyčkej času a pomalu vstřebávej informace. Postupně pochopíš. Tereza Kropáčková se 
narodila 4. srpna 1813 v Hustopečích na Moravě jako dcera hospodskýho a řezníka 
v německy mluvící rodině, ale hovořila i česky. Byla to asi přitažlivá žena. Lásce se 
nikterak nevyhýbala a už 11. 8. 1844 se jí v Hustopečích narodilo nemanželský dítě, syn 
Josef, kterej ale 1. 12. umřel na souchotiny. Tou dobou už byli oba její rodiče po smrti. Po 
smrti dítěte pracovala Tereza jako kuchařka ve Vídni, později se vrátila do Hodonína. 
Pohybovala se ve vyšší měšťanský společnosti, v který se mluvilo jen německy. Mnohem 
důležitější je, že v Hodoníně byl císařskej velkostatek. Kropáčková tam odešla pracovat 
zase jako kuchařka (možná vrchní kuchařka) pro úředníka zdejšího císařskýho vel-
kostatku. Je poněkud zvláštní, že se tak pohledná a dobře situovaná ženská do svejch 35 
let, do roku 1848 ještě neprovdala. 
- Tohle je kopie rodnýho listu jistýho Józefa Maszáryka, pacholka od koní hornouherský-
ho původu z nedalekejch Kopčan. 
- Aha. Tak to už jsem v obraze i s Kropáčkovou. 
- Ujišťuju tě, že ještě zdaleka nejsi, šklebil se Tvrďák. – Nejdřív ještě trochu historický 
omáčky. Filipec tu má opis z nějaký učebnice dějepisu, ve kterým se říká, že mladičkej 
císař František Josef I., kterej nastoupil vládu uprostřed revolučních událostí 2. 12. roku 
1848 právě v Olomouci, oslavil v tomhle revolučním roce osmnáctiny. Po 6. říjnu 1848 se 
celej císařskej dvůr přesunul z Vídně do Olomouce, protože ve Vídni došlo k druhýmu 
krvavýmu záchvatu revoluce. Na Moravě měli Habsburkové zázemí právě v podobě ho-
donínskýho císařskýho statku. V tomto období se v pečlivě vedeným deníku mladičkýho 
arcivévody Františka Josefa I. objevilo poněkud záhadný jméno Kropaczek, a to v souvis-
losti se zámkem v Holíči, což bylo letní císařský sídlo.  
  Mladičkej arcivévoda sice proslul během svý panovnický dráhy jako suchar a spíš úřed-
nickej typ, ale ve dvou oblastech se projevoval živelně a vášnivě, a sice na bojišti a v po-
steli. Právě v únoru 1848 se zamiloval do berlínský hraběnky Elisabeth Ugarte, o 8 let 
starší a už 4 roky vdaný dvorní dámy svý matky Žofie. Byl z toho skandál, protože man-
žel přistihl pytláka při činu. Další uvolňování sexuálního napětí adepta na císařskou 
dráhu si proto vzala na starost právě jeho mutter Žofie, která mu podle dobovejch zvyků 
začala opatřovat takzvaný hygienické metresy, zdravý holky převážně z dobře vedenejch 
měšťanskejch rodin. 
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  František Josef byl po aféře s hraběnkou uklizenej k Radeckýho armádě do Piemontu, 
kde prodělával křest ohněm. Od podzimu 1848 už ale trávil celý měsíce na jižní Moravě a 
na konci roku byl v Olomouci korunovanej. V Olomouci byl ještě 13. 4. 1849, kdy si před-
volal generála Windischgrärze a odvolal ho pro neúspěchy proti vzbouřencům v Uhrách.  
 1. 5. 1849 byl císař pořád ještě v Olomouci, odkud psal carovi dopis s žádostí o pomoc 
při potlačení maďarský revoluce. 5. 5. vykonal několik vojenskejch přehlídek. Pak vyko-
nal inspekční cestu u několika jednotek v Uhrách. 21. 5. se ve Varšavě setkal s carem Mi-
kulášem I. a spěchal nazpátek do Vídně. Pak 26. 5. do Prešpurku. 30. 5. zbavil ve Vídni 
velení dalšího packala generála von Weldena. Ve Vídni byl do 2. 6., ale v tý době už zača-
ly na Moravu přijíždět první ruský jednotky, který se formovaly právě v okolí Hodonína. 
Císař spěchal právě sem, aby zde v tichosti a bez vědomosti obyvatel po celý týden odpočí-
vati ráčil. Ve skutečnosti asi, aby byl v centru dění. Vykonával přehlídky a raporty a po 
večerech odpočíval. Pořád tam ještě pracovala krásná Tereza Kropáčková, o 8 let starší 
(jako hraběnka Elisabeth Ugarte) a pořád svobodná, ochotná něco si přivydělat. 
  Tady je fotokopie záznamu z návštěvní knihy hodonínskýho velkostatku. 
  No, a záhy se ukázalo, že Terezie otěhotněla a jednoduchej výpočet praví, že pro početí 
později narozenýho dítěte bylo klíčový právě období od konce května do poloviny červ-
na. 28. 6. už totiž císař v Hodoníně nebyl a asistoval při dobytí Györu neboli Rábu.  
  Tady je záznam z matriky oddaných o sňatku Terezie Kropáčkový a Josefa Masárika 15. 
8. 1849 v hodonínským farním kostele. Byla to po všech stránkách podivná svatba. Že-
nich pocházel z hornouherskejch, ale nedalekejch Kopčan a na hodonínským panství 
pracoval od 15. 2. 1848 jako pacholek od koní. Opět doloženo fotokopií dokumentu z 
velkostatku. Společensky stál nejmíň o třídu níž, než nevěsta. Byl prakticky negramotnej, 
ona vzdělaná. Rodina Terezy patřila v Hustopečích ke středostavovský vrstvě. Kropáč-
kové byli počítaný mezi měšťany a na křtech jejich dětí figuroval i primátor města. V tý 
době nebylo zvykem uzavírat tak nerovný sňatky. Nevěsta byla už 3 měsíce těhotná, což 
bylo na prudérní katolickej Moravě na pováženou, a neexistuje žádnej svědek nebo dů-
kaz o tom, že by se před svatbou jakkoliv stýkala s Josefem Masárikem. Ten byl ostatně o 
10 let mladší, než Terezie. Všechno nasvědčuje tomu, že snoubenci se prakticky neznali a 
svatba byla dohodnuta narychlo. 7. 3. 1850 se pak Terezii narodil syn Tomáš Masárik. 
Tady je rodnej list. 
  Vytřeštil jsem na Tvrďáka oči. 
- Zbláznil ses? To myslíš vážně? Tohle by mě nikdy nenapadlo… 
- Filipce to napadlo a spočítal si ty měsíce. Taky k tomu všemu sehnal docela dost doku-
mentů a podkladů. Zjistil, že mladej Josef Masárik se nějak nešťastně zaplet do revoluč-
ních událostí v březnu 1848 a každopádně měl máslo na hlavě. Musel udělat, co mu po-
ručili, a neprodělal na tom. 
  3. 12. 1849, tedy 3 a půl měsíce po svatbě zase navštívil Hodoním císař František Josef I. 
v doprovodu arciknížat a ministerskýho předsedy Felixe Schwarzenberga. No, a tady je 
Filipcův superargument a vpravdě trumfový eso. Tohle, co držíš v ruce, je údajně ofoce-
ná stránka z osobního deníku císaře Františka Josefa s razítkem vídeňskýho státního ar-
chivu. U dne 4. 12. roku 1849 tam císař zaznamenal svý různý postřehy. Hlavně ale, na 
spodním okraji stránky, těsně před spaním udělal maličkou poznámku: Kropaczek erl – 
zkratka německýho erledigt. Dá se to číst jako: Kropáčková vyřízeno. 
  Tahal jsem z dýmky tak prudce, že mne to rozkašlalo a písmenka v papírech mi začala 
skákat před očima. 
- To jako, že když devatenáctiletej František Josef pobejval tejden v Hodoníně, přefiknul 
tam šestatřicetiletou kuchařku Kropáčkovou a udělal jí dítě?  
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  - No jasně. Jinej Kropáček nebo Kropáčková se v císařově životě ani v Hodoníně už ne-
vyskytovali. Docela určitě se jednalo o Terezii Kropáčkovou a Filipec naznačuje jasnej 
příběh. Tvrdí, že právě Terezie Kropáčková byla tou hygienickou metresou, kterou mat-
ka císařovna Žofie pro chvíle volna a rozptýlení trávený na Moravě naordinovala svýmu 
poslušnýmu synkovi Františku Josefovi. Zejména pak pro večery a noci dvou prvních 
červnovejch tejdnů v roce 1849. Když Terezie později zjistila, že je těhotná, nehroutila se 
z toho ani se nešla utopit, a taky nemohla doufat, že si jí císař vezme do Hofburgu. Nějak 
dala císaři vědět. Ten nelenil, a kromě finanční kompenzace vybral osobně Terezce ženi-
cha. Výběr padnul na Josefa Masárika, možná právě proto, že byl podezřelej z napomá-
hání revolucionářům a nemoh si moc vyskakovat. Ostatně, moh si tím jen polepšit, když 
spolkne, že dítě není jeho a prohlásí ho za svoje. Terezie se taky poslušně podvolila cí-
sařskej volbě a od tý doby o ni bylo postaráno. Císař určil emisara, kterej se měl o záleži-
tosti rodiny starat, zpovzdálí ji hlídat a zasahovat v její prospěch. V mnoha obdobnejch 
případech v budoucnu údajně postupoval František Josef stejně. Byl to zkrátka a dobře 
jeho modus operandi. A Kropáčková už měla stejně na čase, aby se vdala. 
- Ha ha ha. Takže podle tebe je Tomáš Garigue Masaryk levobočkem císaře Františka Jo-
sefa? 
- Proč ne? Filipec tomu skálopevně věřil. A všechno sedí. Franz Josef byl asi pěknej 
proutník. Filipec někde vyhrabal, že Franta měl za svýho života sedm oficiálně potvrze-
nejch levobočků. Masaryk by byl osmej a vlastně prvorozenej císařskej synek. Akorát 
neměl tu správnou krev po matce. Kdyby měl správnou krev, stal by se následníkem trů-
nu a ve Vídni by se střílely oslavný dělový salvy. Já vím, je to síla, ale mrkni na tohle. Ta-
dy na několika listech má Filipec srovnávací studii portrétů Tomáše Masaryka a jeho 
bráchů Ludvíka a Martina. Dokazuje tu, že jejich obličeje mají úplně odlišnou fyziiogno-
mii. Skoro se nepodobají Tomášovi. Tady jsou nějaký svědectví současníků, ze kterejch 
vyvozuje, že se Tomáš značně lišil od bráchů i svou inteligencí. Svýho tátu Josefa, kterej 
hned povýšil na panskýho kočího, prej považoval za tupce, pohrdal jím a měl s ním neu-
stálý konflikty. 
  A další: Jako mladík se Tomáš Masaryk často holedbal, že on bude jednou velkým pá-
nem, měl vůdcovský sklony, od dětství organizoval různý party a společnosti, byl vzpur-
nej a svéhlavej. V prostředí selský a maloměšťácký Moravy vynikal jako cisterna na 
poušti. 
  Josef Masárik, kterej v době svatby pracoval jako čeledín, se v roce 1859 se stal dokonce 
hospodářským dozorcem (drábem). U negramotnýho, povahou mírnýho a trochu ušlá-
plýho nevolníka to byla závratná a těžko pochopitelná kariéra.  
  Tady Filipec zase dokládal řadu dobovejch svědectví o tom, že z Vídně občas přijížděli 
nějací páni, kteří s Josefem Masárikem jednali s respektem, ale všechno důležitý řešili 
výhradně s Terezou. Ta byla faktickou hlavou rodiny. 
  V roce 1861 nechala Tereza zapsat Tomáše na piaristickou reálku v Hustopeči. O sou-
hlas musela žádat ředitelství císařskýho statku, ale povolení bylo okamžitě poskytnutý a 
Tomáš šel samostatně bydlet do Hustopečí k tetě Veronice. Dostal k tomu knihu od něja-
kýho matčina přítele z Vídně. 
  Tady Filipec popisuje strukturu dvorskejch úřadů a klade důraz na osobní kabinetní 
kancelář císaře. Jejím přednostou byl až do roku 1865 Franz Thiele. Tahle kancelář kro-
mě styků s ministerstvy zajišťovala i osobní agendu a korespondenci panovníka. Za-
městnancem tam byl i Herr von Mahly (Malý), což byl údajně onen přítel z Vídně, který-
mu byla svěřena péče o Masárikovu rodinu a kterej navštěvoval paní Terezu.  
  Páter Satora nakonec Tomáše doved k tomu, aby se přihlásil na gymnázium do Brna. Na 
podzim 1866 se stala další podivná událost. Tomáš nebyl ve třídě žádnej premiant, přes-
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to si ho vybral jako soukromýho učitele pro svýho syna Franciho sám Anton Le Monnier, 
policejní ředitel a prakticky nejmocnější člověk v Brně. A tenhle lidumil si ze záhadnejch 
důvodů vybral synka koňáka a čeledína Josefa Masárika? Le Monnier nebyl jen tak ně-
kdo. Byl časem i dvorním radou, rytířem, a měl přístup k císaři. U dvora mu absolutně 
důvěřovali. Celá jeho rodina byla vzdělaná a kultivovaná. Prvotřídní dohled pro císař-
skýho levobočka. Tomášovi ihned přiznali stipendium přes 52 zlatejch ročně a nemusel 
platit školný.   
  V roce 1869 přestal Tomáš chodit k povinnejm zpovědím. Novej ředitel gymnázia An-
ton Kriechenbauer byl germanofil a násilník. Tomáše si předvolal do ředitelny a snažil se 
mu domlouvat v tom smyslu, že jde o formalitu, kterou si má odbýt a bude mít klid. De-
vatenáctiletej Tomáš milýho Antona nahlas označil za šufta (hajzla) a pokrytce. Když se 
uraženej ředitel napřáhnul, aby uštědřil drzýmu spratkovi pohlavek, Masaryk na něho 
vzal železnej pohrabáč. To každopádně znamenalo konec studií v Brně. Za takový věci se 
vylučovalo ze všech škol monarchie na věky. Jenže Tomáš dostal takzvaný koncilium 
abeundi. Sám jakoby požádal o odchod z nějakejch technickejch důvodů a moh se pak 
přihlásit jinde. To byla hodně podivná shovívavost. Měl i jiný přestupky na kontě a v tý 
době ho už upřímně nenáviděla většina profesorů v Brně.  
  A zrovínka v tý chvíli byl Le Monier povýšenej císařem do šlechtickýho stavu a zároveň 
převedenej do Vídně, kde se stal ministerským radou. Problémovýho Tomáše ustavil 
hofmistrem svýho syna, aby moh s rodinou i bydlet. Zřejmě za starost o císařskýho levo-
bočka se Le Monnier roku 1873 stal rytířem, prvním policejním ředitelem Vídně a hned 
nato zemřel. 
  Tomáš se už v září 1869 zapsal jako student vídeňského akademického gymnázia a 
moh nastoupit rovnou do sexty takový elitní školy. Peníze mu prej přicházely z nikdy 
neobjasněnejch zdrojů v množství, který dalece přesahovalo jeho potřebu. Změnil si 
jméno na Masaryk. Roku 1872 maturoval a zahájil studium na filosofický fakultě. 
  Roku 1873 zemřel jeho chlebodárce Anton Le Monnier a Masaryk rychle našel výnosný 
místo hofmistra v rodině Rudolfa Schlessingera, generálního rady Anglo - rakouský ban-
ky. Zase vyučoval jeho syna. Když se mu ho povedlo dostat k maturitě, byl s ním roku 
1876 vyslánej na cestu po Itálii a k ročnímu pobytu na univerzitě v Lipsku. Tam se se-
známil s Charlottou Garrigue, dcerou z unitářský rodiny newyorského podnikatele. V 
srpnu 1877 se zasnoubili. Sňatek se konal 15. 3. 1878 a potom získal Masaryk docenturu 
na vídeňský univerzitě. Sňatkem se taky finančně zajistil. 
  A co je nejúžasnější skutečnost? Masaryk nikdy v životě nebyl u odvodu! Povinnej vo-
jenskej službě se v tý době nesměli vyhnout ani šlechtický synkové a jeho ani nikdy ni-
kdo nepředvolalk odvodu. To už dokládá Filipec jako naprostou anomálii v historii Ra-
kouska – Uherska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hofmistr
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolf_Schlessinger&action=edit&redlink=1
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- To je sranda, vzpamatovával jsem se zvolna. – Takže rozbití habsburský monarchie by-
la vlastně jen zastydlá pubertální vzpoura proti taťkovi, kterej ho zavrhnul ještě před 
narozením? Z toho by Freud s Adlerem skákali nadšením po zdi. 
- To tu Filipec nepíše, ale zato tam má ještě spoustu dalších zajímavejch postřehů. Jak tě 
znám, pročteš si to pak sám podrobně. Ale tohle myslím stačí, abys pochopil, o co tu jde. 
- A o co tu jde? 
- No já nevím. Ty seš Holmes.  
- Já taky nevím, k čemu by tohle všechno mělo Filipcovi sloužit, i kdyby šlo o důkazy. A 
jakou to má souvislost s Filipcovou vraždou, pokud byl zavražděným skutečně Filipec? 
Jakou to má souvislost s uniformou na který byla císařská krev? 
- Je tu ještě jedna věc, která mi do Filipcova důkazního řízení moc nezapadá, podal mi 
Tvrďák další papír. 
  Na papíru byl okopírovaný novinový článek z Hodonínského zpravodaje. Vévodila mu 
zpráva o tom, že v Praze začal zvláštní tým ministerstva vnitra znovu přezkoumávat zá-
hadu smrti Jana Masaryka v roce 1948. Experti se budou snažit prokázat, zda šlo o sebe-
vraždu nebo o vraždu tehdejšího ministra zahraničí ČSR. 
- Tohle ti sem nezapadá? zeptal jsem se Tvrďáka. – Tohle jsi mi měl dát ze všeho nejdřív. 
Tohle vysvětluje úplně všechno. 
- Joó? protáhl Tvrďák a nalil si panáka. – Mně ne.  
- To je jednoduchý. A tím je taky jasný, proč chtěl tu uniformu s císařskou krví. Filipec si 
totiž taky uvědomoval, že celý jeho snažení je sice zajímavý, ale nic nedokazuje. Je to jen 
hromada náznaků a indicií. Potřeboval jasnej a nezvratnej důkaz. A tím je dneska analý-
za DNA. On potřeboval vzorky. Potřeboval nechat porovnat vzorky DNA Franze Josefa a 
někoho z Masaryků počínaje Tomášem. Jenže kde sehnat vzorek DNA Františka Josefa? 
Do kapucínský krypty ve Vídni by se asi jenom tak nedostal, natož, aby tam rozbíjel 
mocnářův mramorovej katafalk. A nic jinýho, na čem by byl vzorek císařský DNA nebylo 
k mání. Kartáček na zuby? Nějaký hadry v muzeích? Tam by se musel vloupat a chytili by 
ho. 
- Jasně! vyskočil Tvrďák tak prudce, že polekaný kocour vystřelil spod stolu jako zrzavá 
raketa. – A pak se někde domákl zprávy o Nekolovi a tý jeho zakrvácený uniformě a vy-
dal se jí hledat do Plzně. Proto mu o ní tak šlo.  
- Přesně. Šlo o tu krvavou skvrnu. A v materiálech z vyšetřování případu smrti Honzy 
Masaryka se dochovala spousta předmětů se vzorkem DNA. Kartáček na zuby například, 
poslintanej kapesník, nedopalky cigaret a taky stopy exkrementů na parapetu okna. Fili-
pec tam asi měl někoho známýho v nový vyšetřovací komisi. Ten článek o novým vyšet-
řování si určitě nevystřihl náhodou. 
- Aha. Ale i kdyby dokázal, že Masaryk byl císařskej levoboček, tak jak by to pomohlo je-
ho legionářský a čechoslovakistický národovecký partě? 
- To nevím. Byl v tom asi dost naivní. Mohl si myslet, že tím dodá vzniku Československý 
republiky legitimitu. Že jako Habsburk měl na českej trůn vlastně právo, stejně jako na 
odtržení Slovenska od Uherskýho království. Nebo že měl právo za Habsburky se český-
ho trůnu vzdát ve prospěch lidu a sebe sama, nebo tak něco…  
  Tvrďák měl rozhodně o čem přemýšlet. Ale odvedl velký kus práce. 
 
  Začínali jsme se dostávat více do případu. Zatím jsme jen čistili slupku, ale tohle už bylo 
jakési proniknutí do ořechu. Možná bude stačit ve vhodné chvíli zapáčit a rozlouskneme 
ho, abychom se dostali k jádru. Jenže instinkt mi napovídal, že tak jednoduché to tento-
krát nebude. Jako by to nebyl jen jediný ořech, ale celá ošatka naráz. 
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  Rýsovala se jasná konstrukce. Republikán Filipec přijel do Plzně, našel majitelku uni-
formy a dozvěděl se o tom, že uniformu samotnou najde u Rafana v krámku za výlohou. 
Vydal se tam a koupil ji? Ne. To by dostal, co chtěl a rychle by odjel domů, případně do 
Lán vyhrabat z hrobu tatíčka Masaryka kvůli poslednímu vzorku. Jenže on jel hned další 
den do Třemošné a zamíchal se do bitvy Rakušáků a legionářů. Rafan mu uniformu ne-
prodal, nebo nemohl, protože už ji prodal někomu z Pětatřicátníků. Od Rafana se Filipec 
zároveň dozvěděl o bitvě a o tom, že tam nejspíš uniformu i jejího šťastného majitele na-
jde. Nechal si věci v penzionu a vyrazil jen tak nalehko. Mohlo nastat několik variant: 
1. majitele našel a uniformu od něho koupil za 10 000 korun. 
2. majitele našel a ten odmítl mu uniformu prodat, tak se ji pokusil ukrást. 
3. majitele nenašel, ale našel uniformu a pokusil se ji ukrást. 
  Kdyby Filipec uniformu koupil, nečekal by na tmu a odjel by hned. Uniforma měla pro 
vojáky jistě velkou cenu. Tak velkou, že by ji možná ani za trojnásobnou cenu neprodali. 
Možná se již od Slavíčkové přes Rafana kupci uniformy dozvěděli, že skvrna na rameni je 
od císařské krve a tím hodnota relikvie ještě stoupla. Ani tak však neměla uniforma hod-
notu, která by stála za vraždu. Vojáci mohli, když už zloděje dopadli, jen Filipcovi rozbít 
ciferník a uniformu z něho stáhnout. Střílení bylo naprosto zbytečné. 
  Ne. Uniforma sama byla slabým důvodem pro vraždu. I kdyby vojáci zjistili, že se jedná 
o republikána a čechoslovakistu, jejich soupeření byla jen hra svého druhu. V protějších 
zákopech stáli členové kávéháček, kteří stejným způsobem markýrovali legionářské, 
italské či britské pluky a večer šli spolu v různých uniformách na pivo do hospody. Byla 
to hra. Pro něco takového se nevraždilo. Ve skutečnosti byli kamarádi. Leda by šlo o ne-
šťastnou náhodu. Nebo… Leda by Filipec něco věděl, nebo se v Třemošné něco dozvěděl. 
Něco, pro co bylo nutné ho umlčet. Něco, co se možná týkalo tajné mobilizace Pětatřicát-
níků a monarchistů v Plzni, shromažďování materiálu, nářadí a zbraní.  
  Ale byly tu i jiné záhady. Proč byl Filipec zastřelen originální kulkou, jako by šlo o ritu-
ální popravu? Jak to, že Pětatřicátníci, po letech personální stagnace náhle nabírali 
množství nových členů? Spojovali se mnohem úžeji s politickou monarchistickou stra-
nou, angažovali spisovatele a profesionální vojáky. Hromadili zásoby munice a vůbec zá-
soby, na které měl Vašíček za barákem připravenou hromadu pevných dřevěných solid-
ních vojenských beden. Možná plánovali hromadit i zásoby potravin, na které měl Vaší-
ček připravené ledničky s mrazáky. Zde jsem již ale odpověď tušil. 
  Byl pomalu čas zmáčknout kšeftaře Rafana a předat naše výsledky policii. Dalším dnem 
byla sobota a velká bitva u Třemošné. Kapitán Twodance na ní bude nepochybně příto-
men. Děsil se, co všechno by se ještě mohlo stát, ale pokud šlo skutečně jen o záležitost 
uniformy, nebylo čeho se bát. Vše už se stalo a zbývalo to jen vysvětlit. 
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Ruská odveta 
sobota 10. října 

 

  Historičtí vojáci se v Plzni na náměstí začali scházet kolem osmé. V uniformách a s puš-
kami, sumkami na opascích a bajonety. O deváté jich bylo několik stovek a kdesi uvnitř 
ve mně se začínalo pomalu krčit cosi, co tam zůstalo z normalizačních let před revolucí. 
Ono cosi začalo podvědomě hledat, kde nechal tesař díru, a rozhlíželo se, odkud vyjedou 
obrněné transportéry s radlicemi a vodní děla, odkud nastoupí kordony zvláštních poli-
cejních jednotek s plastovými přílbami a pavézami. Jenže tohle nebyla mírumilovná de-
monstrace. Byla pokojná, ale tohle byla demonstrace síly a ne malé síly. Tihle hoši nepři-
šli protestovat proti něčemu a někomu. Byl jim ukradený i název Náměstí Republiky. 
Prostě se jim chtělo, tak se sešli na starém dobrém Ringplatzu v královském městě Plzni. 
Dobrých 400 pušek a bajonetů secvičených na stejné povely, s jednotným a sehraným 
velením. Minomety a kulomety, kanóny a obrněné transportéry si naštěstí poslali napřed 
do Třemošné. I tak bylo stále jasnější, že bez nasazení tanků a vrtulníků tohle srocení 
nikdo nerozežene. 
  Byly tu šedomodré uniformy řadové rakouské pěchoty a blankytně modré kabátce i 
červené rajtky dragounů Windischgrätzova pluku z Brandýsa. Mezi tím pobíhali dělo-
střelci v hnědých kabátech a kmitaly zelené mundůry městských ostrostřeleckých gard s 
kokardami kohoutích per na kloboucích. Objevily se tmavě modré kabátce císařských 
vysloužilců. Cinkaly dlouhé šavle důstojníků, o asfalt cvakaly okované křusky. K vidění 
byly vidět špičaté piklhaubny pruských pěšáků Gardecorpsu pod velkým praporem s 
křížem a hohenzollernskou orlicí. Houfy vojáků se pomalu srážely kolem černožlutých 
praporů svých pluků s dvouhlavými orly a střapci stuh za účast v akcích. 
  Tvrďák, ani já jsme to nějak zvlášť nekomentovali a snažili jsme se dělat jako by nic, 
jako by normálka. Z oken kolem náměstí se vykláněli šokovaní občané a Tvrďák pozna-
menal, že mu připadá zvláštní, že se dneska nepřišel na takovou parádu podívat ani je-
den cikán nebo feťák, kterých je náměstí jinak vždycky plné. Samozřejmě měl na mysli 
to, že všichni tihle uniformovaní mládenci byli echt vlastenci. Ne nacionalisté, ale zastán-
ci určitého druhu středoevropské kultury. Považovali se za strážce civilizace, práva, ne-
překročitelných pravidel a zákonů. Pěstovali mýtus pevné rodiny, platili daně a poctivě 
chodili po celý život do práce. Jakýkoliv druh příživníka bytostně nenáviděli a spatřovali 
v něm smrtelné nebezpečí pro svůj svět v kulturním okruhu jablečného štrůdlu. 
- Habt acht! zařval silný hlas a stovky postav v uniformách strnuly na místě. 
- Antreten! 
  Do vojáků jako když střelí. Utíkali k okrajům prostoru náměstí a bleskově se řadili do 
útvarů pod své prapory. Střed náměstí byl náhle prázdný. Stál tam jen vysoký plukovník 
od dragounů v červené a modré, v černé přílbě s hřebenem a zlatou orlicí, šavli měl tase-
nou a skloněnou k asfaltu náměstí. 
- In den Zug! Distanz! 
  Řady se zavlnily a upravily. Náhle celou obrovskou plochu náměstí lemovalo několik 
řad ukázněného a disciplinovaného vojska. 
- Präsentiert! 
  Řady se vypjaly a praporečníci v bílých rukavičkách sklonili prapory jednotek do vodo-
rovné polohy. Plukovník od dragounů pomalu přešel do jednoho rohu, kde se postavil do 
čela skupinky vyšších velitelů. Zavelel k pochodu a štábní skupina pomalu procházela 
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kolem celého tvaru a náměstí. Hlavy vojáků se otáčely bez povelu tak, aby očima sledo-
vali velitelskou skupinku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vzpomněl jsem si, že tohle už jsem někde viděl. Samozřejmě. Na staré černobílé foto-
grafii z nástupu plzeňského 35. pěšího pluku těsně před odchodem na frontu 1. světové 
války. Tehdy tu stálo Pětatřicátníků jen o málo víc. Dnes tu samozřejmě byly pluky z Br-
na, z Hradce Králové, Staré i Mladé Boleslavi, z Terezína, z Jindřichova Hradce, z Písku a 
dalších posádek tradičních bývalých rakouských pluků. Později jsem identifikoval i 1. 
pluk Deutschmisterů z Lince, krakovské dělostřelce, nějaké Chorvaty a jedovatě zelené 
kamizoly uherských husarů. Při jedné straně čtverhranu stály útvary měšťanských ost-
rostřelců z Lokte, Rakovníka, Stříbra a dalších míst.  
  Mezitím vyrostl kousek od nás při zadní stěně veřejných záchodků dřevěný pultík s mi-
krofonem a reprobednami. Za pultík se postavil menší plukovník pěchoty. 
- Hele, strčil do mne Tvrďák. – To je hrábě. Teda mladej Stahrenberg. 
  Hrabě Stahrenberg rozbalil jakýsi papír a četl projev o památce padlých českých, slo-
venských, maďarských, polských i chorvatských vojácích z front velké světové války, je-
jichž statečnost a hrdinství bylo po 80 let naší historie záměrně utajováno z různých 
doktrinářských a ideologických důvodů a jimž jsme se rozhodli nyní zde ve starobylém 
královském městě Plzni vzdát konečně hold. Mluvil o prvorepublikových zákonech, kte-
ré tyto veterány de facto postavily mimo právo a společnost, jimž bylo zakázáno se spol-
čovat a nosit vyznamenání či uniformy. 
  Po hraběti k mému úžasu přistoupil k pultíku spisovatel Drobník, nyní v uniformě oby-
čejného vojáka 35. regimentu a také rozbalil papír. Drobník hovořil mnohem konkrétněji 
a v číslech:  
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- V okamžiku, kdy Hlavní štáb rakousko-uherských armád podepsal příměří na datum 3. 
listopadu 1918, nenacházela se na území monarchie noha jediného nepřátelského vojá-
ka. Vojska bojovala všude ještě na území nepřítele, a přestože monarchie kapitulovala, 
neprohrávala válku na bojištích, ale v zázemí. V armádách monarchie pod přísahou císa-
ři bojovalo celkově na 8 322 000 vojáků. 518 000 jich bylo zabito na bojišti, 480 000 ze-
mřelo v zajetí. Armádu monarchie tvořilo celkem 12 národností. Z toho asi 1 000 000 
vojáků tvořili Češi. 250 000 vojáků české a slovenské národnosti padlo do ruského zajetí. 
Celkem 96 000 vojáků české a slovenské národnosti zradilo své přísahy a bojovalo ve 
Francii, Itálii a Rusku proti císaři. Oproti tomu asi 900 000 českých vojáků zachovalo loa-
jalitu až do samého konce (včetně Jana Masaryka, syna T. G. Masaryka). Po válce byli na-
zváni hlupáky a Švejky, jejich právo na svobodný projev a spolčování bylo značně ome-
zeno, zatímco zrádci přísah byli nazváni hrdiny a oslavováni. 
  Pak se Drobník zcela otevřeně a bez zábran pustil do legionářů: 
- Hovoří se dnes o prvním, druhém a třetím odboji. My žádný první odboj neznáme. Od-
boj vedou ozbrojení občané, jejichž stát byl obsazen nepřátelskou armádou. Stát Čechů, 
Moravanů a sudetských Němců nebyl v roce 1914, v roce 1918 a až do roku 1938 obsa-
zen žádným nepřítelem. Občané a vojáci, kteří během velké války přeběhli k nepříteli, 
vedli boj proti vlastnímu a nikým neobsazenému státu a proto je nelze nazývat odbojáři 
nýbrž vlastizrádci a křivopřísežníky. Principiálně a právně totéž provedli v roce 1938 
sudetoněmecké skupiny zvané Fraikorps a ty byly označeny správně jako vlastizrádné. 
Je tedy třeba podle stejného mustru opravit mylné označení zahraničních českosloven-
ských legií. Jakou tragickou chybou bylo, stavět tradici nové národní armády na příkladu 
křivopřísežníků a vlastizrádců, to pociťujeme od dob mnichovského selhání dodnes. 
Přesto i legionáři byli stateční, bojovali a umírali a také jim dnes vzdáváme čest. 
- Ty vole, hlesl užasle Tvrďák. – Asi už opravdu žijeme v demokracii nebo co...  
- Jasně. Necinkali jsme klíčema nadarmo, ujistil jsem ho. - Jenže svoboda projevu není jen 
v demokracii. V pralese můžeš taky hulákat, co a jak se ti zlíbí, než tě sežere tygr. Demo-
kracie a civilizace, to je svoboda projevu v takovým místě, kde jsou tygři jen v klecích. 
- To, že jsme se tu dnes v tak velkém počtu sešli, pokračoval Drobník do mikrofonu, - To 
není jen nějaká póza nebo demonstrace. To má svůj důvod a tento důvod má kořeny 
právě v roce 1914. 19. srpna roku 1914 nastoupil plzeňský pěší pluk na execírplatzu na 
Borských polích, kde byla pro vojsko sloužena mše svatá. Poté se konala slavnostní pře-
hlídka pluku zde na náměstí, neboli Ringplatzu. Vojáci stáli nastoupení do obdélníku 
přesně tak, jak stojí dneska. Poté odpochodovaly tři dlouhé kolony prvního, druhého a 
čtvrtého praporu na nádraží podobně, jak uvidíte za okamžik odpochodovat i tyto vojá-
ky. Je třeba se zmínit o tom, že třetí prapor pluku, který držel posádkovou službu v Kali-
novniku již před mobilizací, zůstal na srbské frontě u XVI. sboru 6. rakouské armády. 
Když vojáci pluku pochodovali na nádraží, zpívalo shromážděné obyvatelstvo krásný 
Hašlerův pochod: Pětatřicátníci, hoši jako květ… Svědkové tvrdí, že se toho dne neozval 
v davu jediný protiválečný výkřik. Pluk vedl do vlaků jeho tehdejší majitel hrabě Mořic 
Doudlebský von Sterneck a jeho velitel plukovník Johan rytíř von Mossig. Po Pětatřicát-
nících opouštěly Plzeň pochodové útvary 7. zeměbraneckého pluku, VI. mysliveckého 
praporu a 22. dělostřeleckého pluku. V Plzni zůstala jen jejich náhradní a doplňovací tě-
lesa, z nichž se během války formovaly marschbatalliony, tedy doplňovací pochodové 
prapory. Válka jich ještě pohltila více než třicet. Třiatřicet praporů na jeden pluk, to je 
téměř třicet tisíc mužů z Plzně a okolí.  
  Rakousko zahájilo válečné akce v Haliči 23. srpna. Pětatřicátníci skočili do války rov-
nýma nohama. Setniny vystupovaly z vlaků na nádraží v okolí Přemyšlu v Žurawici 22. 8. 
a na bojiště ke Komarówu musely pěším pochodem překonat přes 120 kilometrů. Vli-
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vem zmatených rozkazů bloudila celá 19. divize 4 dny po Haliči. 28. srpna dorazila k 4. 
armádě a z chodu nastupovala do velké bitvy u Komarówa.  
  V této části fronty se 1. armáda generála Viktora sv. pána von Dankla a 4. armáda gene-
rála Moritze rytíře von Auffenberga rozvíjely proti 4. a 5. ruské armádě generálů Everta 
a Plehveho. 26. srpna začala bitva u Komarówa. VI. sbor na pravém křídle neuspěl a záhy 
se ocitl na pokraji katastrofy, ale příchod plzeňské 19. divize XVII. sboru postup obnovil. 
K bojišti dorazili Pětatřicátníci v nejkritičtější okamžik. Nastupovali z chodu, vyčerpáni, a 
na konci útoku spalo 50 % jejích vojáků roztroušeno na 40 km cest. Dnes tedy uvidíte 
ukázku slavného odjezdu Pětatřicátníků a dalších jednotek do světové války, tentokrát 
na bojiště v Třemošné, kde se střetneme s nepřítelem. K večeru možná uvidíte i vyčer-
pané spáče podél cest. 
  Čumilové dokonce zatleskali, vojáci nemohli. 
  Zazněly další povely (Beim Fuss! Laden! Ladet!) a pušky sletěly z ramen. Po dalším po-
velu (An!) zarachotily závěry a hlavně vylétly šikmo vzhůru v úhlu 60°.  
- Feuer! 
  Zahřměla ochromující a neuvěřitelně jednotně odpálená salva ze stovek hlavní. Zvuk se 
odrážel a létal mezi frontami domů. Pokud do této chvíle někdo v centru města spal, tak 
teď už nespal. Velitelé pobíhali před svými jednotkami s tasenými šavlemi a reagovali na 
povely hlavního velitele, dragounského plukovníka. 
- To je Novák, informoval mne Tvrďák. – Šéf zámku v Brandýse, kterej patřil poslednímu 
císaři Karlovi I. Je to první člověk povýšenej u nás do šlechtickýho stavu po roce 1918. 
Před dvěma roky ho povýšila církev do rytířskýho stavu. Říká se tomu apoštolskej rytíř. 
S Habsburkama je jedna ruka. Prej je dokonce adjutantem samotnýho Karla, toho, co by 
byl dneska králem. 
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  Série povelů pokračovala. Útvary udělaly vlevo v bok a na údery bubnů pochodovaly 
Františkánskou ulicí k mostu na Americké, který se také dříve jmenoval most Františka 
Josefa I. Bubny znějící do naprostého ticha ulice a bezhlesně jednotně, rytmicky a bez-
chybně pochodující útvary působily výhružným dojmem. Řady pochodovaly dál k nádra-
ží, které se dříve jmenovalo nádraží Františka Josefa I. Vojáci vlastně kopírovali cestu 
Pětatřicátníků, kteří tudy pochodovali před sto lety do vlaků na frontu. Teprve nyní jsem 
si všiml, že v zástupu pochoduje i současný vojenský útvar strakonických protiletadlo-
vých rakeťáků. Oficiální jednotka současné České armády. Dlouhatánský had rakouských 
a uherských jednotek pochodoval pod vlajícími prapory v strojově přesném rytmu. 
Vpředu i po stranách se sunuli uniformovaní skuteční policisté ve žlutých vestách a děla-
li vojákům místo. Ti ale měli i vlastní zajištění pochodu. Běhali tu historičtí pěšáci s pás-
kami. Gendarmpolizei, jistili křižovatky a uvolňovali trasu.  
  V prostoru před nádražím opět nastoupily jednotky do obdélníkového tvaru. Plukovník 
jim sdělil časový harmonogram dalšího programu a povelem: Abtreten! Je rozpustil do 
volných hloučků. S Tvrďákem jsme se shodli, že Plzeň něco takového od roku 1918 urči-
tě neviděla. Ne v těchto uniformách. Za slavné a nejdemokratičtější první republiky by to 
skončilo hromadným zatýkáním a soudy. 
  Na nástupištích vyrostly pyramidy předpisově postavených pušek, ke kterým se ihned 
postavily určené stráže. Vojáci oblehli stánky s občerstvením, ale neviděl jsem, že by si 
kupovali pivo. Před nástupem na bojiště dělala police namátkové testy na alkohol a ni-
kdo nechtěl být vyloučen z bitvy. Za půl hodiny přisupěla v oblaku kouře a jisker legen-
dární plzeňská Šlechtična s dobovými dřevenými vagóny a vojsko spořádaně nastoupilo. 
Jeli jsme do Třemošné. 
 
  Městečko Třemošná se rozrostlo do dvou základních částí. Na jihu, kde bývaly v 19. sto-
letí doly a Starckova sklárna, vyrostlo sídliště a severní okraj této části tvořilo nádraží. 
Ještě dále na severu vyrostla druhá původní a historická část obce. Obě části oddělovala 
rozlehlá louka na sever od nádraží, na západní i východní straně ohraničená silnicí. Na 
louce byly nyní vyhrabané zákopy a celé bojiště ohraničila červenobílá policejní páska. 
V západní části louky u silnice vyrostly vojenské polní stany a párkařské i pivařské stán-
ky. Na malém pódiu tu vyhrával proslavený šraml C. k. kantýna staročeské lidové odrho-
vačky. 
  Civilisté, kteří přijeli s námi i část těch, co se tu shromáždili již ráno, byli oblečeni také 
v dobových kostýmech. Dámy s květinovými klobouky a paraplíčky, dandyové s černými 
vestičkami, monokly a hodinkami na stříbrných řetízcích. Všechno to vyhlíželo jako 
skvěle zorganizovaný skansen a divadlo, nebýt té armády a jejích funkčních zbraní. A 
nebýt jedné vraždy. 
  Nejméně jednou tolik vojáků, než kolik přijelo vlakem z Plzně, již v Třemošné čekalo. 
Každá jednotka sem vyslala nějaké své sapéry s polními lopatkami, aby dokončili a 
upravili zákop či kavernu, nainstalovali střílny a kryty. V některé kaverně hořel i ohýnek 
a bělala se plátěná stříška. Vše bylo maskováno větvemi nařezaného křoví. V druhé linii 
zákopů bylo vidět vykukující ruské kozáky v černých pláštích a papachách, ale i české 
legionáře s červenobílými mašličkami na čepicích. 
  Fotili jsme už od náměstí. Cílem bylo mít na obrázcích pokud možno všechny tváře a 
uniformy, a také civilisty, kteří se kolem vojáků motali. Po vystoupení z vlaků vybalovali 
vojáci ešusy z brotsaků a hrnuli se ke kouřící polní kuchyni, kde pro účinkující rozdávali 
skvělý guláš dovezený ze Saloonu od Willyho. Zastavili jsme se u elektronického pultíku 
pyrotechnika. Rozbuška se na nás zašklebil a zdvihl palec. 



Jan DRNEK                                                                 Ostrov království 

 

- 69 - 

 

- Dobrý. Dostal jsem jenom symbolickou pokutu. A dneska mám všechno v cajku. Všech-
ny nálože jsou označený a nic mi nechybí. A auto jsem zamknul. 
  Důstojníci se přesunuli do štábního stanu, pak odtud vycházeli po jednom a odváděli 
své muže na bojiště do vymezených úseků zákopů. Zamračený kapitán Twodance postá-
val u stolku, na kterém dva policisté v nepatřičně moderních overalech kontrolovali re-
gistraci a výrobní čísla zbraní. 
- Taky jste se mohli převlíct za historické četníky, navrhl jsem mu. 
- Dejte mi pokoj, zavrčel. – Už jsem se těšil, že jste zaspali nebo se vám rozbilo auto nebo 
tak nějak… Začínal jsem mít dokonce lepší náladu. Teď je jasné, že se tu něco semele, 
když jste přece jen dorazili. 
- Už ne, uklidnil jsem ho. – Ten mrtvej se jmenoval Jakub Filipec a byl to předseda brněn-
ský pobočky Svazu protifašistickejch bojovníků.  
  Ztuhl a pomalu se ke mně otočil celým tělem. 
- Jo, pak vám to doložím. Byl to fanatickej vyznavač legionářů a první republiky. Rakušáci 
mu lezli krkem, ale proto sem nepřijel. Hledal tu originální uniformu, která patřila lajt-
nantu Nekolovi z plzeňskýho pluku. Kvůli tý krvavý skvrně. Tu tam starýmu Nekolovi 
udělal sám Kaiser Franz Josef I., když v roce 1909 na cvičení ve Valmezu krvácel z nosu. 
Proč tu uniformu Filipec chtěl, to vám řeknu, až bude čas. Důležitý je, že v Plzni žije 
pravnučka toho Nekoly a ta uniformu prodala do frcu. Filipec přijel dva dny potom a 
ubytoval se v penzionu Emma v Husovce. Našel tu pravnučku Slavíčkovou a ta ho poslala 
do frcu. Tam si nejsem jistej, co se odehrálo, ale asi mezitím uniformu prodali někomu z 
těchhle Pětatřicátníků a Filipce poslali sem, protože dalšího dne se konala ta loňská bitva 
a mohl se tu na uniformu doptat. Mimochodem, nabízel za ní deset tisíc, třikrát víc, než 
to má skutečnou hodnotu. No a tady se něco odehrálo a my ještě nevíme co. Filipec se 
nějak dostal k uniformě a navlíknul jí na sebe. Zřejmě se v ní pokoušel nenápadně v noci 
utíkat přes bojiště, ale chytili ho a zastřelili. Já vím, že je to divný, ale pak vám vysvětlím, 
co bylo v pozadí tý uniformy. Uniformu pak museli oželet a pohřbít ji spolu s Filipcem, 
protože někdo věděl, kdo si jí asi koupil. Říkám vám to hlavně proto, že o nic víc nešlo a 
smrtí Filipce by to mělo skončit. K žádnýmu dalšímu střílení není důvod. 
  Zíral na mne jako na pýthickou věštkyni zfetovanou toxickými výpary z podzemních 
puklin pod Delfami. 
- Pane Volfe. Já vím, že jste dost dobrý vypravěč a spisovatel, ale tohle je něco jiného… 
- Říká vám pravdu, nakrknul se Tvrďák. – Máme tašku toho Filipce, co zůstala v penzionu 
Emma. Jsou tam i doklady. A jihomoravský noviny otiskly loni v říjnu vyhlášení pátrání 
po Filipcovi. Ještě teď ho tam vedou jako nezvěstnýho. 
- Dobře, kývl Twodance. – Až tu skončí ten bengál, budu nad nádražím na místním okrs-
ku. A podrobně to probereme zítra u nás. My za chvíli odjedeme, ale budeme nedaleko a 
mám tu své lidi v civilu, tak žádné pitomosti. Kdyby se cokoliv divného dělo, řeknete to 
támhle tomu dandymu s cvikrem a cylindrem. 
  Potěšilo mne, že policie přece jen převleky nezavrhla. Dandy v cylindru byl nám známý 
poručík Franta Heřmánek, Twodancův zástupce. 
  Historické vojáky zjevně nenapadlo, že nález loňské mrtvoly dramaticky změnil situaci 
a nic letos nebude jako jindy. Chyběla jim předvídavost. Policajti jednali jako jindy jen 
naoko. Po registraci, když bylo veškeré vojsko v zákopech, ti uniformovaní a viditelní po-
licajti naskákali do aut s majáčky a odfrčeli směrem k plzeňské výpadovce. V tu chvíli ce-
lé skupinky Rakušáků, ale i legionářů, kozáků a Rusů z protějších zákopů vybíhaly z bo-
jiště k autům. Vojáci odhazovali staré deky a s halasem táhli nazpět do zákopů desítky 
kulometů, minometů a kanónů držených doma načerno. Bylo pozdě tomu zabránit nebo 
je varovat. 
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- To bude průser, zasténal vedle mne Tvrďák. 
  Tou dobou již všechno ztichlo a čumilové se natlačili k pásce okolo bojiště. Vojáků zde 
bylo kolem tisícovky. Zůstali jsme stát u Rozbuškova pultu, kam diváci nesměli a tudíž tu 
byl volný výhled na bojiště. 
  Vylétla fialová světlice a několik vteřin nato se rozduněla kanonáda, jakou jsem zažil 
naposledy na střelbách v Brdech na Kolvíně. Pod nohama se chvěla země a nad bojištěm 
vyletovaly vysoko do vzduchu drny a prach. Freulain ječely a civilové vůbec se podvě-
domě krčili. Působilo to děsivě, ale kdo někdy slyšel skutečnou střelbu, musel snadno 
poznat, že tohle je slepá imitace. Skutečné exploze dělostřeleckých granátů doprovází 
svištění a hvizd, který je mnohem děsivější, než samotné exploze. Po explozi sviští a bzu-
čí všude kolem tisíce drobných střepinek. Zvuk explozí je plný a po těch prvních už 
neslyšíte nic, protože ztratíte sluch. Orientujete se jen vibracemi, které přenáší lebeční 
kosti. V hlavě vám hlasitě hvízdá a píská, oči ztrácejí obraz, teče krev z nosu a tlakové 
vlny vám trhají plíce. Skutečné granáty vyhazují do vzduchu celé tuny hlíny a kamení, 
které dopadají shora na vojáky, a některé z nich zaživa pohřbí. Tohle byly jen hlasité rá-
ny, chuchvalce dýmu a svisle nahoru vymrštěné drny, které dopadaly jen k zákopům, dál 
ne. I tak to působilo dost realisticky. 
  Pak zazněla palba, povely, přesuny a všechno, co k takové zákopové bitvě patří. Kluci 
měli papírové imitace handgranátů, které také dělaly jen rány a kouř. Plánovači naaran-
žovali doprostřed bojiště kostru sestřeleného britského soptwische s ruskými carskými 
znaky a pak přiletěl skutečný německý trojplošný focker, který kropil zákopy kulomety a 
za jeho ocasním křídlem odpaloval Rozbuška další nálože, aby to vypadalo, jako když 
shazuje bomby. Po divadelní stránce to měli zvládnuté perfektně. Nechala by se tu nato-
čit solidní scéna historického filmu, například o generálu Podhajském nebo tak něco.  
  Střídaly se útoky a protiútoky, vyrážela sturmkommanda vojáků v přílbách ověšených 
granáty, nad bojištěm zněl řev velitelů, vzadu se míhali nosiči munice a z polního lazare-
tu vyráželi lapiduši s nosítky, na nichž odnášeli mrtvé. Na bojišti se objevil skutečný ně-
mecký obrněný kolový vůz a objížděl nepřátelský okop po křídle. Brzy se ale nějakému 
legionáři podařilo vhodit do otevřené střílny dýmovnici a osádka vozu rychle skákala 
ven, kudy se dalo. Minomety střílely papírové miny vysokými oblouky, a ty se pak s de-
tonacemi trhaly pár metrů nad zemí. Modrý kouř oznámil plynový útok a vojáci rvali z 
brašen dobové plynové masky. Někteří předváděli zasažené, zmítali se na zemi a věro-
hodně řvali. Atmosféru dokreslovala mohutně dýmající parní lokomotiva v nádraží vedle 
bojiště. 
  Napjatě jsem poslouchal, jestli mezi třaskavými výstřely slepých nábojů nezaslechnu 
známý svist skutečného projektilu prorážejícího vzduch úsťovou rychlostí tisíc metrů za 
vteřinu. V kakofonii zvuků jsem ale neměl moc šancí. 
- Jednu skutečnou kulometnou dávku a posrali by se, hodnotil Tvrďák. 
  Asi ve dvou třetinách bitvy chytla sluncem a větrem vysušená tráva mezi zákopy a oheň 
se rychle rozšířil, přičemž vytvořil dokonalou iluzi zadýmení válečné zóny. Začala hořet i 
naaranžovaná konstrukce spadlého letadla. Toho využily skupinky Rakušáků a vlamova-
ly se, zakryty dýmem, do první zákopové linie nepřítele. Rusové ustoupili na druhou li-
nii, odkud zorganizovali křídelní protiútok za pomoci minometu a dvou kulometů. Bojiš-
tě již v té době pokrývala těla těch, kdo simulovali mrtvoly. Nakonec, podle scénáře fron-
tálně zaútočili Rakušáci a smetli nepřítele. Pobíhali kolem ruských zákopů a stříleli do 
nich shora. Vylétla zelená světlice a oznámila konec bitvy. Velitelé svolávali mužstvo a 
mrtvoly ožívaly. Nyní měl následovat nástup po jednotkách a před tím, než kdokoliv 
opustí bojiště, měli velitelé provést kontrolu otevřených nábojových komor, zbraní, zda 
jsou skutečně prázdné.  
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  V tu chvíli se z kouřové clony vyřítil prachem pokrytý major Vašíček a pádil přímo k 
nám, vlastně k pultíku Rozbušky Kenta, který měl u sebe telefon.  
- Ty vole, hlesl Tvrďák. – Vašíčka ještě nikdy nikdo neviděl běžet. 
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  Z majora stříkal pot, šavle se mu pletla pod nohy a měl vyvalené oči. Když spatřil nás 
dva, zhroutil se do kleku a snažil se popadnout dech. 
- Zavolejte policajty, sípal. – Venca… Zaremba je opravdu mrtvej.   
  Kývl jsem na dandyho s cvikrem a cylindrem a oznámil mu, že se major Twodance asi 
nestrachoval zbytečně. Okamžitě vytáhl telefon a vyhlásil poplach. 
  Nechali jsme se Vašíčkem dovést na krátkou rovinku mezi prvním a druhým italským 
zákopem. Na zádech tam ležel štíhlý a vysoký fešák v rakouské uniformě zugsführera 
neboli četaře a prázdným pohledem zíral do mraků nad námi. Alabastrově bílou tvář mu 
zdobil vpravdě mušketýrský knír a krátká stylová muška bradky. Na prsou se mu rozlé-
vala již dosti značná krvavá skvrna, která stihla zbarvit celý levý bok uniformy, tentokrát 
nikoliv originální. 
  Kolem se nahrnuli vojáci, Rakušáci, Prušáci z Gardecorpsu, kozáci i legionáři, které za-
čal Tvrďák okamžitě zatlačovat dál od místa činu. Já začal ihned fotit. Stejně se ale nepo-
dařilo zabránit zmatku, ve kterém se mohlo dít cokoliv.  
- To… Mysleli jsme, že to hraje, jako ostatní, plačtivě sděloval Vašíček. Až teď, když jsme 
šli zpátky, tak koukám, že nevstal, a pak jsem uviděl tu krev. A von nevstával… 
  Z uliček nad nádražím se vyřítila blikající a houkající policejní auta a uniformovaní pří-
slušníci obkličovali prostor, aby z něho nikdo nemohl uniknout nebo odnést nějakou 
zbraň. Jenže na to už bylo asi pozdě, protože spousta vojáků už se rojila u aut na parko-
višti a směrem k táboru. 
- Hej Lojzo! houkl Tvrďák na majora 10. mladoboleslavského landwehregimentu. – Jste 
velitelé, ne? Tak odvelte mužstvo na louku a dejte ho nastoupit. Každej bude mít svoji 
pušku. To není žádný divadlo! Tohle je opravdu průser. 
  Kdosi začal řvát na velitele, aby se chovali jako armáda a nechali nastoupit mužstvo. 
  Twodance tu byl coby dup. Krátce si prohlédl Zarembu a podíval se směrem k druhému 
italskému okopu. Bylo nasnadě, že kulka přilétla odtud, z malé vzdálenosti, zasáhla 
vpřed běžícího muže přímo na srdeční komoru a odhodila ho dozadu. Byl mrtev ještě 
dříve, než dopadl na záda. Twodance se otočil a zabodl do mne sveřepý pohled. 
- Všechno je vyřízeno, tou loňskou vraždou co, pane Volfe? Letos se už nic nestane. 
  Pak vstal a vydal se směrem, z něhož přilétla kulka. V ruském zákopu se povalovaly 
snad stovky puškových a kulometných nábojnic. Ve střílně stál doposud opuštěný kulo-
met Maxim a kolem poházené vystřílené pásy. Žádná puška ani výstrojní součást se zde 
neválela a z mumraje stop se nic poznat nedalo. Za tímto zákopem se již rozprostírala jen 
rovná louka a páska ohraničující bojiště. Byla to nejzazší a poslední ruská pozice. 
- Střílelo se odsud ze zákopu, řekl kapitán poručíku Janákovi. – Hledejte nábojnici od ost-
rého náboje. Bude se válet mezi těmi slepými. 
  Pak se znovu otočil na mne. 
- Vy neodcházejte. Večer si promluvíme. Můžete se zatím zamíchat mezi ty vrahy v uni-
formách. Třebas se tam něco dozvíte… 
  Bylo jasné, že tím akce končí. Nebudou žádné slavnostní nástupy, žádná noční bitva a 
veselí v táboře do rána. Twodance mohl udělat jen jedinou věc, a sice vyslechnout struč-
ně každého přítomného účastníka bitvy, zkontrolovat ho, odebrat mu zbraň a sepsat zá-
znam o tom, kde se dotyčný po dobu bitvy pohyboval a kdo mu to může dosvědčit. Tyhle 
výpovědi se musely zakreslit do velkého plánku bojiště, aby policie získala přehled o li-
dech, kteří se v okamžiku vraždy pohybovali v blízkosti místa, odkud vrah střílel. 
- To je průser, naříkal Vašíček. – To je průser… 
- To je, potvrdil jsem mu. Za prvé přijdete o všechny černý kvéry. Taky vás mohlo na-
padnout, že když se tu loni stala vražda, policajti sem mezi diváky rozmístí svoje lidi v 
civilu. Taky sem určitě někam dali nejmíň jednu kameru, spíš víc kamer. Naběhli jste si 
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přímo na vidle jako malí smradi. Teď vás budou vyslýchat po jednom. Vrah střílel z puš-
ky a záleží na tom, z jakýho typu. Ty pak vezmou na balistiku.  
- Vrah určitě nestihnul utéct z bojiště, ani odsud nemohl odnést pušku, dodal Tvrďák. – 
Střílelo se asi při závěrečným útoku v tý kouřový mlze. Kolem dokola stáli čumilové a 
tady vzadu je jenom široko daleko rovná louka. Zarembu jste našli někdy hned po vraž-
dě, podle tý krvavý skvrny. Vrah by neutekl daleko. Jedinej směr, kde by se mohl po útě-
ku schovat, je směr k nádraží a tam jsme stáli my. Tam nikdo v uniformě neodcházel. 
- Jo, potvrdil jsem k houfujícím se důstojníkům. – Ten vrah je tady mezi vámi. Dal bych 
nástup po jednotkách a zkontroloval bych si, jestli mám všechny muže, a jestli mají 
všichni svou zbraň. Kdo bude chybět, bude automaticky podezřelej. Nechte lidi ve skupi-
nách, a jestli to celý chcete urychlit, tak ať každej za sebe napíše na kus papíru, kde se 
během bitvy, ve který fázi bitvy, pohyboval po bojišti a kdo mu to může dosvědčit. Jinak 
se výslechy potáhnou až do zítřka do rána. 
- To je dobrej nápad, uznal pětatřicátnický velitel Škvor. – Ve stanu máme natištěný 
plánky bojiště, tak ať to každej vošoust rovnou načmárá na plánek, kudy lezl po bojišti. 
No tak, vošousti, uděláme to tak. Jdeme udělat nástup všech vošoustů. Potom kontrola 
zbraní a feldvébl Drábeček skočí pro plánky a tužky. 
  Poodešli jsme s Tvrďákem k jednomu ze stánků a dali si konečně pivo. 
- Naše teorie se tím dost komplikuje, poznamenal. 
- Řekni rovnou, že moje teorie. To je tak, když člověk nedá na instinkt. Měl jsem pocit, že 
tu jde ještě o něco jinýho, než o tu uniformu. Ti Pětatřicátníci a vojáci vůbec se na něco 
chystají. Na něco se připravujou. Ten náhlej nárůst členstva, ty bedny za barákem, náku-
py munice a tak podobně… 
- No, tak já ti k tomu něco přidám na přemejšlení, kývl Tvrďák. – Támhle ta brunetka s 
paraplíčkem, co má korzet jako Sisi a brejle jako včelka Mája, to je Brejchová. Ta zubař-
ka, jak jsi o ní mluvil. Táhne to už pár let s jedním od druhý kompanie a všichni vojáci a 
ostrostřelci z Plzeňska chodí se zubama k ní. Dělá jim cenu a má tak zajištěnou slušnou 
klientelu. Jenže se nikdy neoblíkala do historickejch hadrů a nejezdila na jejich akce. Až 
posledních pár měsíců. Támhle je hrábě Starhenberg. Jistej MUDr. Mráček, kterýho zrov-
na nevidím, tu někde běhá v uniformě lapiducha. Dělá jim doktora a taky k němu všichni 
chodí do ordinace. Taky si pořídil uniformu až před půl rokem. Vsadil bych se, že Brej-
chová doma v kůlně začala hromadit dentistickej materiál a Mráček má někde plnou sto-
dolu léků, obvazů a chromovaných chirurgickejch nástrojů. Támhle stojí s rodinkou 
Krstka, ten, co má autodílnu a všem jim opravuje ty starý a vojenský káry. Škvor se pře-
de mnou ukecl, že štábní porady v Kuschendorfu se dřív dělaly jednou za čtvrt roku, teď 
se začaly dělat jednou za měsíc. Určitě toho najdeme víc.  
  Byly to samé indicie, ale momentálně jsme se namísto konstruování spikleneckých teo-
rií museli věnovat aktuálnímu zločinu. 
  Z vojáků jsme nic podstatného nevytáhli. Zvlášť teď si dávali pozor. Zdálo se, že většina 
z nich je skutečně zmatena. Kupodivu tak působil i sám major Vašíček. Ten docela určitě 
vůbec nerozuměl ani loňské, ani letošní vraždě. Vůbec mu to nedávalo smysl a ostatním 
také ne. Jestli některým ano, pak to zdařile maskovali a chtělo to delší pozorování v růz-
ných situacích. 
  Někdo ale musel být namočený. Někdo koupil u Rafana tu uniformu. Těžko si předsta-
vit, že by úplně neznámého civila Filipce odněkud z Brna zabil někdo v noci u Třemošné 
kvůli něčemu jinému, než kvůli uniformě. Nic jiného s nimi Filipec společného neměl a 
do Třemošné jel pro jistotu bez legionářské legitimace, tu nechal v tašce v penzionu. Ur-
čitě vůbec nevěděli, že je to jejich ideový nepřítel. Rituální poprava historickou kulkou 
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jako by zase nasvědčovala opaku, že totiž vrah střílel legionáře a věděl, že je to ideový 
nepřítel. 
- Ale moment! Někdo z Brňáků ho tu mohl poznat. 
- Cože? 
  Převyprávěl jsem Tvrďákovi tok mých myšlenek. 
- Brněnskej 8. regiment. Jsou tady letos, byli tady jistě i loni. Ti mohli Filipce znát tam od 
nich. Příčina k nenávisti se může nacházet v dalekým markrabství a najednou ho poznají 
tady u Třemošný. To je přece příležitost. Přišlo jim vtipný popravit a pohřbít legionáře 
tady u Plzně. Nikdo by je tam doma nepodezříval, protože Filipec by byl prostě jen ne-
zvěstnej. 
- No vida, začal se usmívat Tvrďák. – Brňáky vede Holík. Ale to asi bude totéž, co Vašíček. 
Ten by nezabil člověka. Ale někomu od nich mohl Filipec doma ublížit. Někomu všeho 
schopnýmu. A kdo ví? Třebas sem Filipec nepřijel jenom kvůli tý uniformě. To, co chysta-
jí tady, třebas chystají i tam v Brně a on něco vyčmuchal a protože jde o ideový protivní-
ky, pokusil se to ohrozit. Ale podcenil, jak moc je to pro ty vojáky důležitý, a oni ho se-
jmuli.  
- Bohužel si už nepoddáme Rafana, litoval jsem. – Budu muset všechno vyklopit Two-
dancovi, ten si ho poddá sám, zjistí, kdo koupil uniformu, pak si poddá jeho a možná zjis-
tí, jak se uniforma dostala k Filipcovi. 
- Nezoufej, utěšoval mne. – Hned po Twodancovi půjdeme za Rafanem my a on už vlast-
ně nebude mít důvod nám neříct pravdu, když ji musel vyklopit policajtům. Tak se zas 
dostaneme na stopu a Twodance to možná až k vrahovi nedovede. 
  Dali jsme si ještě po pivu.   
- Počkej, napadlo mne. – Vždyť my přece jen můžeme Twodance předběhnout. Dojdi za 
Vašíčkem a za tím Škvorem. Ať naženou celej regiment do nějakýho stanu. Ale jenom 
pětatřicátej regiment, nikoho jinýho. Jenom uniformovaný. Ten mrtvej je přece od nich. 
Promluvíme si s nimi. 
  Přesun trval jenom pár minut, protože vojáci byli stejně shromáždění na louce po regi-
mentech, pouze si nechali donést kelímky s pivem a zuřivě rozebírali aktuální vraždu. 
Ještě před dvěma hodinami tu zavražděný Zaremba seděl s nimi a hltal guláš z ešusu. By-
lo jich v uniformách přesně a symbolicky třicet pět a nasoukali se do štábního stanu. 
- Tak, pánové, předeslal jsem. – Před pár dny jste nás požádali, abychom se ujali vyšetřo-
vání málezu loňské mrtvoly, aby se odvrátilo podezření od vašeho regimentu. My jsme 
vyšetřovali a zjistili jsme toho docela dost. Bohužel ne dost na to, abychom odvrátili tu 
dnešní vraždu. Nad pětatřicátým regimentem se teď vznáší opravdu velikej průserovej 
mrak. Za chvíli si vás vezme do parády major Twodance a to není žádnej pitomec. Mini-
málně máte po dnešku na triku hromadu černejch kvérů, který se u vás najdou, a který 
už neschováte. Jestli vám máme ještě nějak pomoct, musíte nám říct, co teď budu chtít 
vědět. Poslouchejte. 
  Mrtvej chlap z loňský bitvy byl oblečenej v originálním mundůru lajtnanta regimentu. 
Byla to uniforma lajtnanta Františka Nekoly, kterej byl v roce 1909 s asistenční četou na 
manévrech ve Valmezu. Tam podepřel samotnýho císaře pána, když na chvilku omdlel a 
spustila se mu krev z nosu. Na uniformě zůstala skvrna císařovy krve a Nekola ji hned 
potom sundal a doma pietně uložil. Nekola sám padnul u Tolminu v roce 1917 už jako 
setník. 
  Na Vašíčkově tváři jsem zaznamenal rostoucí vzrušení fandy a zaměstnance muzea, a 
naskakující ruměnce. 
- Uniforma zůstala u Nekolů v rodině a jeho pravnučka ji tři dny před loňskou bitvou 
prodala do frcu. Určitě všichni znáte Rafana, tak do jeho frcu. Hned další den tu uniformu 



Jan DRNEK                                                                 Ostrov království 

 

- 75 - 

 

někdo z vás, z regimentu, od Rafana koupil a pravděpodobně ji vzal sebou sem na bitvu, 
aby se pochlubil. V noci po bitvě se ta uniforma ocitla na těle zastřelenýho chlapa, kterej 
se jmenoval Filipec a přijel v civilu z Moravy. Nebejt tý uniformy, tak by vás s mrtvolou 
nespojovalo nic. Byl to civil zdaleka, ale chtěl tu uniformu. Kvůli tomu sem přijel. Jenže tu 
uniformu koupil někdo z vás, protože dva dny před loňskou bitvou asi v Plzni kromě 
Pětatřicátníků ještě žádnej jinej historickej voják nebyl. Už touhle dobou mají Rafana ve 
spárech policajti, kteří to vědí taky. Takže koukejte vysypat, kdo z vás jí koupil a co se 
tady s ní dělo. Jinak vám pomoct nemůžeme. 
  Vašíčkovy ruměnce opět prudce vybledly a na čele mu vyrazil studný pot. 
- To snad ne! otočil se k ostatním. – Vy jste tu uniformu někdo koupil? Vy jste o tom vě-
děli? Vždyť jsme jí tady nikdo neviděli, tu uniformu… 
- Já jsem jí koupil, zvedl ruku menší brýlatý chlapík, kterého vzápětí Tvrďák představil 
jako desátníka s přezdívkou Šroub. 
- A to jsi nemohl něco kváknout, ty vošouste? zahřměl velitel Škvor. – Teď nás policajti 
mají všechny za pěkný vošousty… 
- No jo, ale právě proto, né?  
- Co právě proto? 
- No, aby na nás nepadlo podezření. Já vo tý vraždě přece nic nevím. Já tu uniformu kou-
pil, protože mi bylo jasný, že je to originál, a kdo má dneska originál, že jo? Navíc mi k 
tomu Rafan řek celou tu historku o Nekolovi a o císařský krvi, protože jemu jí zase vy-
právěla ta ženská, co mu jí prodala, aby za ní dostala víc. To už je přece něco, mít originál 
mundůr s císařskou krví. Já jsem jí nechal přesně v tomhle stanu. Tedy, tenkrát stál o 
kousek jinde. Nechal jsem jí v tašce támhle v rohu. V takový velký kožený kabele. Pak 
jsme měli tu štábní poradu a šlo se na noční bitvu. Po bitvě jsem chtěl mundůr vytáhnout 
ukázat vám ho. Ale byl fuč. Někdo ho zkrátka ukradnul i s tou kabelou. Já to řek jenom 
támhle Kocourovi a Ventilovi, aby mi pomohli hledat. Dvě hodiny jsme prohledávali celej 
tábor a nic jsme nenašli. 
- To je pravda, dosvědčil velitel Škvor. – Běhal jsi tady tenkrát sem a tam jako nějakej vo-
šoust. 
- No, a pak jsem radši držel hubu, protože byste se mi smáli a stejně by mi to nikdo nevě-
řil, že jsem měl takovou věc. Když tady v úterý našli tu mrtvolu, hned mi došlo, že je to ta 
moje uniforma. Bylo mi jasný, že by to bylo na mně, ta vražda. A taky na regiment, což 
zrovna nepotřebujeme. Tak jsem skočil za Rafanem, aby nikomu nic neříkal. Ta uniforma 
byla fakt to jediný, co ukazovalo na nás. Rafan řek, že to pro jistotu úplně vymaže z účet-
nictví. Jak jste se to domákli vy, to vůbec nechápu. To jste fakt dobrý. Rafan asi přece jen 
žvanil. 
- Nežvanil. Vůbec jsme s ním nemluvili, ujistil jsem ho. – Máme svý metody. Ale dobře. 
My se pokusíme u policajtů zamáznout, co se dá. Ty sám bys měl ale jít k výslechu první 
a hned tuhle historku vyklopit tomu majorovi. Jestli se jí dozví sám teprve od Rafana, tak 
v tom lítáte všichni. Ono to totiž mohlo bejt tak, jak jsi nám řekl, ale taky to mohlo bejt 
úplně jinak. 
 
  Pozdě v noci nás Twodance odvezl domů a přijal i s Frantou Heřmánkem pozvání na 
kafe s rumem, protože neřídil. Popsali jsme mu celý průběh našeho dosavadního pátrání, 
kromě některých postřehů co se týkaly regimentu a jeho záhadné aktivizace. Předal jsem 
mu Filipcovu kabelu a vysvětlil mu obsah Filipcových desek s dokumenty. 
  Také do těch papírů jen tiše zíral a nakonec zatřásl hlavou, aby se trochu vzpamatoval. 
- Tedy pane Volfe… Jak se říká, viděl jsem koně blejt, hada chcát, ale tohle jsem ještě ne-
viděl. Co to je za pošuky? Jedni i druzí. Tady se tisíc dospělých chlapů obléká do unifo-
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rem rakouské armády, nebo i dalších armád, vyzbrojují se jako na další světovou válku a 
touží po návratu mocnářství. Na druhé straně se další dospělý chlap pokouší za cenu 
svého života dokázat, že tatíček Masaryk byl nepřiznaným synáčkem Franze Josefa I., což 
ho deprivovalo natolik, že mu na oplátku rozbil monarchii. Ke všemu už po sobě začali 
střílet. Vždycky jsem si myslel, že historie je bezpečnou záležitostí, že je už jednou uza-
vřená, hotová a nehybná. Proto se jí také zabývá tolik lidí. Jenže tenhle svůj dojem budu 
asi muset přehodnotit. Mám tu dva mrtvé, a jak to vypadá, tak kvůli něčemu, co se stalo 
před sto lety. Zase jste odvedli slušnou práci, chlapi, ale kdybyste neměli v ruce papíry 
toho brněnského pošuka, tak vás pošlu rovnou k doktorovi, protože to je úplně neuvěři-
telné. Ale na druhé straně, s vámi je to vždycky nějak neuvěřitelné. 
- Nemyslím, kapitáne, že by se zabíjelo kvůli historii, varoval jsem ho. 
- Ne? Tak si poslechněte tohle. Aby toho nebylo málo, tak v autě, když jsme sem jeli, mi 
volali Hynajs z patologie a Kučera z balistiky. Určitě neuhádnete, čím zastřelili toho 
dnešního Rakušáka. 
- Originální kulkou z mannlichera z první světový války, vypálil jsem jen tak, co mne 
první napadlo. 
- Kdepak! zasmál se Twodance téměř hystericky. - Originální kulkou z mosina z první 
světové války. 
- Ne! 
- Ale ano. Pomsta za pradědečky je v plném proudu. Historie není uzavřená. Kdepak 
předvolební boj pravice s levicí. Nadchází ozbrojený boj monarchistů s republikány. 
Zborov byl jenom začátek, ještě není dobojováno. A víte, že ho máme? 
- Koho? 
- Přece vraha. A představte si, je to nějaký uniformovaný legionář jménem Králíček. A 
Králíček si k nám přijel zastřílet odkud? No přece z Brna. 
  Twodance rozhazoval rukama jako na divadle a snažil se o sarkasmus. Jenže na něm 
bylo až příliš patrné, jak je zoufale unavený a zatím v koncích. 
- On se přiznal? Ten Králíček… 
- Ale kdepak. Zapírá jako partyzán. Alespoň mi to volal Janák. Ale já to z něho dostanu. Ta 
puška, co vystřelila, je totiž jeho.  
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Přemýšlení 
neděle 11. října 

 

  Byla neděle a zase pršelo. Záclony deště padaly na krajinu jako opona za včerejším kr-
vavým dramatem, jako by chtěly omýt krev z bojišť a z místa činu. Slušný člověk by šel 
do kostela a potom světil den Boží, což se dělá tak, že se nedělá nic. Tedy smí se něco dě-
lat, ale jen to, co děláte pro radost. Rozhodně se nedělají věci, kterými se živíte a vydělá-
váte si na živobytí. Já nakrmil kocoura a postavil na kafe. Blížila se zima. Musel jsem, ob-
jednat brikety a nařezat dřevo, vytahat to všechno do kopce od silnice k mému baráku a 
poskládat do kůlny. Jestli už končí indiánské léto, bylo třeba začít topit, alespoň v noci. 
Ale copak jsem na to měl čas, když bylo zapotřebí vyšetřovat pořád nějaké vraždy? 
  Tvrďák řekl, že si se mnou pokecá u kafe a pak musí také domů, kde už se dlouho neu-
kázal. Řekl jsem, že on mne do toho zatáhl, ale tedy dobrá, pokračovat budeme v pondělí. 
V noci jsme se svalili na kavalce, sotva Twodance vytáhl paty. Také jsme toho měli od 
rána dost a let nám přibývalo. Lepší už to nebude. 
 
- Zajímavě se to zamotává, načal řeč Tvrďák. – Legionáře Filipce loni zabili sice v raku-
šácký uniformě, ale rakušáckou originál kulkou. Rakušáka Zarembu zabili včera ruskou 
originál kulkou vystřelenou italským legionářem Králíčkem z ruskýho kvéru. Tím asi pa-
dá tvá teorie, že by v tom měli prsty kluci z brněnskýho 8. regimentu. To jsou přece Ra-
kušáci jako polena. 
- Vůbec nic nepadá, ohradil jsem se. – Já pochybuju, že je ten Králíček vrahem. Sám Two-
dance říkal, že zapírá. Dovedeš si představit, že vezmeš svýho mosina, nabiješ ho originál 
ostrou municí, kterou sis k tomu speciálně dovezl do Třemošný, zastřelíš s tím při bitvě 
Rakušáka a pak v klidu odevzdáš ten usvědčující kvér policajtům? To by udělal jenom 
ten, kdo by se ale potom chtěl přiznat a vysvětlit důvod, než ho veřejně oběsí, vycpou a 
vystaví do památníku národního odboje na Žižkov. Kdyby to Králíček udělal takhle úmy-
slně demonstrativně a rituálně, tak by se přiznal. Právě proto, aby to všichni věděli. 
- Jo aha. Ty myslíš, že v tom zmatku v ruským zákopu si jeho mosina půjčil nějakej jinej 
legionář, vystřelil z něj na Zarembu a pak ten kvér zase vrátil Králíčkovi, aby o tom ne-
věděl, že se vraždilo jeho zbraní? 
- Proč legionář? V tom zmatku, kdy v poslední fázi Rakušáci obsazovali italský okopy, 
většina legionářů už stejně dělala mrtvoly a jejich kvéry se válely všude kolem. Všude byl 
kouř a nebylo vidět na dva kroky. Já si dovedu představit nějakýho Zarembova pětatři-
cátnickýho kamaráda, kterej se jako jeden z prvních vřítí do ruskýho zákopu, popadne 
prvního mosina, co se tam válí, nabije do něj ostrou originál munici, kterou má v kapse, 
protože si tak všechno naplánoval předem, otočí se, vypálí na Zarembu, kterej teprve 
dobíhá za ním, pak mosina zase odhodí a uteče někam na druhej konec bojiště, kde se 
s někým dá do řeči, aby si udělal alibi, že u místa vraždy vůbec nebyl. V tom hustým kou-
ři nemusel vůbec nikdo nic vidět a trvalo by to jen pár vteřin. Jestli tam měli policajti ně-
jaký kamery, ty do kouřový clony stejně neviděly. Ten, kdo ví, jak takový bitvy probíhají, 
jakej je scénář, si to mohl docela dobře naplánovat předem. A kdo ví, jakej bude scénář 
bitvy? Přece ten, kdo se ochomejtá okolo štábu nebo je přímo členem štábu. 
- To je fakt, ztuhl Tvrďák. – Králíček by nic netušil, sebral by po boji svýho odhozenýho 
mosina a poslušně by ho odevzdal policajtům ke kontrole s úplně čistým svědomím. To 
by odpovídalo.  
- Žádní Brňáci, odtušil jsem. – Tohle je od začátku do konce plzeňská záležitost. 
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- No. Já bych s tím nepospíchal. Stejně mohl střílet i nějakej jinej legionář, protože mi ne-
jde do hlavy, proč by Rakušák střílel na Rakušáka?- 
- No třebas proto, aby umlčel svědka tý loňský vraždy. Přece během roku proběhlo 
nejmíň tucet jinejch bitev všude po vlastech českejch i nečeskejch. A tihle všichni tam 
všude byli, všichni ty akce vymetají a jezdí tam pravidelně. Včetně legionářů, kteří jim 
dělají nepřítele. Nikdy se tam nikde ostrejma nestřílelo a nevraždili se navzájem. Jestli 
mají mezi sebou nějaký spory, nikdy je neřešili takhle a při svejch akcích. Tak proč na-
jednou až zase tady v Třemošný?  
- Počkej, brzdil mne Tvrďák. – Jestli byl Zaremba svědkem tý loňský vraždy, nebo znal 
vraha a mohl něco dokázat, tak proč ho nesejmuli už tenkrát, nebo krátce potom? Celej 
rok ho nechali žít a riskovali, že je práskne? Proč až teď? 
- To je dobrá otázka, uznal jsem. - Samozřejmě ho sejmuli až teď proto, že se pár dnů 
před tím našla ta mrtvola. Nějak to spolu souvisí. Jestli Zaremba věděl o vraždě a znal 
vraha, nemusel vrah vědět, že Zaremba něco ví nebo viděl. Ta mrtvola všechno změnila. 
Vrah si při nalezení mrtvoly nějak musel uvědomit, že Zremba něco viděl nebo ví, a mu-
sel to vyhodnotit jako bezpečnostní riziko. Nebo Zaremba něco před rokem viděl, ale 
tenkrát nevěděl, že to je důležitý, že to může usvědčit vraha. Vůbec nevěděl, že došlo 
k vraždě. Ale po nálezu mrtvoly Zaremba najednou ví, že před rokem došlo k vraždě a 
kdo je vrah. Třebas někoho vydíral nebo vyhrožoval vrahovi, že ho práskne, když něco 
neudělá… 
 - To by šlo. Takže nás teď zajímá Zaremba. 
- No jo. Samozřejmě to pořád ještě může bejt pomsta za zabití Brňáka, protože to se 
mstitel dozvěděl až tady a náhodou měl u sebe originál náboj do mosina. Taky to mohl 
bejt omyl, nešťastná náhoda, nebo naprostá souhra okolností. Dvě různý vraždy, který 
spolu v nejmenším nesouvisí. 
- Do háje, vzdychl Tvrďák. – Vypadalo to, že už to máme. 
 
  Když kolega odjel domů, dal jsem si všechno pěkně do přehledu: 
  Kdyby Filipec uniformu ukradl, možná by ho honili, možná by mu rozbili hubu, ale urči-
tě by po něm nestříleli. Chlapi z kávéháček dobře věděli, jaké je v dnešní době riziko 
vlastnit zbraň. I ten, kdo střílí v sebeobraně a je napadený, má pak většinou oplétačky se 
zákonem a naše skvělá justice často odsoudí napadeného a pustí násilníka. Ti chlapi vě-
dí, že nesmí ohrozit nejen své sbírky, ale i sbírky těch ostatních. Filipec v botách o dvě 
čísla větších, by jim asi daleko neutekl. Kvůli ukradení uniformy nebylo třeba střílet. Na-
víc, kdyby chtěl někdo zachránit vzácnou uniformu, určitě by nestřílel na zloděje, když ji 
má na sobě, protože by ji poškodil, byla by pak od krve a stejně by ji nemohl nikomu 
ukázat. 
  Kdyby chtěl někdo zabít konkrétně Filipce, sledoval ho a věděl by, na koho střílí, pak by 
to nebylo kvůli uniformě, ale kvůli nějakému sporu z Brna a provedli by to nejspíš Brňáci 
z 8. regimentu. Jak ti ale mohli zjistit, že Filipec odjel do Plzně, když to neřekl ani své 
matce? Mohli ho vidět a poznat až tady během bitvy, sledovat ho, a když ukradl uniformu 
a pokoušel se s ní utíkat přes bojiště, využít příležitosti. 
  Použití originální starožitné rakouské kulky vytvářelo další záhadu. V podstatě mohlo 
jít o nějaké rituální zabití, a pak by byl zločin připravován a někdo by musel vědět, že 
sem Filipec přijede. A také by pak bylo nesmyslné ho zahrabávat, aby mrtvolu nikdo ne-
našel. Když někdo zabíjí rituálně, zpravidla chce, aby se o tom svět dozvěděl. Nebo moh-
lo jít o okamžitý spontánní nápad. Ale jaký měl smysl? Co bylo podnětem? Také mohlo jít 
o záměr, který v případě nálezu mrtvoly svede vyšetřování nesprávným směrem. 
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  Vražda Zaremby vlastně neměla jiné vysvětlení, než to, které jsem řekl Tvrďákovi. Mu-
sel před rokem něco vidět nebo slyšet, po nálezu mrtvoly mu to začalo dávat smysl, ale 
nějak se před vrahem prozradil a ten využil bitvy, aby ho umlčel. Tahle vražda byla kaž-
dopádně plánovaná a použití originální ruské starožitné kulky mělo jen dále svádět vy-
šetřování na falešnou stopu jakéhosi vyřizování si starodávných účtů pravnuků za pra-
dědečky. Ale pozor! Pak by musel dnešní střelec vědět, že před rokem byla použita ori-
ginální kulka. To jsme věděli jen my dva s Tvrďákem, policajti a vrah. Vlastně se tím ne-
přímo dokazovala souvislost obou vražd. 
  Zůstávala otevřená nepatrná možnost, že dnes skutečně vystřelil legionář Králíček, kte-
rý omylem napáskoval ostrý originální náboj, protože se mu povaloval v kapse, vypálil 
do kouřové mlhy a vůbec netušil, že nestřílel slepým nábojem a že někoho trefil. Ale zku-
šený střelec rozezná slepou ránu od ostré podle zvuku i podle síly zpětného rázu pušky. 
Navíc, jak mne stále ujišťoval Vašíček, si do bitvy nikdo soudný nebere ostrý náboj ani 
jen tak do kapsy. 
  Zarembu těžko mohl zavraždit nějaký civilista, který snad stál u pásky mezi čumily za 
posledním italským zákopem, který v dýmu skočil do zákopu, popadl pušku a vystřelil 
ostrý náboj a zase se vrátil mezi čumily. Policajti už určitě vyhodnotili záznamy z kamer, 
a tohle by jim neušlo.  Filipce před rokem mohl zastřelit nějaký civilista vypůjčenou puš-
kou. Dala se ovšem vyloučit možnost, že by tak chtěl někdo zdiskreditovat a zničit tohle 
monarchistické a rakušácké hnutí, a to z různých ideových, finančních i osobních důvo-
dů. Mohl to být fanatický odpůrce zbraní a pacifista. To by ale loni mrtvolu neukrýval, 
naopak.  
  Kdo věděl, že bagr přijede zasypávat zákopy až v pondělí, že bagrista se nebude dívat 
dovnitř a bude jen hrnout hlínu z předprsní do zákupů? V Třemošné kdokoliv, protože se 
to dělo každoročně a tamní obyvatelé to už mnohokrát viděli. Pětatřicátníci to věděli ta-
ké a ostatní vojáci odjinud si to mohli domýšlet nebo se na to informovat. 
  Mrtvolu mohli ukrýt pod zem chlapi z kávéháček, protože ji našli v noci na bojišti těsně 
po vraždě. Vrah utekl a oni měli strach, že budou mít všichni průšvih. To by si ale dali 
letos velký pozor, kudy naplánují hloubení zákopů, aby se mrtvola nenašla. Takže to byl 
také nesmysl. 
  Dnešní vrah možná vůbec nechtěl zabít Zarembu a bylo mu jedno, koho zastřelí. Šlo mu 
o to, aby někoho zastřelil právě puškou legionáře Králíčka, aby ho dostal za mříže. To ale 
nezapadalo do celkového rámce událostí. 
  Uvážil jsem i jiné fantastické možnosti. Například mohl nějaký Filipcův komplic z br-
něnských legionářských kruhů zjistit, že Filipce zabili v Plzni Rakušáci, vetřít se v uni-
formě do další třemošenské bitvy a popravit originální kulkou prostě jen nějakého pl-
zeňského Rakušáka. Podle symboliky provedení vraždy měli Rakušáci pochopit, že je to 
vendeta a válka. Jenže jak by mohl někdo na Moravě zjistit, že Filipce zabili v Plzni, když 
bylo tělo nalezeno teprve před pár dny? 
  Zaremba mohl být komplicem vrahů již loni, ale stal se nějak nespolehlivým, tak se ho 
zbavili. Zaremba mohl být sám loňským vrahem, kterého se zbavili jeho kolegové. Regi-
ment ho umlčel, aby jeho dopadení neohrozilo pověst pluku či nějakou akci, kterou pluk 
chystá. Jenže tomu jsem také moc nevěřil, protože další vražda na ně naopak pozornost 
přitahovala a riziko zvyšovala. Jaký by mělo smysl smazat stopu tím, že vytvořím novou? 
  Zkrátka mi vycházelo, že obě vraždy souvisí a spáchal je tentýž vrah nebo skupinka 
vrahů. Už jsem si také nemohl myslet, že byl Filipec zavražděn kvůli uniformě. Buďto to 
byla věc, kterou si sem přivezli Brňáci z Moravy a tady si ji vyřídili, nebo Filipec ukradl, 
slyšel či viděl ještě něco mnohem důležitějšího, než jen uniformu. Filipec mohl při hle-
dání uniformy něco zaslechnout, vidět, ještě něco jiného zcizit. Vojáci něco chystají. Sou-



Jan DRNEK                                                                 Ostrov království 

 

- 80 - 

 

viselo to s tím? Filipec byl pravděpodobně fanatickým odpůrcem těchto pohrobků mar-
šála Radeckého. Neudržel se a vyhrožoval jim něčím? Nepřerostla honba za uniformou 
v touhu poškodit Rakušáky? Čím by je asi mohl ohrozit? 
  Stále mi chyběl skutečný motiv vraždy, i když jsem na chvíli věřil, že jím byla ta vzácná 
uniforma. Tak vzácná zase nebyla, když ji pohřbili s ním. 
  Nepochyboval jsem, že u vraždy muselo být více osob, než jen vrah, který střílel. Jeden 
by těžko zvládl zavalení kaverny a ukrytí těla pod hlínou v krátkém čase. Proč to ale se 
Zarembou neprovedli stejně, až někdy v noci a proč ho také pak nepohřbili? To byl roz-
dílný modus operandi. Jistě. Protože Zaremba byl zdejší a někomu by chyběl. Někdo by 
nahlásil jeho zmizení a policajti by nechali celou louku převrátit vzhůru nohama. 
  Čas byl zřejmě důležitý faktor. Vrahové neměli čas. Jinak by Filipce svlékli z té unifor-
my. Nemohli ji už používat, ale kdyby uniformu spálili nebo schovali a pohřbili Filipce 
nahého, identifikace by byla po roce v zemi nemožná. Vojáci by přesto nemohli tvrdit, že 
tam mrtvolu pohřbil v noci asi někdo z obyvatel Třemošné. Filipec byl zastřelen origi-
nální prvoválečnou kulkou z Mannlichera. Souviselo to s vojáky tak, jako tak. Kulka zů-
stala uvnitř těla a vrah by musel tělo doslova rozřezat, aby ji odstranil, jenže policajtům 
by zase došlo, proč je tělo tak rozřezané. Ne. Souvislost loňské vraždy se odstranit neda-
la. Mrtvý musel zmizet pod zemí s uniformou a se vším všudy.  
  Zabití originální kulkou ukazovalo na to, že vražda měla být rituální a transparentní. 
Pohřbení mrtvoly zase ukazovalo na to, že mělo jít o utajenou, naprosto netransparentní 
vraždu. Způsob zastřelení a způsob pohřbení si odporovaly. Rozbuškovi někdo ukradl 
šrapnelky již před bitvou. To ukazovalo na dlouhodobě plánovanou vraždu. Zastřelení ve 
vzácné uniformě a tím i její zničení zase ukazovalo na spontánní vraždu. To si také odpo-
rovalo. Loňské a letošní zabití si naopak zase tak moc neodporovalo. Filipec i Zaremba 
byli zabiti na bojišti v uniformě, byli střeleni zpředu do břicha nějakou historickou kul-
kou. Jen u Filipce to bylo v noci a tělo vrah ukryl do země. Nyní to bylo ve dne a úplně 
veřejně. 
 
  Ať jsem přemýšlel jakkoliv, mé myšlenky, jak se sluší a patří na historizujícího detekti-
va, se stále vracely k Filipcovu šílenému plánu na prokázání Masarykova habsburského 
původu. Byl ten plán opravdu tak směšný? Možná nikoliv. Filipec mohl přes své národo-
vecké a legionářské aktivity získat přístup k nějakým artefaktům Masarykovy rodiny, 
tatíčka nebo jeho dětí. Mohl získat úplně legálně a s nějakým svědectvím masarykovské 
geny pro výzkum DNA. U Františka Josefa I. to tak jednoduché neměl. Musel by vyloupit 
nějaké muzeum se zabezpečovacími systémy, a to nešlo. Vloupat se do Kapucínské hrob-
ky ve Vídni už vůbec nemohl. Ještě bylo možné zaměřit se na nějaký způsob získání 
vzorku DNA korunního prince Rudolfa, ale to bylo vlastně to samé. Filipec potřeboval 
mužské geny a jiné možnosti neměl. Pátral možná i dlouhá léta po jakékoliv zmínce o ve-
řejně dostupném předmětu z pozůstalosti Františka Josefa I. A nakonec se nějak dozvě-
děl o příhodě na manévrech ve Valašském Meziříčí a o zakrvácené uniformě lajtnanta 
Nekoly od plzeňských Pětatřicátníků. 
 Jaký by ale mělo význam něco takového prokazovat dnes, kdy už jen málo lidí spojovalo 
existenci nové České republiky s tatíčkem Masarykem? Prokázat to někdy v roce 1930, 
to by byla opravdu bomba. Čechoslováci by náhle zjistili, že byli v říjnu 1918 podvedeni, 
že jim stále vládne Habsburk. Význam 28. října by byl devalvován. Mluvilo by se o pod-
vodu a akt odtržení od monarchie by byl vykládán jako rodinná rozepře v habsburské 
rodině, jako vzpoura a pomsta zastydlého puberťáka proti tatínkovi a jeho následníkům. 
Sám Masaryk by se ocitl ve velmi trapné situaci. Také by se ale mluvilo o tom, že Masa-
ryk je skutečným následníkem Františka Josefa I. a že Karel I. vládl od prosince roku 
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1916 nelegitimně. Někoho by to smířilo s monarchií, někdo by se začal dožadovat obno-
vy monarchie s tím, že jí bude vládnout Masaryk. Byla zde Malá dohoda a po domluvě s 
Maďary mohla být Podunajská říše v nějaké podobě restaurována.  
  Takový vývoj si ale Filipec určitě nepředstavoval. Byl republikán a nacionalista, srdcem 
dlel u legií. Proč tedy toužil dokázat Masarykův habsburský původ? 
  Nakonec jsem to nevydržel a ponořil se do těch několika desítek knih o Masarykovi, 
které obsahovala skrovná knihovna amatérského historika. Začal jsem si dávat na papír 
některá zajímavá fakta: 
 
  V roce 1870 přijal církevní koncil dogma o neomylnosti papeže a mladý Masaryk přestou-
pil k řeckým katolíkům. Poprvé formuloval svůj postoj o věrnosti pravdě nad věrností insti-
tucím (Husova cesta). 
  Roku 1972 maturoval a zahájil studium na filosofické fakultě. 
  Roku 1873 zemřel jeho chlebodárce Antona Le Monnier a Masaryk rychle nalezl výnosné 
místo hofmistra v rodině Rudolfa Schlessingera, generálního rady Anglo-rakouské banky, 
jehož syna vyučoval. Když se mu podařilo bankéřova synka dostat k maturitě, byl s ním 
roku 1876 vyslán na cestu po Itálii a k ročnímu pobytu na univerzitě v Lipsku. Tam se se-
známil s Charlottou Garrigue, dcerou z unitářské rodiny newyorského podnikatele. V srpnu 
1877 se zasnoubili. Sňatek se konal 15. 3. 1878 a poté získal Masaryk docenturu na vídeň-
ské univerzitě. 
  Zdarma přednášel na univerzitě a proslavil se svým vstupem do sporu o pravost Zeleno-
horského a Královédvorského rukopisu. Češi se tehdy poprvé veřejně předvedli světu jako 
lháři a falzifikátoři historie a Masaryk se s tím nemohl smířit. Šel i proti Palackému a dal-
ším významným buditelům. V Čechách byl považován za vlastizrádce a zřejmě se ani necítil 
být příliš Čechem, spíše směřoval k tomu, aby se stal Vídeňákem. 
  V Praze se však dělila Karlo-Ferdinandova univerzita na českou a německou část a Masa-
ryk se chopil příležitosti přednášet v Praze za plat. V Praze se roku 1882 ocitl v prostředí 
provinčního nacionalismu a kromě Čechů měl nepřítele i v katolické církvi, kterou nepře-
stával kritizovat z protestantských pozic. Stále více, v politice i v náboženských otázkách 
prosazoval cestu poznání, tedy vlastně jakéhosi moderního gnosticismu, k čemuž dobře 
sloužila platforma volného unitářství. Říkal tomu realismus. Přesto, podle vlastního tvrzení, 
se roku kolem 1884 teprve začal cítit být Čechem. Pravděpodobně mu byl blízký historický i 
současný postoj Čechů k náboženství a ke katolické církvi. 
  Založil revui Athenaeum a hlásil se k realistům, kteří se roku 1890 přidali k Mladočechům. 
V prosinci 1891 byl Masaryk zvolen poslancem do Českého zemského sněmu a do Říšského 
sněmu. Po dvou letech se obou mandátů vzdal. Při vítání nových poslanců císařem se udála 
ona často zmiňovaná příhoda, kdy František Josef nepodal Masarykovi, jako jedinému ze 
všech poslanců ruku. 
  V roce 1899 se zapojil do velké aféry zvané Hilsneriáda jasně humanistickým postojem. 
Ocitl se v tak silné palbě kritiky, že uvažoval o odchodu do USA. Ani tehdy se Čechům neza-
vděčil, což se projevilo později. Tehdy se ovšem objevila hypotéza, že Masaryk je nemanžel-
ským synem kohosi z židovské lihovarnické rodiny Reidlichů z Hodonína, v níž v kritických 
letech sloužila jeho matka Terezie Kropáčková jako kuchařka. Byly to účelové kostrukce? 
Snad. Zcela jistě ale odrážely vypozorovanou skutečnost, že Tomáš Masaryk se fyzignomií, 
inteligencí i veškerým způsobem chování velmi liší od svého otce a bratrů. 
  Roku 1900 založil Realistickou stranu, která příliš neuspěla. Nicméně, Masaryk byl opět 
zvolen jako poslanec do Říšské rady. 
  Roku 1912 se v očích českých vlastenců ještě více zdiskreditoval obhajobou předsedy po-
slaneckého klubu národně socialistické strany Karla Švihy, o němž bylo jasné a soudně pro-

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hofmistr
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolf_Schlessinger&action=edit&redlink=1
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kázané, že byl policejním konfidentem a písemně se zavázal rakouské vládě získávat hlasy 
českých poslanců pro schvalování válečných zákonů, pochopitelně za peníze, čemuž se teh-
dy neříkalo lobbyismus, ale po pravdě úplatkářství. Švihova aféra byla pro jedny průšvih, 
jiní se na ní vyšvihli. Po ní se soudilo, že i Masaryk je rakouským vládním agentem a špió-
nem. Tomu nasvědčovala i skutečnost, že i po začátku války mohl volně cestovat do neut-
rálního Holandska.  
  Tam a tehdy se s Masarykem udála zcela zásadní změna a začal všemi způsoby usilovat o 
to, co jej dříve v nejmenším nezajímalo, totiž o samostatnost českého státu. Podle některých 
historiků postřehl britskou objednávku, totiž strach Britů z panslavistických tužeb Čechů. 
Britové zkrátka potřebovali někoho, kdo Čechům rozmluví snahy stát se poddanými Roma-
novců i za cenu, že obrátí jejich pozornost k myšlence samostatného státu. V tom směru byl 
pro Západ nepoužitelný známější politik, rusofil a monarchista Karel Kramář. Masaryk ob-
jednávku přijal a začala se rýsovat samostatná republika, ostrov a ráj humanismu a rozu-
mu, meč osvícenství proti katolicismu, morálky a mravnosti bez Boha. Jinými slovy útulek 
pro pyšné tvory, kteří si pomohou sami, vlastními silami, a za vlastní uši se vytáhnou 
z bahna.  
  Později byla tato změna u Masaryka vyložena i teorií, podle které se zavržený syn pomstil 
tatíčku císaři za to, že ho zapřel. 
 
  Ano. Vývoj Masarykovy osobnosti a jeho postojů takto vyhlížely skutečně podivně a po-
dezřele. Co z jeho setby však zbylo do dnešních dnů? Mravnost a morálka ani v nejmen-
ším. Nebát se a nekrást se dnes četlo jako: Nebát se krást. Téměř každý tu obelhával a 
podváděl, koho jen mohl. Experiment samonosné morálky bez Boha, zjevně vyčtený u 
Imannuela Kanta (morální kategorický imperativ), zákonitě nevyšel. Protikatolictví a 
protestantství? Republikanismus a západní humanitářství? Ani to již tak docela neplati-
lo, čehož nejlepším důkazem bylo zcela svobodné šíření monarchistických myšlenek a 
renesance rakušáckých vojenských spolků. Ochránit nás před carem a Rusy se Masary-
kovi také tak docela nepovedlo. Český národ k velkému slovanskému bratru tíhl iracio-
nálně až do 21. srpna 1968. Pak, stejně iracionálně začal Rusy nenávidět. To, co přinesl 
Čechům Masaryk, se po pár letech zcela zhroutilo a za desetiletí diktatur vyvanulo. Proto 
se najednou tolik lidí vracelo v čase před Masaryka. Pokoušeli se navázat na něco, co by-
lo podle nic ještě zdravé, protože to mělo Boha jako zdroj vznešenosti a absolutní měřít-
ko správnosti. Byli ochotni jít proti národním doktrínám a pohádkám, protože se snažili 
zachovat fungující společnost a civilizaci. Monarchii si sice tak trochu idealizovali, ale 
možná správně vyhodnotili okamžik a zdroj rozpadu. 
  Vyvolal jsem fotky z pětatřicátnické sleziny. Tvrďák tam fotografoval výzdobu monar-
chistického koutku ve Williho saloonu a zachytil některá hesla, která visela na zdech: 
 
- Parlamentní monarchie plní roli, kterou volený prezident nikdy splnit nemůže. Formálně 
omezuje mocichtivost politiků, neboť v ní je nejvyšší úřad ve státě jednou provždy obsazen. 
(Max Weber) 
- Když se lidem zakazuje ctít krále, ctí místo toho milionáře, sportovce či filmové hvězdy, 
nebo rovnou prostitutky a gangstery. Protože duchovní podstata člověka potřebuje být na-
sycena stejně jako tělo; odepřete jí potravu a bude místo ní hltat jed. (C. S. Lewis) 
- Kdo chce vládnout, má rád republiku. Kdo chce, aby se vládlo dobře, má rád monarchii. 
(Joseph Joubert) 
- Politici, kteří debatují o budoucnosti monarchie, připomínají shromáždění pytláků, jež 
rozhoduje o budoucí roli hajného. (Malcolm Winram) 
- Monarchie nás spojuje; republika by nás rozdělovala. (Francesco Crispi) 
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- Mým hlavním úkolem je ochránit mé národy před jejich politiky. (František Josef I.) 
- Všiml jsem si, že konstituční monarchie jsou ty nejdemokratičtější země v Evropě. Nechá-
pu, jak se o tom vůbec může vést diskuse. (Jack Lang) 
- Ti, kteří si představují, že pro funkci hlavy státu je politik vhodnější než monarcha, by se 
nejspíš měli seznámit s více politiky. (Margaret Tatcherová) 
- Republika je jen osvobozená ohavnost. (Anatole France) 
- Kdyby si Spojenci u mírového stolu ve Versailles nepředstavovali, že odstranění dynastií se 
staletou historií je ukázka pokroku, a místo toho dovolili Hohenzollernům, Wittelsbachům 
a Habsburkům vrátit se na své trůny, nebyl by tu žádný Hitler. (Winston Churchill). 
 
  Co si tedy Filipec sliboval od nezpochybnitelného důkazu, že Masaryk byl synem Fran-
tiška Josefa? Pravděpodobně nic konkrétního. Byl nadšeným vyznavačem legionářské 
legendy a čechoslovakismu. K tomu patřil i věčný boj českého národa proti germanizaci, 
počínaje prvními Slovany, přes husity a Bílou Horu až po Masaryka a Beneše. Masaryk 
byl pro něho ikonou hodnou zbožňování. Filipec těžce nesl a bolestivě cítil současné rea-
lističtější trendy, které znovuobjevily klady staré monarchie a vrhaly na jeho legionáře 
jistý stín vlastizrady. Stejný stín začínal dopadat na Masaryka. Kdyby se ukázalo, že TGM 
byl synem císaře, dokonce prvorozeným synem, zdálo by se to, co udělal a na čem se po-
dílel, poněkud pochopitelnější a oprávněnější. 
  A náhle jsem Filipcovi porozuměl úplně. Kdyby se ukázalo, že TGM byl synem císaře, 
legionáři by byli morálně omilostněni, protože vlastně sloužili také Habsburkovi. Tedy 
se nedopustili dezerce a vlastizrady. První republika by byla vzata na milost, protože by-
la výtvorem Habsburka. Současní monarchisté i Rakušáci z vojenských historických jed-
notek by již nemohli na Masaryka plivat, protože z podstaty věci nemohli plivat na 
Habsburka. Byl by to největší vtip století. Totální obrat. Vyrazil by jim všem karty z ruky. 
Vzal by jim vítr z plachet. Byli by zmatení a celé hnutí by se rozpadlo do hádajících se 
frakcí. Někdo Filipce zabil, ale pro tohle sotva. 
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Vnitřní nepřítel 
pondělí 12. října 

 

- To znám, konstatoval Tvrďák při pondělku. – Vždycky takhle v půlce každýho případu 
se chvíli zdá, jako bysme byli v koncích. 
- Jo, souhlasil jsem. – Jenže to ještě není ono. My vůbec nejsme v koncích. Jen nám na 
chvilku připadalo, že cesta k rozlousknutí případu a k dopadení vraha bude přímá. Na-
jednou koukáme a ono je ještě moc různých možností. Budeme je muset prověřovat a 
eliminovat. 
- Jestli nás tentokrát netrumfnou policajti, strachoval se. 
- Jako obvykle. Teď si prověří Králíčka a můžou ho vzít do vazby, ale když ho nedoženou 
k přiznání, nemůžou dokázat, že to udělal. Jeho pušku mohl v určitou chvíli v bitvě použít 
někdo jinej a to oni nedokážou vyloučit. Spoustu času jim zabere prověřování sporný a 
složitý postavy mrtvýho Filipce. Twodance asi bude muset na pár dnů odcestovat do 
Hodonína. Proklepnou si Rafana, ten jim přizná, že uniformu prodal Šroubovi a že ho pak 
navštívil Filipec, kterýho v dobrej víře poslal za Šroubem do Třemošný. Zkusí udělat bu 
bu bu na Šrouba, a když se nepodělá, nic mu nedokážou a zůstane u toho, že mu unifor-
mu ukradl neznámo kdo z tašky ze stanu. A budou v koncích. Budou samozřejmě zjišťo-
vat, kdo nenáviděl Zarembu a proč, ale pokud nejsou Pětatřicátníci úplně pitomí, nezjistí 
nic důležitýho.  
- I kdyby policajti zjistili, že Zarembu nenáviděli všichni sborem, k vrahovi je to nepřive-
de, doplnil Tvrďák. 
- Správně. Leda by byl ten vrah úplnej tupec a nechal na Králíčkově pušce otisky prstů. 
To se snad ale nedá vůbec očekávat. To, že si vrah vzal do kapsy před bitvou originální 
ostrej náboj, svědčí o plánování vraždy a plánovaná vražda je obvykle promyšlená. Ne-
byl to žádnej afekt. Bylo to využití příležitosti, ale ta příležitost byla očekávaná. Policajti 
navíc nemají ani tuchu o tom, že Pětatřicátníci něco chystají, že tam je ve hře nějakej dal-
ší a možná silnější motiv k vraždě. Neznají je jako my a nemůžou mezi ně. A to je to, čím 
začneme. Zjistíš všechno, co je možný zjistit o tom Šroubovi a o Zarembovi. Hlavně jejich 
vzájemný vztahy v pluku i v soukromí. 
- Jasně, kývl. – Všiml sis Vašíčka? Ten je určitě mimo. Vsadím boty, že nevěděl ani o exis-
tenci uniformy, ani o dalších záležitostech. Leda by byl moc dobrej herec. Jde to celý mi-
mo něj a on je z toho dost špatnej, protože je velitel a oni mu tím dávají najevo, že ani 
tam moc velitel není. 
- Souhlasím. To z Vašíčka dělá našeho spojence. Vašíčkova role u Pětatřicátníků je jiná. 
Bez něj by se možná rozpadla jedna ta jejich kompanie, a oni to ví. Můžou ho obcházet 
nebo kritizovat, ale v tomhle punktu je nenahraditelnej. Jen on dokáže udržet partu po-
hromadě, protože ji zakládal. Někdo ostřejší by mohl převzít velení, ale jen ve chvíli, kdy 
by bylo moc zle a oni by pohromadě držet museli. Mezi ním a tím vošoustem Škvorem je 
taky nějaká rivalita. 
  Zatímco Tvrďák vyrazil pátrat, já musel za kapitánem Twodancem, kvůli protokolu a 
svědectví ze soboty. Také proto, abych se dozvěděl, co se dozvěděla policie. 
 
- Ááá, pan detektiv Volf, zasmál se kysele kapitán Twoodance. – Co jste mi přišel poradit 
dnes? 
  Pochopitelně narážel na mou sobotní věštbu, že v této bitvě se vraždit nebude. Seděl, 
nebo téměř ležel v otáčivém kancelářském křesílku a nohy si vyhodil na obyčejnou dře-



Jan DRNEK                                                                 Ostrov království 

 

- 85 - 

 

věnou židli, aby je trochu odkrvil. Působil jako značně rozevlátý bonviván s rozepnutým 
sakem a bez kravaty.   
- Nic si z toho nedělejte, posadil jsem se bez vyzvání na židli pro vyslýchané a rozsvítil na 
sebe lampičku. – Zmýlit se může každej. Co byste asi tak mohl dělat, kdybych byl tvrdil, 
že v té bitvě někoho zastřelí? Víte dobře, že dokud se to nestalo, nikdo by vám to neuvě-
řil a kulturní akce byla vyšším zájmem. Zrušit by vám ji nedovolili. Takhle jste jim ale-
spoň mohli posbírat hromadu kvérů, co mají načerno, když jste si je natočili kamerou. Na 
tom je teď můžete trochu podusit. 
- To jste úplně vedle, usoudil a narovnal se. – Máme sice natočeno, jak vytahují z kufrů 
aut doslova desítky zbraní, také nějaké kulomety, ale už nemáme natočeno, jak se tyhle 
zbraně záhadně vypařily z bojiště. Po vraždě se přestalo natáčet bojiště. Taky tam vznikl 
neuvěřitelný zmatek. Když jsme přijeli, byli někteří už mimo bojiště. Na bojišti jsme našli 
už jen registrované zbraně, na které mají papíry. Některá auta z parkoviště mezitím od-
jela. Ale když jsme kontrolovali vojáky podle registrace před bitvou, byli tam všichni. 
Udělali jsme domovní prohlídky a našli dva kulomety se zalitou hlavní, tedy pouhé mu-
zejní exponáty a několik pušek vyrobených před rokem 1899, na které, jak víte, papíry 
mít nemusí. Jsme si jistí, že měli spoustu nelegálních zbraní, ale kam je zašili, čert ví. Mu-
seli je posbírat a odnést hned v první minutě po vraždě, ještě než jsme uzavřeli prostor. 
- Jsou šikovní, kývl jsem. – Dělají tyhle bitvy už dlouho a vždycky se museli bát policejní 
přepadovky, takže mají nějaký způsob a systém, jak při prvním nebezpečí ze všeho 
nejdřív odklidit nelegálně držené zbraně. Funguje to u nich skoro jako instinkt. Ale proč 
neodnesli taky králíčkova Mosina, když dokázali odnést všechno ostatní? Nejspíš proto, 
že v té vraždě nejedou. Taky proto, že Králíčkův kvér je registrovaný. Jen jeden z nich 
věděl, a tomu přišlo naopak vhod, že se to celé svalí na Králíčka nebo prostě na nějakého 
legionáře. 
- Jste zvědav, co jsme zjistili? 
- Je mi jasný, že nic, kontroval jsem. – Hádám, že legionář Králíček se k vraždě nedoznal a 
vy mu nemůžete prokázat, že střílel. Králíček bude tvrdit, že hrál padlýho, odhodil pušku 
a ležel na břiše, takže neviděl, co se kolen v tom kouři dělo, ale že když pak vstal, puška 
ležela jinde a jinak, čemuž nevěnoval pozornost, protože se tam přehnalo stádo zdivoče-
lých Rakušáků. Ránu slyšel, ale slyšel jich desítky, protože se bouchalo všude kolem ně-
ho. Hádám, že se vám přišel přiznat jistej Pětatřicátník, že vloni koupil Nekolovu unifor-
mu, dal si ji do stanu v kožené kabele a někdo mu jí ukradl. Toho jsme k vám s přiznáním 
poslali my. Ostatní mlčí jako hroby, nikdo nic neviděl a neslyšel. 
- To je také pravda, předklonil se Twodance a ukázal na tabuli, na kterou pomocí kula-
tých magnetů připevnil velkou mapu okopů. 
- Támhle ta červená tečka je místo vraždy. Tečkované čáry kolem jsou trasy, po nichž se 
údajně pohybovali doposud vyslechnutí podezřelí a svědkové. Nikdo z nich pochopitelně 
neviděl, jak byl ten Ševčík alias Zaremba zasažen a jak upadl. Vypadá to, že běžel kupře-
du jako jeden z posledních. Nějak se opozdil při útoku a ostatní prý již byli za italským 
zákopem, když se to stalo. Tam údajně sháněli do houfu zajatce, takže se neohlíželi do-
zadu. Výstřely ještě práskaly všude, tak je ani nějaký ten výstřel za zády nenutil k ohléd-
nutí. V tom kouři ani neviděli zelenou světlici, a tak bitva pokračovala ještě nějakou chví-
li setrvačností. Většinou si navzájem dosvědčují, že se viděli někde jinde. Při útoku se ty 
jejich jednotky dost promíchaly. 
- Nu, tak zkušení střelci jako jsou oni, by měli rozeznat ostrej výstřel od slepýho, navrhl 
jsem. A že by zasaženej Zaremba ani nevykřiknul? 
- To by měli, souhlasil. Je to podezřelé. Ale střílelo se z blízka a projektil nesvištěl. Něco 
tam, křičel snad každý, včetně napodobování zvuků raněných a umírajících. Maminko, 



Jan DRNEK                                                                 Ostrov království 

 

- 86 - 

 

maminko, sejdeme se v pekle, ať žije republika, smrt Habsburkům a tak podobně. Ten 
zasažený to dostal přímo do srdíčka, takže exitus ve vteřině. Ten asi nevykřikl. 
- Na pušce nebyly otisky prstů? 
- Ne, zavrtěl hlavou. – Jenom ty Králíčkovy.  
- Králíček neměl důvod vraždit, soudil jsem a vysvětlil kapitánovi svoji teorii o tom, že 
podle mne vraždil některý z Pětatřicátníků, který běžel v útoku vpředu a v kouři si vy-
půjčil Králíčkovu pušku, aby s ní spáchal dopředu naplánovanou vraždu. 
  Kývl, že ho to napadlo také. 
- Měli jste kolem bojiště kamery. 
- Měli, ale v tom dýmu není nic vidět. Alespoň máme jistotu, že nám na bojiště nevběhl 
nikdo z diváků. Máte pravdu, byla to úmyslná a naplánovaná vražda a Králíček by musel 
být na hlavu padlý, kdyby ji spáchal on vlastní zbraní. Nebo je tak rafinovaný, že počítal i 
s tímhle. 
- Zastřelili svědka, navrhoval jsem dále. – Zarembu, kterej si po nálezu Filipcovy rok sta-
rý mrtvoly uvědomil, že loni něco viděl nebo slyšel a jakej to má význam. Buďto zkoušel 
vraha vydírat nebo se prořekl, a vrah ho musel umlčet. 
- Možná, kývl, aniž dal najevo, že by ho má úvaha nějak překvapila. Byl kriminalista. To-
hle ho už muselo napadnout. 
  Řekl jsem mu, že mne stále více zajímají okolnosti té loňské vraždy, hlavně porada ve 
štábním stanu, kde ještě měla být v rohu kabela s Nekolovou uniformou, a která před-
cházela noční bitvě, během níž se uniforma měla ztratit. Podal mi seznam vojáků, kteří 
na oné poradě byli podle výslechů přítomni. 
- Bylo jich tam rovných pětadvacet. Všichni si samozřejmě dosvědčují, že tam byli, a že 
šli odtud společně na bojiště. Mají i jiné svědky, kteří je potom na bojišti viděli. Všichni se 
už do stanu nevraceli, ale všichni mají nějakého svědka, se kterým šli potom z bojiště. 
Nikdo z nich tam nezůstal. 
  Vytáhl jsem vlastní papír, na kterém jsem měl vojáky zapsané přezdívkami i jmény, a 
porovnával. 
- Já vím, kapitáne, že vás to jejich hraní na armádu provokuje a zlobí, ale jestli chcete ně-
co pochopit, pokuste se je brát vážně. Tedy alespoň hodnosti a přezdívky. Zkuste je brát 
na chvíli jako skutečnou armádu, protože oni se tak cítí. Ty frčky si nedávají náhodně, jak 
se komu chce. Musíte si je zasloužit rokama členství, účastí na akcích a tím, co pro pluk 
děláte. Tomuhle Vencovi Ševčíkovi, kterýho zabili, říkali Zaremba. Na loňský poradě ne-
byl, což je v pořádku, protože je to jen cuksfíra, seržant. Ten má pérovat mužstvo a ne 
kecat velitelům do strategie. Tohle byla porada velitelů jednotek. Samí plukovníci a ma-
joři, dva setníci. Skoro každej z jinýho místa. Za Pětatřicátníky tu vidím Vašíčka a Škvora 
a to je taky v pořádku, jsou oba velitelé pluku a kompanií. Co tam ale dělal takovej Miro-
slav Kaška alias Šroub? To je přece jenom desátník. A je to ten, co koupil ve frcu Nekolo-
vu uniformu. A jestli si jí mohl dát do štábního stanu, tak tam rozhodně nebyl náhodou. A 
když jsme u toho, co tam dělal obyčejnej vojín Drobník? To je spisovatel a jejich spojka 
na plzeňskou buňku Koruny Český, monarchistický strany. 
  Twodance byl konečně něčím překvapen a vyvalil oči. 
- Monarchistický strany? To jako, že se spojili? Že mají vojenské a politické křídlo? Jako ti 
teroristi v Irsku? IRA a Sin Fein? 
- Přesně tak, kapitáne. Jenže na týhle poradě nepromejšleli předvolebnmí strategii, pro-
tože před nimi loni tou dobou byly jen prezidentský volby a k těm oni nechodí, to by se 
považovalo za zradu panovníka. Byla to operativní porada před noční bitvou a přítom-
nost desátníka Šrouba mi tam nesedí. Už vůbec mi tam nesedí přítomnost vojína spiso-
vatele Drobníka, leda by to byl kronikář aliance, zapisovatel nebo tak něco. Tam se mu-
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seli radit o úplně jinejch záležitostech. Vám to neřeknou, protože nic zakázanýho tam 
nedělali a vy na ně nemůžete, ale my se to pokusíme zjistit. 
- Považujete to za důležité? ujišťoval se. – Myslíte, že tam plánovali vraždy legionářů a 
republikánů? 
- To asi ne. To není jejich styl. Jsou konzervativci a těm anarchie a revoluce moc nevoní. 
Ti postupují parlamentními cestami. Ale něco důležitýho to bylo. Ta taška, ta kabela s 
uniformou, by ve štábním stanu vůbec nebyla, kdyby tam nebyl její majitel Šroub. A ně-
kde kolem se tou dobou toulal zarytej republikán a uctívač Masaryka Filipec. Pátral sice 
po uniformě, ale mohl při tom něco důležitýho vyslechnout a oni to mohli zjistit. Dokon-
ce mohl vyhrožovat, že něco zveřejní, že něco udá a podobně… 
- No vidíte, brumlal Twodance. – Děkuji za typ. To je určitá možnost. Já vám také jeden 
dám, abyste měl o čem přemýšlet. Co ta kožená kabela? 
- Ta, co v ní byla Šroubova uniforma? 
- Ano, ta. Pan Kaška tvrdí, že byla jeho a dost přesně nám ji popsal. Také tvrdí, že když se 
vrátil do stanu, zmizela nejen uniforma, ale i celá ta kabela. U Mrtvoly se nenašla a nikdo 
další si nepamatuje, že by ji někde viděl nebo sebral. To je přece dost divné. 
- Aha, mrkl jsem. – A mělo mne to napadnout, že? 
- Člověk nemůže myslet na všechno, ušklíbl se. - Tak jděte a buďte očima a ušima repub-
likánské demokracie, pane Volfe. 
  Šel jsem, ale vzal jsem si od Twodance popis Škvorovy kožené kabely. 
 
- Tak poslouchej, řekl Tvrďák, když mne po poledni vyzvedl autem v centru. – Rivalita 
mezi Vašíčkem a Škvorem je známá věc už mnoho let nazad. Původně zakládali pluk spo-
lu, ale Škvor je hospodskej a křeftař. Začal dělat historii jako divadlo na kšeft. Jezdí za 
prachy dělat všelijaký stafáže a hrát divadélka pro obecenstvo. Dva nebo tři z nich se tím 
dokonce živí. Postupně se do druhý kumpačky přesunuli všichni, co si chtějí něco vydělat 
a v první kumpačce u Vašíčka zůstali ti, kdo to myslí vážně a chtějí obnovit čest a památ-
ku na starou rakouskou armádu a její český vojáky. Proto se taky ti politici z Koruny 
Český spojili s Vašíčkovou první kumpačkou a ne se Škvorem. Ten všemu nasadil koru-
nu, když se spojil s nějakým ochotnickým souborem, kterej vede herec, co vydělává po 
poutích a tancovačkách tím, že si hraje na Švejka. To byl ten šraml, co hrál v Třemošný 
odrhovačky. Takže rakouští vojáci začali trdlovat se Švejkem a to byl v regimentu defini-
tivní rozkol. Obě kompanie začaly dělat vlastní akce, na který se nezvaly, a Vašíček byl 
ochotnej dát pluk dohromady jen tehdy, když šlo o akci, na který určitě nebude Švejk. 
Vašíček časem přišel na to, že mu to takhle taky vyhovuje, protože když byl pluk pohro-
madě, tak velel Šroub a on musel poslouchat. Takhle, když dělali jen samostatný akce, 
byl nejvyšší velitel na místě většinou on. Po celý roky cílevědomě izoloval svoji kompanii 
od zbytku světa, zastupoval pluk na poradách toho jejich komitétu neboli aliančního štá-
bu v Kuschenforfu a vytlačil z toho Škvora, kterýho kšefty zajímaly víc než celá aliance, 
tak mu to nevadilo. Dokonce prej byl čas, kdy kluci z první kumpačky začali nadávat na 
Vašíčka, když zjistili, že jim některý docela slušný akce zatajil, jen proto, že je organizo-
val Škvor. No, ale asi před dvěma roky nastala změna a Vašíček se Škvorem se najednou 
usmířili a regiment se začal chovat jako jedno tělo a duše. Jen tak, bez zjevný příčiny. 
Švejk se nakrknul a odjel se souborem na turné do zahraničí. To ale nikdo nevěděl, a 
když před pár dny našli u Třemošný rok starou mrtvolu, Pětatřicátníci si mysleli, že by 
to moh bejt Švejk, protože toho jedinýho ze všech známejch už nikdo rok neviděl. Ale 
Švejk byl na rozdíl od mrtvoly malej a tlustej, a taky se zrovna v tu dobu vrátil a hned 
přijel do Třemošný. 
- Dobrý doktore Wattsone, pochválil jsem ho. – Otoč to do Třemošný. 
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- Do Třemošný? 
- Jo. Na bojiště. Musím to vidět a udělat si na místě rekonstrukci tý Filipcovy vraždy. 
  Bez dalších námitek odbočil do pravého pruhu a pak na Klatovskou, na sever přes Lo-
chotín. Po cestě jsem mu převyprávěl, co mi sdělil Twodance. 
- Takže teď začneme pátrat po tom, co dělali Šroub s Drobníkem na loňský poradě nej-
vyššího velení ve stanu před noční bitvou. Desátník a vojín mezi majory a plukovníky už 
z principu nepatří. Ale opatrně, protože to asi souvisí s tím, co nám právě říct nechtějí. 
Taky nás musí zajímat role Zaremby v pluku. Jakou tam měl pozici a s kým měl spory 
nebo s kým se naopak kamarádil. A všechno, co zjistíme o Šroubovi. Důležitý je jejich 
chování v posledním roce, mezi vraždou Filipce a vraždou Zaremby. Mně se totiž nezdá-
lo, že by Zarembova smrt kohokoliv z Pětatřicátníků nějak zvlášť šokovala nebo zarmou-
tila. Po vraždě na bojišti jsme je nahnali do stanu, ale nikdo moc netruchlil. Akorát Vaší-
ček byl pobledlej, protože mu asi zrovna došlo, že nemá velení tak úplně pod kontrolou, 
a že se mu tam dějou věci, o kterejch nic nevěděl. Možná mu došlo, co konkrétně se mu 
za zády dělo a co mu ostatní neřekli. Lekl se, ale ostatní jako kdyby věděli, o co se hraje. 
Spíš, než o sebe, měli strach, aby se policajti nezačali vrtat v záležitostech regimentu. 
- Jasně, souhlasil Tvrďák. – Já vím jenom to, že Zaremba jezdil původně s Vašíčkovou 
kumpačkou a asi před dvěma roky přešel ke Škvorovi do druhý kumpačky. Šroub jezdil 
vždycky s Vašíčkem a jezdí s ním pořád. Ty nový členy kávéháčka začala nabírat asi 
hlavně Vašíčkova kumpačka, což je dost divný, protože právě Vašíček to vedl vždycky 
jako uzavřenou sektu, Škvor byl otevřenej každýmu, komu nevadily ty jeho kšefty. Ta 
Šroubova kumpačka byla prej vždycky početnější, ale teď je najednou početnější ta Va-
šíčkova. 
- Takže tajemství by mohlo mít kořeny u Vašíčka…   
- To si piš. Ať chystají cokoliv, Vašíček je v tom až po uši. Možná neví nic o těch vraždách, 
protože byl v obou případech bílej jak chilskej ledek, ale jakýkoliv plány regimentu se 
bez něho neobejdou. A mimochodem, taky Drobník je a vždycky byl členem Vašíčkovy 
kumpačky. Jestli na poradě před rokem byli Šroub a Drobník, který tam co do hodnosti 
neměli co dělat a oba patří k Vašíčkovi, tak si piš, že tam měli co dělat. A netýkalo se to 
plánování příštích bitev. Ať připravujou cokoliv, kořeny to má u Vašíčka. Škvor s kum-
pačkou se k tomu jen přidali. 
- Dobře. Ale jaký to můžou bejt plány? Monarchistickej státní převrat? Těžko. To jako 
monarchisti a konzervativci odmítají. Přitom to musí bejt něco, co je třeba za každou ce-
nu utajit. Možná i za cenu vraždy. Týká se ten plán jen Pětatřicátníků nebo v tom jedou 
všechny tyhle historický jednotky? 
- Jasně, že v tom jedou všichni, mínil Tvrďák. – Na poradě v tom štábním stanu byly veli-
telé skoro všech historických jednotek u nás. A taky z Lince a z Krakova. O bitvě se tam 
neradili, ta už proběhla před poradou a úspěšně. O jinejch akcích komitétu? Možná, ale 
to může s plánem souviset. Mohli se radit o noční bitvě, ale sami řekli, že to byla jen ta-
ková spontánní střílečka bez scénáře, jen na efekt. Že se jen nahrnuli do zákopů a stříleli 
do tmy, aby to vypadalo co nejvíc válečně. Na to se nemuseli radit několik hodin. Na po-
rady o dalších akcích mají zvláštní schůze komitétu a dost častý. Sem se údajně přijeli 
poveselit a užít si to tady. A nezapomeň, že Drobník dělá spojku na monarchistickou 
stranu, takže tam na poradě možná měl co dělat. 
 
  Tvrďák objel nádraží, překodrcal železniční přejezd a za dalším barákem zahnul na 
polní cestu, kde zajel na louku a zastavil. Policajti nebyli nikde v dohledu a na louce už 
řádil bagr, který zahrnoval letošní zákopy. Dělal kravál, takže jsme museli mluvit dost 
nahlas. 
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  Vytáhl jsem plánek z loňské bitvy a začal vyměřovat podle orientačních bodů, jako byla 
budova nádraží, trať, silnice a opuštěný, vybydlený barák u silnice. 
 - Tady byl někde štábní stan, píchl jsem prstem k zemi. – Vchod měl do hlavní ulice tá-
bora. Ta vedla takhle. Šroub po vraždě ve stanu řekl, že uniforma byla v jeho kožený ka-
bele v severozápadním rohu stanu. Stůl byl uprostřed a všichni při poradě seděli kolem 
stolu. Šroub ale tvrdí, že kabela se ztratila, když odešli na noční bitvu a ve stanu nikdo 
nebyl. Je jasný, že zloděj vůbec nemusel vcházet do stanu a riskovat, že ho někdo uvidí. 
Mohl přijít zezadu a vytáhnout celou kabelu pod plachtou ven. Po táboře se poflakovala 
spousta civilů, kteří se těšili na noční bitvu. Ve stanech se svítilo a venku v ulici hořely 
nejmíň dva ohně. Ale vzadu za stany musela bejt tma. Filipec se proto připlížil odtamtud 
a v klidu kabelu vytáhl. Mohl s ní hned ustoupit dál do tmy. Potom se do ní musel 
převlíknout, ale proč vlastně? 
- Třebas jí Filipec vůbec nevytáhl, navrhl Tvrďák. – Třebas se nepřevlíkl sám. Třebas ho 
vrah donutil, aby si uniformu oblíknul, než ho zastřelil. Do kabely nacpal jeho civilní 
hadry a boty, to pak odvezl a všechno spálil. Nebo si uniformu oblíknul Filipec sám, aby 
mohl zmizet nenápadně, a do kabely nacpal civilní hadry. Nemohl je tam přece nechat. 
- Naopak, oponoval jsem. – Mohl je tam někde zahodit úplně klidně, protože ho v Plzni 
nikdo neznal, a pokud neměl nic v kapsách, nikdo by netušil, kdo se tam svlíknul z kůže. 
Jenže co potom? Tady by ho uniforma možná dělala nenápadným, ale jen v polotmě nebo 
ve tmě. A ve vlaku nebo v Plzni by to bylo naopak. Kdepak, Filipec plánoval a potřeboval 
se někdy a někde zase oblíct do civilu a uniformu strčit nazpátek do kabely. 
- Rekonstrukci, dožadoval se Tvrďák. 
- Dobře. Tak sleduj. Jsi Filipec. Motáš se od odpoledne po táboře a sleduješ stopu unifor-
my. Víš, že ji má nějakej Šroub, že je to Pětatřicátník a bude mít tudíž červený označení 
na límci, možná máš od Rafana nějakej popis. Šrouba neznáš, ale Pětatřicátníky poznáš a 
ti se drží pohromadě. Spolu obědvají a spolu jdou do bitvy. Sleduješ bitvu. Potom slav-
nostní nástup a rozchod. Třebas se ti nějak podaří zjistit, kdo je Šroub, majitel uniformy. 
Zslechneš jak na něho volají, nebo se někoho zeptáš. Po bitvě vidíš Šrouba, jak jde s vel-
kou kabelou do štábního stanu a tam zůstává několik hodin.  
- Tu kabelu tam mohl dát už dávno před bitvou, upozornil mne Tvrďák, jehož úkolem 
bylo hledat v mé rekonstrukci chyby. 
- Správně. A teď jsi na něco kápnul. Totiž, jak se mohl Filipec dozvědět, že uniforma, o 
kterou mu hlavně šlo, je právě v té kabele? 
- No, asi ji vyndal a… 
- Aha? Už ti to došlo? Kdyby ji vyndal, všichni ve stanu by o ní věděli. Taková relikvie by 
jejich pozornosti neunikla. Šroub ale tvrdí, že ji nevyndal a Vašíček tvrdí, že o její exis-
tenci nikdo, kromě Šrouba nevěděl, dokud ji neviděli letos v zákopu na mrtvole. Kdyby ji 
Šroub tehdy vyndal a oni ji viděli, museli by přece ihned při nálezu mrtvoly pochopit, že 
Šroub má na té vraždě nějaký podíl, že ta originál uniforma je ta jeho z loňska. A nejen to. 
I kdyby loni nevěděli o vraždě, určitě by se divili, že originál uniforma zmizela, že se s ní 
Šroub nějak nechlubí. Ptali by se. 
- Přece ji mohl vytáhnout před tím někde na parkovišti u auta a ukázat ji jen někomu. A 
Filipec, kterej ho sledoval, viděl, kam ji pak strká, oponoval můj Advoccate diaboli.  
- Dobře. To zatím necháme a půjdeme dál. Jako Filipec musíš čekat na příležitost a pozo-
rovat stan s kabelou. Za světla nemáš šanci, ale začíná se stmívat. Nejsi nápadnej, proto-
že se tu motá víc lidí v civilu. Pak se oficíři zvednou a odchází s naprostou většinou vojá-
ků i čumilů na bojiště k noční bitvě. Teď už nemůžeš zůstat v táboře jen tak, protože teď 
už bys byl nápadnej. V táboře zůstaly hlídky, právě proto, aby nikdo nekradl vojákům 
věci ze stanů. Musíš předstírat, že odcházíš s ostatními čumily na bojiště. Pak se ve tmě 



Jan DRNEK                                                                 Ostrov království 

 

- 90 - 

 

ale odpojíš a obcházíš stany ze severu po setmělý louce. Támhle tudy mezi zadními stě-
nami stanů a místem, kde na louce parkují auta. Není to úplná tma, protože až sem určitě 
dosvítí lampy od silnice ze západu, ale stačí to. Hlídky zřejmě nenapadne kontrolovat 
prostor za stany. Připlížíš se zezadu ze tmy a vytáhneš kabelu pod plachtou. A najednou 
se začneš převlákat do uniformy? Proč? Proč by Filipec nemohl prostě důstojně odejít s 
kabelou v ruce? 
- Ale to je jasný, zvolal Tvrďák po chvilce přemýšlení. – Tobě to nechochází, protože teď 
je světlo. Ale představ si tohle místo v noci. Jsi skrčenej u tohohle stanu s ukradenou dost 
vzácnou uniformou v kožený kabele, a musíš se odsud dostat do Plzně, vzít svoje věci, 
zaplatit v penzionu a skočit na první vlak na východ. Kam od toho stanu půjdeš? Na se-
ver je parkoviště aut, za ním dlouhá rozbahněná louka a potok Třemošenka. Když se 
přes něj dostaneš, jsi v historickým centru Třemošný a tam odsud večer už nic nikam 
nejede. Ani do Plzně, ani jinam. Poslední autobus, co tam staví, odjel někdy kolem pátý. 
Tím směrem by ses od Plzně vzdálil. Kraj neznáš. Můžeš jen na západ na silnici, a ta vede 
zpátky kolem tábora a je osvětlená. Musíš počítat s tím, že majitel za chvíli přijde z bojiš-
tě, zjistí krádež a vyhlásí poplach. Máš jenom nepatrnej náskok. Oni rychle prohledají 
tábor, takže tam se schovat nemůžeš. Všichni budou vědět, že hledají koženou kabelu a 
originál uniformu lajtnanta. Budou počítat s tím, že zloděj chce zmizet, takže někteří 
sednou do aut a začnou kroužit po okolních silnicích a uličkách. Projedou starou i novou 
Třemošnou. Na severu a na západě je místo obklíčený osvětlenejma ulicemi. Na jihu 
osvětleným nádražím. Tam nemůžeš. Na nejbližších ulicích bys byl vidět i z tábora. A oni 
mají dalekohledy. Jediný, co tě může odvézt pryč je vlak. V deset jede lokálka z Žatce na 
Plzeň. To sis, coby Filipec, určitě zjistil předem, páč nejseš úplně blbej. Na nádraží ale 
taky nemůžeš. Je prázdný a osvětlený, je hned vedle. Určitě budou hlídat u vlaku, až při-
jede, takže se ani nemůžeš schovat někde v roští a pak rychle přeběhnout k vlaku. Chytili 
by tě. V táboře zůstat nemůžeš. Volná krajina je jen na východ., kde se dá dostat přes 
setmělou louku k silnici na Zruč a taky ke dráze do Plzně. Tam ti ale cestu přehrazuje bo-
jiště, kde se momentálně střílí. Za chvíli je konec a všichni se hrnou do tábora. Tudy mů-
žeš projít nenápadně, když budeš mít na sobě uniformu. Takže si ji musíš hned oblíct.  
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  V pološeru možná nikdo hned nerozpozná, že je to originál, ale to tě netrápí, protože ty 
nevíš, že je to pro ně takovej rozdíl a taková vzácnost, že to ihned rozpoznají od svejch 
replik uniforem. Říkáš si – uniforma jako uniforma. V uniformě budu nenápadnější. Pak 
tě možná napadne převlíct se támhle u aut. Ve dne jsi viděl, že se těm běžně někdo do 
něčeho převlíká a strážím nebude nápadný, že se tam zas někdo převlíká. Pak jsi v uni-
formě a co dál? Musíš na východ, do prostoru mezi bojištěm a táborem, kde je dost tma. 
Ve tmě projít mezi čumily i vojáky, kteří právě skončili bitvu a všelijak se rojí. Jakmile 
přejdeš bojiště, stočíš se ve tmě trochu k jihu a za moment jsi na trati, kam není z nádraží 
vidět. Tam se zase můžeš převlíct do civilu a uniformu nacpat do kabely. Po trati se za 
půl hodiny dostaneš pěšky na další zastávku Orlík, což ti může vyjít tak akorát, abys tam 
stihnul naskočit do lokálky. A máš vyhráno. I kdybys nestihnul vlak, po kolejích je to le-
sem do Plzně slabý dvě hodinky. Ta uniforma stojí za nějakou námahu. Pokud to měl vů-
bec nějak vymyšlený, tak asi nějak takhle. 
- To by šlo, souhlasil jsem. - Jenže on bojiště nepřešel. Někoho tam potkal nebo ho tam 
někdo dohonil, když už tam nikdo jinej nebyl. 
- A tady je záhada, zjistil Tvrďák. – Jsi Šroub. Hned po návratu z bojiště do stanu zjistíš, 
že kabela s uniformou zmizela. To už je ale náš Filipec na cestě k bojišti. Než bys zalar-
moval ostatní, než byste prohledali tábor a vyzpovídali strážný, než byste vyloučili 
ostatní směry útěku zloděje, Filipec s taškou už by byl dávno za bojištěm a mizel by po 
trati. Určitě by je okamžitě nenapadlo, že zloděj běží přes bojiště na jihovýchod. Taky by 
je asi hned nenapadlo, že kabelu ukradl nějakej civilista, a že se převlíknul do tý unifor-
my. Šroub by asi dost dlouho předpokládal, že kabelu s uniformou ukradl někdo z vojá-
ků, protože jen pro vojáka měla ta uniforma cenu. 
- Máš naprostou pravdu, žasl jsem. – To je dobrej scénář. Až na to, že takhle to vůbec ne-
proběhlo. Šroub, jakmile zjistil krádež, což muselo bejt okamžitě po návratu z bojiště, 
musel ihned a bez přemejšlení vyběhnout správným směrem k bojišti a hledat chlápka 
oblečenýho v tý uniformě. Jen tak mohl dohonit Filipce ještě na bojišti. Jenže Šroub by 
určitě nepředpokládal, že si tu uniformu zloděj hned navleče na sebe. To by podle něho 
ten zloděj musel bejt úplně na hlavu. To je, jako kdyby zloděj běhal po táboře a křičel – 
Podívejte se, co jsem Šroubovi ukradl. Šroub by mnohem spíš předpokládal, že uniformu 
ukradl někdo z vojáků a schoval ji třebas do auta. Jenom Filipec nemohl vědět, že oble-
čením originální uniformy se nestane nenápadnější, ale naopak nápadnější. 
- Přesto mu to mohlo v pološeru nebo ve tmě mezi táborem a bojištěm projít, pozname-
nal Tvrďák. 
- Kouzlo rekonstrukce, ocenil jsem. – Šroub tvrdí, že prohledávali tábor a bojiště je ne-
napadlo. Je to možný, ale proč tu kabelu hledal jenom Šroub s Kocourem a Ventilem, jak 
tvrdili ve stanu po vraždě? Mezi stovkami vojáků přece nemohli sami ve třech nic najít, 
leda náhodou. My samozřejmě nevíme, jestli Filipce zabil právě Šroub nebo někdo z hle-
dačů, ale je divný, že když Šroub zjistil ztrátu kabely, řekl to jenom Ventilovi a Kocourovi. 
To je vlastně dost divný. Proč nealarmoval víc vojáků? Měl tady přece spoustu kamará-
dů. Vašíček se Šroubem se taky museli vracet z bojiště do toho stanu, a přesto o unifor-
mě a jejím hledání údajně nic nevěděli. 
- To je stejně hloupost, zamyslel se Tvrďák. – Tihle pytlíci si na válku jenom hrajou. Jo, 
do terče střílejí jako diví, o zbraních vědí kde co všechno, ale dvě třetiny z nich, kdyby 
náhodou zabili zajíce, tak se rozbrečí a poběží ke zpovědi. Já nemůžu uvěřit, že by někdo 
z nich vystřelil na člověka ostře nabitou zbraní, jen proto, že mu ukradl uniformu nebo 
tašku. I kdyby ta taška byla plná zlata. Jo, vystřelit slepejma a trochu zloděje vystrašit, to 
by bylo přesně v jejich stylu, ale tihle hoši moc dobře vědí, co si páskujou do rámečků a 
do zásobníků. Ostrej náboj poznáš i po hmatu a potmě. Jasně ho odlišíš v ruce. A že by 
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měl někdo v noci na bojišti, potom, co právě střílel jen tak slepejma do vzduchu, v komo-
ře nabitej originální náboj z první války? Blbost. Nehoda to nebyla, a jestli úmysl, tak ne 
kvůli nějaký uniformě. 
- Dobře, souhlasil jsem.  
- Jedeme zpátky? navrhl. 
- Ne, teď jdeme hledat. 
- Co hledat? 
- Přece tu koženou kabelu. To může bejt důležitá věc, a Twodance mne na to neupozor-
ňoval jen tak z dlouhý chvíle. Kabela zmizela. U mrtvoly ji nenašli. 
- No jo, ale vrah ji mohl prostě hodit do auta a odvézt. Tady už ji nenajdeš. 
- Proč by si vrah nechával usvědčující předmět? Někteří asi věděli, že v kabele byla ta 
uniformě, že kabela patřila Šroubovi. Mnohem jistější bylo, se kabely zbavit. Lepší bylo 
kabelu rovnou někam zahodit. Ale já si přesto myslím, že to bylo jinak. Nejlepší totiž bylo 
ji přímo pohřbít s mrtvým Filipcem pod hlínu. Sice představovala stopu ke Šroubovi, ale 
jen pro toho, kdo věděl, že ji Šroub koupil a má. Jen pro Kocoura, Ventila a Rafana. Ostat-
ní údajně nevěděli nic o uniformě a údajně ani nevěděli, že kabelu někdo Šroubovi ukra-
dl.  Proč nebyla kabela u mrtvoly? Klidně u ní bejt mohla. 
- Proč?  
- Protože ji Filipec u sebe neměl, když ho zastřelili. Neměl ani svůj civil a civilní boty. 
Hlavně ale neměl tu kabelu, protože ji nechal tam, kde se převlíkal.  
- No jo, ale to ji pak někdo z vojáků našel. 
- Jo. Někdo ji našel, ale bylo tu přes tisíc vojáků a desítky aut. Mohl ji najít někdo, kdo vů-
bec nevěděl, že Šroubovi někdo nějakou kabelu ukradl. Takže ti, kdo kabelu našli, ji vzali 
a dali někam na okraj louky, kdyby ji někdo sháněl. A ona tu třebas někde zůstala. 
- Aha, docházelo Tvrďákovi. – Takže jestli si ji pak někdo nevzal, bude tu dodnes.  
  Pak se Tvrďák zhluboka nadechl a ťukl si na čelo. 
- Možná si ji někdo vzal. Byla zánovní a ještě pěkná. A támhle v tom vybydleným baráku 
u silnice ještě loni bydlela nějaká sociálně slabá rodina. Na dvoře měli plno krámů, co 
natahali od popelnic a ze skládky. Tábor se prej v noci hlídal částečně kvůli nim. Na jaře 
je vystěhovali a… 
- Správně, souhlasil jsem. A celej ten objekt někdo uklidil. A taky někdo určitě uklidil celý 
okolí toho objektu, tedy i okraje louky a křoviska mezi loukou a domem. Policajti to tady 
po nálezu mrtvoly určitě celý prohledali, ale tohle je asi nenapadlo. 
  Ukázal jsem na hromadu harampádí a odpadků navršenou na dvoře mezi vyklizeným 
domem a kůlnou. Zřejmě tam čekala na odvoz na skládku, protože přesně tam mohlo ze 
silnice zajet nákladní auto nebo nacouvat traktor s vlečňákem. 
  Ihned jsme tam vyrazili přes křoviska a téměř neexistující plot. Bylo tam všechno mož-
né. Staré boty, konstrukce kočárků, větve a klacky, papíry, tácky a kelímky po právě ta-
kových bitvách, jako byla ta sobotní. Nešlo ale zase o tak velkou hromadu, aby se v ní vy-
skytovalo příliš moc kožených kabel a aby ta jediná nešla rychle najít. Musela ležet ně-
kde v křoví za okrajem louky a na hromadu ji zřejmě hodili uklízeči teprve nedávno. Pro-
to také ležela na vrchu. 
  Vyfotil jsem nález, popadli jsme kabelu a vypadli z Třemošné. 
  Kabela sama o sobě nic nedokazovala. Snad se v ní mohla najít vlákna z Nekolovy uni-
formy, jenže on nikdo nepopíral, že tam uniforma byla. Zatím všichni svorně tvrdili, že 
kabelu loni nenašli a muselo by se dokázat, kdo ji do křoví odhodil, kdo u výslechu lhal. 
Jenže ani to nebyl důkaz, že ten člověk byl u vraždy Filipce. Mohl se vymluvit na leccos.  
  Kabela byla prázdná a pouze v boční kapse jsem našel složený vlhký papír, který se 
rozkládal jako mapa, ale byl bílý. Velký papír formátu A2, který mi z ruky rval vítr, takže 
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jsem si ho musel rozprostřít na kolena pod přístrojovou desku. Byla na něm uprostřed 
černobíle nakopírována mapa, jenže bližší zkoumání ukázalo, že jde o podrobnou mapu 
údolí řeky Isonzo neboli Soča v dnešním Slovinsku. Konkrétně šlo o okolí městečka Tol-
minu, a to ještě v době, kdy bylo Slovinsko rakouským Kraňskem. Po stranách mapy a na 
rubu listu byly nakopírovány dlouhé sloupce textu, který byl zcela nesmyslný a naprosto 
nesouvisel s mapou. Nějaký seznam knih. Inventáře muzejních sbírek oddělení novově-
ku ukazovaly na Václavíčka, ale kompletní pohádka o Rumcajsovi na někoho mnohem 
mladšího. Na horním okraji nad mapou byl ovšem otištěn tlustými pěticentimetrovými 
písmeny nápis – E plán 35. IR 
  Tvrďák se začal za volantem chechtat, když jsem mu popisoval svůj nález. 
- To je přece celý nějakej nesmysl. – E plán znamená v armádě evakuační plán. To chtěli 
evakuovat Cipíska do Tolminu? Nebo musel Rumcajs k odvodu, aby to vytrhnul u Coba-
ridu? 
- Evakuace! řekl jsem namísto Euréka. – Chystají se na nějakou evakuaci. Proto shro-
mažďujou ty zásoby. Proto angažujou odborníky, doktory, opraváře. Proto zbraně a stře-
livo.  
- Na evakuaci jo? divil se i Tvrďák. – Tak ale určitě ne podle tohohle plánu. Tohle je nor-
mální konina. Vtip. 
- Přesně! začínalo mi docházet. – Je to vtip. A je to past. Je to fotografie špeku v pasti na 
krysu. Jim vůbec nešlo o tu originální uniformu. Ta tam byla navíc. Dali kabelu do štáb-
ního stanu ne proto, že v ní byla cenná uniforma, ale proto, že v ní bylo tohle. Evakuační 
plán. Vlastně jeho imitace. Museli předpokládat, že je někdo odněkud pozoruje. Někdo, 
kdo jde po evakuačním plánu. Měli otevřenej stan a radili se nad něčím, jako je tohle. 
Nad nějakým skutečným plánem. A tak si ten plán podávali. Z dálky vypadal graficky 
stejně jako tahle imitace. Hlavně musel bejt vidět ten tlustej nadpis, nějaká mapa a 
sloupce textu, co vypadají jako časovej harmonogram akce. Pak určitě plán okázale složi-
li a zastrčili do kabely, aby bylo vidět, kam ho strkají. Jenže tam strčili jen tuhle imitaci. 
- No nazdar!  
- Říkají servus. Nazdar říkají legionáři a masarykovci. Pak odešli na noční bitvu a někdo 
z nich odněkud pozoroval stan. Asi předpokládali, že zrádce vleze do stanu předním 
vchodem, a že bude chtít jenom vytáhnout plán z kabely. Možná tam v jiným stanu bylo 
připravený stíhací komando. Nebyli si jistí, a proto chtěli zrádce usvědčit tím, že ho chytí 
při činu. Určitě si nepředstavovali, že by zrádce ukradl celou kabelu a proto se Šroub o 
uniformu nebál. Jenže netušili nic o Filipcovi. Ten se přiblížil zezadu a vytáhl pod plach-
tou ven celou kabelu. E plán ho nezajímal, jen uniforma a tu si oblíknul mezi autama na 
parkovišti. Kabelu nechal na místě, protože mu došlo, že podle ní by ho mohli poznat a 
chytit. Oblíknul si uniformu lajtnanta, poručíka, což je náhodou stejná hodnost, jakou 
měl Zaremba. Oni se vrátili, kabela nikde a proto popadli pušky a vyrazili. Nikomu nic 
neříkali. Nevyhlašovali poplach a nepobíhali zmateně po táboře. Vyrazili rovnou na bo-
jiště, protože nějak věděli, že ten jejich předpokládanej zrádce by utíkal tam. Viděli chla-
pa v poručický uniformě v polotmě utíkat na bojiště. Tam ho dohonili a odpráskli. Te-
prve pak zjistili, že zabili nepravýho. 
- Do háje, zatočil Tvrďák na Skvrňanskou ulici. – Tak tohle je to jejich velký tajemství. 
Měli mezi sebou krysu, která chtěla ukrást jejich skutečný plány. 
- Měli. A políčili na ní past. Dokonce tam asi krysa byla a oni měli ověřeno, že je pozoruje. 
Jenže krysa buďto past vytušila a neskočila na špek, nebo se opozdila a Filipec jí předbě-
hl. Pokud byla krysa Pětatřicátník, musela taky na bojiště na noční bitvu, aby nebyla po-
dezřelá. Proto asi nehlídali stan během bitvy. Měli krysu s sebou na bojišti a pod dohle-
dem. Krysa to asi plánovala jinak. A najednou ta krysa vidí, jak vybíhá komando s puš-
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kami někam zpátky na prázdný bojiště. Za chvíli se vracejí sami, kabela s plánem i s uni-
formou ze stanu zmizela a už nikdy se o tom v pluku nemluví. Jenže pak se po roce najde 
mrtvola a má na sobě tu originální Šroubovu uniformu. A krysa najednou ví, co se ten-
krát na opuštěným bojišti stalo. A oni si domyslí, že krysa je tenkrát pozorovala a musela 
vidět z dálky plán i tu uniformu. Najednou jim dojde, že krysa teď bude vědět, kdo běžel 
zpátky na bojiště a kdo toho chlapa v uniformě nejspíš zastřelil. Takže krysa musí ze-
mřít. Rychle a při nejbližší příležitosti, než něco vykej, protože je to krysa a prozrazením 
vraždy by je mohla poškodit víc, než ukradením nějakýho plánu. 
- Zaremba, zbledl Tvrďák a zastavil na trávě u vrat mé haciendy. Začalo znovu drobně 
poprchávat. 
 
  Zase z toho koukal večer plný dedukcí a domýšlení. Tentokrát jsem už ale zatopil ale-
spoň v malých kamnech v kuchyni a postavil vodu na grog. Venku ještě nevládla nějak 
drtivá zima, a tak se barákem za moment rozlilo příjemné teplo, hned jak horký vzduch 
vytlačil z komína sloupec studeného vzduchu a roura přestala kouřit. Chtělo to nejen 
grog, ale i dobrý tabák a calvados. A také kafe. 
- Dobře, shrnul Tvrďák. – Mají nějakej plán nějaký evakuace, ačkoliv naprosto nechápu, 
proč a kam se chtějí evakuovat. Jestli v tom jedou všechny historický jednotky, k tomu 
civilní monarchisti, několik skutečnejch vojáků a jánevimkdo ještě, musí to bejt něco 
dost velkýho a zásadního. 
- To určitě, když se kvůli tomu vyplatí vraždit. Nebude to žádná infantilní blbina, pokud 
v tom jede Drobník. A když musí zabít krysu, která by je prozradila, bude to setsakra 
vážná věc. Na falešnej E plán krysu lákali, ale zabít ji kvůli tomu? To je dost slabej důvod 
pro vraždu. Krysa je musela ohrožovat trvale a nemohli se jí zbavit jinak, než vraždou. 
Asi to měli v plánu, protože stříleli bez rozmyslu, ihned, jak se prchající Filipec zastavil a 
otočil. Stříleli na uniformu lajtnanta, protože Zaremba byl lajtnant. Stříleli tak rychle, že 
nestačili poznat, že jde o jinýho člověka. Oni zabíjet chtěli, a Filipec se k tomu přimotal 
jako slepej k houslím, aniž tušil, že se tam hraje jiná hra. 
  Ale dejme tomu. I kdyby jim Zaremba ukradl skutečnej plán, co by s ním asi tak dělal? 
Dal by ho novinám? Odnesl by ho policajtům? Jak by je mohl poškodit? Proč jim byl tak 
nebezpečnej, že ho chtěli už tenkrát zabít? A i když se spletli a zabili jinýho, proč potom 
nechali Zarembu žít ještě rok? To už jim nebezpečnej nebyl? Nakonec ho asi nezabili 
kvůli tomu plánu, ale kvůli tomu, že znal vrahy. 
- Třebas je ten plán spojenej s nějakou závažnou trestnou činností, napadlo Tvrďáka. 
Třebas kradou materiál ve velkým nebo hromadí zbraně a munici a dopouštějí se nedo-
volenýho ozbrojování. 
- Třebas, potvrdil jsem. – To ale znamená, že se dál nepohneme, dokud nezískáme sku-
tečnej evakuační plán. 
  Nedalo se nic dělat. Zaremba byl po smrti a my se museli nejdříve dozvědět víc infor-
mací. Kdybychom teď někoho z nich zmáčkli, mohl to být výstřel naslepo nebo vedle. 
Šroub, Vašíček, Škvor i Drobník se mohli snadno vymluvit a nedokázali bychom jim, že 
něco věděli. Pokud doposud Vašíčka vynechávali, teď už ho určitě uvedli do obrazu, pro-
tože byl ohrožen ten důležitý evakuařní plán, a on s nimi bude držet basu.  
  Představoval jsem si znovu Filipcův kritický den, a představoval jsem si ho nahlas, aby 
mne mohl sledovat Tvrďák. 
- Přijel do Plzně pátrat po uniformě s císařskou krví. Ubytoval se v penzionu a měl štěstí, 
protože rychle vypátral Nekolovu vnučku. Ta mu řekla jen to, že skvrna je skutečně od 
císaře pána a kam uniformu prodala. Běžel do frcu k Rafanovi a ten mu řekl, že ji prodal 
Pětatřicátníkovi z kávéháčka, kterému říkají Šroub. Ptal se, kde by ho našel. Rafan nevě-
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děl, kde bydlí, ale věděl, že bude další den na bitvě v Třemošné, a popsal mu ho. Rafan 
ještě neměl důvod Šrouba zapírat, byl to jen kšeft. 
  Nastala sobota. Od rána Filipec sledoval nástupy vojáků na náměstí a pochod městem k 
nádraží. Jako čechoslovakistu a legionáře srdcem se mu musela klepat kolena. To, co vi-
děl, byl skandál a také opravdu síla. V Brně nikdy takový hromadný nástup mnoha raku-
šáckejch jednotek neviděl. Ukazovali se vždycky jen jako malá divadelní skupinka. Celý 
léta si Rakušáci dávali pozor, aby jich lidi neviděli moc najednou pohromadě, aby niko-
mu nedošlo, že jich je hodně a mají funkční zbraně. Nikdo nesměl tušit, že zdaleka všich-
ni nedělají jen divadlo, že dost z nich tomu opravdu věří. Až teď, v Plzni to viděl ve vět-
ším měřítku. Jako masarykovec si byl jistej, že tihle hoši jsou pro republiku nebezpeční. 
Mnohem nebezpečnější, než nějací skinheads a extrémní nacionalisté pochodující jen 
s klacky, řetězy a boxery. Uvědomil si, že se s tím musí něco dělat, musí se to zarazit, pro-
tože jednoho dne jich bude tolik, že udělají převrat. Ale jak zarazit? Je demokracie a stát 
nemá právní nástroje, aby pouhou maškarádu v rakouskejch uniformách potíral. Dokon-
ce i zbraně měli ti kluci legálně.  
  Jel do Třemošné a před tím si v penzionu vyndal z kapsy členskou legitimaci Organizace 
protifašistickrjch bojovníků. Už viděl dost na to, abys riskoval, že ho identifikují jako 
ideovýho nepřítele, kdyby se něco strhlo a prohledávali ho. Vyndal si všechny legitimace, 
protože nevěděl, jestli nebude muset uniformu ukrást. Nějak dopředu počítal s touhle 
možností. Měl jen peníze a jinak prázdný kapsy. 
  V Třemošné viděl mumraj a zmatek. Civilisté, stánky, dětičky, muzika a vojáci, div ne 
kolotoče. Kupodivu tam viděl i druhou stranu. Ty, co si hrají na Italy, Brity a legionáře. A 
nikdo je vůli tomu nemlátil, naopak byli s Rakušáky kamarádi, což Filipce štvalo a pohor-
šovalo, protože byl ideově zanícenej a oni jen divadelníci. Bral to jako znesvěcení po-
svátný myšlenky republiky. Měl ale svý poslání a nesměl se prozradit. Byl tam kvůli uni-
formě a s nikým se nebavil, aby ho nikdo nepoznal. Byli tam přece i Rakušáci z Brna. Zjis-
til, kterej voják je Šroub. Možná ho dokonce kontaktoval a nabídl mu za uniformu 10 000 
korun. Mohl se při tom vydávat za sběratele, nákupčího muzea, kterýho za ním poslal 
Rafan nebo tak něco. Šroub ale nejspíš odmítl. Jakmile Filipec dospěl k závěru, že mu ne-
zbyde, než uniformu ukrást, začal si zajišťovat únikovou cestu, kterou použije po setmě-
ní. Zjistil si, jak jedou autobusy a vlaky zpátky. Věděl, že v noci mu jede jen vlak. Po 
setmění, když se rozsvítila světla na silnicích, zjistil, že po silnicích neuteče a krajinu ne-
znal. Jediným vodítkem byla železniční trať a na jihovýchod podél ní taky seděla největší 
tma. Byla to jediná možnost úniku. 
  Od odpoledne pozoroval Šrouba. Viděl, že uniformu nemá na sobě, že si do zákopu vzal 
jinou, obnošenou, protože čeká, že se tam umaže. Zatímco probíhala bitva, koukal po je-
jich zavazadlech. Vojáků byly ale stovky a zavazadel všude mraky. Někteří je měli v au-
tech, jiní ve stanech, někteří spali ve městě v tělocvičně. Skončila bitva i nástup jednotek. 
Pořád sledoval Šrouba. Ten šel do stanu na štábní poradu. Filipec v tý době už věděl, že 
uniforma je v uzavřený kožené kabele v rohu stanu. Mohl ji vidět někde jinde, například 
na parkovišti u aut, pokud se tam s ní Šroub někomu chlubil, protože vojáci nevláčeli za-
vazadla sebou po náměstí ani při slavnostním pochodu k nádraží. Měli někoho s dodáv-
kou, kdo jim do Třemošné zavazadla, spacáky a vybavení dovezl. Filipec musel uniformu 
vidět vytaženou z kabely, jinak by nemohl zjistit, kde ji má hledat. Další možností bylo, že 
ji důstojníkům ve štábním stanu ukázal a Filipec ji při tom viděl. Filipec nemohl tušit, že 
kabela je zároveň pastí na krysu. 
- Ty vole, hlesl Tvrďák. – Ukázal… To by znamenalo, že minimálně Vašíček, Škvor a 
Drobník o uniformě věděli, a že kecali nad mrtvolou, že ji nikdy neviděli. 
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- Správně. Pořád si ale myslím, že Vašíček o ní nevěděl. To by nám u nálezu mrtvoly ne-
prozrazoval, že je to vzácná originální uniforma. Tím nás navedl do případu a na Filipco-
vu stopu. Kdyby dělal jako by nic, my sami bysme zjišťovali dost dlouho, že se jednalo o 
originál. Vašíček, když nám to při nálezu mrtvoly říkal, musel si myslet, že plzeňskýho 
pluku se tohle netýká, že od nich nikdo nemohl vraždit. 
- Nemohl Filipce zabít Zaremba? navrhl Tvrďák. – Jestli on byl ta krysa a pozoroval stan 
kvůli evakuačnímu plánu, pak moho vidět, jak kabela zmizela, jak ji někdo ukradl. Mohl 
ho sledovat a na bojišti pak zabít, aby to bylo na Pětatřicátníky. Tím by jim ublížil. Kdyby 
totiž na jejich akci někoho zabili v uniformě, ohrozilo by to ten jejich plán. 
- Možná, připustil jsem. – Ale vrah honil chlápka v uniformě a to by musel Zaremba vidět 
zloděje, jak se do ní převlíká. To by taky viděl, že kabela s plánem zůstala na parkovišti a 
o plán mu šlo především. Určitě by se buďto na zloděje vykašlal, nebo by se hned po 
vraždě vrátil a kabelu by sebral. 
- Jo, sebral, A zjistil by, že uvnitř je jen falešnej plánek, že naletěl. Ten by tam nechal a 
vztekle by s celou kabelou mrsknul do křoví. 
- To dává smysl, souhlasil jsem. – Že byl vrahem Zremba, je rozhodně jedna z hypotéz k 
prověření. Protože pak by dávalo smysl, že vrah nabil originálním nábojem. Jako vzkaz 
Pětatřicátníkům. Jenže to by musel Zaremba střílet z jiný pušky, než jakou má registro-
vanou. A Zaremba určitě sám Filipcovu mrtvolu nepohřbil. Na to by nestačil. Leda by Fi-
lipce našli sami Pětatřicátníci a rychle ho pohřbili, aby utajili vraždu na akci a aby to ne-
ohrozilo jejich plán. Taky to nevysvětluje, proč by pak Zaremba celej rok mlčel jako hrob. 
Stačilo by přece poslat policajtům anonymní oznámení – tam a tam máte mrtvolu v uni-
formě, zabili ji Pětatřicátníci. Ale on nic takovýho neudělal. Já myslím, že Zaremba musel 
s ostatními do noční bitvy a krádež kabely ho překvapila stejně, jako Šrouba a ostatní. 
Určitě se najde dost lidí, kteří dosvědčí, že s nimi byl v bitvě v době, kdy se kabela ztrati-
la. 
- No jo, do háje. 
- To, že honili krysu, je zatím jediný logický vysvětlení, informoval jsem ho. Kdyby honili 
jenom zloděje uniformy, nestalo by se, že někdo sebere originál prvoválečnej ostrej ná-
boj, narve ho do pušky, doběhne zloděje a bez zaváhání zastřelí. Rozbili by mu hubu, to 
jo, ale nestříleli by. Kdyby ho chtěli dohonit, tak by si vůbec nebrali pušky. Jsou těžký, a 
pokud bys ho nechtěl od samýho začátku určitě zastřelit, tak jsou ti k ničemu. Pokud 
Šroub chtěl dostat zpátky uniformu a ne někoho střílet. Honit krysu je jiná věc. Možná si 
nebyli jistí, kdo přesně ta krysa je, ale jakmile byla ukradená kabela s falešným plánkem, 
což krysa nemohla vědět, řekli si – ha, to je on. Běželi najisto a čekali, že dohoní poručíka 
v uniformě. A taky jo. Tak ho sejmuli originálním nábojem. Rituální poprava zrádce. Jako 
za války. Jenže, hele, on je to někdo jinej. A v tvojí uniformě, Šroube. Co si počneme? 
Rychle ho zahrabat, než sem někdo přijde. Kabelu už nehledali, protože v ní nebylo nic 
cennýho. Jen falešnej plánek, kterej nikomu nemohl nic říct. 
 
  Teorie pasti na krysu měla jednu výhodu. Spojovala a vysvětlovala doposud rozporné a 
nevysvětlitelné aspekty oné sobotní noci. Příběh se začínal rýsovat v jasnějších kontu-
rách.     
  Zatímco Tvrďák přemýlal nové poznatky v hlavě, nakrájel jsem na prkýnku syrové 
dršťky a dal je na kamna vařit. 
- Musíme zjistit, kdo všechno věděl o tý originální uniformě, krmil jsem ho zatím alespoň 
myšlenkami. - Kdokoliv věděl o uniformě, muselo by mu bejt jasný, když se teď v úterý 
našla mrtvola, kdo vraždil. Rozumíš? Byli tady lidi, kteří věděli, že existovala originální 
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uniforma. Ta se ale po bitvě už neobjevila a nic to neznamenalo. Šroub si mohl vymyslet, 
že mu ji ukradli, a do jistý míry to byla pravda.  
- Rafan to věděl, vyhrkl Tvrďák. 
- Ano. Rafan to věděl. A asi i další Pětatřicátníci. Dokud se nenašla mrtvola v tý uniformě, 
o nic nešlo. Drželi huby. Nález mrtvoly změnil všechno. Každej, kdo věděl, že patřila 
Šroubovi, a že byla v tý kabele, si najednou mohl spojit Šrouba s nalezenou mrtvolou. 
Když se loňští vrazi dozvěděli o nálezu mrtvoly v uniformě, ihned jim došlo, že si je pár 
lidí může spojit s tou vraždou. Ale v podstatě se taky nic nedělo, protože je všechny spo-
jovalo to velký tajemství a vraždilo se právě proto, aby tajemství zůstalo tajemstvím. 
Takže bylo jasný, že všichni, kdo něco ví, nebo tuší, budou držet hubu. Až na jednoho. 
Zbavit se museli toho, kdo chtěl získat jejich tajemství a nějak jim škodit. Toho, na koho 
byla loni políčena ta past a on se do ní nechytl. Jestliže věděl o uniformě, dal by si dvě a 
dvě dohromady, začal by je vydírat, nebo by neváhal a práskl by to rovnou policajtům. 
Museli se ho zbavit rychle, dřív, než si to dá dohromady a někde to vykecá. Krysa toho 
možná věděla ještě víc a možná mohla vraha přímo usvědčit.  
- Ještě něco mi není jasný, plkal Tvrďák. – Jestli byl krysou Zaremba, tak musel o tom je-
jich tajemství vědět. Byl jedním z nich. Jezdil skoro na všechny akce. Vyráběl kožený 
sumky, přesný repliky a prodával je. Je nemožný, aby nevěděl podrobně, o co jim jde. 
- No vidíš, pochválil jsem ho. – To je pravda a tady nám hypotéza falíruje. Musel o plánu 
evakuace vědět, ale asi ne všechno. Nevěděl nějakou důležitou a rozhodující informaci a 
tu chtěl krádeží zjistit. Nebo plán znal, ale neměl žádnej důkaz a novináři i policajti by se 
mu vysmáli, kdyby za nimi přišel. Bez důkazu to asi znělo moc fantasticky. Evakuační 
plán tedy zřejmě představuje jen klíčovou aktuální součást něčeho většího. Výhoda toho 
plánu je asi ta, že zní moc fantasticky a nikdo mu neuvěří. Ale s určitou informací a na 
papíře je to najednou věrohodný a je to důkaz. 
- A vrah je Šroub? 
- To nedokážeme a nemusí to bejt pravda. Že byl vlastníkem kabely a uniformy nic ne-
znamená. Mohl by tvrdit, že mu tenkrát řekli, že zloděj utekl i s uniformou. Ale když se 
našla mrtvola, moc dobře věděl, jakou uniformu má na sobě. Za policajtama s tím, nešel. 
Od tý chvíle už docela jasně kryje vraždu, pokud ji tehdy sám nespáchal. 
- Řekneš to Twodancovi? 
- Ještě ne. Ještě nemůžeme nic dokázat. Dost věcí v tom ještě úplně neladí. Pár věcí moh-
lo bejt úplně jinak. Nevíme, kdo všechno věděl o existenci uniformy. Na pronásledování 
krysy mohli být připtavení úplně jiní hoši, než Šroub a ti ve stanu. A hlavně chci znát to 
velký tajemství, kvůli kterýmu stojí za to vraždit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jan DRNEK                                                                 Ostrov království 

 

- 98 - 

 

Ostrov království 
úterý 13. října 

 
  Ono se řekne, ukrást jim tajemství. Ale jak? Vloupat se k Vašíčkovi do baráku? To je na 
dlouhé lokte, když člověk neví přesně co a kde hledat. Bylo to v počítači nebo založené 
ve třetím dílu válečných dějin Československa? Bylo to v jámě na zahradě v olověné 
skříňce nebo pod prknem v podlaze? U Vašíčka to určitě bylo a také u Škvora, možná u 
Šrouba a u Drobníka. Ostatní velitelé to měli také, ale ti už odjeli do posádek po celé ze-
mi. 
  Úterní ráno se přidrželo své kalné olověné barvy, jako by se nechtělo rozednít docela. 
Zatím ale nepršelo. Celková únava mi říkala, že klesá tlak. Vstal jsem první, uvařil kafe a 
ohřál včera uvařenou dršťkovou. 
- Někoho zmáčkneme, doporučil Tvrďák. – Někoho, kdo to určitě ví a je nejslabším člán-
kem řetězu. Něčím ho vystrašíme a ujistíme ho, že nikomu neprozradíme, že nám to řekl. 
- Určitě to ví ti, kdo byli loni ve stanu na štábní poradě, přemýšlel jsem nahlas. - Velitelé 
jednotek. V Plzni jsou nám dostupní jen Škvor a Vašíček. Pak tam z Plzeňáků byli už jen 
vojclové Šroub a Drobník. Ostatní taky něco ví, ale řekl bych, že v tom znají jen svý úkoly. 
Šrouba zmáčknout nemůžeme, protože může bejt vrahem a varovali bysme ho, že jsme 
mu na stopě. Drobníka? 
- Drobník je nejsilnějším článkem řetězu, zasmál se Tvrďák. – Toho bys nezlomil ani lá-
máním v kole. Je dost chytrej, aby se z nás nepodělal. A taky na něho nic nemáme. 
- Škvor se taky nepodělá, usoudil jsem. – Je to pragmatik a kšeftař. Jestli se k jejich pod-
niku připojil s celou kompanií, musí to pro něho bejt dobrej kšeft a křeftař nikdy dobro-
volně neprozradí a nepustí možnej zisk. Leda bys mu nabídl nějakej lepší kšeft. 
- Tak to už ti zbejvá jen Vašíček, tvářil se Tvrďák skepticky. 
- Asi nejslabším článkem řetězu je právě Vašíček. Neberou ho jako velitele a on už si mu-
sel uvědomit, že mu tu hodnost a funkci nechávají jen dočasně. Projevujou mu povinnou 
úctu, protože pluk kdysi zakládal. Ale jakmile dojde na ostrou akci, převezmou velení jiní 
kofři. Teď udělali něco úplně za jeho zády a možná za jeho zády spáchali vraždu. On, veli-
tel, nevěděl nic. Ohrozili tím všechno. Musí se cítit odstrčenej, vyřazenej ze hry. Taky už 
musí mít strach, aby ho nenamočili do nějakýho trestnýho činu. Vašíček v životě hraje na 
jistotu. Od mládí sbírá vojenský starožitnosti a zakládá budoucí prosperitu rodiny. Musí 
mít strach, aby to celoživotní snažení někdo neohrozil nějakou pitomostí. 
- To je asi pravda, uznal Tvrďák. – A jak to provedeme? Obviníme ho z něčeho? Nebo ho 
uneseme a postrašíme? 
- Ne. Musíme najít něco, co mu rozváže jazyk. Ale nejsme tak omezení ve výběru. O plánu 
musí vědět taky další osoby. Například ten malej šéf plzeňskejch monarchistů, co byl u 
Williho v saloonu. 
- Tak vstoupíme k monarchistům a oni nás zasvětí, navrhl Tvrďák. 
- To by trvalo dlouho, než by si nás prověřili. A mám pocit, že potom by nám teprv nic 
neprozradili. 
- Víš, co je hodně divný? zarazil se náhle Tvrďák. – Divný je, že ten Drobník nejvíc drží 
právě s Vašíčkem. Stojí za ním a ve všem ho podporuje. Myslím, že kdyby Vašíček zejtra 
sundal uniformu a odešel z regimentu, nezůstal by v něm ani Drobník. Major a vojcl. Ti 
dva se navzájem nějak potřebujou. 
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  Jakmile se má pozornost zaměřila na domnělý podnik celé podezřelé společnosti, začalo 
mi připadat čím dál podivnější ono nepřirozené spojení. Jádrem bez pochyby byli pře-
svědčení monarchisté v uniformách kolem první kompanie. Už kvůli osobě Drobníka. 
Ten byl nějak v samotném středu spiknutí a spojoval monarchisty s vojáky. A jak správ-
ně řekl Tvrďák, uzlem všeho dění byla dvojice Vašíček – Drobník. Celá věc musela mít 
mnohem širší záběr, protože v ní jeli velitelé a asi také členstvo mnoha desítek dalších 
historických pluků po celé zemi. Střádali a hromadili materiál, nářadí, zbraně, munici. 
Měli vlastní doktory a zubaře, techniky, opraváře, elektrikáře. Zapojila se do toho mo-
narchistická politická strana, tedy to muselo mít tenhle charakter. Ideu království. 
  Určitě nešlo o žádnou přípravu státního převratu. Něco takového by nemělo šanci na 
úspěch a byli mezi nimi chytří lidé, kteří to museli vědět. Ti méně chytří byli zase moc 
opatrní na takový podnik. Monarchisté by účastí na násilném převratu popřeli sami se-
be, celý svůj program. 
  Pětatřicátníci neměli na internetu vlastní stránky. Zapnul jsem si tedy počítač a prochá-
zel stránky plzeňské místní společnosti Koruny České. Byly to graficky pěkně provedené 
stránky s obvyklou strukturou. Základní údaje, program a stanovy strany, složení, výčet 
a kalendář místních akcí, kontakty na jejich předsednictvo a na jejich hlavní stránky. Od-
kazy na spřátelené vojenské i civilní organizace a sdružení, kontakty na zahraniční mo-
narchisty. Dále fotogalerie, internetový měsíčník, který vydávali, seznam doporučené 
literatury, diskusní fórum a podobně. Normální a běžná vizitka i agenda politické strany.  
  Na titulní stránce se před pouhým týdnem objevil nová Drobníkův článek o politickém 
realismu a monarchistické straně. 
 
  Koruna Česká stále řeší tentýž problém. Proč ji v politice neberou vážně voliči, ale ani pří-
padní političtí partneři nebo soupeři. Proč, když tato strana disponuje dosti vyváženým a 
propracovaným návodem na uspořádanou a poměrně spravedlivou společnost? Nu, zřejmě 
proto, že v politice už dávno nejde o modely a systémy uspořádání společnosti k jejímu co 
možno nejvyššímu blahu a dosažitelné míry spravedlnosti. Kdyby se závodilo v tomto ohle-
du, stala by se KČ rychle vážným a důležitým hráčem. 
  Politické strany dnešního typu už nejsou společenstvím lidí vedených ideálem nejlepšího 
modelu uspořádání společnosti. Jsou spíše agenturami, které slouží zájmovým a mocen-
ským korporacím. Takovým korporacím, které se zaměřují na manipulaci s veřejnými roz-
počty, jinými slovy na přerozdělování peněz vybraných na daních. Tyto korporace žijí 
z toho, co lze legálně i nelegálně tímto přerozdělováním získat. Jde o jakési těžko definova-
telné struktury na půl cesty mezi podnikáním s politikou a mafií. 
  Takové korporace potřebují ke svému životu dvě věci. Za prvé, aby se vybíraly daně a za 
druhé, aby je volilo co nejvíce obyvatel. Proto se také hlavní část dnešní politiky točí kolem 
daňových zákonů. Proto musí tyto korporace pojímat do svých struktur i média. Jejich stě-
žejním úspěchem je skutečnost, že se jim podařilo přesvědčit drtivou většinu obyvatelstva – 
voličstva o tom, že právě toto je politika a že právě jen toto pojetí politiky přitahuje schop-
né lidi, pročež má seriózní a realistický základ. Idealisté přemýšlející o lepších modelech a o 
spravedlnosti jsou snílci a politický folklór. Za realistické řízení státu, kraje či obce holt mu-
síme platit i tím, že se do korporačních struktur občas dostane někdo, kdo je všeho schopný. 
A konec konců, milí lidičkové, tam, kde se krade takto kultivovanou formou, alespoň ne-
vznikají koncentrační tábory a genocida. 
  Jako příslušník vojensko historické jednotky jsem vždycky žasl nad tím, že nikoho zvlášť 
vážně neznepokojuje existence organizovaných a secvičených skupin ozbrojených funkční-
mi puškami, kulomety a podobnými zbraněmi. Lidé nejspíš dobře vnímají, že tyto skupiny 
nejsou vytvářeny pro válku, a kdyby nějaká vypukla, pošlou je domů. Je to jen jakási kultur-
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ní forma. Vojensko-historický folklór. Lidé to vnímají tak, že to není doopravdy. Doopravdy 
by v tomto případě bylo, kdyby cílem vytváření takových spolků byla válka, převrat či revo-
luce či moc, a to určitě není. Stejně se lidé asi dívají na existenci monarchistické strany. 
Brali by ji vážně, kdyby cílem této strany bylo to, co je dnes chápáno jako hlavní cíl politiky, 
totiž dosažení mocenské pozice k manipulaci s veřejnými rozpočty. Takový cíl ale tato 
strana nedeklaruje a nepodniká žádné kroky v tom smyslu, takže jde zřejmě o politický kul-
turní resentiment, o folklór. Kdo by volil folklórní soubor, aby mu vládl? 
  Koruna Česká může politicky uspět pouze v prostředí, kde hlavním cílem je najít dobrý 
funkční model uspořádání společnosti. Na takové prostředí a na takovou situaci se nyní če-
ká. Příliš mnoho náznaků napovídá, že společnost a politika dnešního typu spěje ke svému 
zhroucení, ať již vlivem dluhového ekonomického domina, přívalem nových přistěhovalců 
s nekompatibilní kmenovou kulturní matricí, vlivem ztráty náboženského základu morálky 
a mravnosti nebo vším dohromady. Musela by nastat situace, která by smetla dosavadní 
orientační schémata v myslích současných voličů, kdy by to, co dnes považují za realistické, 
přestalo zajišťovat jejich pocity bezpečí a do zavedených metod a postupů by pronikl chaos. 
Pak by lidé začali horečně hledat scémata, která by byla dostatečně funkční a účinná, a 
mohli by se v nich opevnit proti proměnám světa. Pak by se monarchistický model demo-
kracie s hlídačem zcela jistě řadil na první místa co do použitelnosti a propracovanosti, do-
kázal by spojit minulost s budoucností a vytvořit novou kontinuitu vývoje. 
  Jak má tedy monarchistická strana v této situaci jednat? Jaký má zaujmout postoj a jakou 
strategii? Volební aktivita udržuje tuto stranu v povědomí lidí, ale ne v politice a v mocen-
ské hře. Koruna Česká jako by byla zahnána do kouta, ve kterém jí nezbývá, než čekat, až se 
dosavadní pojetí politického realismu v myslích lidí zhroutí, mezitím precizovat svá výcho-
diska, své programové návrhy a připravovat se. Jako by toto byl jediný druh aktivity, který 
situace umožňuje. Ale připravovat se, je dost možná velmi širokým polem pro aktivitu. Při-
pravovat se dost možná již znamená vytvářet budoucnost. 
 
  Byl to politik. Drobník byl členem předsednictva této strany asi právě proto, že byl ja-
kýmsi jejím neoficiálním politickým komisařem. Jeho vliv na celou stranu musel být 
značný. Mohlo ono – připravovat se, souviset něčím jako byl evakuační plán? Mohlo, ale 
nevěděl jsem, co je evakuační plán. Slovo evakuace znělo defenzívně, ale Drobníkův člá-
nek naznačoval, že z jeho hlediska přišel čas a prostor pro aktivitu. 
  A pak jsem na monarchistických stránkách našel něco dost neobvyklého. 
- Hele, přivolal jsem Tvrďáka a ukázal mu virtuální tlačítko s odkazem. 
- Zem - ské - des - ky, slabikoval. – Co to má být? 
- To ještě nevím. Zemský desky byly ve středověku něco, jako je dneska katastrální úřad. 
Zapisoval se do nich majetek, zvláště velkej majetek šlechty a královskej nebo komorní 
majetek. Když někdo něco prodal, odkázal, daroval a podobně. Jenže nic takovýho už 
dávno nefunguje. 
- Jasně, že ne. Protože máme ty katastrální úřady. 
  Rozklikl jsem příslušnou kolonku a objevil se komentář, který uváděl, že Koruna Česká 
založila Zemské desky království někdy hned po svém vzniku, tedy po revoluci v roce 
1990. To ještě nebyla stranou, ale hnutím. Tehdy šlo o politický propagandistický tah, o 
romantickou formu referenda. Různí roajalisté měli do těchto desek upisovat své majet-
ky, zejména pozemky. Nepřišli tím o ně, jen tím zápisem prohlašovali, že jejich majetek 
není územím nějaké republiky, ale českého království. Mělo to tehdy jistou logiku. Mnozí 
šlechtici dostali v restituci nazpět dosti rozsáhlé pozemkové majetky a čekalo se, že se 
budou vracet majetky také církvi. Kdyby se tihle velcí vlastníci k té akci připojili, dalo by 
se pak tvrdit, že například 30 % rozlohy státu není územím republiky, ale království, a 
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mělo by to rozhodně silný politický dopad. Mohlo by to vést k vyhlášení referenda o 
změně státního zřízení. Jenže šlechta se nepřidala, a i další ideově spříznění majitelé pů-
dy a nemovitostí považovali akci za dětinskou nebo naivní. Nechtěli se zesměšnit a pár 
desítek malých vlastníků to nevytrhlo. Konec konců, i šlechta patřila k oněm mocenským 
korporacím, na které si v článku stěžoval Drobník a chtěla dělat realistickou politiku, 
starat se o majetky a o prachy, i když poněkud kultivovanější formou. Celá akce prý teh-
dy usnula a byla tiše pohřbena do zapomnění. Komentář dále oznamoval, že 20 let života 
v liberální kleptokracii a partiokracii zcela změnilo situaci. Mnozí lidé náhle vnímají, jak 
se rozpadá společnost a mizí tradiční evropská civilizace, jak jsou relativismem a ideolo-
gickým liberalismem programově rozleptávány samotné základy společnosti. Z toho dů-
vodu v roce 2011 vznikl nový projekt Zemských desek s názvem Ostrov království.  
  Zde jsem musel opět rozkliknout odkaz a objevil se velmi dlouhý seznam majitelů ne-
movitostí, kteří za posledních pár let upsali své pozemky a majetky, a tím vyjádřili touhu 
žít v monarchii, v království. Seznam byl rozdělen podle krajů, ale podle krajů existují-
cích ve staré monarchii. Rozklikl jsem Plzeňský kraj. 
  Byly zde desítky jmen. Samozřejmě především členové strany, ale i nečlenové. Napří-
klad členové vojenských kávéháček. I strana sama začala být podle seznamu aktivní a 
občas z erárních peněz nějaké laciné pozemky a objekty koupila. Nedělalo to celkově ani 
1 % rozlohy státu, ale překvapujícím faktem pro mne bylo, že to ožilo, že se vůbec obno-
vilo, tohle upisování. Začalo to kdysi jako naivní politická demonstrace světonázoru ne-
bo ideje, ale teď jako by se z toho náhle stalo něco jiného. 
- Nekecej! hlesl Tvrďák. – Mrkej. Opravdu to sem upisujou závazně a v originále desek 
mají prej skutečný podpisy. Jsou tady katastrální čísla, doklady o nabytí majetku… Oni to 
myslí vážně. 
- Tady. Podívej se. Drobník upsal nějakou starou faru v Domaslavi, kterou nedávno kou-
pil. Podej mi mapu, ukázal jsem na příslušnou přihrádku v knihovně. – Okolí Konstanti-
novejch lázní. 
- Mapu máš tady, ukázal mi na další ikonu na okraji stránky. 
  Začal jsem ze seznamu Zemských desek vypisovat jména vlastníků pozemků v Karlo-
varském a Plzeňském kraji.  
- Mrkej na to. Vašíčkův pozemek i barák v Líních tam je zapsanej taky.  
- To není možný, děsil se Tvrďák. – Jestli dal Vašíček svůj majetek do něčeho společnýho, 
tak to musí očekávat přinejmenším konec světa. Ten barák je navíc z půlky jeho ženy a ta 
vojáky ani monarchisty nemusí, pokud vím. Ta má úplně jiný zájmy a Vašíček si na to 
jednou stěžoval na střelbách v Lobzích, kde jsem byl. Jestli ona souhlasila s upsáním ba-
ráku v Líních do nějakejch Zemskejch desek, tak jde rozhodně o smrtelně vážnou věc. Ne 
jen o nějakou hru na království nebo o maskovaný referendum. 
- Nejde o referendum, pochopil jsem náhle. – Vůbec nejde o nějakou demonstraci a není 
to určený pro veřejnost ani pro voliče. Celý to dali pod kapitolu Organizační záležitosti. 
Tohle je evidence, kterou dělají pro sebe. Je to tam kvůli informovanosti vlastního člen-
stva a příznivců. Něco rozjeli a tady je vidět rozsah tý věci. Aby sami viděli a mohli kont-
rolovat, jak už si stojí. To není propaganda, ani virtualita. To je reálná aktivita. 
  Začal jsem si majetky Západočechů z desek vyhledávat na mapě, kde byly vyznačené a 
rychle se mi ukázala větší koncentrace právě v okolí Konstantinových lázní, Kokašic a 
Domaslavi. Mnohé pozemky byly koupené nedávno. Domy, ale i pole a lesy. 
- Co to má znamenat? žasl Tvrďák. 
- Nic nechápeš? Já taky ne. 
- Ale to není nic nezákonnýho, mínil Tvrďák. – Každej může nakupovat, jaký chce nemo-
vitosti i pozemky. 
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- Neříkám, že je na tom něco špatnýho nebo nezákonnýho. Konec konců, dělají to veřej-
ně. Ale divnýho na tom je dost. 
  Najednou jsem to věděl. Ve vteřině mi kolečka zapadla do sebe.  
- Ostrovy království. 
- Cože? 
- Tak se celá ta akce obnovená v roce 2011 jmenuje. Tady to napsali. 
- No a co? 
  Šel jsem ke knihovně a vytáhl knihu. Jmenovala se Ostrovy království. Napsal ji jistý 
spisovatel Drobník a před týdnem mi ji vlastnoručně s podpisem věnoval v hospodě u 
Willyho. Byla to jedna z mála knih, které jsem od něho ještě nečetl. 
- No, asi to nebude náhoda, ta shoda názvů, usoudil Tvrďák. – O čem to je? 
- To nevím. Nemá to žádnou anotaci. Asi to budu muset nejdřív přečíst, a to raději hned 
dneska. 
- A co mám dělat já? 
- Jestli tě neláká teplo domova, můžeš třebas nenápadně sledovat Šrouba nebo Vašíčka. 
Taky Drobníka, třebas. Možná tě k něčemu dovedou. 
 
  Drobníkovu knihu Ostrovy království bych si asi normálně nepřečetl. Nebyla moc čtivá, 
na rozdíl od jeho jiných knih. Vydalo ji nějaké místní občanské sdružení, asi jen v malém 
nákladu. Byla určena užšímu okruhu čtenářů a vyprávěla příběh monarchistické strany 
v postkomunistických Čechách, který se ze své větší části ještě nestal. Byla to fikce o 
vzrůstu a vítězství strany, která vycházela ze současných poměrů. 
  První část knihy představovala čtenářům malou a nevýznamnou stranu ideově zapále-
ných lidí, většinou věřících a přesvědčením kontervativců, kteří sledují rozpad světa 
okolo sebe, ale nemohou žádným způsoben zaujmout voliče ani své spoluobčany. Jejich 
idea je správná. Uspořádaná společnost musí žít podle zákonů a pravidel. Ty musí být 
odvozeny od toho nejvyššího myslitelného zákonodárce, tedy od toho, co zjevil Bůh. Od 
desatera a dalších pokynů. Pravidla musí hlídat strážce, který není spojen se stranami 
ani se zájmovými kosporacemi, ale dbá o celek státu a národa. Tento strážce – panovník, 
musí být na stranách nezávislý a musí být spojen s celkem státu, a to tak, že stát je jeho 
formálním majetkem, dědictvím, které přijímá od předků a předává následníkům. Sku-
tečnou demokracií je tedy pouze dynastická monarchie, protože v té si nikdo nemůže 
kupovat zákony, soudy a výkonné složky. Ve skutečné demokracii musí být umožněno 
hlasovat i mrtvým předkům, a tedy musí být pěstovány a respektovány tradice. 
  Dvacet let precizují monarchisté ve zkušenosti s liberální a úpadkovou demokracií svou 
nauku. Na voliče však nezabírá jakkoliv dokonalá logika, ani se nechtějí poučit ze zkuše-
nosti a dál tvrdošíjně volí zloděje, korupčníky i jasně identifikované zločince, na které při 
tom téměř všichni nadávají. Je to absurdní a těžko pochopitelná situace. Národ je jako 
pacient, který si stěžuje na bolesti a nemoci, ale odmítá jasně účinný lék, nechce ho ani 
vyzkoušet a trvá na své nemocnosti. Chvalořečení utrejchu je neodmyslitelně spojeno 
s nářkem na účinky utrejchu… Tak se ukazuje, že lid není vůbec moudrý a všeobecné vo-
lební právo je civilizační pohromou, protože umožňuje zmanipulovanému stádu ve vol-
bách ušlapat vynikající jedince. Společnost musí vést autority a musí být zajištěno, že to 
budou mravně ušlechtilé autority. Proto spojení s křesťanskou vírou. Českou monarchis-
tickou stranu navíc nemůže podpořit ani potenciální český král, kterým je podle tradic a 
tisíciletých pravidel hlava rodu Habsburg – Lothringen, nyní Ottův syn Karel, vnuk po-
sledního panujícího krále. Monarchisté vědí, že panovník se již z principu nemůže spojit 
se žádnou politickou stranou, byť by byla monarchistická. 
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  Monarchisté si ale všimnou, že panovník začíná v Čechách otevřeně podporovat vojen-
sko – historické jednotky, ony divadelníky, kteří se oblékají do starých uniforem a pořá-
dají ukázkové bitvy. Tím se otevřou jisté možnosti. 
  Ve druhé části knihy popisoval Drobník možnost vzestupu monarchismu v Čechách tak, 
jako by tato fáze byla již minulostí a dějinami. Nové předsednictvo strany přijme nadějný 
koncept nazvaný Ostrovy království. Monarchisté na místní úrovni se začnou přátelit 
s místními vojensko - historickými jednotkami, někteří vstupují do jejich spolků. Monar-
chistický internetový měsíčník začne věnovat několik stránek akcím a propagaci těchto 
jednotek. Je jim pozvolna dodávána monarchistická idea a tím jejich hra na historické 
vojáky dostává jakýsi vyšší smysl. Hoši v uniformách náhle vědí, proč to vlastně dělají. 
Přestává to být pouhé divadlo. Politická strana navazuje kontakty s růzmnými nepolitic-
kými hnutími monarchistického a konzervativního typu. Narůstá také spolupráce s kato-
lickou církví, zejména poté, kdy je papežem blahoslaven Karel Rakouský, poslední panu-
jící český král. V kostelích jsou za Karla slouženy mše, při kterých asistují i vojáci v uni-
formách. Propojují se základní konzervativní prvky náboženství, vojska a monarchistic-
ké politiky. Strana zůstává stále stejně málo početná, ale přerůstá v jakousi agenturu šir-
šího hnutí či tažení proti liberalistům, relativizaci hodnot a proti rozpadu společnosti. 
  Ve třetí části Drobník popsal plán obnovení monarchie zdola. Byla založena databáze 
pozemků a nemovitostí všech příznivců myšlenky jako obnovené Zemské desky králov-
ství. Sama strana nakupovala pozemky. Byly vytvářeny určité malé územní enklávy, kte-
ré ovládli monarchisticky a konzervativně myslící lidé. Tyto enklávy vznikly v odlehlých 
oblastech s dostatkem orné a lesní půdy. Svět se totiž podobá pralesu a prales byl kdysi 
kultivován kolonizačními církevními řády a zakládáním klášterů. To se nyní opakovalo 
v jakési sofistikované formě. Zásadní změna spočívala v tom, že si monarchisté v určitém 
okamžiku přestali na monarchii hrát a začali ji žít. Monarchisté se v jednu chvíli začali 
sestěhovávat do oněch enkláv, kde si nakoupili pozemky a baráky. Začali tam hospodařit 
i podnikat. Drobník doporučoval rustikální základ hospodaření, aby byla enkláva samo-
zásobitelná, ať by se již se světem kolem dělo cokoliv. Očekával se totiž další rozpad civi-
lizace. Enklávy byly ale zajištěny i po stránce řemeslnné a výrobní. Domy ve městech se 
pronajímaly, a tím byly získávány další prostředky. Každá enkláva měla své zdroje ener-
gie a materiálů, fungující družstevním způsobem. Měla být co nejvíce nezávislá na cent-
rálních monopolních rozvodech a sítích. Měla své lékaře a učitele. Sama si začala vycho-
vávat své děti v tradičních hodnotách a měla hodně dětí. V enklávě byl od začátku zajiš-
těn silný duchovní základ, tedy dobrý a aktivní farář. Politická aktivita se zcela soustře-
dila na komunální volby a monarchisté demokratickou cestou začali ovládat posty míst-
ních starostů a obecní zastupitelstva v okolí každé enklávy. 
  Tento plán ostrovů království byl koordinován mužem, jenž zastupoval krále v nepo-
tomnosti, tedy regentem. Byly dodržovány zákony státu a republiky, ale ostrovy žily i 
podle vlastních pravidel, které schvaloval obnovený zemský stavovský sněm s regentem 
v čele. Protože se předpokládalo, že přijde doba, kdy bude nutno tyto prosperující ostro-
vy bránit, vznikla tradiční dělba práce a společenská smlouva mezi výrobcem a vojákem. 
Existoval centrální vojenský štáb aliance, který koordinoval místní štáby obnovených 
vojensko-historických pluků. Každý ostrov byl tedy zajištěn muži, kteří se obraně a vo-
jenství věnovali profesionálně a určitou částí osob, které žily civilně, ale podřizovaly se 
dobrovolně miliční službě. Každý obyvatel ostrova musel za své členství a bezpečí při-
jmout určitý díl rizika a odpovědnosti. 
  Enklávy se brzy začaly od svého okolí viditelně lišit. Nekradlo se v nich, lidé zde žili 
podle křesťanských zásad, měli velké rodiny, byli svým způsobem disciplinovaní a pěs-
tovali mnohé tradice. Lidé zde byli přátelští, žili spolu rádi a měli takříkajíc jasno. Něče-
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mu věřili a pro něco pracovali. Všechno zde fungovalo. Žilo se samostatně, ale přece na 
jakési komunitní bázi. Nešlo o žádné historické skanseny, ale o živé zárodečné buňky 
moderní monarchie. Tyto buňky zvolna narůstaly a množily se, protože jejich příklad 
přitahoval další osadníky. Ti byli přijímáni jen poté, kdy souhlasili s tím, že se dobrovol-
ně podřizují určité hierarchii, zásadám křesťanství a monarchie, a pochopitelně i vnitř-
ním zákonům ostrova. Ostrovy pravidelně objížděl regent a členové sněmu. Vznikalo ně-
co jako mormonské kolonie v Utahu, ale křesťansko-monarchistického typu, které pro-
sperovaly a ukazovaly, jak má fungovat lidská spořádaná společnost, na čem je postave-
na evropská civilizace. 
  V poslední části popisoval Drobník, jak měly ostrovy království stále větší vliv a po-
stupně se spojovaly. V určité fázi, kdy bylo jasné, že projekt je životaschopný a zcela re-
álný, se přidala šlechta se svými velkými majetky a také církev odloučená od státu s ma-
jetky získanými v restitučních řízeních. Vytvářela se stále sofistikovanější struktura bu-
doucí monarchie a Česká republika stále více představovala jen jakousi institucionální 
slupku bez obsahu, zatímco monarchie již uvnitř ní rostla a žila svým vlastním životem.    
  Nedočetl jsem to. Tohle mi stačilo k pochopení. 
- Zásadní změna je v tom, že si monarchisté v určitém okamžiku přestali na monarchii 
hrát a začali ji žít, zopakoval jsem si nahlas. 
  To byla ona změna, kterou jsem pozoroval na Pětatřicátnících, a která mi byla záhadou. 
Drobník nenapsal román, ale návod maskovaný za román. Detailní propracovaný návod, 
jak obnovit v ateistických, pohanských a husitských Čechách křesťanskou konzervativní 
svatováclavskou monarchii. Asi ten návod sám nevymyslel, jen ho popsal, aby se jím 
mohli všichni jednotně řídit. Rozpracoval ho do fází a etap, aby všichni rozuměli, co je 
právě jejich úkolem, co je zapotřebí udělat nyní, co přijde zítra a jaká bude další etapa. 
Začali makat podle plánu. Nebylo to žádné hurá, ani revoluce, ani jakákoliv forma pře-
vratu. Byl to přerod naplánovaný na desítky let. Napsal to tak, že tomu uvěřili. To bylo to, 
co se tu dělo. 
  V Plzni proběhla první fáze. Vzali to vážně. Pospojovali se a dohodli se. Začali skupovat 
nemovitosti a vážně se připravovat na pozvolný přesun do svého ostrova. Jakoby se 
chystali odplout do Ameriky a vybudovat tam nový svět. Chtěli nový svět, ale na bázi a 
uvnitř toho starého. Jenže ani tohle nebyla evakuace. Byl to plán, ale ne evakluační. 
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E plán 
středa 14. října 

 
  Další den (ve středu) jsem vylíčil Tvrďákovi o čem je Drobníkova kniha, a zabralo mi tři 
hodiny, než všechno pochopil. 
- Já si to snad i přečtu, usoudil. – Nechci vypadat jako cvok, ale tohle se mi docela líbí. Je 
přece spousta bláznů, co se bojí rozpadu světa a civilizace, tak se snaží budovat nějaký 
osady nezávislý co do zdrojů jídla a energie. Vem si, kolik pitomců uvěřilo v konec světa 
podle mayskýho kalendáře a v roce 2012 začali budovat protiatomový kryty, skupovat 
trvanlivý potraviny a monočlánky do baterek. Tohle se mi zdá jiný, mnohem serióznější. 
Tihle myslí na všechno a mají to promyšlený do budoucna, až do konce. Morálka, škol-
ství, vojsko a politika, všechno provázaný. Tihle odcházejí na venkov, aby byli stranou, 
než se ten jejich systím v klidu zaběhne a osvědčí. Ale chtějí se vrátit, až budou silnější a 
bude to vyzkoušený. 
- Vraždí se kvůli tomu, upozornil jsem ho. 
- Kvůli tomuhle asi těžko, oponoval. – Jestli je tohle ten jejich velkej plán, to jejich tajem-
ství, tak je to přece úplně veřejný. Každej si může tu knížku koupit a přečíst. Je to návod, 
se kterým se oni nijak netají. Nemusí nic skrejvat, je to dokonale utajený, protože je to na 
očích. Jasně deklarovaný cíle a metody. Politická sci-fi. Proč by kvůli tomuhle měl někdo 
vraždit? Zároveň to vysvětluje to jejich hromadění materiálu a odborníků. Není v tom nic 
protistátního ani nezákonnýho. Pokud nekradou, je všechno, co dělají sice na pohled 
bláznivý, ale v souladu se zákonem. A je to dobrovolný. Vždyť já bych se k tomu možná i 
s chutí přidal. A to nejsem žádnej monarchista. I když… co já jsem? 
- A co E plán? kazil jsem mu nadšení. 
- No, to je přece… Počkej. Ty myslíš, že Evakuační plán není tohle? 
- To určitě není. Drobník tu nepopisuje evakuaci, ale pozvolný a klidný přesídlení. Ostro-
vy království se mají budovat desítky let. Zakládat silný rodiny, vychovat houfy malejch 
monarchistů, osvědřit se, získat si lidi a jenom postupně růst v mezích možností. Evaku-
ace je něco rychlýho, co se dějě na signál, na písknutí. Evakuace je poplach. 
- Jo tak… 
- Já myslím, že sice naplňujou ten Drobníkův plán, ale něčeho se bojí. Asi mají ještě jeden 
plán pro případ, že by došlo k něčemu nenadálýmu. Že by svět nevydržel a civilizace by 
se propadla do anarchie nějak rychle. Že by se zhroutila, zákony by nikdo nevymáhal, lidi 
by začali rabovat a vraždit se navzájem. Určitě s něčím takovým reálně počítají. V tako-
vým případě si nejspíš naplánovali, že by se ani oni neohlíželi na zákony a přešli by hned 
na ty svoje vlastní zákony. Poslouchali by jenom svoje šéfy. Pozvolnýmu přesídlení může 
například velet Vašíček a ten šéf místní monarchistický buňky, ale kdyby došlo na lámá-
ní chleba, převzali by velení z hodiny na hodinu ti skutečně schopní. Například Drobník. 
V tu chvíli by totiž nastal cvrkot. Nastarovat auta a náklaďáky, odvézt do enklávy rodiny. 
K tomu jsou třeba seznamy. Kdo kde bydlí, jaký kdo vlastní auta, s kým se počítá. Tako-
výmu Šroubovi najednou zazvoní telefon a ozve se smluvený heslo. On vytáhne seznam, 
nastartuje svoji káru a přesně ví, koho má kde vyzvednout, koho odvézt nejdřív, pro ko-
ho se vrátit. Potom odvážet zásoby a především zbraně, protože pro první období by 
musela nastoupit tvrdá vojenská organizace. Rafanovi zazvoní telefon a on odveze celý 
svoje skladiště za krámem. Hřebíkovi zazvoní telefon, on vyzvedle ještě další dva svo-
bodný mládence, co nemaj rodiny, a pojedou vybrat místní  Lověnu a vůbec obchody se 
zbraněmi. Willi se Škvorem zavolají na určitý utajený čísla, a někdo jim otevře vojenský 
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a policejní skladiště. Ze Škodovky se musí odvézt stroje a materiál, a potom zmizet z civi-
lizace beze stopy. Nechat tady ty pitomce, aby se vyvraždili navzájem při rabování su-
permarketů. Opevnit se v enklávě u Konstantinek, podřídit si místní obyvatelstvo a zapo-
jit ho, ať se mu to líbí nebo nelíbí. Podnikat výpady do okolí a svážet, co se kde dá získat. 
Na jaře zasít na polích, evidovat dobytek a zvířectvo, postavit sluneční, větrný nebo vod-
ní elektrárny, zřídit a rozvěhnout dílny. Z chlapů udělat dělníky a rolníky s vojenskou 
povinností a výcvikem. Prostě přežít stranou od epicentra zhroucení. Přežít dvě nebo tři 
zimy a odrazit případný nájezdy hladovců z měst. Až vymřou pitomci, začít se pomalu 
rozšiřovat. Zlikvidovat všelijaký polovojenský bandy co rabujou a nomády bez civilizace. 
- Jasně, kývl Tvrďák. – Myslíš něco, jako Malevil. Tohle už by protizákonný bylo. A byla 
by to evakuace. Jenže taková situace ještě nenastala a právně by se to dalo hodnotit jako 
zločinný spiknutí. Jestli existujou takový plány, určitě je chtějí utajit, a znají je jen velite-
lé. Ostatní znají jen svůj dílčí úkol, kdyby se to písklo. Líbí se mi na tom, že nechtějí diktá-
tora. Ten nápad s nepřítomným králem, na kterýho se čeká, je vychytanej, protože z kaž-
dýho jejich šéfa dělá jen sluhu, kterej to připravuje pro krále, až jednou přijde. Je předem 
jasně daný, co je království a co není, co takovej regent může a co nesmí. Nikdo nemůže 
bejt velkej pán, protože na velkýho pána se čeká. 
  Tvrďák měl pravdu, ale jeho rostoucí sympatie k tomuto hnutí mne nějak iritovaly. 
- Víš, pokračoval, - Já nesouhlasím s vraždou a chci s tebou vypátrat vraha, ale na druhý 
straně, pokud chtěl někdo vyzradit ten jejich evakuační plán, tak jim rozumím. Pokud 
jsou přesvědčení, že má ten plán zachránit společenství i s rodinami, pak to je dost silnej 
motiv. 
- Může to bejt i jinak, uzavřel jsem neutrálně. – Možná jsme něco pochopili, ale k vypát-
rání vraha tím nejsme ani o krok blíž. Ten materiál, co shromažďujou, nemusí bejt vše-
chen získanej legálně. A kdyby něco z toho ukradli nebo defraudovali a takovej Zaremba 
je za to chtěl prásknout, taky by jeho vražda byla jen zachránou společenství i s rodina-
mi, ne? Tak jsi to myslel? 
- Ne, řekl Tvrďák rezolutně a přesvědčil mne, že si ještě zachoval zdravý rozum. - Neby-
la, protože zákony ještě platí a anarchie nenastala. Podle mě mají právo plánovat, ale ne 
jednat, jako by už zákony neplatily. Ale ani já jsem od včerejška nezahálel. Tak poslou-
chej Holmesi. Poptal jsem se na Zarembu. Původně jezdil s Vašíčkovou kompanií, ale v tý 
kompanii byl i Šroub, a to je přesně ten typ pitomce, kterej je přesvědčenej, že jediným 
smyslem chlapskýho života je bejt samcem. Šroub je prej dost dobrej kumpán a spolehli-
vej voják, až na okamžik, kdy se na scéně objeví ženská. Jakákoliv. V tu chvíli se prej 
Šroub zblázní, začne shazovat ostatní chlapy a odstraňovat konkurenci, je schopnej se i 
poprat, aby tu ženskou dostal. Naprosto není schopnej repektovat pravidla, ani manžel-
ství ani cokoliv jinýho. Programově a cíleně se během let snažil úplně každýmu chlapovi 
z jednotky svést holku nebo manželku. Bylo mu úplně jedno, jestli je hezká nebo ošklivá, 
tlustá nebo tenká, jestli má děti. Bral to jako volnou loveckou soutěž, ve který musí nad 
jinejma chlapama vyhrát, protože jinak by nenaplnil svý poslání samce, nebo co… Auto-
maticky předpokládal, že o totéž se snaží každej chlap na světě, a že to nemá co dělat s 
kamarádstvím, nebo asi, že je to takovej sport v rámci kamarádství a každej chlap to mu-
sí uznat. 
  Byl zřejmě úspěšnej jen se Zarembovou ženou, ostatní manželky ho poslaly do háje a 
chlapi se mu vysmáli. Ale u Zremby se mu povedlo rozbít manželství se dvěma dětma. 
Ostatní odmítli Šrouba zmlátit nebo vyloučit, protože je nijak neohrožoval a jinak to byl 
dobrej voják i kumpán. Zarembu to naštvalo a přešel do Škvorovy kompanie. Zanevřel na 
celou Vašíčkovu kompanii a snažil se rozdmýchávat neshody mezi Škvorem a Vašíčkem. 
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Zaremba jezdil na akce a byl i nějak prospěšnej, protože šil a vyráběl součásti výstroje, 
takže u Škvora ho brali a i kluci od Vašíčka od něho občas něco kupovali.  
  Tak. To jsem se dozvěděl, a dál se domýšlím tohle: Když začali pracovat na tom Evaku-
ačním plánu, Vašíčka to se Škvorem smířilo. Obě kompanie se zase začaly chovat jako 
jeden pluk a Zeremba to těžce nesl. Když pochopil, že Šroub patří do nějakýho užšího re-
alizačního štábu, začal přemejšlet, jak by to celý shodil. Asi od nich chtěl odejít úplně, ale 
před tím ještě pořádně prásknout dveřmi. Zaremba asi záhy pochopil, že existuje nějakej 
evakuační plán, a že jde o vážnou věc, nejspíš na hraně se zákonem. Možná se dozvěděl 
věci, který se dozvědět neměl. Kdyby se mu to celý povedlo získat a předat novinám ne-
bo policajtům, pomstil by se Šroubovi, a pomstil by se ostatním, že Šrouba nevyhodili a 
že s ním dál kamarádí. Ale Zeremba neměl důkazy. Nejak nepostřehl, že nejde o aktuální 
plán, ale o plán pro případ, kterej ještě nenastal, ale co kdyby nastal. Myslel si, že to chtě-
jí provést v nejbližší době. Kdyby získal originál toho plánu, měl by důkaz, možná s pod-
pisy šéfů a s razítkem pluku. Ostatní zase pochopili, co chce Zeremba udělat, a nalíčili na 
něj past na loňský bitvě.  
- To ti řekl kdo? 
- Poskládal jsem si to z povídání asi tří lidí od Pětatřicátníků. Zkrátka to vypadá, že i v 
tom štábním stanu před rokem už o Zerembovejch zrádcovskejch spádech věděli, ale 
nemohli ho obvinit, dokud se neusvědčí sám. Protože se ztratila ta kabela s plánem, měli 
za to, že se usvědčil, šli po něm a zabili místo něj Filipce. Asi pak Zarembu celej další rok 
hlídali, ale on se nijak neprojevoval a o vraždě nejspíš nevěděl. Pak se našla mrtvola a 
Zaremba si uvědomil, že o něčem přece jen ví, protože si vzpoměl, že tenkrát viděl tu 
uniformu. Udat je za vraždu bylo ještě mnohem lepší pomstou, než je udat kvůli plánu. 
Oni si taky uvědomili, že viděl uniformu, že o vraždě ví, a že má dlouhodobý tendence je 
všechny potopit, aby se pomstil Šroubovi. Tak ho sejmuli v letošní bitvě. Pro jistotu. 
- Pomsta?, řekl jsem. – To by byl motiv, kterej se bude dost špatně dokazovat. 
- Říkám jen, co jsem slyšel, pokrčil Tvrďák rameny. – Možná si to vymysleli jako verzi, 
aby nám zamotali vyšetřování, ale měl jsem dojem, že to říkají vážně. Mluvil jsem 
schválně s klukama, kteří mají na dobu vraždy Filipce alibi a nemohli Filipce pronásle-
dovat, protože nebyli ani na noční bitvě a mají svědky, že v tu dobu byli ve městě v tělo-
cvičně, kde měli spaní. Jo, a Zaremba byl s nimi v tý noční bitvě. Nejmíň dva to dosvědčí. 
Takže jsi měl nejspíš pravdu. Kabelu nemohl ukrást on, jestli se ztratila během bitvy. 
- Pořád hledáme pravej evakuační plán, usoudil jsem. – Drobníkova kniha nezakládá na 
žádnej trestnej čin. Je to jen literární fikce. Pokud ten materiál, co shromažďujou, nekra-
dou, jsou čistí. Není zakázáno skupovat někde pozemky a baráky a plánovat, že se tam 
všichni odstěhujou. Nikdo nemůže bejt souzenej za to, co možná chtěl udělat, ale neudě-
lal. Jedině, jestli existuje evakuační plán, ve kterým se výslovně uvádí, že ti a ti lidé mají 
v úmyslu porušit zákony státu, ukrást co se dá, odvézt to ke Konstantinkám a tam hájit 
s pomocí nějaký soukromý armády, nota bene prohlásit se za samostatnej stát, jedině 
pak by to bylo zločinný spiknutí. A pak by to zakládalo věrohodnej motiv k vraždě. 
- No tak uhodíme na Vašíčka a budeme předstírat, že o tom jejich plánu víme už všechno. 
- Ještě ne, napadlo mne. – Nejdřív si vyjedeme do Domaslavi. Chci ten kraj vidět. Ten je-
jich Ostrov království. Centrem týhle enklávy je určitě Drobníkova fara. Koupil ji nedáv-
no od církve za pouhejch 120 000, takže bude v dost tristním stavu. Určitě tam sám ještě 
nebydlí, ale to neznamená, že se tam nic neděje. Jenom tak by to všichni nekupovali. 
- Copak o to, čas máme, auto taky, souhlasil Tvrďák. – Nic proti menšímu vyvětrání moz-
ku. Ale přijedeme tam už skoro za tmy. 
- Přesně to potřebujeme. 
  Nejdříve jsme spořádali včerejší dršťkovou. 
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  Vytiskl jsem příslušné mapy, vypsal jsem si tamní majitele nemovitostí a začali jsme se 
oblékat do terénu, tedy do maskáčů. Vyráželi jsme do venkovského kraje hluboko do Su-
det a to chtělo dobré boty, baterky s nastavitelným paprskem, dobrý fotoaparát, daleko-
hledy s noktovizorem a spoustu dalších věcí. Do džípu jsme hodili spacáky a plachtu, 
kdybychom byli nuceni někde venku přenocovat. Byli jsme staří vandráci a na lov jsme 
zdaleka nevyráželi poprvé. 
 
  Vyhnal jsem kocoura na předsíň a nechal v jedné místnosti rozsvíceno, aby si případný 
chmaták brousící údolím kolem chat nemohl být jistý, kdo je uvnitř. Pak Tvrďák odpíchl 
od vrat a přes město nás dostrkal na severní předměstí, na výpadovku směr Karlovy Va-
ry. Po té už se mohl pořádně rozjet. U Štipoklas odbočil doleva na západ a klesal dolů do 
údolí Úterského potoka. Tady už jsme kraj znali z vadnrů a měli ho prochozený. 
  Světlo bylo mdlé a nebe zatažené na déšť, když jsme se prohnali Konstantinkami. Lidé 
někam zalezli a v tuhle dobu tu moc lázeňských hostů nepobývalo. Celý kraj vyhlížel pus-
tě a opuštěně. Nevedly tudy žádné významné silniční tahy na západ do Němec. Na zápa-
dě a na severu blokoval krajinu Císařský neboli Slavkovský les a větší koridory vedly na 
jihu údolím Mže k Chebu nebo Tachovskem na Přimdu. Sem zajížděl pouze ten, kdo tady 
konkrétně něco hledal. 
- Jsme tu moc brzy, řekl jsem Tvrďákovi, když projížděl Kokašicemi. – Začíná se stmívat, 
ale ještě je vidět a v malých vesnicích by si nás někdo všiml a zapamatoval podle auta. 
- Dobře, tak se na to nejdřív podíváme z nadhledu, souhlasil a odbočil polní cestou dole-
va nahoru. 
  Věděl jsem, že to je turistická cesta nahoru na zříceninu hradu Krasíkova. Na úpatí kop-
ce se sice bělal zákaz vjezdu motorových vozidel, ale v tuhle dobu, ve všední den se těžko 
někdo zdržoval na hradě, nebo kontroloval, zda nahoru nejezdí neukáznění turisté auty. 
Cesta obtáčela kopec a do nádvoří vbíhala od jihovýchodu. V létě bývaly nahoře různé 
atrakce, někdy rytířské šermovačky, bitvy a turnaje, takže cesta pro auta uzpůsobená 
byla. Vozili sem auty zásoby a vybavení. 
  Na hradě skutečně nikdo nebyl, jen tu hvízdal vítr mezi polorozpadlými zdmi. Jedinou 
stopou lidské činnosti byla nová stylová vrata do kostela, který zřejmě začaly opravovat 
místní nebo církevní úřady. Šli jsme na severozápadní konec hradeb, které tu vybíhaly 
protáhlou baštou nad vysokou čedičovou skálu a vytvářely oblíbenou vyhlídku do kraje, 
hlavně do údolí Hadovky. Proti nám fičel ze severu dost ostrý vítr. Celá zdejší krajina le-
žela o něco výš, než Plzeň a vždycky měla drsnější podnebí. 
- Podívej, řekl starý válečník Tvrďák. – Tady odsud to najednou dává smysl. Teď to vidím 
docela jasně. Na sever od nás je Ovčí Vrch s rotundou a jedinej přístup do údolí Hadovky 
je silnice mezi tímhle hradem a Ovčím Vrchem. Tohle sedlo pod námi. Na východní stra-
ně vede jedinej přístup přes Domaslav. Jinak jsou všude kolem kopce a lesy. Tenhle troj-
úhelník chrání dost velký plochy úrodnejch polí, na východ k Čelivi a k bezdružický trati. 
Když sem na hrad a naproti k rotundě umístíš po minometu a kulometu, nedostane se od 
západu do údolí nic, kromě tanku.  
- Proto má Vašíček doma protitankovej kanón. 
- Čtyřicet sedmičku. To by mu na moderní tanky moc nepomohlo. Ale na cokoliv jinýho 
jo. Podívej, když tady postavíš palebnou uzávěru, ochráníš celý ty pole a statky, kdyby 
vyrostla úroda. Když umístíš centrum do Domaslavi, je to chráněný ještě údolím říčky. 
To údolí navíc umožňuje nepozorovatelný přesuny na křídla. Obchvaty. K Domaslavi se 
nikdo nedostane ani ze severu, ani z jihu. Z východu je za Lestkovem docela hluboký a 
strmý údolí Kosího potoka. Máš tedy obdélník zhruba 10 krát 8 kilometrů se spoustou 
orný půdy, pastvin a různejch zařízení. Ze západu a z východu je to území chráněný údo-
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lími Hadovky a Kosáku. V obou údolích probíhá předválečná linie betonovejch řopíků, 
který jsou mimochodem rekonstruovaný klukama z kávéháček ze Stříbra. Tady z hradu 
je vidět hodně daleko na zbylý tři směry. Chci říct, že Domalsav je jedna z nejlepších stra-
tegickejch pozic, jakou jsem kdy viděl, kdyby došlo na nějaký tahanice. Jestli se rozhodli 
opevnit tady, tak místo vybíral člověk, kterej o válčení něco ví. 
- Rozumím, kývl jsem. – Je to chudej kraj a není tu práce. Hodně místních polí vypadá, že 
už je místní pár let neorají. Mění to na louky a i ty zarůstají bodláčím a trním. Jenže sou-
časní majitelé myslí na prodej a na export, proto se jim zemědělství nevyplácí. Když se tu 
usadí společenství, který bude usilovat o soběstačnost, začne pěstovat pro sebe a život 
se obnoví. Tahle velká usedlost pod námi, u který jsme odbočili ze silnice, to bejval určitě 
pivovar a rozsáhlej panskej dvůr, potom velkostatek. Dneska je to pustý, ale ještě obyva-
telný. Stačilo by to jen trochu opravit a oživit. Spousta budov. Dílny, stáje, skladiště, skle-
py a podobně. Dneska by ti to prodali pod cenou a rádi. A kdyby došlo na evakuaci a při-
jela sem banda ozbrojenejch Pětatřicátníků, tak ten areál prostě zaberou ve jménu krále. 
- Odsud a z Ovčího Vrchu odnaproti to spolehlivě pokryješ palbou, promýšlel Tvrďák. – 
Stačí ti držet jednu z těch pozic a ke statku se nepřiblíží ani celej prapor vojska. V noci se 
dají instalovat světlomety. S průměrně vybavenou dílnou můžeš vyrábět miny, naklást 
minový pole nebo natáhnout ostnatej drát. Ten, kterýho má Vašíček plnou kůlnu.  
- Lidi odsud prchají do měst. Za prací a za kulturou, dedukoval jsem dále. – Vesnice se 
vyprazdňujou. Mládež prchá všechna. Hospody se tu zavírají, protože nevydělají. Dvě 
třetiny budov v kraji jsou už jen chalupy pro lufťáky na víkendy, a i ti sem jezdí jen zříd-
ka. Koní a krav jsme viděli už jenom pár kusů. Není odbyt. A bejvaly tady mnohosethlavý 
stáda, co pamatuju. Nemovitosti, budovy a pozemky tady musí bejt levný. Od Domaslavi 
na východ je to ještě lepší. Víc pastvin a polí. Ten obdélník mezi Hadovkou a Kosákem by 
uživil tisíce lidí. 
- Ideální místo, potvrdil kolega. – Tak jedeme, už je skoro tma. 
 
  Profrčeli jsme Domaslaví jako ti, kdo jen projíždí. Na horním konci vsi stál starý, málo 
udržovaný hřbitov s kamennou zdí, za kterou Tvrďák zajel a zaparkoval. Byl to už spíše 
jen pozůstatek z dob, kdy tu vládla rušná a pokročilá civilizace sudetských Němců. Mno-
ho náhrobků mělo německá jména a hřbitov obepínala alej hodně starých a mocných 
kaštanů. Nehořela tu žádná svíčka. 
  Šli jsme jen nalehko okolo hřbitovní zdi dozadu do lesa a z něho na pole. Po poli jsme 
obloukem obcházeli vesnici ze severu a orientovali se podle štíhlé věže kostela. U kostela 
musela být fara. Domaslav vlastně ani nebyla vesnice. Dříve ano, ale dnes tu zůstaly trva-
le obydlené asi tak tři chalupy. Než jsme vyrazili, podíval jsem se do katastru. Skoro 
všechno vlastnili lufťáci. Tedy, jen zdánlivě. Katastr ukazoval 27 popisných čísel. Tři byla 
obydlena trvale a čtyři byla zapsána v korunních Zemských deskách. 
- Svítí čtyři chalupy, řekl Tvrďák polohlasem, aby na nás neupozornil psy. – Tři místní 
plus jedna. 
- Jasně. Pokud tu monarchisti jenom kupují chalupy a postupně je sem jezdí opravovat a 
připravovat na pobyt, pak je zbytečný hlídat písek a cement. Ale pokud je tady už teď co 
hlídat, musí tu mít alespoň jednoho hlídače. Někoho, kdo se třebas živí počítačem, potře-
buje internet, ale nepotřebuje jezdit moc často do města. 
- Třebas Drobník, navrhl Tvrďák. – Spisovatel. 
- Jo. Ten koupil faru, ale v tý se nesvítí, jak koukám. Drobník nemá auto a ještě nedávno 
ho Twodance vyslýchal v Plzni. Má v Plzni byt. Ten tady ještě bydlet nebude. 
- Možná tu mají jednu obyvatelnou chalupu a střídají se v ní po tejdnu jako hlídky. 
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  Pokud zde již vojáci někoho měli trvale, zřejmě nebydlel přímo na faře, ale jinde ve vsi, 
ve své vlastní, již zařízené nemovitosti. Občas třebas vycházel na obchůzky a hlídal 
všechny královské nemovitosti. Nesměli jsme tedy žádným způsobem ztropit hluk a 
spustit poplach. Pokud se budeme chovat tiše a nenápadně, nikdo by nás nemusel honit, 
protože vojáci ještě asi nečekali, že by si dal někdo dvě a dvě dohromady a vyrazil pátrat 
po tajemství Zemských desek. Pokud zde byl hlídač, jeho bdělost nebyla ještě na úrovni 
prvního stupně ohrožení. Byla úměrná očekávání nějakého příležitostného zlodějíčka. 
  Fara stála stranou od centra vsi, poněkud vysunutá v rozlehlé zahradě do polí na seve-
ru. Mohli jsme se k ní dostat, aniž by se ve vsi rozštěkali psi. Pochopitelně jsme nesvítili. 
Zahrada, pokud jsem mohl ve tmě posoudit, byla zpustlá a plot ze shnilých planěk na ně-
kolika místech spadl. Nebyl problém se dostat dovnitř. Tvrďák prostor před námi pro-
pátral dalekohledem, protože noktovizor by ukázal jakýkoliv napjatý drát. Neviděl žádný 
a na žádný jsme nenarazili. Listí ještě neopadalo a pod nohama nám nešustilo. V zahradě 
jsme obešli ohniště a dostali se na malé nádvoří. Patrová fara mohla být nejméně dvě 
stovky let stará, nebo i více. Solidní budova s tlustými zdmi a mnoha místnostmi uvnitř, 
nepochybně důkladně podsklepená. Na obě strany k ní mnohem později někdo přistavěl 
dvě křídla nízkých hospodářských budov zalomených tak, že vše tvořilo písmeno U.  
  Nikde se nesvítilo. Tvrďák obcházel dům a nakukoval do přízemních oken, jestli někde 
neuvidí blikat kontrolku bezpečnostního systému. Pak vytáhl z kapsy kleštičky a otevřel 
s nimi plechová dvířka elektrorozvodu. Jističe uvnitř byly vypnuté a hodiny stály nehyb-
ně. Kdyby uvnitř někdo byl a třebas spal a měl zhasnuto, elektřina by byla zapnutá. Z 
komína nešel žádný dým. Také nástražné a hlídací systémy potřebují elektrický zdroj a 
baterie vydrží málo. Nic takového zde nebylo. 
- Tady asi nic nebude, prorokoval. – Tedy nic oficiálního a moderního. 
  Možná měl pravdu, protože zahrada i budova vypadaly hodně staře a zpustle. Omítka 
opadávala ve velkých plátech, všude se povalovalo nějaké haraburdí, zbytky prken a ci-
hel. Jenže co nejlépe odradí zájem zlodějů, než právě zpustlý vzhled budovy. Ve tmě se 
nedala zkontrolovat střecha. Pokud má někdo zájem o to, aby budova plnila svůj účel, 
vždycky nejdříve opraví střechu a okapy. 
- Počkej, kývl jsem na Tvrďáka a přešel k nejbližšímu přízemnímu oknu. Pod ním, těsně 
nad zemí bylo malé sklepní okénko. Pootevřené, asi aby sklep větral, než přijdou mrazy. 
Jenže obě za masívní čtverhrannou mříží. Nastavil jsem si baterku na tenký paprsek a 
pod čepicí posvítil na ukotvení u obou mříží do zdi.  
- Vidíš? Čerstvej cement. Ty mříže taky nejsou ani trochu zrezlý. 
  Odstoupili jsme. Zamřížovaná byla všechna sklepní okénka fary a všechna velká okna v 
přízemí. Stejně i okénka hospodářských budov. Dovnitř se nedalo vlézt oknem, leda v 
patře, asi šest metrů nad zemí. A ještě bych musel nějaké rozbít. Případný zloděj musel 
nutně dospět k závěru, že dovnitř se dostane pouze dveřmi. 
  Řekl jsem to Tvrďákovi a on se rozhodl riskovat. Během pěti minut vyháčkoval dva pa-
tentní zámky hlavních dveří, k nimž se stoupalo po žulovém schodišti o pěti stupních. 
Pak nesmírně pomalu stiskl kliku a otevřel křídlo směrem ven. Nic se nestalo a z temné-
ho obdélníku uvnitř zavanul kamenný syrový chlad. Již jsem nepochyboval, že dům je 
prázdný, protože uvnitř se určitě nikde netopilo. Vzduch by nebyl tak ledový, kdyby ano. 
  Tvrďák mi naznačil, abych odstoupil stranou a opět propátral vnitřek budovy daleko-
hledem pro noční vidění. Pak se otočil, podal mi dalekohled a ušklíbl se. 
- Tady asi něco bude, opravil svoji předchozí domněnku. 
  Noktovizor ukázal několik metrů dlouhou chodbu se schodištěm vzadu. Drátek byl na-
tažený dole, sotva patnáct centimetrů nad podlahou. Vedl mezi dřevěnými rámy proti-
lehlých bočních dveří a vlevo jeho konec zakrýval plechový kýbl s hadrem a koštětem. 
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  Tvrďák se ještě rozhlédl, jestli tu není něco dalšího, a šel dovnitř. Překročil drát a roz-
svítil baterku. Prohlédl z druhé strany ukotvení.  
- Hoši jsou bdělí. Pojď se podívat. 
  Zavřel jsem venkovní dveře, aby někdo zvenku nezahlédl světlo baterky. Drát končil u 
krabičky, ve které ležel zapnutý mobil s nastaveným číslem. Nad tlačítkem volání visel 
velký hřebík. Kdyby se někdo dotkl drátu, hřebík by spadl dolů a někomu v blízkém okolí 
by zazvonil mobil.  
- Je vypnutá elektřina, konstatoval jsem. – Někdo sem musí jednou denně chodit vyměnit 
mobil za jinej nabitej. – Opíšu si číslo, jinak to nech nainstalovaný. 
- To asi nebude všechno, upozornil mne Tvrďák. – Ve dne to může kdokoliv zahlídnout a 
překročit drát. Musí tady bejt ještě něco.  
  Jenže nebylo. 
- Něco tu bude, když to takhle hlídají, zamračil se. – Zazvonění uslyší hlídač, a jak zjistí, 
že se mu volalo nebo volá z určitýho čísla, nakluše sem. Určitě nebude volat policajty. 
Buď jich tady je víc, nebo je ozbrojenej. 
  Další nástrahy jsme už ale nenašli. Tvrďák otevřel boční dveře z chodby na obě strany. 
V přízemí vlevo byla kaple se starým harmoniem a malým oltářem, vpravo velká míst-
nost připomínající vojenskou kasárenskou cimru. Několik řad dvoupatrových vojen-
ských kovových kavalců s matracemi, kamna a uprostřed dlouhý stůl. Nějaké skříně. Dal-
ší obytná místnost dále vlevo a vpravo koupelna pro větší množství osob, s umyvadly a 
sprchami, s elektrickým bojlerem na ohřev vody. Ideální kasárna. 
  Vystoupali jsme do patra. Tam se vlevo nacházely dvě další obytné místnosti, vpravo 
kuchyně a jakási společenská místnost. Ve skříních ubikací byly montérky, součásti růz-
ných uniforem, množství bagančat a holínek a různé potřebné věci. Kuchyni vévodila 
velká plochá kamna a dva kredence. Byla vybavena nádobím pro vaření a stravování ce-
lého regimentu.  
- Jestli to Drobník koupil pro sebe, tak musí mít dost početnou rodinu, usoudil jsem. 
  Ve společenské místnosti byla v regálech spousta válečných nebo odborných knih, po 
stěnách malby vojáků v životní velikosti v barevných historických uniformách, zarámo-
vané fotografie a velké mapy. Pochopitelně mne zaujala ta největší. Okna zakrývaly hus-
té závěsy, a proto jsem riskl svícení baterkou. Byla to mapa tohoto kraje. Vojenská speci-
álka s velkým rozlišením a mnoha údaji. Kdosi ji napjal na kus silné hobry a zapíchal do 
ní barevné špendlíky, některé s vlaječkami. Nebyl čas zkoumat, co znamenají, a tak jsme 
mapu důkladně po částech ofotili. Vedle mapy leželo to, co jsem hledal. Složená velká 
plachta papíru. Přesně taková, jakou jsme našli v postranní kapse kožené kabely na 
hromadě smětí v Třemošné. Tenhle evakuační plán byl ale nepochybně pravý. 
  Mapy nebyly všechno. V papírových krabicích od banánů tu byly naskládány tisíce kní-
žek. Namátkou jsem je probral. Pochopitelně převažovala historie a vojenství, ale byly tu 
i učebnice fyziky, chemie a dalších vědních oborů. Byly tu knihy o zahradnictví a země-
dělství, o tkalcovství a o práci se dřevem i kovem. Byly tu učebnice pro nejrůznější ře-
mesla, včetně strojních a elektrotechnických. I ve tmě a namátkou bylo jasné, že jde o 
pečlivě sestavenou obrovskou knihovnu, pro kterou ještě nebyly vyrobeny police. Za-
hlédl jsem krabici plnou logaritmických pravítek a matematicko-fyzikální tabulky. 
  Z chodby vedly další schody na půdu. Tam se pracovalo. Šlo o rozlehlou prostoru pod 
trámy a střechou. Někdo měnil podlahové fošny a místy části starých ohromných trámů 
pod podlahou, zřejmě původně prožraných nebo shnilých. Někdo zateploval střechu ze-
spodu izolací. Měly tu v budoucnu vzniknout buďto další ubytovací prostory nebo nějaký 
velký sál. Uvědomil jsem si, že jestli Drobník koupil takový barák za 120 000 korun, roz-
hodně neprodělal. Měl nejméně třikrát větší cenu i takhle stranou od měst. 
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  Stěny chodeb byly zase plné zarámovaných fotografií a Tvrďák je pilně přefocoval, pro-
tože na nich byly evidentně nějaké nedávné scény odehrávající se zde. Jinde visely různé 
vyhlášky a řády, nařízení, hesla a pravidla. 
  Dole v přízemí zbývaly poslední dveře za koupelnou a za záchodky. Byly zamčené a 
museli jsme si je nejprve odemknout. Vedlo od nich úzké schodiště šikmo dolů, nepo-
chybně do sklepů. Tvrďák opět namísto baterky použil noktovizor a našel tenký ocelový 
drát natažený v polovině schodů napříč. Nebyl u něho žádný mobil, ani výbušnina. Na-
táhli ho těsně pod klenbou, přesně ve výšce, ve které by kdokoliv, kdo scházel dolů, mu-
sel mít čelo. Prudce se svažující schody nutily každého k rychlému seběhnutí a strop nu-
til velkého člověka, aby se sehnul, takže každý kromě vysloveného trpaslíka by si o drát 
spolehlivě udělal řízanec na čele. Takový, aby ho podle něj nebo podle jizvy později po-
znali. Tvrďák drát bez milosti přestřihl a zachránil tak majitele Drobníka od soudní ža-
loby pro ublížení na zdraví. 
- U signálky nahoře nic takovýho nebylo, přemýšlel jsem. - Nezáleží jim na tom, kdo se 
bude potloukat nahoře. Tam to není tak tajný. Chtějí ale poznamenat a pak poznat toho, 
kdo by se dostal sem dolů. 
  Rozlehlé sklepy totiž teprve skrývaly to podstatné. Vojenské i nevojenské bedny s růz-
nými zbraněmi, vše zakonzervované a zabalené v nepromokavých obalech. Velké ple-
chovky s bezdýmným střelným prachem stály naskládané na sobě, vedle nich pod vrst-
vou vazelíny malé lisy na přebíjení vystřelených nábojnic a podobně. Vzpomněl jsem si 
znovu na hromadu pytlů s hnojivem u Vašíčka. S hnojivem, které obsahovalo skoro samý 
ledek, významnou složku k výrově střelného prachu. 
  - Tady jsou ty jejich černý kvéry, odfrkl Tvrďák. – Sem to ulili, aby je policajti nenašli při 
prohlídkách. 
  Vedle pušek a kulometů ve velkých igelitových pytlích stála na špinavé betonové podla-
ze dlouhá nezabalená puška Mannlicher. Tvrďáka pochopitelně zaujala. Byla tu, jako by 
ji někdo vystavil do rány každému, kdo sem přijde. Prohlížel si ji a ze zvyku zkoumal zá-
věr. Na bedně o kterou byla opřena, se povalovalo několik prázdných rámečků na nábo-
je. Tvrďák jeden vzal a zarzil ho do zásobníku. Rámeček mu ale vyskočil zpátky. Zkoušel 
to znovu, ale rámeček uvnitř nedržel.  
  U stěny v jedné místnosti stály narovnány tři bedny s nastříkanými údaji, které označo-
valy munici ráže 7,62 mm. Tvrďák nezaváhal a u jedné odlomil víko. Pak musel ještě 
otevřít vnitřní obal z pozinkovaného plechu. Byla plná krabiček s náboji. S ostrými nábo-
ji. Tisíce ostrých nábojů. 
- To není fara, to je muničák! odtušil s vyvalenýma očima. – Chystají válku? 
- Pacifisti to rozhodně nejsou. Myslím, že se chystají přežít. Ale co? 
  Tvrďák vylovil hrst ostrých nábojů a pět jich napáskoval do rámečku. Pak jej znovu za-
razil do pušky, ale rámeček s náboji opět vyskočil zpět vymrštěný pružinou. Sáhl do zá-
sobníku malíčkem. 
- Ulomenej kolíček, zabručel. – Je rozbitá. Dá se nabíjet jen jednou ranou přímo do komo-
ry. 
- Ale proč tu stojí takhle rozbalená v tom vlhku? Oni přece se zbraněmi zacházet umí a 
hledí si jich. 
- To je samozřejmě divný. Normálně by ji zabalili, i kdyby odjeli jen na pár hodin. 
  Potom se Tvrďák zarazil a sáhl po jiném rámečku. Byl v něm zastrčený jeden ostrý ná-
boj. Tvrďák doplnil další čtyři kulometné náboje a rámeček mi ukázal. Náhle jsem to vi-
děl. Čtyři kulometné náboje měly ostré špičky v jedné řadě, ale poslední, nejspodnější 
náboj, který již v rámečku před tím byl, měl o kousek delší špičku a zakulacenou, bez 
hrotu. Tvrďák zarazil plný rámeček do pušky a držel tam. Nevyskočil. 
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- Takhle se to stalo, řekl. 
- Co se takhle stalo? nechápal jsem. 
- Vražda. Vlastně nehoda. Tohle je vražedná zbraň.  
- Tahle? Jak to víš? 
- Někdo z nich ji měl načerno, vysvětloval. – Proto ji policajti nehledli. Měl ji načerno i 
v loňský bitvě. Má ulomenej kolíček a rámeček uvnitř v zásobníku nedrží. Ten člověk 
přišel na to, že když dá dospod náboj s dlouhou kulkou, nahradí to kolíček a rámeček ne-
vyskočí. Takhle dlouhou ogivální kulku má například originální prvoválečnej náboj do 
Mannlichra. Tenhle. Puška si bere náboje shora. Kdybych teď střílel, nejdřív by vystřelily 
ty čtyři kulomeťáky se špičatou kulkou. Teprve na pátou ránu by vystřelil tenhle origi-
nální. Majitel zbraně to věděl a asi neměl jinou pušku. Musel si do bitvy vzít tuhle. Na-
páskoval tam slepý náboje, ale jen čtyři. Věděl, že může vystřelit jen čtyřikrát, že pátá 
rána by byla ostrá. V bitvě si to ohlídal, ale v noci patřil k partě, která pronásledovala 
zloděje kabely. Zapomněl na to. Chtěli ho postrašit a stříleli na něho slepými. A on v tom 
vzrušení zapomněl, že střílí popátý. Možná už jednu ránu vystřelil někdy před tím a počí-
tal do čtyř, ale ta poslední byla ve skutečnosti pátá. A zabil Filipce. 
- Originální kulkou ze světový války, vydechl jsem ohromením, protože to opravdu dáva-
lo smysl. – Takže ne vražda, ale omyl. Žádná rituální pomsta za pradědečky. Chybička se 
vloudila. A tak tu pušku ihned stáhli a uklidili sem. Ale to bylo před rokem… 
- Bereme ten kvér s sebou, rozhodl Tvrďák. 
- Mrkej, ukázal jsem na ostatní zbraně pečlivě zabalené do igelitu. – Všechno ostatní je 
zakonzervovaný. Jako by sem tuhle pušku někdo vystavil a připravil nezabalenou. A do-
cela nedávno. Je tady vlhko a nemá na sobě žádnou známku rzi. A jako by tady k ní ten 
dotyčnej připravil rámečky a do jednoho strčil originální prvoválečnej náboj. Aby někdo, 
kdo sem náhodou zavítá, všechno dobře pochopil, ačkoliv já bych to nepochopil. Vůbec 
by mně ta puška nezaujala. 
- Mohli tady někomu ukazovat, jak se to tenkrát stalo, mínil Tvrďák.  
– Třebas Vašíčkovi, kterej to nevěděl, ale po našem odhalení to asi chtěl vědět. 
- Možná, připustil Tvrďák. – Ale berem ji s sebou. Twodance bude mít radost. 
  Všechno jsme nejdřív nafotili, aby bylo jasné, kde jsme pušku našli. Pak jsme provizor-
ně uzavřeli bedny. Tvrďák si fotil zblízka nápisy na bednách a výrobní čísla některých 
zbraní. 
  Teď jsme začali spěchat. Neznali jsme všechna signální a bezpečnostní opatření zde in-
stalovaná a přítomnost vražedné zbraně ukazovala, že kdyby nás tu načapali, asi by nás 
jen tak odejít nenechali. Na druhé straně, jak by nás mohli zastavit, když jsme měli tady 
ve sklepě k dispozici tolik zbraní i s ostrou municí? 
  Nemohli jsme za sebou vyháčkované dveře opět zamykat, takže strážce dříve či později 
zjistí, že tady někdo byl. Někdo dost chytrý a opatrný, aby se vyhnul pastem. Zjistí, že 
zmizela puška. Vražedná zbraň. Venku se Tvrďák ještě podíval do jedné z hospodář-
ských budov a musel kvůli tomu odemknout dvoukřídlá plechová vrata, která naznačo-
vala, že by mohlo jít o garáž. I za nimi našel drát při zemi a nalíčený mobil. Nešlo o garáž, 
ale o dílnu. Suchou, prostornou dílnu s elektrickými rozvody a betonovou podlahou. Byla 
plná strojů. Viděl jsem tři soustruhy a univerzální frézku, nějaké stojanové vrtačky, na 
zdech připevněné brusky, hoblovku, cirkulárku, pásovou pilu a další. V policích sady 
fréz, nožů a dalšího nářadí. Police byly přecpané bednami se šroubováky, majzlíky, pil-
kami, rašplemi a pilníky, ale i bednami s hřebíky a šrouby všech velikostí a typů. 
V koutech stály celé lesy lopat, košťat, krompáčů, palic a seker, role drátů a kabelů, lan a 
provazů. V dalším koutě se hromadily kbelíky se zednickým nářadím. Byly tu celé elek-
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trocentrály na naftu a Tvrďák našel u zdi na zemi jednu velkou třímetrovou lopatku 
z vrtule větrné elektrárny. 
  Do druhého křídla jsme nešli. Bylo jasné, že tam někde bude elektroinstalace, kabely a 
křemíkové panely na příjem sluneční energie. Vypadli jsme přes zahradu zpátky na pole. 
Za půl hodiny už Tvrďák startoval a uháněli jsme po silnici na Plzeň. 
- Tak co? otočil se na mne. – Tohle jsi čekal? 
- Jen na tu faru se vejde možná stovka lidí, uvažoval jsem nahlas. – Nemají tam žádnou 
elektroniku, ani náznak počítače, televize nebo něčeho takovýho. Je jasný, že usilujou o 
nezávislej zdroj energie. Větrníky a solární panely. Ta fara je jako kasárna, ale trvale tam 
takhle bydlet nemůžou. Ne s rodinami. 
- Tam bude regent s osobní gardou, domýšlel se Tvrďák. – Vlastně nebude, protože má-
me vraždenou zbraň a víme už skoro všechno. Teď jim to Policajti zatrhnou. 
- Nejsem si jistej. Většina všeho, co jsme viděli, je legální záležitost. Možná ta ostrá muni-
ce a střelnej prach, ale to můžou mít taky nějak legálně, i když to rozhodně neskladujou 
předpisově. Pak se asi nechtějí chlubit černejma kvéry, který si tam ulili před policajty. 
Jinak jim ale nikdo nemůže bránit, aby neskladovali stroje a zásoby materiálu, aby ne-
skupovali baráky v okolí a pozemky. 
- Co ten plánek? 
- Aha, vidíš, natáhl jsem se na zadní sedadlo ke svému zlodějskému vaku a rozbalil plach-
tu. Svítil jsem si na papír čelovkou, abych neoslňoval řidiče. 
- Je to skutečněj evakuační plán, poznal jsem za chvíli. – Mapa, instrukce pro skupiny a 
jejich úkoly pěkně postupně, jeden po druhým a v čase. Jenže… Je to vychytaný. Všechny 
jména jsou změněný. Kdo neví přesně, koho jaký jméno označuje, vůbec neví, kdo má 
jednat podle instrukce. A hele, jsou změněný i jména míst, ulic, obcí. Celá ta mapa je 
změněná. Je otočenej sever a jih. Falešný jsou asi i naprosto všechny názvy na mapě a 
jsou psaný tak, jako by byl sever nahoře, ale nahoře je jih. Poznám, že jde o tuhle krajinu 
jen proto, že jsem to věděl předem. Kdybys nic nevěděl, a toho plánu se zmocnil třebas v 
Plzni, naprosto bys nebyl schopnej poznat, kterou část světa mapa ukazuje. Podle toho 
plánu a mapy se můžou orientovat jen zasvěcení. Kdyby ho takovej Zaremba ukrad a ne-
byl zasvěcenej, kdyby nevěděl o monarchistickejch Zemskejch deskách, nebylo by mu to 
k ničemu. S takovým dokumentem by nemohl naprosto nikoho udat. Kdyby za mnou při-
šli policajti s tímhle, vydával bych to s úspěchem za hru. Za bojovku pro skauty. Za úplně 
fiktivní mapu a plán. 
- Takže Zaremba tím nemoh nic získat, i kdyby to ukrad, dedukoval Tvrďák.  
- Ne. Nemoh, potvrdil jsem. – Oni se asi vůbec nebáli, že by to získal. Určitě nepatřil k za-
svěcenejm a tohle by mu k ničemu nebylo. Jenže to on asi nevěděl. 
- Tak proč na něj líčili past? Proč strkali falešnej plán do kabely, když předpokládali, že je 
sleduje? 
- Aby ho odhalili jako zrádce a krysu. Aby měli důvod ho vyloučit. Zbavit se ho. Nešlo o 
plán samotnej, ale o to, přistihnout ho při snaze je poškodit, pak ho označit za zrádce a 
vyhnat. Jestli máš pravdu s tou puškou, tak mi to dává smysl. Chtěli ho dohonit a symbo-
licky popravit slepejma. Ukázat mu, co by s ním udělali, kdyby je takhle zradil ve válce. 
Jenže ho popravili doopravdy. Neplánovaně a kvůli jednomu pitomci. Navíc popravili 
nepravýho. 
- Stejně nevíme, kdo byl majitel tý pušky, zachmuřil se Tvrďák, když zatáčel na hlavní 
karlovarskou výpadovku směrem na Plzeň. – Otisky tam určitě nebudou, leda teď naše. 
Po zabití byl majitel tak vystrašenej, že zbraň určitě úplně rozebral a vyčistil. Otřel 
všechny otisky i uvnitř ze součástek. Pak jí odvezl sem do skladiště a určitě si pořídil ji-
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nou. Určitě tenkrát neměl jinou, registrovanou, protože jinak by si tuhle nebral, dokud ji 
neopraví. 
- A co když byla i tenkrát registrovaná?  
- To by musela bejt funkční. Takhle s poruchou by mu nedali registraci. A taky by k ní by-
ly balistický zkoušky, takže by policajti hned po nálezu mrtvoly věděli, kdo byl majitel 
zbraně, z který byl zastřelenej Filipec. Určitě nebyla nikdy registrovaná a nedělala se na 
ní balistika. Asi ji koupil, protože jako poškozená byla levná. Chtěl ji opravit a pak nechat 
registrovat, jenže mezitím se stalo to zabití a on ji musel schovat. 
- Myslíš, že by ji Pětatřicátníci poznali? Že by si vzpomněli, komu patřila? Možná to od 
začátku vědí. 
- To sotva. Většina z nich by mu vůbec nedovolila přijít na bojiště s puškou, v který musí 
bejt pořád nabitej ostrej náboj. Musel to naopak tajit i před nimi. Musel předstírat, že 
koupil dobrou pušku. Věděli to akorát ti, kdo byli s ním u zabití Filipce, ale až po zabití. 
Těm to musel vysvětlit. Ale mohlo to bejt ještě jinak. Ten chlap měl třebas normální re-
gistrovanou pušku, která byla v pořádku, a tu měl při bitvě. Jenže na takovejch akcích se 
hodně kšeftuje. I se zbraněmi. Mohl ji tam od někoho po bitvě koupit, protože byla levná 
a měl ji navíc. Záložní zbraň. Prodávající mu vysvětlil, že funguje zatím jen tehdy, když do 
ráměčku dospodu dá jeden originální dlouhej náboj. On si řekl – dobře, já si to opravím a 
budu mít další skvělou pušku. Odnesl ji někam do stanu a opřel ji k ostatním puškám. 
Nechal v ní rámeček s tím originálním a třbas ještě dvěma slepými náboji. Když pak vy-
ráželi za zlodějem, za domnělým Zarembou, prostě tu pušku popadl, nebo ji potmě a 
v tom fofru popadl někdo jinej z pronásledovatelů, kdo nevěděl nic o ostrý kulce uvnitř. 
- Milý Wattsone, řekl jsem slavnostně, tentokrát musím přiznat, že případ jste vyřešil vy. 
Já bych na tohle nepřišel, ani kdybych hrál celou noc na housle a vykouřil tabákovou 
plantáž. 
  Tvrďák mlčel, ale zdálo se, že za volantem vyrostl tak, že co nevidět vypadne z auta. 
 
  U mne doma jsme ještě před půlnocí ohřáli a dojídali dršťkovou. Tvrďák přetahoval 
fotky do počítače, různě je osvětloval a kontrastoval, aby na nich bylo vidět co nejvíc. 
  Mne zajímala velká mapa z hlavní místnosti fary, kterou jsme ofotili detailně. Její foto-
grafie jsem si přetáhl do excelového souboru a zvětšil, jak jen to šlo. K tomu jsem si roz-
balil na stole turistickou mapu toho kraje. 
  Zajímalo mne, kam si bodali špendlíčky, které objekty a místa je zajímaly. Černé špend-
líky a vlaječky byly objekty, které už vlastnili ti, kdo je upsali do monarchistických Zem-
ských desek. Byla k nim přikreslena i plocha pozemků. Modré čáry a špendlíky zřejmě 
označovaly plánovaná stanoviště vojenského charakteru. Tvrďák měl pravdu. Počítali 
s obsazením výšin, hlavně Hradu a Ovčího Vrchu a brali v úvahu obě údolí Hadovky a 
Kosího potoka s liniemi válečných betonových řopíků. 
- Podívej, přivolal jsem kolegu. – Největší koncentrace značek a špendlíčků je vidět tady 
v Plané. První větší městečko asi pět kilometrů od jejich západní linie na Kosáku. Vede 
tam přímá silnice. A co si označili? Tři fotovoltaický elektrárny, a výrazným zeleným 
praporkem tohle. Víš, co to je? 
- Nějaký tovární a průmyslový objekty, pokrčil rameny. 
- Houbeles. Já to tam znám. To jsou obrovský betonový sila na skladování obilí. Jedinej 
významnej zdroj osiva a jídla v okolí. To je cennější objekt, než deset skladišť supermar-
ketů ve městě. 
- Do háje… 
- Přesně. Mají to vymyšlený. Bíle označili nemocnici a taky nějaký firemní dílny. Planá je 
pro ně hlavní a blízkej zdroj všeho, co budou nezbytně potřebovat, až utečou z velkejch 
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měst a nebudou se už moct vrátit. Všeho, co jim ještě bude chybět k soběstačnosti. A mr-
kej. Tyhle černě orámovaný pozemky už vlastní a koupili. Mají je v Zemskejch deskách. A 
tyhle zeleně orámovaný jim nepatří, ale počítají s jejich využitím. 
- Nikoho se ptát nebudou, žasl Tvrďák. – Jakmile to podle nich začne, evakuujou se tam. 
Než se kdo vzpamatuje, zaberou a odvezou, co budou potřebovat, opevní se a začnou 
užívat všechny pozemky v hranicích, který si určili, ať se to komu líbí nebo ne. 
- Tak nějak. Počítají s tím, že ve městech se bude rabovat a zabíjet a o chudej venkov ni-
kdo ještě dlouho nebude mít zájem. Počítají s úplným rozpadem vlastnickejch práv a 
vztahů. Budou přijímat i místní lidi a vůbec všechny slušný lidi a chránit je vojensky, ale 
s tou podmínkou, že se všichni podřídí monarchii. Něco podobnýho pak vznikne v kaž-
dým kraji, kde existujou vojenský historický jednotky. Ostrovy normality. Ostrovy krá-
lovství. Během roku nebo dvou se lidi ve městech navzájem vyvraždí, vyžerou skladiště 
obchoďáků a pojdou hlady. Města je neuživí. Nebude žádná energie, v zimě jich pomrz-
nou tisíce. Nebude ani benzín, aby vyjeli někam autama. Nebude spojení a elektronika 
zkolabuje brzy. Zastaví se stroje a všechno se bude muset dělat ručně. Těch pár, co na-
konec vyrazí na venkov, buďto začlení do struktur nebo je odrazí, kdyby chtěli jen rabo-
vat. A ostrovy se začnou rozrůstat a spojovat.  
- Podívej, pátral jsem dál. – Tyhle červený křížky jsou nejspíš destrukce. Za stříbrem vy-
hodí do vzduchu most přes Úhlavku a tím zablokujou chebskou trať. Na bezdružickej 
trati vyhodí most přes hracholuskou přehradu a to zablokuje tuhle severní odbočku. Ta-
dy, silniční mosty přes Úterskej potok a přes Hadovku. Tím by odřízli celej kraj ze strany 
od Plzně. Dalo by se sem dostat jen pěšky nebo na koni. To je nářez! 
- A když nepřijde zhroucení civilizace a anarchie? šklebil se Tvrďák, kterému se to náhle 
zdálo všechno vlastně dost směšné. – Počítají s tím vůbec? 
- Tak to bude asi pomalej legální postup podle Drobníkovy knížky. Využít úpadku ven-
kova. Skupovat baráky a pozemky, pomalu osídlovat kraj, kolonizovat a stávat se 
soběstačný. Neporušovat zákony republiky, ale v jejich mezích žít podle vlastních pravi-
del a zásad. Vojsko v tom případě nebude bojovat, ale bude cvičit a poslouží k zavedení 
základní disciplíny a občanský subordinace. 
  Stále mi celý ten případ nedával smysl. Dovedl jsem si představit, jak se to celé odehrá-
lo. Evakuační plán, ať ho už vymyslel kdokoliv, byl sám o sobě skvělou věcí. Zaměstnal 
spoustu lidí. Začali plánovat, shánět materiál, kupovat nemovitosti, chystali se na stěho-
vání, na nový život a nový svět. Jednodušší, srozumitelnější a spravedlivější svět. Uvěřili 
tomu. Jejich životy dostaly smysl a cíl. Spousta lidí kolem Pětatřicátníků náhle přestala 
přežívat ze dne na den a začali se těšit na další den, na naplnění dalšího kroku plánu. By-
lo to tak trochu konspirativní a oni patřili k zasvěceným. Už nebyli obyčejní lidé zapo-
menutí v šedivých dnech šedivého města. Byli vybraní a měli vytvořit základ nového krá-
lovství. I mne by to možná dokázalo pobláznit a svést, abych se přidal. Jenže se něco 
změnilo a oni začali počítat s náhlou evakuací. Vytvořili detailní evakuační plán a rozdě-
lili si úkoly.  
  Pak zjistili, že je mezi nimi krysa. Zrádce, který se chce zmocnit všech jejich plánů a zve-
řejnit je. Jenže ani to by jim nijak neublížilo. Ani podtup podle Drobníkovy knihy, ani le-
gální hromadění materiálu, ani spolčování se za tím účelem, by jim neublížilo. Nebylo za 
co je žalovat a soudit. Novináři by to jistě považovali za tak velkou pitomost, že by to vů-
bec žádné noviny neotiskly. Dokonce ani skutečný evakuační plán by je neohrozil, proto-
že se vázal teprve k hypotetické události zhroucení právního řádu. Naopak by si spousta 
lidí řekla, že asi dělají dobře, když se na to připravují, kdyby byl plán zveřejněn. Zaremba 
jim takhle vůbec nemohl ublížit. Proč se tedy snažil plán ukořistit? 
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  Existovala jediná možnost. Protože to nevěděl. Protože neznal plány a jen se domýšlel, 
že by se jim jejich zveřejněním dalo zavařit. A oni ho v tom podporovali. Hráli na něho, 
jak je to strašně tajné a důležité, a měli legraci z toho, jak slídí kolem, přetvařuje se a 
zkouší se toho zmocnit. Proto na něho připravili falešný evakuační plán. Chtěli, aby se ho 
zmocnil a zjistil, že po velkém úsilí a přípravách dostal plán evakuace Rumcajse, Manky a 
Cipíska do slovinského Tolminu. Při tom ho chtěli dopadnout, vysmát se mu a symbolic-
ky ho popravit jako zrádce slepou palbou popravčí čety. Jenže jeden z té popravčí čety si 
náhodou, nebo z hlouposti vzal pušku s jedním ostrým nábojem. 
  Už vůbec nikdo neměl té noci tušení o dalším bláznu Filipcovi, který se zmocnil cenné 
originální uniformy, oblékl se do ní a prchal s ní tam, kam by podle předpokladu proná-
sledovatelů prchal zrádce Zaremba. Opět se díky neuvěřitelné náhodě jednalo o stejnou 
uniformu stejné hodnosti, jakou by měl na sobě právě Zaremba, jenže originální, což se 
ve tmě a při honičce hned nedalo rozpoznat. 
  Když zjistili, že zabili nepravého, a když u něho nenašli žádné doklady totožnosti, roz-
hodli se ho i s uniformou na místě zavalit hlínou, aby prostě zmizel ze světa. Byl s nimi 
majitel uniformy Šroub? Možná, ale vůbec tam být nemusel. Pronásledovatelé se mohli 
vrátit s tím, že neznámý zloděj jim utekl, ale byl to nějaký civil, ne Zaremba. Šroub se 
musel smířit se ztrátou vzácné uniformy a už se o tom nemluvilo. Šroub asi před tím 
ukazoval uniformu jen někomu na parkovišti u auta a tam ji asi viděl Zremba, možná i 
Filipec. Ostatní ve štábním stanu vůbec nemuseli vědět, že v kabele je vzácná uniforma. 
Zaremba ale určitě věděl, že Šroub takovou uniformu koupil a vlastnil, že ji strčil do ka-
bely a odnesl do stanu. 
  Když se pronásledovatelé vrátili, nic se vlastně nedělo. Po bitvě nikdo nikoho nepostrá-
dal, mrtvý nikomu nechyběl a na uniformu se zapomnělo. Zaremba byl považován za 
menší krysu, protože neskočil na špek a kabelu neukradl on, ale nějaký místní poberta. 
Ve skutečnosti Zaremba možná našel ukradenou kabelu na parkovišti, ale uniforma v ní 
nebyla a zjistil, jak ho chtěli s tím falešným plánkem napálit. Zjistil, že o jeho snahách vě-
dí, že ho pozorují, a přestal s tím. Všechno se vrátilo do starých kolejí. 
  Jenže pak bagr vyhrabal rok starou mrtvolu v uniformě. Vašíček a Škvor se asi nezne-
pokojovali, protože o tom, že uniformu měl před rokem Šroub, nevěděli a byli si jistí, že u 
jednotek nikdo nechybí. Mrtvého chlápka nikdo neznal. Měli jen starost, aby se nepřišlo 
na jejich černé kvéry a aby to nehodilo stín na pověst jednotek a jejich akcí. Nebáli se ani 
o své plány a klidně pokračovali v přípravách na radikální změnu svých životů. 
  Šroub ale musel vědět, o jakou uniformu se jedná. Buďto byl tehdy jedním z pronásle-
dovatelů, nebo šel za nimi a oni ho zasvětili, protože Šroubovi se v tomhle věřilo, že je 
neprozradí. Pronásledovatelé hledali, kdo ještě by mohl vědět o uniformě, a nějak přišli 
na to, že o ní věděl Zaremba. Možná se s ní před ním chlubil tehdy sám Šroub, aby svého 
soka pozlobil. Zaremba si asi uvědomoval, že v kabele byla právě tehdy právě tato uni-
forma, že ji tehdy ukradl onen neznámý poberta a teď byl nalezen mrtvý. Takže tenkrát 
zřejmě neunikl a prsty v tom mají pronásledovatelé. Možná jim začal vyhrožovat, možná 
mu to nedošlo tak rychle, jako jim. Možná si to nedal dohromady vůbec, ale vrazi nemoh-
li riskovat, a proto využili další bitvy, aby se Zaremby zbavili. Tentokrát se jim to poved-
lo beze svědků, a protože věděli, že neznámý byl tehdy zabit omylem originální kulkou a 
policajtům to zamotalo hlavy, zastřelili Zarembu také originální kulkou, aby to vypadalo, 
že si tu vyřizují účty ideoví nepřátelé. Nemohli ale zabít všechny, kdo o uniformě věděli. 
Nemohli zabít i Šrouba a Rafana, možná ještě další. U těch se museli spoléhat na loajalitu. 
U Zaremby se na ní spolehnout nemohli, naopak bylo jasné, že právě Zaremba využije 
příležitosti, která byla mnohem slibnější než nějaké zveřejnění evakuačních plánů a plá-
nů na obnovu království zdola. 
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  Shrnul jsem to nahlas Tvrďákovi. 
- Teď asi víme všechno, kromě několika maličkostí. Neznáme vraha, neznáme majitele té 
pušky, nevíme, jestli s ní střílel on nebo někdo, kdo ji tehdy náhodou právě popadl, když 
se hnali za domnělým Zarembou. Nevíme, kdo byli pronásledovatelé. Nevíme, jestli Za-
rembu zastřelil ten, kdo zastřelil Filipce, nebo někdo jiný z té party. Nemáme v ruce ani 
moc důkazů. Když budou držet basu, neřeknou, kdo tenkrát pronásledoval a komu patři-
la puška. Budou tvrdit, že tu pušku nikdy neviděli, a že jim ji do fary v Domaslavi někdo 
podstrčil. 
- Nebudou držet basu, upozornil mne Tvrďák. – Ta puška tam stála nastrčená tak, aby 
praštila do oka každýho, kdo tam vejde. A u ní ty rámečky s originální kulkou. Všechno 
narafičený přesně na to, aby se ten, kdo tam do sklepa vleze, dozvěděl, jak se to stalo. 
Někdo to narafičil a ten někdo už s nimi nedrží basu. Nevím, jak mohl uhodnout, že se 
tam v nejbližší době zrovna my dva vypravíme, ale možná jsme to my, kdo dneska skočil 
na špek. 
- Asi máš pravdu. Je mezi nimi někdo, kdo nechce krýt vraha, odtušil jsem. – Někdo, kdo 
chce, aby byl vrah dopadenej a nepodílel se dál na jejich plánech a činnosti. Například 
sám Drobník. Je to duchovní otec Ostrovů království a záleží mu jen na tom projektu. 
Projekt vyžaduje mravní čistotu, tedy rozhodně ne krytí vraha. Nemůže se postavit sám 
proti pluku, kterej drží basu, ale může to udělat takhle. Drobník musel předpokládat, že 
si brzy jeho knížku přečtu a pochopím, o co tu jde. Proto mi jí před týdnem věnoval. V tý 
knize se píše i o Zemskejch deskách monarchistický strany. Kdybych si nejdřív přečetl 
knihu, nejspíš by mne to dovedlo přes Zemský desky a koncentraci nemovitostí do Do-
maslavi. Nebylo pro něj tak těžký si představit, že brzy budu vědět dost přesně, kam se 
mám jet podívat. 
- Přesně. Nebo například Vašíček, kterýho nakrkli tím, že mu jako veliteli nic neřekli, že 
z něho udělali pitomce, že mu pomalu kradou vedení. 
- To je jedno, uzavřel jsem. – Nejpozději ráno zjistí, že na faře někdo byl a odvezl tam od-
sud pušku i pravej evakuační plán. Policajti to nebyli, to už by se zatýkalo. Samozřejmě je 
napadne, že jsme to byli my dva. Píchli jsme do vosího hnízda a Bratrstvo kočičí pracky 
už brzy pochopí, že jsme jim na stopě a dejcháme jim na krk. 
- Už zase, řekl Tvrďák smutně a ušklíbl se. – Alespoň se konečně něco dozvíme. 
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Chytrý pes 
čtvrtek 15. října 

 
  Sám nemám psa, ale sousedi ano. Mají vlčáka a mají ho už nejméně deset let, proto také 
znám jeho zvyky a jeho řeč. Tohle byla a je převážně chatová oblast, i když některé chaty 
jsou docela slušnými zděnými haciendami a téměř rodinnými domy. Já se sem nastěho-
val někdy roku 1999 a jsem tu celá léta sám. Od té doby poslouchám zvuky. Zvlášť v noci 
a v létě, kdy ležím nebo píšu na počítači při otevřeném okně. Znám všechny zvuky, které 
se tu vyskytují v noci pravidelně a nezvyklý zvuk mne dokáže probudit ze spánku i una-
veného. Také mne okamžitě vzbudí nezvyklý pach. Když při nízkém tlaku nepatrně za-
kouří kamna, jsem na nohou. Ve své divoké minulosti jsem se naučil v takových přípa-
dech přecházet z nejhlubší spánkové fáze okamžitě do plně bdělého a pozorného stavu. 
  V okolí je na zahradách několik psů, někteří na protější straně údolí, jeden na východ 
ode mne až téměř na okraji sídliště a jeden nahoře nad mou zahradou u polní cesty ze 
sídliště. Znám je po hlasech a mám pro ně svá soukromá jména. Jsou pro mne tou nejlep-
ší informační a hlídkovou službou. Poznám, kdy si jen tak přes prostor údolí skrze tmu 
povídají. Když začnou výt, je mi jasné, že někde v dálce kvílivě houká sanitka, kterou já 
neslyším a oni ano. Vím, kdy štěkají na nějaké divoké zvíře, které skrze lesíky a houštiny 
kolem potoka zabloudilo až sem, na samotný okraj města, kdy ňafnou na kočku, která je 
provokuje. Rozlišuji vyšší stupeň naléhavosti jejich štěkotu, když po silnici dole nebo po 
cestě nahoře prochází noční chodec. Dokonce poznám, v kterých místech ten chodec 
právě je. Sousedův vlčák štěká ještě naléhavěji, když tudy prochází nějaká rozdováděná 
parta opilců, nebo když dole na silnici zastaví auto. 
  Tohle bylo ale docela jiné. Posadil jsem se. Tvrďák byl také vzhůru a koukal na mne z 
druhého gauče. Sousedův pes štěkal velmi naléhavě, ale neštěkal dole u hradby, jako ob-
vykle. Štěkot zazníval přímo vedle mého baráku. Pes nebránil dům svého majitele, mého 
souseda dole u silnice, ale vyběhl do poloviny svahu a štěkal směrem k mému baráku. 
Bál se něčeho? Ne. Byl to chytrý pes a běžel mne vzbudit. Dobře věděl, že jsem jediný, 
kdo tady skutečně bydlí a je doma i v noci. 
  Ani mne nenapadlo rozsvěcet. Jen jsem vyhlédl z okna. Oči byly zvyklé na tmu a za ta 
léta koukání dolů k silnici ihned rozpoznaly sebemenší změnu v obvyklém nočním obra-
zu. Nebe zatáhly mraky, které odrážely světlo blízkého města, takže cvičené oči viděly 
docela dobře. Stranou, mimo moji zahradu zastavilo auto a u něho stály dvě postavy. To 
by mne neznepokojilo, protože tady občas někdo zastavoval, telefonoval, něco na autě 
opravoval nebo to byl kluk s holkou a něco si spolu řešili. Sousedův pes ale vycítil ne-
bezpečí, které z těch dvou dole vyzařovalo. Kdyby šlo pouze o náhodné zastavení, vyvá-
děl by až dole u plotu a pouštěl by na ně hrůzu. 
- Asi máme návštěvu, sykl jsem na Tvrďáka, který si už oblékl maskáčové kalhoty a přes 
nátělník navlékl tmavé triko.  
  Také jsem rychle sáhl po tmavším oblečení a opatrně otevřel dveře na předsíň. 
- Vem si gumovky, ukázal jsem. Stály tam dvoje a bylo to rychlejší, než šněrovat boty. 
  Lézt s nekalým úmyslem do takovéhle zahradní čtvrti, to chtělo baterku, protože pokud 
nebyl člověk místní a nebylo denní světlo, zákonitě se zde musel přerazit o nějaké ha-
rampádí, vlézt do křoví nebo spadnout do nějaké díry. Já jsem na své zahradě znal každý 
kamínek a mohl jsem tu potmě i běhat. V noci jsem si tu nikdy nesvítil, ani když jsem šel 
pro uhlí nebo pro dřevo. Nebylo třeba. Cizinec bez baterky se ale musel držet hlavní ces-
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ty směřující od vrat do svahu k mému baráku, jinde neměl šanci jít neslyšně a nepozoro-
vaně.  
  Tihle dva baterku neriskovali. Vchod do předsíně mám na horní, severní straně domu a 
dole je jen vchod do sklepa. Pokud šel vetřelec zdola, mohl jsem vypadnout z domu zcela 
nepozorovaně horem, zatímco on si hlídal jen dveře do sklepa, v domnění, že to je hlavní 
vchod. 
  Obešli jsme rychle a tiše barák po západní straně do velké dřevěné kůlny. Tam jsem 
podal Tvrďákovi násadu od krompáče a stáhl jsem z hřebíku smotané lano se smyčkou. 
Mohli jsme sáhnout po sekeře nebo po vidlích, ale to zřejmě nebylo zapotřebí. Kdyby měl 
vetřelec pistoli, měl jsem tu připravený luk, ale zatím nebylo jasné, jestli mne pozdní ná-
vštěvníci přišli zabít, unést nebo jen vykrást. Pokud šli krást, byli by úplní pitomci, kdyby 
si brali zbraň a riskovali jinou kvalifikaci trestného činu. Na druhé straně, tahle návštěva 
přišla až příliš rychle po naší včerejší návštěvě na faře a poté, co jsme si odtamtud od-
nesli vražednou zbraň. Bylo by chybou si dělat iluze. Tak trochu jsme někoho čekali, i 
když až později. Někoho, kdo možná už vraždil.  
  Snažili se, být co nejvíce potichu, i když lezli přes plot. To znamenalo, že nejspíš tuší, že 
jsem doma a barák není prázdný. Sousedův pes ztichl, jakmile viděl, že jsem vylezl z ba-
ráku. Byl to mnohem chytřejší pes, než jsem až dodnes tušil. Zato ti dva to vůbec nepo-
střehli, a tudíž byli větší troubové, než vypadali. Po cestě trochu tápali a to znamenalo, že 
nejsou na noční svět zvyklí, že vidí mnohem hůře, než my dva s Tvrďákem, kteří jsme už 
strávili mnoho nocí v mnohem temnějších místech a bez baterky. 
  Než došli nahoru k baráku, stál jsem za silným kmenem borovice přímo na horním kon-
ci cesty. Tvrďák se skrčil za hromadu kompostu o kousek níž. Byli dost vysocí, asi metr 
osmdesát, ale štíhlí, takže mladí. A měli strach. V rukou drželi nějaké klacky, neustále se 
rozhlíželi na všechny strany a krčili se. 
  Když první došel na moji úroveň, hodil jsem mu smyčku na krk a přímo do ucha jsem 
mu zaječel svůj hejkalí pokřik. To byl dost děsivý zvuk vypočínatný na funkci nervové 
soustavy. Byl to kolísavý, ale hlasitý kvil, který se třaslavě zvyšoval až na hranici slyši-
telnosti. Chlap zařval leknutím a nemohl přestat. Řval pořád. Ani si nevšiml, že už má ně-
co na krku. Koutkem oka jsem zahlédl Tvrďáka, který vyrazil zpoza kompostu za tím 
druhým, strhl mu hlavu dozadu a sekl ho přes ohryzek. Pochopitelně rukou. Násadu vů-
bec nepotřeboval. Já jsem svého chlapa přitáhl prudce ke kmeni borovice, oběhl jsem 
kmen i jeho a znovu ho přitáhl ke kmeni v místech, kde měl lokty. Pak jsem mu vytrhl 
klacek a praštil ho s ním po hubě.  Je to hloupý pocit, když máte přeraženou nosní pře-
pážku a nemůžete si na to ani sáhnout rukama, navíc vás něco škrtí a váže ke stromu. 
Hned jsem mu svázal nohy a uvolnil ho od stromu. Okamžitě upadl na břicho. Smyčku 
jsem mu nechal na krku a svázal ho do kozelce přes ohnuté nohy, kterými si sám smyčku 
napínal. Pak jsem sáhl do kapsy pro nůž, odřízl zbytek lana a beze slova ho hodil Tvrďá-
kovi, aby měl svého muže čím svázat. 
  Odtáhli jsme je na plošinku před sklep a tam se začali chechtat. 
  Ti dva neříkali nic, jen sténali a chroptěli. Můj byl přidušený a ten Tvrďákův měl asi za-
ražený ohryzek. 
- Podívej, řekl Tvrďák a ukázal mi revolver zabalený v kapesníku. – Tihle možná nešli jen 
krást. Zavoláme policajty? navrhl. 
- Ani nápad, oponoval jsem co nejcyničtějším hlasem. – Víš přece, jak to chodí. Budou 
tvrdit, že se šli ve dvě v noci zeptat na cestu do divadla a my jsme je přepadli a zmlátili. 
Ještě nakonec půjdeme před soud my a tihle hajzlíci po nás budou chtít odškodný. 
- No, to je pravda, zvážněl Tvrďák. – Je to dva na dva a tvrzení proti tvrzení. Takže co 
s nimi? Nalijeme do nich rum a hodíme je támhle na trať pod vlak. 
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- Hovno, řekl jsem schválně vulgárně. – Normálně je šoupneme tadyhle do žumpy. I kdy-
by je někdo hledal, tak do žumpy se policajti nikdy nedívají. Před třmi roky jsem tam 
šoupnul feťáka, co se tu pokoušel krást a taky ho ještě nikdo nehledal. Dneska už z něj 
nic nezbylo. Ty sračky do roka všechno rozloží. 
- No tak jo, souhlasil můj komplic. 
  Ti dva zpozorněli a přestali chroptět. Ještě si mohli myslet, že si děláme legraci, nebo je 
chceme jen vystrašit. 
- Mohli bysme se jich alespoň zeptat, co jsou zač a co tu chtěli, navrhl Tvrďák. 
- Mě to nezajímá, odsekl jsem. – Přišli krást, co jinýho? Stejně by ti neřekli pravdu a na 
nějaký kecy nejsem zvědavej. Ať si to povídají jeden druhýmu tam dole, až budou mít 
huby plný hoven. 
- Jo! My jsme přišli krást. Ale poslali nás… probral se ten můj skřípavým, hlasem, co mu 
smyčka dovolovala. 
- No, tak vidíš. Obžalovaný se doznal a odsuzuje se k utopení v hovnech. 
  Popadl jsem chlápka a dovlekl ho do rohu kůlny. Rozsvítil jsem v ní. V tu chvíli jsme po-
znali Ventila s Kocourem od Pětatřicátníků, ale dělali jsme, jako by nic. V kůlně v rohu 
jsem otevřel poklop z bytelných borových fošen a zevnitř z temné díry okamžitě vyrazil 
pronikavý pach amoniaku. Rozvázal jsem Ventilovi nohy a šoupl mu je dolů do díry. 
Hned je zase vyndal a teprve teď začal panikařit. Zapřel se nohou o okraj septiku a vydá-
val jakési neartikulované zvuky. Praštil jsem ho do holeně tupým koncem sekerky, sun-
dal mu provaz z krku a šoupl ho dolů. Žbluňklo to. 
  Tvrďák se trochu zarazil. Zřejmě nečekal, že jsem připraven to hrát až na hranu. 
Nicméně přivlekl Kocoura, který už viděl kolegu mizet v žumpě a začal řvát. Tu a tam by-
lo slyšet i slůvko Pomoc! Sousedův pes neštěkl ani ň, jen zvědavě čuměl skrz plot. S Ko-
courem mi pomohl Tvrďák a za chvíli byl také dole. Ani jim nedošlo, že jsme je rozvázali. 
Uvnitř bylo jediné místo, kde se mohli chytit, a to malý kanálek přepadu na úrovni pách-
noucí hladiny. Jinak jen hladké betonové stěny natřené asfaltem. Hladina se nacházela 
přes metr pod dírou, takže nahoru nedosáhli a dno bylo příliš hluboko na to, aby na něj 
dosáhli nohama.  
- Zavři to jdeme na kafe, doporučil mi Tvrďák.  
- Pomoc! Ne prosím vás ne! Přiznej se, ty debile, řval jeden na druhého. – Přiznej se, nebo 
tu oba chcípnem. 
  Tvrďák vystartoval pro svoji kouzelnou propisovačku s nahráváním. 
- My se přiznáváme. Von ho zabil. Von měl tu pušku! Pane, my se přiznáváme! 
  Neochotně jsem otevřel. 
- Koho kdo zabil? 
- Zarembu, a toho legionáře v tý Šroubovo uniformě… 
- Von ho zabil jo? No tak povídej. Ale všechno. Já jsem dělal výslechy a poznám, když za-
lžeš. Jednou zalžeš, nebo neřekneš všechno a zavřu to. 
- Vytáhněte nás, já vám všechno řeknu, začali smlouvat. 
  Okamžitě jsem přirazil poklop a nechal je asi minutu podusit ve vlastní šťávě. Řvali jako 
šílení. 
- Už to odklop, kývl Tvrďák. – Když jim rupne v bedně, tak je ani neodsoudí. 
- Dobře. Tak naposledy vy dva. Žádný podmínky. Už vás mám plný zuby. Přinesli jste si 
na mně pistoli a uvnitř v baráku spí dvě malý děti. Myslíš, že budu mít nějaký výčitky 
kvůli dvěma vrahounům? Já už jsem pár chlapů dostal a tady kámoš byl u cizinecký legie 
šest let. Tak nás moc neserte a vyklopte to, vy dva amatéři. 
  Klopili. Nejdříve mluvil Kocour, který měl na hlavě menší máslo a nevraždil. V podstatě 
potvrzovali moji verzi.  
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- To stačí, zarazil jsem ho. – Ventil se nepřiznal. Tohle nestačí a tebe pustit nemůžu, pro-
tože bys někde vykecal, že jsem utopil jeho. 
  Zase jsem přirazil poklop. Zevnitř se ozvaly směsice křiku.  
- Tak se přiznej, ty debile, řval Kocour na Ventila. – Je lepší sedět v base, než se utopit 
v žumpě. Přiznej se. 
- No tak jo, do prdele. Já jsem je zabil. Hej! Slyšíš? Já jsem už stejně v prdeli… 
- Uhněte, šoupl jsem jim dovnitř kovový žebřík, co mám na stříhání stromů zjara. 
  Nikdy jsem neviděl nikoho tak rychle vylézat z díry, jako ty dva. 
- Sednout támhle na trávu! přikázal Tvrďák. – A vůbec se k nám nepřibližovat. 
  Tvrďák už měl z pouzdra venku svůj Steyer a předal mi ho i s natáčející propiskou, o 
které ti dva nic netušili, takže si mohli myslet, že později zase všechno zapřou. Pak šel za 
roh volat majora Twodance. 
  Vzal jsem do kusu hadru zabavenou pistoli, kterou Tvrďák vyrazil z ruky jednomu 
z nich a dvakrát jsem z ní vystřelil do dveří, jednou do okna u sklepa. Rány třeskly celým 
údolím, ale tady to nebylo nic neobvyklého. Každou chvíli tu někdo z chatařů zkoušel 
střílet a někdy i nimrodi dole u potoka, když sem zabloudila černá zvěř. Kvůli střelbě se 
tady nikdo nevzrušoval, i když město bylo blízko. 
- Tak, řekl jsem vyjeveným zločincům obaleným nevábnou hmotou. – Za chvilku přijedou 
policajti. Kdybyste si chtěli něco vymejšlet, tak jste mne přišli v noci úkladně zavraždit. 
Tohle je důkaz. Na pistoli jsou jen vaše otisky. Svědků budu mít, kolik si vzpomenu a ten 
policajt je můj kamarád. A teď zpívejte smraďoši. 
  Než se Tvrďákovi podařilo Twodance vzbudit a rozespalého ho dostatečně informovat 
o pokročilosti našeho pátrání, dozvěděl jsem se podrobnosti. Například to, že Šroub na 
bitvě před rokem skutečně ukázal uniformu na parkovišti jen jim dvěma, protože byli 
největší kamarádi. Také to, že Zaremba při tom postával opodál a Šroub se bavil tím, jak 
ho to musí žrát. Lidé ve štábním stanu opravdu o uniformě nic nevěděli. Byli to tihle dva, 
kdo nejvíc dráždili Zarembu a Šroub jim v tom vydatně pomáhal. Falešný Evakuační plán 
byl jejich nápad a Šroub ho uskutečnil tím, že plánem mával uvnitř ve stanu, aby byl 
zvenku vidět, a pak ho zastrčil do kabely. Kocour s Ventilem čekali v protějším stanu 
přes uličku a hlídali. Věděli, že je Zaremba pozoruje. Jenže Zaremba je asi zahlédl a do-
myslel se, proč tam čekají, takže to vzdal a někam zmizel. Na noční bitvu museli všichni a 
Zaremba šel s nimi, takže nebylo zapotřebí hlídat stan. Jenže Ventil pomáhal u minometu 
a tak si nevzal svoji pušku. Nechal ji opřenou ve tmě v hlídacím stanu, kde se povfalovalo 
víc zbraní. Šroub se vrátil z bojiště první, vyběhl ze stanu a řval, že taška zmizela. Samo-
zřejmě se domnívali, že ji vzal přece jen Zaremba, který se koncem bitvy také někam 
ztratil. Šroub hledal v táboře. Ventil, který neměl u sebe pušku v bitvě, vběhl do hlídacího 
stanu a popadl ji. Jenže omylem popadl vedle opřenou vadnou pušku, kterou toho dne 
koupil Drobník. Kocoura napadlo, že Zaremba utíkal ke svému autu a bude chtít hned 
odjet pryč s kořistí. U Zarembova auta našli jen prázdnou kabelu, což si vyložili jako po-
tvrzení své hypotézy. Svítili baterkou po louce, a viděli Zarembu utíkat směrem k bojišti. 
Ihned vyrazili za ním. Užívali si lov a občas vystřelili. Byli si jistí, že ve svých puškách ma-
jí jen slepé náboje. Běželi severně od těch, kteří se vraceli z bojiště do tábora, protože 
chtěli Zarembovi nadběhnout. Proto je nikdo z ostatních neviděl a střílet začali vlastně 
až na bojišti, což zase nikomu nepřišlo divné, protože se tam střílelo skoro až do té doby. 
Utíkající Zaremba se náhle otočil, pustil nějaký balík a zvedl ruce. Ventil zařval – Smrt 
zrádcům a vystřelil. Jenže to hvízdlo, onen člověk se zhroutil a nebyl to Zaremba. Ventil 
teprve tehdy zjistil, že nemá svoji pušku. Vzal si nějakou, ve které byly dva slepé a pak 
jeden ostrý náboj. Nejdřív se v panice snažili zaházet tělo hlínou, protože si mysleli, že 
jejich střelba někoho přiláká. Proto měl mrtvý na břiše hlínu jen pár vteřin poté, kdy za-
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čal krvácet, a tahle hlína absorbovala krev. Po chvíli paniky zjistili, že je nikdo neviděl a 
jejich honičku ani střelbu nikdo nezaregistroval. Měli štěstí. Zabili chlápka, kterého ni-
kdy neviděli. Určitě nepatřil k historickým vojákům. Na zemi se válely sbalené civilní ša-
ty a boty, ale nebyly v nich doklady. Překvalilo je, když v jedné kapse našli asi 17 000 ko-
run. Pochopili, že mrtvý přijel z daleka a asi ho nikdo nebude postrádat. Proto se rozhod-
li pohřbít ho na místě. V táboře se začalo slavit a bylo jasné, že na bojiště už stejně nikdo 
nepřijde. V pondělí přijede bagr z agrofarmy a zákopy prostě jen zahrne, ale mohly by se 
tam v neděli potloukat děti a hledat mosazné nábojnice. Musleli tedy na mrtvolu naházet 
hodně hlíny. Kocoura napadlo použít šrapnelky. Ty ovšem Rozbuškovi neukradli a neby-
ly to jen čtyři nálože. Rozbuška totiž pilně pracoval na zásobování budoucího ostrova 
království a ulil jim sám před bitvou do auta hned dvě bedny šrapnelek. Kocour pro ně 
běžel, zatímco Ventil rychle polní lopatkou vyryl dvě díry do sypkého terénu nad okra-
jem kaverny. Věděli o místě, odkud se hlína sypala již během bitvy a předpopkládali, že 
tady to bude nejsnazší. Tělo tam přetáhli a zasypané šrapnelky odpálili bleskovicí. To se 
povedlo lépe, než čekali a mrtvola zmizela. Pak se vrátili, kabelu zahodili do křoví a civil 
mrtvého schovali do auta. Věděli totiž, že mrtvý má na sobě jen cizí uniformu a nic své-
ho, takže jako by byl nahý. Civil museli později spálit, aby podle něho někdo náhodou 
neidentifikoval mrtvého, kdyby se našel při pondělním zahrnování zákopů. Šroubovi 
řekli, že zloděje nechytili, ale viděli ho, jak s kabelou nasedá do bílého BMW na zručské 
silnici za loukou na východě. Jenže jim ujel. Byl u toho jen Vašíček. 
- Moment, zbystřil jsem. – Vašíček byl u toho, když jste Šroubovi říkali, že mu ukradli 
originální uniformu? 
- Jo. Docela ho to rozčílilo, protože je muzejník a originální uniforma má pro něho velkou 
cenu. Jenže pak na to zapomněl a pustil to z hlavy. 
  Tohle byl pro mne malý šok. Vašíček věděl o uniformě. Když se letos před pár dny našla 
mrtvola v téhle uniformě, poznal, že jde o originál a muselo mu být jasné, že s mrtvým 
mají něco společného Ventil a Kocour. Přesto nám řekl, že jde o originální uniformu. 
Proč? Když se pak na slezině od nás dozvěděl, že mrtvý byl zastřelen, musel vědět, že má 
v jednotce vrahy. Zatím jsem se věnoval výslechu. 
  Pušku ti dva vrátili do stanu, kde ji vzali. Až mnohem později zjistili, že patřila Drobní-
kovi. Ten neměl nikdy žádnou zbraň a neměl ani zbrojní pas. Chtěl si nějakou pořídit a 
Vašíček mu jako velitel zprostředkoval koupi té poškozené, protože byla levná a Vašíček 
věděl, jak ji v dílně v muzeu opravit. V bitvě ji Drobník vůbec neměl. Prodejce mu vysvět-
lil, proč tam je v rámečku zatím ten originální náboj. Doplnili ji slepými a dvakrát vystře-
lili, aby pušku vyzkoušeli. V rámečku zůstaly tři náboje. Dva slepé a ostrý originál. Drob-
ník ji hned po koupi prostě opřel do hlídacího stanu a staral se o ni, až když odcházel 
spát. Později si prý koupil jinou, a tahle puška se v bitvách a na akcích nikdy neobjevila, 
protože ji Drobník měl vlastně načerno. V pondělí odpoledne se Ventil s Kocourem pro 
jistotu jeli ještě podívat do Třemošné, ale zákopy byly zahrnuté a nikdo nic nenašel. Dalo 
se předpokládat, že příští rok se budou zákopy kopat jinde, protože se vždycky kopaly 
jinde, než ty předchozí, aby se nesypaly stěny. 
- Takhle to bylo, svěsil Ventil hlavu. – Jenom nešťastná náhoda. 
- Jo, řekl Tvrďák. – Ta první byla jen neúmyslný zabití, ale Zaremba, to byla úmylná a na-
plánovaná vražda. 
  O poznání méně ochotně potvrdil Ventil, že byla. Nález mrtvoly byl pro ně šok. Oba byli 
přímo u toho, když se mrtvola našla. Proto také věděli, že Rozbuška pozval nás a Vašíček 
souhlasil s tím, abychom začali vyšetřovat my dva s Tvrďákem. Oba věděli, že přinej-
menším Vašíček pozná, že mrtvola má na sobě originální uniformu. Šroub u nálezu ne-
byl, ale museli ho rychle zasvětit a říct mu, jak to s jeho uniformou bylo před rokem doo-
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pravdy. Rafanovi řekli jen tolik, že někdo zastřelil chlápka, který tenkrát tu uniformu 
Šroubovi ukradl, a že se neví, kdo to udělal, proto bude lepší zatloukat, že ji Šroubovi 
prodal, aby se policajti moc nevrtali do jednotky. Bude se zkrátka předstírat, že tu uni-
formu nikdy nikdo neviděl a nezná. S tím asi souhlasil i Vašíček, který už začínal být v 
obraze. Šroubovým a Vašíčkovým mlčením si ale byli jistí. Šlo přece o regiment. 
  Při naší návštěvě ve Williho saloonu vypadalo vše ještě dobře. Dozvěděli se od nás, že 
chlápka nikdo nezná, identifikace je nemožná, a onu originální uniformu v Plzni nikdo 
nikdy neviděl. Šroub bude mlčet a Rafan také. Jenže Kocour si tam v hospodě všiml, že se 
Zaremba podezřele spokojeně ušklíbá a vzpomněl si, že Zaremba o uniformě věděl, pro-
tože je tehdy pozoroval na parkovišti. Zaremba věděl, že uniformu tehdy přivezl Šroub a 
jistě si domyslel, že tehdy před rokem někdo vraždil, a Šroub, Kocour nebo Ventil o tom 
musí něco vědět. Se Zarembou se dohodnout nemohli a museli ho umlčet dřív, než je udá 
policajtům. Naštěstí to neudělal hned a zdálo se, že chce mít nejdřív jistotu, že sám tak 
trochu pátrá. Zjistili, že se Zaremba opatrně na leccos o loňské bitvě vyptává kluků u 
jednotky. Potom Zaremba navštívil Rafana a vyzvídal, jestli u něho před rokem Šroub 
nekoupil originální lajtnantskou uniformu. Museli ho umlčet, a sobotní bitva k tomu byla 
nejlepší příležitostí. Nemohli tam improvizovat nějakou nešťastnou náhodu, ale mohli 
zmást stopu tím, že použijí originální kulku z legionářského mosina, aby si policajti mys-
leli, že si někdo vyřizuje účty za první světovou válku, nebo že jde o spory Rakušáků 
s legionáři vyřizované rituálně. 
  Udělat to musel opět Ventil, když zavinil celou tu loňskou lapálii. Šroub a Kocourem ho 
ale kryli. Kocour zdržel Zarembu při závěrečném útoku, aby vyběhli do kouře až jako po-
slední. Šroub se vrhl na ležícího legionáře Králíčka a dělal, že ho chce zajmout, čímž od-
vedl jeho pozornost od pušky, když ji použil Ventil. 
  Hned po vraždě jsme jim ale k jejich zděšení já s Tvrďákem řekli celou historii uniformy 
a znali jsme už i totožnost mrtvého. Dokonce jsme věděli, že ji Rafan prodal někomu 
z Pětatřicátníků. Asi jsme tím zachránili Rafanovi život, protože jinak by si ti dva mysleli, 
že Rafana zmáčknou policajti a pokusili by se ho umlčet. Tam ve stanu se Šroub musel 
přiznat, že uniformu koupil on, ale zachránila je jeho historka o ukradené kabele s uni-
formou a o tom, že zloděje nikdy nenašli. Vašíček v tu chvíli musel vědět, že Zarembu za-
bila tahle parta, že spáchali chladnokrevnou vraždu.  
  Drobníkovi neřekli nic. Ten ale asi něco pochopil, když jsme prozradili, že vražda Filip-
ce před rokem byla spáchána originální kulkou ze světové války. Muselo mu dojít, že 
vrah tenkrát možná střílel jeho puškou. I ostatním začínalo jim být jasné, že mají v jed-
notce vraha, který se nezastaví před ničím, když zabil i Zarembu. Byli zticha a vyčkávali. 
Oni i Drobník. Ventil s Kocourem nemohli zabíjet kde koho a Drobník dělal, jako by si 
vůbec neuvědomil spojitost originálního náboje se svou tehdejší puškou. Měl už jinou 
pušku, a dokonce registrovanou. Později zjistili, že ji uskladnil někde mezi ostatní černé 
kvéry a dokonce řekl, že ji po loňské bitvě ani nerozebral a nevyčistil. Vrazi si byli vědo-
mi, že jim nikdo nic nemůže dokázat, protože stopa končí u historky o ukradení kabely. 
Věděli ale, že jsou na prvních místech mezi podezřelými. 
  Dnes večer dostal Ventil email od neznámého přítele z neznámé adresy, který mu sdě-
loval, že ti dva samozvaní detektivové byli právě před hodinou v Domaslavi, vnikli do 
fary a našli tam Drobníkovu pušku, ze které se střílelo na Filipce. Ráno ji určitě předají 
policajtům. Bylo jasné, že policajti zmáčknou Drobníka a zjistí, jak se celá věc asi stala. 
Nebude těžké si odvodit, že vraždit museli ti, kdo tehdy honili zloděje kabely. 
- Tak co jsme měli dělat? kníkl zoufale Ventil. 
- Jít se přiznat, odtušil Tvrďák. – Ušetřili byste si tu lázeň v hovnech. 
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- Jsi idiot, řekl jsem Ventilovi. – Kdyby ses přiznal hned potom, co se to stalo, dostal bys 
neúmyslný zabití, možná dva roky na tvrdo. Dneska už bys byl venku, Zeremba by byl 
naživu a nikdo by tě nepovažoval za vraha.  
 
  Na silnici pod zahradou zastavilo několik aut s majáčky. Šel jsem otevřít vrata a Tvrďák 
hlídal, ale ti dva už to vzdali. 
- Pane Volfe, hřímal Twodance. – To se dělá, chytat vrahy ve tři ráno? To je nelidské. 
- To ještě nevíte všechno, ujistil jsem ho. – Ale buďte rád, ušetříte tím několik dalších 
dnů usilovnýho pátrání, vyspíte se do zásoby a ještě půjdete do kina s vnoučaty.  
  Když major doklopýtal na plošinku před mým barákem osvětlenou venkovním reflek-
torem, dostal se do puchové zóny. Chytl se za nos a vytřeštil oči, na což jsem se po celou 
dobu upřímně těšil. 
- To víte, vysvětlil Tvrďák. – Lezli v noci někam, kde to neznali a potmě spadli do žumpy. 
Támhle do tý. Tak tak jsme je stačili vytáhnout, aby se neutopili. Kdyby tak neřvali, vů-
bec bychom ráno netušili, že tu máme v žumpě dva utopence. 
  Policajti v kombinézách se začali chechtat. 
- Pane Volfe! zakabonil se vážně major. – I kdybych vám věřil. To chcete říct, že mám 
eskortovat zadržené podezřelé na služebnu v takovém stavu? 
- Ale kdepak, šklebil jsem se a otevřel sklep.  
  Za chvilku jsem byl venku s hadicí, kterou mám ve sklepě stabilně napojenou na vodo-
vodní kohoutek kvůli zalévání. Ti dva ani moc neprotestovali, když se do nich zapíchl 
prudký proud studené vody. Jen co se osmělili, snažili se naopak, aby je proud zasahoval 
všude co nejvíc a zbavil je nevábné hmoty. 
- Pojedou vlastním autem, usoudil poručík Honza Janák. – Vezmeme je mezi sebe. Jeden 
dostane klepeta a druhýho přicvaknem k volantu. 
  Jak řekli, tak udělali, a s nimi odjela i většina policistů. Zůstali jen Twodance s Heřmán-
kem. 
- Máte tu pušku?  
- Samozřejmě. Máme i přiznání zatřepal Tvrďák v ruce svou propisovací kamerou. 
- Myslíte, že mi prokurátor vezme přiznání někoho, koho jste zrovna topili v žumpě? 
- Myslím, že vám ho teď už zopakují i naostro na služebně. Jsou v háji. I kdyby se nějak 
vylhali a zůstali na svobodě, dlouho by nepřežili. Pětatčicátníci se kvůli nim málem do-
stali do velkejch malérů a tohle se neodpouští. Pojďte dovnitř do tepla. 
  Zavřel jsem otvor žumpy a šli jsme na grog. Nejdřív jsem jim pustil na počítači záznam 
z propisovačky a oběma při tom znatelně cukaly koutky. 
- Tedy, ti se do toho fakt namočili, konstatoval Heřmánek. 
  Pak jsem oběma kriminalistům vyprávěl celý příběh a popisoval naše poslední pátrání. 
Ukázal a zapůjčil jsem jim Drobníkovu knihu Ostrovy království a předal jim skutečný i 
falešný evakuační plán včetně nalezené Šroubovy kabely. To už si Franta Heřmánek dě-
lal poznámky. Tvrďák vytáhl z kouta Drobníkovu pušku a ukázal kouzlo s rámečkem a 
originálním nábojem. 
- Žádnej rituál, majore. – Jen něčí ukrutná blbost a neuvěřitelná souhra okolností.  
- Ventil je vrah, uzavřel jsem. Poprvé to bylo jen neúmyslný zabití, ale podruhý regulérní 
a plánovaná vražda. Kocour v tom jel celou dobu s ním a pomáhal mu. Spoluviníkem je i 
Šroub, a sice od tý doby, kdy mu po nalezení mrtvoly ti dva řekli pravdu. Rafan pravdu 
neznal. Zapíral uniformu, protože myslel, že chrání jednotku, ale o vraždě nevěděl nic. 
Ostatní něco málo pochopili, když byl zavražděn Zaremba a Šroub přiznal, že uniforma 
na Filipcovi byla jeho. Ale báli se. Když byl zavražděn Zaremba, mohl být zavražděn kdo-
koliv. Vašíčkovu roli v případu jsem majorovi zamlčel. Zatím. 
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- Počkejte, pane Volfe, brzdil mne Twodance. – Zapomněl jste na spisovatele Drobníka. 
Ta puška je podle zatčených jeho. Jakmile se dozvěděl o tom, že Filipec byl zastřelen ori-
ginálním projektilem ze světové války, muselo mu dojít, že to mají na svědomí ti dva. 
- Já vím, majore, kývl jsem. – Ale on mi hned po nálezu Filipcovy mrtvoly osobně přinesl 
tuhle knihu. Asi abych pochopil pozadí. To, oč se vlastně Petatřicátníci snaží. Díky tý kni-
ze jsme se dostali o hodně velkej kus dál a bez ní bychom hodně tápali. Nedávalo by nám 
to smysl. Je vlastníkem fary v Domaslavi. Když jsme tam včera večer vnikli, nebyl doma, 
ale ve sklepě jsme našli tu pušku postavenou tak, že jsme ji nemohli minout. Byla tam 
doslova nalíčená, aby podala vysvětlení. Vedle ní se válely prázdný rámečky, a v jednom 
z nich byl originální náboj, stejnej, jakej zabil Filipce. Zkrátka tam bylo všechno narafiče-
ný tak, abychom se tou puškou zabývali a pochopili, jak k zabití Filipce došlo. Drobník 
moh tu pušku zničit, mohla beze stopy zmizet, a možná ostatním řekl, že to udělal. Ale 
neudělal. Myslím, že to byl on, kdo se postaral, abychom všechno pochopili. A tihle dva 
sem dnes přišli proto, že jim někdo neznámej po internetu napsal, že tu pušku máme a 
ráno ji dáme vám, což bychom jistě udělali. 
- Takže je na vás poštval. Zjistil, že jste mu sebrali pušku, že mu teď hrozí vyšetřování, a 
poštval na vás vrahy, aby se vás tak zbavil a pušku dostal zpátky on, ne my. 
- Pane majore. Drobník je sice spisovatel, ale to já jsem taky. Má za sebou dost dobrou 
školu. Znali jsme ho ještě z dob trampování, a už tehdy byl jeden z nejdrsnějších. On zná 
nás a určitě si byl jistý, že nás tihle dva amatéři neohrozí. On se jich taky nebál.  
- Moment, něco mne napadlo, zvedl se Tvrďák. – Od odpoledne, co jsme vyrazili do Do-
maslavi, máme vypnutý mobily.  
  Tvrďák vzal můj a zapnul ho. 
- Máš esemesku, podal mi přístroj. 
  Stála tam jedna řádka. Díky za návštěvu, v noci taky dostanete návštěvu. Sice bez podpi-
su, ale číslo volajícího se shodovalo s číslem z bezpečnostního mobilu, které jsem si opsal 
na chodbě domaslavské fary. Ukázal jsem to Twodancovi. 
- Byl tam. Věděl o nás. Poslal nám je, ale varoval nás. 
- To má jediné štěstí, pokýval Twodance hlavou. – Asi jste se v něm nespletl. Ale stejně si 
pro něj dojedeme. 
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  Doprovodili jsme policisty k vratům a zamkl jsem za nimi.   
- Blbci, zhodnotil Tvrďák a nemyslel policisty. – Mám tady pod plachtou zaparkovanej 
džíp a jim ani nedojde, že asi nebudeš doma sám.  
- Jo, amatéři, zavřel jsem vrata. – Ani si před tím neobhlídli terén. 
  Šli jsme nahoru do chaty. Ze všeho nejdřív jsem otevřel ledničku a vzal z ní jednu větší 
jitrnici. Sousedův pes čekal u plotu na odměnu, protože to byl mimořádně chytrý pes. 
Dostal ji i s velmi hlasitou pochvalou. 
 
 

Epilog 
 
  Ostrovy království se připravovaly nerušeně dál. U soudu se o nich nikdo ani slovem 
nezmínil a Drobníkova kniha vůbec nepatřila k předmětům doličným. Mluvilo se jen o 
plánu na cosi, který neexistoval a byl vymyšlen jako chiméra, která měla do pasti nalákat 
zrádce Zarembu, občanským jménem Václava Ševčíka. 
  Ani by nebylo o co se opřít, kdyby snad někdo myšlenku evakuačního plánu nadhodil. 
Twodance se s eskortou vypravil do Domaslavi za dva dny, jen co vyslechl zadržené, ale 
našel tam jen pár registrovaných zbraní, na které byly i zbrojní pasy. Nenašel téměř žád-
né střelivo a stroje či nářadí v dílnách byly řádně nakoupené a existovaly na to doklady. 
Také protitankový kanón na zahradě u Vašíčka se ukázal být atrapou. Závěr měl pravý, 
ale hlaveň byla vyrobena z kuny od plotu. Pochopitelně tedy neměla vnitřní drážkování, 
které jsem tam já osobně před tím osahal svými prsty. Daly se z toho střílet leda tak 
brambory gumičkou. 
  Stejně se mi zdálo, na to, jak jsem Twodance znal, že s prohlídkou Domaslavi nějak moc 
otálel. Obrázky zbraní  a munice, které jsme tam ve sklepě s Tvrďákem nafotili, by se prý 
u soudu ukázaly jako neprůkazné a ještě by nás mohl někdo žalovat, že jsme se vloupali 
do soukromého objektu.  
  Filipcovy materiály dokladující původ T. G. Masaryka, coby nemanželského syna Fran-
tiška Josefa I., se ale u soudu probíraly a všichni se tam nad nimi dobře bavili. Novináři 
se mohli přetrhnout, aby získali kopie. Pokud ale vím, žádná analýza DNA se dodnes ne-
dělala. 
  Pluk přišel o čtyři příslušníky. Zaremba padl v boji, Ventil a Kocour seděli ve vězení.  
Šroub vyvázl s podmínkou, byl degradován a z pluku musel odejít. Spisovatel Drobník 
byl oceněn jako muž, který riskoval život, aby zachránil pro vyšetřování předmět dolič-
ný, totiž vražednou zbraň, kterou ukryl a ve správnou chvíli předal orgánům. 
  Během soudu jsme zavítali v úterý do Willyho salonu a byli jsme bouřlivě uvítáni. Stále 
zde vládl ruch a velké plánování. Atmosféra ve světě se příliš neměnila a ostrov králov-
ství zájemce spíše získával, než aby je ztrácel. V té době byly evropským parlamentem 
přehlasovány státy Podunají (Visegradu), které odmítaly přijmout povinné kvóty mus-
limských migrantů z Afriky, Afghanistánu a ze Středního východu. Německá kancléřka 
Merkelová otevřeně pozvala muslimy do Evropy a veřejně prohlašovala, že německo je 
stejně tak muslimské, jako křesťanské. Německo páchalo kulturní a ekonomickou sebe-
vraždu v přímém přenosu a vypadalo to, že to bude opět až do konečného vítězství. 
Němci zkrátka opět zešíleli a nikdo jim v tom nemohl zabránit. Státy Podunají začaly 
pomáhat Maďarům bránit balkánskou hranici. Vlastně to byl právě tenhle vývoj, co při-
nutilo monarchisty kromě Drobníkova plánu Ostrovů království přijmout a precizovat 
ještě rychlý evakuační plán pro všechny případy. A vůbec nikdo se tomu nedivil. 
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- To je fajn, řekl Tvrďák Škvorovi. – Až se to tady podělá, alespoň víme, kam máme jít. 
Naložíme almary na náklaďák a jsme tam coby dup. 
- Pro takový dva vošousty se tam určitě najde nějakej krompáč a lopata, potvrdil velitel 
pluku. – Pochybuju, že by se tam u nás pak někdy kradlo, ale člověk nikdy neví, kdy bude 
potřebovat detektiva. Schopnosti jste prokázali a my začínáme přemejšlet o kontraroz-
vědce. 
- To není jako poplach kvůli konci světa a mayskýmu kalendáři, vysvětlil Drobník. – To 
už se děje, to už je v pohybu. My se nebojíme nějakejch černoušků ani muslimů, my se 
bojíme těch liberalistickejch sluníčkářskejch kreténů nalezlejch všude v evropský politi-
ce. To bude horší, než appeasement před Hitlerem. Tohle je hodně zákeřnej útok a my 
máme bohužel v čele bandu zlodějíčků, šmelinářů nebo láskyplnejch idiotů nemocnejch 
tolerancí. Jsou zvyklí se domlouvat a kšeftovat a myslí si, že se dohodnou s ďáblem. Oni 
se nikdy ničemu nepostaví. Celej život je v politice učili, že nikdy nesmí říct ničemu ne 
nebo dost. A milióny romazlenejch Evropánků je v tom budou podporovat. 
  Mlčel jsem, protože teď mluvili pravdu. Bylo lhostejné, jestli jsou jejich obavy z přistě-
hovalců reálné, ale reálný byl bezpochyby jejich strach ze selhání evropských liberálů. 
Tohle byl skutečný důvod, proč se dali dohromady, proč s tím souhlasí jejich rodiny, 
proč zbrojí a připravují opevněnou enklávu daleko v lesích na venkově. 
- No, ještě tu nejsou, řekl smířlivě pětatřicátník Kaktus. – Alespoň jsme si udělali pořádek 
ve vlastních řadách. Ventil je zmetek, protože střílet na vlastní lidi, to se neodpouští, i 
když to byl Zaremba. Ať chtěl Zaremba udělat cokoliv, neudělal to, a nikdo na něj neměl 
co střílet. Pro Ventila je dobře, že ho zavřeli. Kocoura a Šrouba je škoda, protože to byli 
dobří střelci, ale jestli má v příštích letech fakt k něčemu dojít, nechtěl bych mít tako-
vouhle partu v zádech. Vy jste dovedli dobrou práci, chlapi. 
- Nebejt tady spisovatele, nezjistili bychom nic, upřesnil jsem, vděčný za změnu tématu. 
– Kdyby nám nenastrčil tu pušku do sklepa fary a neposlal na nás ty dva vrahy, motali 
jsme se v tom ještě celý tejdny bez výsledku. Už jsme věděli, jak se to celý asi stalo, ale 
nic z toho nevedlo ke konkrétnímu pachateli. Nešlo to dohromady. Krádež uniformy ne-
byla dostatečnej důvod na to, aby někdo střílel na zloděje ostrejma a chtěl ho zabít. Navíc 
originál kulkou ze světový války. Zaremba, i kdyby se dostal k tomu vašemu evakuační-
mu plánu, vám tím nemohl fakticky nijak ublížit. Takže chyběl motiv. Nikdy by nás nena-
padlo, že to byla vlastně nehoda kvůli technickýmu problému jedný pušky, kdyby nám 
tady její majitel nenaservíroval tu pušku i s rámečkem a ostrým nábojem přímo pod nos. 
- Já? vyjevil se Drobník. – To bude nějakej omyl, pánové. V tý době, kdy jste se mi vloupa-
li na faru, jsem byl celej tejden v Rakousku a hrabal jsem se tam v archivech. To si může-
te ověřit. Na faře jsem nebyl skoro celej měsíc. Samozřejmě jsme tam měli vedle v bará-
ku hlídače, ale ten zjistil až druhej den, že se někdo dostal do fary. Ta puška ve sklepě 
někde byla, to jo, ale mezi ostatníma a v igelitovým pytli. Já na ní dávno zapomněl. Abych 
řekl pravdu, nikdy mi nedošlo, že v ní byl ten originální náboj. Tenkrát se o žádný vraždě 
nevědělo, tak jsem jí normálně po bitvě odvezl domů. Jenže pak jsem dostal honorář a 
koupil jsem si jinou, i s papírama. Proto se tahle nikdy neopravovala a odvezla se jako 
černej kvér do Domaslavi. Že jí právě Ventil tam v noci v Třemošné popadl a někde z ní 
vystřelil, to jsem netušil, dokud mi to neřekli policajti. 
  Podívali jsme se na sebe s Tvrďákem.  
  O kousek dál se na nás díval velitel Vašíček, a poprvé, co jsem ho znal, se spokojeně 
šklebil. Napadlo mne, že Vašíček možná ještě dlouho zůstane velitelem. 
 

K O N E C 
  V Plzni. Léto 2015 
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  S oblíbenými hrdiny Volfem a Tvrďákem se může čtenář setkat v celé řadě dal-
ších příběhů, které postupně mapují jejich životní dráhu: 
 
1. Kronika Ligy černých jezdců 
2. Záhada generálova kufříku 
3. Šrouby v hlavě 
4. Muž z budoucnosti 
5. Případ Chronos 
6. Případ Ztracené legie 
7. Ostrov království 
 
  S šéfem plzeňské mordparty a poté soukromým detektivem Twodancem se čte-
nář může setkat v příbězích: 
 
Burani (vyšlo – Fontána 2006) 
Probuzení vlka 
Agentura Hammeln (vyšlo – Avalon 2009) 
Muž v sedmé rakvi 
Zlaté hovno (vyšlo – Naše vojsko 2014)  


