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„Deset minut,“ řekla nakonec nadporučíku Lu-
kášovi. Ten jenom pokýval hlavou, zvedl se a ode-
šel. Klára za ním opatrně zavřela dveře. 

„A my máme půl hodiny. Oficiálně jsem tady 
kvůli nevázanému sexu, tak bych se neměla vrá-
tit do auta tak brzy. Myslím, že můj řidič na mě 
donáší,“ povzdechla si a nervózně zaklepala 
na desku stolu. 

„Říkáte nevázanému sexu, slečno Chlumská?“ 
nadhodil jsem. 

Klára se usmála a pustila se do rozepínání ko-
šile. 

*  *  *

Zvládli jsme to přesně za tu půlhodinu. Docela 
jsem si to užil, protože Dominika s Eliškou zmize-
ly do Japonska a já se tak poslední týdny věnoval 
hlavně odpočinku a studiu. Chlumská se natáhla 
po krabičce cigaret. 

„Tady je zakázáno kouřit, mají k tomu tady ta-
kovou cedulku na botníku u dveří,“ upozornil 
jsem ji. Klára jen pokrčila rameny, škrtla zapalo-
vačem a slastně potáhla. Pak se převalila na záda 
a zírala do stropu. Přitom světu nabídla krásný 
pohled na své tělo, hlavně obrovská prsa. Chlum-
ská měla větší postavu a široké boky. Nedalo se 
o ní říct, že je tlustá, ale bylo jí všude hodně. Vzal
jsem si krabičku a po vytažení cigarety ji položil
mezi její ňadra.

„Už jsem z toho všeho unavená. Asi dám výpo-
věď,“ řekla po chvíli. Vypustila přitom cigaretový 
kouř směrem ke stropu. Byla nečekaně upřímná. 
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Normálně se s takovými věcmi nesvěřovala. Foukl 
jsem dým do jejích ňader. Rozutekl se mezi těmi 
dvěma vysokými kopci a rozplynul.

„A co budete dělat?“
„Půjdu do soukromého byznysu nebo dělat pro 

Evropskou unii. Tady mi z toho hrabe,“ vysvětlila 
a převalila se na bok. Prsa se výhružně nakloni-
la ke mně. Přestože jsem zrovna měl za sebou sex, 
vzrušilo mě to. Je pravda, že s Klárou jsem dlou-
ho nespal, určitě přes rok. Měli jsme oba buď moc 
práce, nebo mě vytěžovala Dominika. Potáhl jsem 
si z cigarety a pak ústa přisál na její levé ňadro. 

„Pane Kosku,“ vydechla. Pak ale prudce vstala. 
„Musím běžet. Když se zdržím déle, bude to 

taky podezřelé,“ povzdechla si a vyskočila z poste-
le směrem ke sprše. Pak se ale zastavila, hrábla 
po své kožené brašně a vytáhla z ní balíček zaba-
lený do červeného šátku.

„Dárek. Nemá žádnou historii, zato plný zásob-
ník,“ mrkla ke stolu a dodala: „Přece vás v tom 
strašným městě nenechám bez ochrany.“ 

*  *  *

Oběd jsem si nechal poslat do pokoje. Kupodivu 
se to dalo i jíst. Dnešní hotelové menu byl guláš 
se špagetami. V Ústí nad Labem taková kombina-
ce nejspíš dávala smysl. Dal jsem špinavé nádo-
bí před dveře a pak si balíček odnesl do koupelny. 
Pořád to tu vonělo po ostrém parfému, který pou-
žívala Chlumská. Zaklapl jsem prkýnko a vybalil 
na něj Sig SP2022. Šlo o luxusní hračku se zásob-
níkem na patnáct nábojů. Pistole Sig Sauer se 
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vyráběly ve Švýcarsku a používali je skuteční pro-
fíci. V Americe třeba jednotky SEALs nebo Delta 
Force. U Britů zase SAS. Štěkaly poměrně potichu 
a byly extrémně spolehlivé a přesné. Legálně se 
něco takového dalo koupit za cenu kolem dvace-
ti tisíc korun. Na černém trhu tak za pětinásobek. 
Chlumská musela mít o Ústí vážně špatné míně-
ní, když mi přivezla takovouhle bouchačku. A na-
víc neregistrovanou, takže jsem s ní mohl někoho 
zastřelit beze stop. 

„Ale co, horší než na Kubě to nebude,“ povzde-
chl jsem si a naplnil zásobník. Když jsem se vrátil 
do pokoje, vymáčkl jsem na displeji číslo nejlep-
šího člověka, co jsem tady znal a jako jediný mi 
mohl pomoct. O tom, co se dělo v Ústí nad Labem, 
věděl všechno. 

„Chcípni,“ ozvalo se v telefonu. 
„Taky tě rád slyším,“ odpověděl jsem. 
„Hele, jsem v Ústí. Co si dát pár piv?“ nadho-

dil jsem. 
„Jsem abstinent a držím dietu. Až se ale vrá-

tím z fitka, sejdeme se u Prasáka na minerálku. 
V sedm?“ ozval se z mobilu kamarádův hlas.

„Jo, ideální,“ pokýval jsem hlavou. Měl jsem tak 
dost času dostudovat ty papíry, a ještě si dát šlo-
fíka.

*  *  *

Ta herna se jmenovala jinak. Nápis s jejím ofi-
ciálním jménem se odrbaný a ušmudlaný skvěl 
na  vývěsním panelu, který kdysi dávno dokonce 
v noci i svítil. Ale nikoho nezajímal. Tohle byly to-
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tiž Předlice, nejstrašnější ghetto v České republi-
ce, které se nacházelo prakticky v centru Ústí nad 
Labem. Na pravidelnou epidemii žloutenky se tu 
dalo vsadit stejně spolehlivě jako na to, že mezi 
pěti modelkami budou dvě šňupat kokain, dvě bu-
dou mít bulimii a ta pátá obojí dohromady. Taky 
tu všechno mělo podobné názvy. Herny, které 
Předlice obklopovaly, se jmenovaly Prasák, Pra-
somrd, Chlívek a Kanec. Baráky narvaný odshora 
až dolů sociálními případy, které navíc občas sho-
řely a ve městě to bylo každému jedno, nesly po-
dobná jména. Většinou dost monotematické jako 
Prasečák, Kravín, Hnojiště a podobně. Takové 
názvy jim dávali místní obyvatelé. Myslím, že to 
mělo co dělat se způsobem, jak zvládali svůj osud. 
Narodit se v Předlicích znamenalo mít na čele vy-
tetovanou značku, která způsobovala, že jste ne-
dostali jinou práci než ve výkopu, nikdo vám 
nepronajal byt jinde než tady a taky vámi pohr-
dali i ostatní Romáci z města. Už jenom proto, že 
nežili v Předlicích, nacházel se jejich sociální sta-
tus asi o pět příček výš. Nad člověkem s trvalým 
bydlištěm v téhle čtvrti byl i houmlesák, co bydlel 
v papírové krabici u nádraží, a jediná věta, kte-
rou dokázal dát dohromady, byla: „Nemáš chrchli 
chrchli drobásek chrchli chrchli, nemáš?“

Vešel jsem dovnitř a hned si rozepnul kabát. 
Zatímco venku foukal silný vítr, který oznamoval, 
že prosinec je za rohem, u Prasáka žhnuly radiá-
tory na plný výkon. Myslím, že šlo spíš o rozbitou 
termoregulaci, než že by majitel chtěl svým zá-
kazníkům dopřát teplo. Kromě horka mě do nosu 
praštil i hutný cigaretový kouř z levného tabáku. 
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U stolů posedávali Romáci všeho druhu – od sta-
říků s kabáty, které si jako nové koupili v pade-
sátých letech, po omladinu v mikinách značky 
Adadas a Noke. Většina osazenstva ale postávala 
u výherních automatů a věřila, že tentokrát vydě-
lají balík, aby bylo na pervitin pro celou rodinu. 

Malečák seděl úplně vzadu. Na stole před ním 
stálo pivo, zpola snědený utopenec a v popelní-
ku hořela cigareta. Kampak se zákony na ústec-
ký Předlice. Tady by kontrolora z České obchodní 
inspekce nejspíš vyhodili na nejbližší divokou 
skládku, takže se tu raději žádný neukazoval. 

„Zdar,“ pozdravil jsem Roberta a sedl si ke sto-
lu. 

Změřil si mě od hlavy k patě. 
„Nedal jsi o sobě vědět pět let. Slyšel jsem, že 

jsi sekl s kariérou na univerzitě,“ pronesl trochu 
vyčítavě. 

„Jsem na volný noze,“ odvětil jsem, a když po 
mně číšník hodil pohledem, naznačil jsem, že si 
taky dám pivo. Spokojeně pokýval hlavou a zase 
zmizel. Byl to sám Prasák. Asi padesátiletej Rom 
s obrovským pupkem a sadou zlatých zubů, že by 
z jejich prodeje měsíc vyžila celá rodina. 

Malečák jenom pokrčil rameny a víc se nevy-
ptával. Myslím, že jsme si za ty roky věřili. Poznal 
jsem ho, když tady začínal jako redaktor v míst-
ním plátku. Postupně se vypracoval na šéfre-
daktora a nakonec zmizel do Prahy. Vedl nejdřív 
zpravodajství v jednom celostátním deníku, a pak 
dělal dokonce šéfa v České televizi. Ale Malečák 
měl tři problémy – ženský, chlast a Ústí nad La-
bem. Rozvedený byl už pětkrát a vždycky to těžce 
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nesl, takže když se po čtvrtém rozvodu neukázal 
měsíc v práci, vyrazili ho. Poté, co se dal dohro-
mady, by ho každej vzal, ale jeho to táhlo zpát-
ky domů. Ústí nad Labem bylo vážně jako kletba. 
Lidi, co se tu narodili, to město ničilo, ale zároveň 
bez něj nemohli žít. Dneska psal pro malý nezis-
kový internetový projekt nezávislé žurnalistiky. 
Platili to nějací mecenáši z Prahy, takže na něj 
místní hoši neměli žádné páky a to mu vyhovova-
lo. Mohl tak psát o všech sviňárnách, co se v Ústí 
děly. Ne, že by to něco změnilo, ale aspoň se o tom 
vědělo. Další Malečákův problém totiž spočíval 
v tom, že měl silně vyvinutý smysl pro spravedl-
nost. Dost tím lidi štval. 

„Co potřebuješ?“ nadhodil, když dorazil utopen-
ce. Zapálil si novou cigaretu a já taky. 

„Novák, Soukup, Ovečka, co ti to říká?“ nadho-
dil jsem. 

„Že když ti zmrdi chcípli, měl jsem díky tomu 
zase o něco lepší den,“ usmál se a natáhl v potr-
haným boxu. Číšník v tu chvíli přede mě postavil 
jednoho březňáka. Opatrně jsem se napil. Kupodi-
vu to nechutnalo vůbec špatně.

„Žádný stresy, Prasák sklo každou neděli 
myje,“ ujistil mě Malečák, a tak jsem si pořádně 
přihnul. 

„O co ti jde?“ zeptal se.
„No…,“ začal jsem. Nějak se mi nedařilo vymy-

slet vhodnou lež. 
„No?“
„Hele, nechci ti lhát. Dělám pro jednu advokát-

ní kancelář. Dostali jsme zakázku prošetřit jejich 
smrt. Potřebuju ale, aby to bylo diskrétní, nerad 
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bych, aby o tom někdo věděl,“ řekl jsem nakonec 
tu nejpřijatelnější a vlastně docela pravdivou va-
riantu.

„Tak to by sis měl dávat pozor, protože na ty tři 
se mě minulý týden ptal jeden hodně divnej chlá-
pek. Tvrdil, že je od BIS, dokonce mi před očima 
mával odznakem. Řekl jsem mu, že všechno, co 
vím, najde v mých článcích na internetu, a ať jde 
do prdele. Nevěřím nikomu, kdo maká pro úřady 
a politiky, a už vůbec nevěřím těm, co dělaj pro 
tajnou policii,“ pronesl.

Polknul jsem a nejen proto, že jsem v poslední 
době dost makal právě pro úřady. 

„Jak vypadal?“ zeptal jsem se.
„Hele, divně. Takovej podsaditej, trochu tlustej, 

s černýma kudrnatýma vlasama. Fajks, tvrdil, že 
se jmenuje,“ odvětil a změřil si mě, jako by pře-
mýšlel, jestli na něj nešiju levárnu. 

„Ti zmrdi jeli v divných kšeftech. To ví i tady 
Prasák. Jenom na ně byli všichni krátký. Proč se 
o ně teď všichni zajímají?“ zeptal se na rovinu. 

„Protože umřeli divně. Musím prošetřit, jest-
li jim k tomu někdo nepomohl,“ odpověděl jsem 
vlastně po pravdě.

„Hmm,“ zabručel Malečák a potáhl z cigarety. 
„Jestli mě něco sledování těchhle kriplů nauči-

lo, pak to, že nejdůležitější je nejdřív hledat, kde 
jsou prachy, kdo v tom jede s nimi, a pak až řešit 
to ostatní. Prachy jsou základ. Blbý je, že tihle 
jeli ve všem. Třeba tady v Předlicích vlastnili 
přes nějaký nešťastný Cikány závislý na  pervi-
tinu pár baráků a vydělávali slušný hrachy 
na  dávkách na bydlení. Pochopitelně jim ti lidi 
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díky tomu prakticky patřili a udělali pro ně co-
koliv. Když v posledních volbách potřebovali pro-
šťouchnout kandidátky, vstoupila třetina Předlic 
do jejich partají. Na papírkách měli napsáno, pro 
koho hlasovat, a bylo to. Nemluvě o lidech, co jim 
stáli v cestě, a když se pak kolem jejich domů za-
čali potloukat předlický kluci v teplákovkách, 
většinou už nikdo v cestě nestál,“ vysvětloval no-
vinář. 

Co říkal, bylo rozhodně zajímavé, ale nikam mě 
to neposunulo. 

„Stáli pro změnu oni někomu ve kšeftu? Mohl 
by někdo chtít jejich prachy?“ nadhodil jsem. 

„Víš, jak se to říká: Není cti mezi zloději. V  té 
jejich nejužší skupině byl ještě jeden týpek – 
magistr Rozol. Slizskej zmrdík, který se sem 
před lety přistěhoval z Prahy. Pochopitelně je 
taky v  radě města a má převodový páky na růz-
ných ministerstvech a v grantových programech. 
Možná se už nechtěl se starými kamarády dělit. 
Ostatně ty kšefty s předlickejma Cikánama šly 
všechny přes lejstra, který dělal on. Ještě jim dě-
lal poskoka další týpek ze zastupitelstva, Roman 
Konečný,“ vysvětlil Robert. 

„Dá se s ním sejít? Myslím s Rozolem.“
„Hele, určitě. Teda pokud máš balík peněz, kte-

rý nepotřebuješ,“ zasmál se Malečák a pohle-
dem k baru přivolal Prasáka. Dali jsme si další 
dvě piva a odpálili další cigarety. Úplně jsem za-
pomněl, jak člověk v hospodě, kde stál na stole 
popelník, kouřil jednu za druhou a ani o tom ne-
přemýšlel. Počítám, že ráno mi bude dost špatně.

„Teď vážně, jak se k němu dostanu?“
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„Úplně snadno – zítra je zasedání zastupitel-
stva. Bude asi trochu divoký. Vezmu tě tam,“ od-
větil a na to jsme si připili.

Ráno jsem se místo v hotelu vzbudil u něj doma 
na gauči a dost mě bolela hlava.

*  *  *

Divoké se ukázalo jako slabé slovo. V sále, kde se 
zasedání zastupitelstva konalo, bylo plno. Větši-
na diváků patřila k romské národnosti. Zastupi-
telé si na pomoc zavolali městskou policii o síle 
osmi chlapů. Ti postávali u dveří a také tvořili ja-
kousi pomyslnou bariéru mezi zastupiteli a obe-
censtvem, které se vybavilo transparenty s nápisy 
jako „Jsme taky lidi“ a „Nechceme do Předlic“. 
Nebylo mi po včerejšku zrovna nejlíp, takže jsem 
byl rád, že mě Malečák protáhl davem a usadil 
ke stolku pro tisk. Seděla tam už nějaká postar-
ší paní z místních novin, která se přátelsky zdra-
vila se zastupiteli, a pak my s Malečákem. Dostali 
jsme dokonce kafe a chlebíčky.

„Ten chlápek nalevo s tou tmavě modrou kra-
vatou,“ šťouchl do mě novinář, když zasedání 
zastupitelstva začalo. Nejdřív se schvaloval pro-
gram jednání a obecenstvo kupodivu zmlklo. 
Možná za to mohly vražedné pohledy městských 
strážníků. 

Nenápadně jsem se podíval na Rozola. Seděl, 
jako by se ho nic okolo netýkalo, a něco sledoval 
na svém iPhonu. Rejdil prstem po obrazovce zle-
va doprava, a když jsem si ho prohlédl detailněji, 
všechno na něm volalo: „Mám prachy, zmrdi, tak 
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