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Lodí bílou, lodí bílou chci se vézt,  

S mořskou vílou, s mořskou vílou sítě plést, 

Chci se toulat lodí bílou, nad hlavou mít jižní kříž, 

Pak se vrátím, pak se vrátím, uvidíš... 
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1. kapitola 
 

Píseň Karla Hály pomalu odezněla a ozval se bouřlivý potlesk... 

Až když dozněl poslední potlesk, Karel Hála stál opět připravený 

zazpívat další populární píseň -  „Dej mi pár okovů“ a vzápětí násle-

dovala píseň „Šeříky až bílé začnou kvést“. A další – „Dívka toulavá“ 

a tak jich vystřídal ještě několik. Pořad se chýlil ke konci. Diváci si 

ještě vynutili potleskem vyvolat Karla Hálu po poslední písni znovu 

na pódium a tak jim ještě přidal ve zkrácené verzi „Můj otčenáš“. 

Publikum mu naposledy zatleskalo, zpěvák odešel a lidé se začali 

zvedat z křesel, aby byli co nejdříve u šaten. 

Vláďa s Věrou se dostaly do tlačenice, která je málem vynesla 

ven ze sálu do foyeru, jak se na ně obecenstvo seshora začalo hr-

nout.  

„Máte rozum, že se tak tlačíte?“ ozval se Vláďa, ale se špatnou se 

potázal. Hrnuli se na ně další a další, že měli co dělat, aby udrželi 

zrychlený krok, který je vytlačil ven z hlediště. Konečně byli ve 

foyeru a začali sestupovat ze schodů podél zábradlí, držíc se ho, aby 

se na ně zase netlačil další zástup lidí. Sešli prostředkem schodiště 

k šatnám, a snažili se, aby tam byli co nejdříve. Věrka se podívala na 

Vláďu a prohodila:  

„To jsem ještě nezažila v divadle takový nával, jako dnes.“ 

„To víš, Karel Hála... jeho písně jsou oblíbené, tak bylo plno. 

Nebylo snad jediné volné místečko v divadle, jak jsem se okolo roz-

hlížel“. 

„Ale nemusí se chovat jako divá zvěř“ prohodila Věra. 



 
5 

„To máš pravdu, ale bylo tu dnes hodně mladých a ti jsou 

zkrátka takoví. A docela se tomu divím, že na něj šli, mají rádi doce-

la jiný styl hudby “ 

Mezitím se schodiště trochu uvolnilo a oni došli pomalu 

k šatnám. Vláďa zašmátral v náprsní kapse a vytáhl lístek, aby jej 

podal šatnářce s poznámkou, že mají oba kabáty na jednou věšáku. 

Šatnářka se chvíli rozhlížela po čísle, pak sundala oba kabáty a dala 

je na pult. Vláďa pomohl Věře do kabátu, vzal si svůj a v chůzi ho 

oblékal. Vyšli ven z divadla, a zamířili k autobusové zastávce, aby se 

podívali, kdy jim to jede domů. Měli to jen dvě autobusové zastávky. 

Mohli by jít pěšky, ale nebylo zrovna dobré počasí, trochu mrholilo 

a tak v tomhle marastu se jim domů pěšky jít nechtělo. Autobus by 

jim měl jet za 15 minut, musí to vydržet. Zašli pod ochoz divadla a 

vyčkali, než přijel autobus. Nasedli do něj a po dvou zastávkách byli 

doma. Bylo půl jedenácté, když stoupali do svého bytu. Byli ještě 

plni hudby z divadla. Karla Hálu viděli vlastně poprvé naživo. Musí 

se zase podívat znovu do divadla, až budou něco pěkného dávat. Už 

dlouho nikde nebyli. Poslední dobou chodili do práce a z práce zase 

domů a pak na zahradu a nic jiného neznali. Člověk přece potřebuje 

k životu i zábavu, nejen stále pracovat, říkali si.  

Bydleli v prvním patře a tak za chvíli vystoupali pár schodů, jež 

do něj vedly. Vláďa zasunul klíč do zámku, začal odemykat, ale ne-

šlo to, najednou si uvědomil, že byt nebyl zamknutý. Vždyť ho přece 

zamykal?  Najednou se mu zdálo, že slyší nějaký jiný zvuk, než ob-

vykle. Honem rozsvítil v předsíni a najednou okolo něj prolítl něja-

ký muž se sklopenou hlavou a vyhrnutým límcem ven na chodbu a 

utíkal rychle po schodech dolů. Oba zůstali jako zkamenělí. To přece 

není možné, koho tu v bytě měli? Zloděje? Asi! Ani si neuvědomili, 

že už je bůhvíkde, jak rychle pelášil! Bylo pozdě za ním běžet, aby 

ho dohonili, ale přesto Vláďa rychle seběhl schody, otevřel domovní 
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dveře, ale nikoho už neviděl. V tom momentě překvapení, jak ten 

cizí chlap od nich vyběhl, si ani neuvědomil, že měl za ním hned 

utíkat. Ale koho by to napadlo, že se jim do bytu někdo vloupal. Po-

krčil rameny a vrátil se nazpátek.  Viděl, že Věra je stále v předsíni, 

jako kdyby se bála jít dál. A taky se bála. Vláďa shodil rychle boty a 

doslova vběhl do obýváku. Viděl v obývací stěně pootevřené šuplíky 

a pár věcí poházených na podlaze. Na nic nesahal, šel ještě do ložni-

ce, aby se porozhlédl, ale tady to vypadalo, že je všechno v pořádku. 

Nakoukl ještě do kuchyně, tady taky nic nevypadalo na nějaký zásah 

a tak vytočil policii a nahlásil vloupání. Chvíli s někým mluvil, při-

kyvoval hlavou a položil sluchátko.  

„Za chvíli přijedou policajti, zatím na nic nesahej, třeba budou 

chtít brát otisky“ řekl Věře.  

Policie u nich byla za čtvrt hodiny. Vláďa jim otevřel a řekl, že 

když odcházeli do divadla, určitě zamykal, a když se vrátili domů, že 

bylo odemčeno, ale zabouchnuto a zavedl je do obývacího pokoje, 

aby viděli tu spoušť, co zloděj zanechal. Jestli něco ukradl, že nevě-

dí, na nic nesahali, dokud oni nepřijdou.  

Policisté odebrali otisky z kliky od bytu, zámku a dveří. Potom 

ještě ze šuplíků, které byly zotvírány. Vláďovi s Věrou řekli, aby si 

prohlédli věci, zda jim něco nechybí. Věra se pozorně dívala, měla 

uloženo v kazetě ve stěně šperky, nebylo jich moc, ale byly pamá-

teční po mamince a babičce. Šperky byly pryč. A taky peníze, které 

si ukládali do obálky za doklady, které tam měly uloženy. Šetřili si 

na auto, zmizelo jim celých 100 tisíc. Vypadalo to, jako kdyby šel ten 

dotyčný zloděj na jisto. 

„Nemáte nějaké dobré kamarády, známé a podobně?“ ptal se je-

den příslušník. A toho člověka, co vyběhl z vašeho bytu, jste vůbec 

nepoznali? 
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„Byli jsme tak překvapeni, že jsme si ho ani nestačili pořádně 

prohlédnout, ale nikdo známý to nebyl, to vím jistě“ říká Vláďa. 

„A Vy paní, taky jste ho nepoznala, anebo nepřipomínal Vám ně-

koho?“ 

„Ne, vůbec jsem ho nikdy neviděla, ani mně nikoho nepřipomí-

nal!“ Věra se najednou rozklepala, že si musela sednout na gauč, jak 

se jí začala třást kolena. Celým tělem jí začala probíhat zimnice a 

teprve teď si uvědomila, co se vlastně stalo, že je vykradl zloděj... 

„To je hrozné, abychom se báli odejít z bytu, když se k nám 

vloupal zloděj. Musíme nechat vyměnit zámek hned zítra“ řekla Vě-

ra  

„Zítra zůstaneme oba doma, vezmeme si volno, Ty pohlídáš 

byt, aby se sem ještě znovu nevrátil, i když o tom pochybuji, že by 

přišel znovu a ještě k tomu ve dne, a já půjdu koupit nový zámek a 

vyměním ho“ řekl Vláďa. 

Oba policisté s nimi sepsali protokol, Věra popsala šperky, 

jaké se jí ztratily, a domluvili se, až budou mít vyměněný zámek, že 

přijdou na oddělení podepsat protokol. Rozloučili se a odešli. 

„Proč jsme jen ty peníze nedali do banky, tam by se jim nic 

nestalo a teď jsme o ně přišli. Tolik peněz, kdy je zase našetříme? A 

šperky po mamince a babičce. Měla jsem k nim citový vztah. Byla to 

památka...“ naříkala Věra. 

Vláďa ji vzal okolo ramen a začal ji utěšovat, že se šperky 

možná najdou, že je bude chtít zloděj někde prodat v zastavárně, ale 

policie dá všem prodejnám echo, tak se mu to nepovede. A peníze, 

to bude asi horší, s těmi se asi neshledají, když si nevšimli, jak zlo-

děj vypadá. Leda by ho chytli v zastavárně, až bude chtít prodávat 

šperky.  

„Věro, je to samozřejmě špatné, co se nám stalo, ale můžeme 

být rádi, že jsme živí, kdoví co to bylo za syčáka, mohl mít taky 
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zbraň a ještě nás zastřelit. Nestalo se takových případů dost? Zítra 

půjdu hned koupit nové bezpečnější zámky.“  

S tím Vláďa vstal, posbíral věci z koberce, které tam ležely, a 

začal je ukládat do stěny. Najednou objevil pod spadlým papírem 

nedopalek. Uvědomil si, že bylo štěstí, že papír nechytl, ale to by si 

toho zloděj všiml a uhasil by to, pomyslel si Vláďa. 

„ Hele, on tu dokonce i kouřil“ otočil se k Věře, „ to zítra od-

neseme na policii, až budeme mít vyměněný zámek. Můžou tam být 

otisky a mohli by z něj získat DNA. Anebo já to tam zanesu radši 

hned, Ty zůstaň doma! Doufám, že se nebudeš bát, nemáš čeho. Ne-

boj, on se sem už neodváží“ ujišťoval Věru, když uviděl v jejích očích 

strach. 

Otočil se, v předsíni se obul a za sebou zamkl. Věra za ním 

dala ještě pro jistotu řetízek na dveře, a vykročil k policii, která byla 

asi 400 metrů od jejich bytu. 

Jen tam vstoupil, oba policisté, kteří byli u nich v bytě, se 

k němu hned otočili a řekli mu, že mají možná stopu. Že byl před 

nimi vykraden jiný byt a pachatel nechal totožné otisky, jako u nich 

v bytě.  

„A já bych Vám mohl přispět nedopalkem, který tam zloděj 

zanechal, z něj se dá jistě zjistit DNA“ dodal Vláďa a podával jim 

v igelitovém sáčku nedopalek.  

„No vida, máme další důkaz! Posaďte se! Ten muž, když od 

vás utíkal pryč, skutečně Vám nebyl povědomý? Popřemýšlejte! 

Nepřipomínal Vám někoho, je to důležité! V tom zmatku jste mohl 

jeho podobu s někým přehlédnout!“ 

Vláďa si sedl, promnul si bradu, hlavou mu znovu prolítlo, 

jak se okolo nich mihl ten chlap, že se ani nestačil zaměřit na jeho 

obličej, protože měl hlavu skloněnou dolů, ale přece jen něco ho na 

něm upoutalo. A sice bunda, kterou už někde viděl...ale kde? Ale 
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stejnou bundu může mít víc lidí, nemusí ji mít jen jeden člověk. 

Přemýšlel a najednou mu to došlo. Jejich řidič u nich v zaměstnání, 

ten má stejnou bundu. Jezdí s náklaďákem a chodí do jejich kance-

láře. To je ono! Ale že by on byl zlodějem? To se mu nezdá. Ale ně-

kdy tam sedává u jeho kolegy, když má volno a nemusí nikam jet. Že 

by byli kamarádi? To neví, s kolegou se nikdy moc nebavil, jen na-

mátkově o práci. Možná, že mu řekl někdy něco víc ze soukromí, ale 

to už tak bývá, ale kamarádi nebyli, to ne!   

Příslušníci se na něj dívali, viděli, že nad něčím přemýšlí, a 

když zvedl hlavu, tak čekali, co jim řekne. 

„No, vzpomněl jsem si, že k nám do kanceláře chodí řidič ná-

kladního auta, který má stejnou bundu, jako měl ten zloděj. Ale ne-

mohu říct, jestli to byl on, když tak okolo nás doslova proletěl ven. 

Opravdu jsem si jeho obličeje nevšiml, měl skloněnou hlavu. Ale že 

by se nám on vloupal do bytu? To se mi nezdá!“ 

„Jak se jmenuje ten člověk?“ 

A tak jim Vláďa sdělil jeho jméno a všechny podrobnosti 

okolo jeho osoby, co věděl. 

„Tak to je zatím všechno, o dalších věcech, které zjistíme, a 

jak budeme pokračovat ve vyšetřování, vás oba vyrozumíme! Neza-

pomeňte přijít zítra k nám s manželkou, abyste podepsali protokol, 

uvedeme do něj i to, co jste nám teď řekl.“ A s tím se s ním rozlouči-

li. 

Vláďovi se cestou domů honily myšlenky jedna za druhou. 

Myslel na toho řidiče a znovu si promítal rychlý běh toho zloděje 

z jejich bytu. Ta bunda mu utkvěla v paměti. Ano, takovou nosil ři-

dič, který k nim chodil do kanceláře za kolegou, ale že by on kradl? 

A jak by se dostal k jejich klíčům? Že by jeho kolega v tom měl taky 

prsty? To snad ne? Uvědomil si, že se někdy po něm tak divně kou-

kal, když náhle zvedl hlavu od stolu a zase se rychle věnoval práci. 
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Seděli naproti sobě, a že se po něm sem tam kouknul, to je přece 

normální..., ale to už mám snad vidiny, řekl si, a v hlavě se mu pro-

táčely myšlenky jedna za druhou. 

Došel mezi tím domů, zazvonil, a když slyšel Věřino „kdo to 

je“, tak se usmál. Věděl, že má řetízek na dveřích a tak řekl, že je to 

on. Hned mu odemkla. Vláďa vešel do předsíně, přezul se a zamířil 

do ložnice, aby si svlékl oblek a vzal si pyžamo. Zašel se ještě do 

koupelny opláchnout. Bylo už hodně pozdě, skoro půlnoc. Věra už 

měla taky na sobě noční košili a tak si oba lehli. Byla ještě zvědavá, 

jak pořídil na policii a jestli se ho ještě na něco nevyptávali. 

Ale Vláďa neměl náladu se bavit a tak řekl, že ne. Byl docela 

unavený z toho všeho, co je dnes potkalo. Zavřel oči a snažil se 

usnout. 
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2. kapitola 
  

Ráno se oba probudili skoro najednou a uvědomili si, že první, 

co musí udělat je, že musí zavolat do zaměstnání, že dnes nepřijdou. 

Asi budou muset zdůvodnit proč. To bude zase řečí a vyptávání, až 

půjdou další den do práce. Tomu ale chtěli předejít. Že by si vymys-

leli doktora? Koukali na sebe a vůbec se jim nezamlouvalo jít 

s pravdou ven. Ano, vymluví se na doktora a vezmou si den dovole-

né. Tak to bude nejlepší. Pak Vláďa půjde koupit zámek, namontuje 

ho a potom zajdou na policii, aby jim podepsali protokol. Měli by 

něco udělat s načatým dnem, když nepůjdou do práce. Ale náladu 

z nich něco podniknout neměl ani jeden po včerejším hrozném zá-

žitku. Navíc přišli o dost peněz a také o šperky. To jim na klidu ne-

přidalo.  

Vláďa se Věře zmínil o bundě, kterou viděl na zloději a řekl jí, 

že takovou nosí jeden řidič, který k nim chodí do kanceláře za kole-

gou a poznamenal, že se o tom zmínil na policii. 

„Řekl jsem jim jeho jméno, ale nemyslím si, že by v tom měl 

prsty on. Jak by se k nám dostal? A kde by vzal klíče? I když nemá-

me bezpečnostní zámek, přece jen byl byt zamknutý na dva zámky.“ 

Neřekl jí, že ho napadlo, že v tom může mít prsty jeho kolega, 

ale nevěděl, jak by se o to přičinil. Někdy chodí z kanceláře do pro-

vozu, a nechává aktovku vedle stolu a v ní má klíče od bytu. To už 

by bylo ale opravdu odvážné tvrzení takhle osočit kolegu. Ale nijak 

ho neznal, o jeho soukromí nic nevěděl, tak proč ne? Jestli ten řidič 

je jeho kamarád, mohl si udělat otisk klíčů! Však se zdržoval 
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v provoze nejméně půl hodiny a někdy i víc. To by stačil klidně udě-

lat, když věděl, kam jde, a že se za pár minut nevrátí. A ještě si mohl 

zkontrolovat oknem, zda do provozu skutečně jde, protože musel 

přejít dvůr, než vešel do provozu, na který je z okna vidět. Přemýš-

lel nad tím čím dál víc, a všelijak tu myšlenku v duchu kombinoval 

s návštěvami řidiče u nich v kanceláři. Poslední dobou tam chodil 

docela často, vypadalo to, že jsou kamarádi. 

Věra byla z té krádeže špatná, a tak mlčela, nevěděla co říct. 

Udělala snídani, a když se najedli, zavolali oba do zaměstnání, že si 

berou den dovolené. Věra pracovala v tom samém závodě jako Vlá-

ďa, ale na jiném oddělení a v jiné budově. Vláďa, protože byl ve 

funkci technického pracovníka, tak požádal ředitele o den dovolené 

a Věra zase svou vedoucí. V duchu si Vláďa promítl, že se snad tím 

pádem nemusí ani jeho kolega dozvědět, že má dovolenou, protože 

každý měl na starosti jiný resort a vzájemně pod sebe nespadali. 

Leda by v tom vlámání do bytu měl prsty, tudíž by mohl vědět, proč 

nepřišel do práce. Ale nad tím už nepřemýšlel. Oblékl se a vydal se 

do obchodu, aby koupil lepší bezpečnostní zámky, než měli dosud a 

vyšel ven. 

Věra zůstala doma, nechtěla nikam jít, necítila se v bytě bez-

pečná. A taky nic nepotřebovala. Řekla si, že když je doma, tak uvaří 

a otevřela mrazák a vyndala maso. Měla kližku na guláš, dala ji do 

mísy a trochu na ni natočila teplou vodu. Na vaření je ještě dost ča-

su. Vyndala si ale mouku, že zadělá na knedlíky, aby měla náskok. 

Nakrájela tvrdší rohlíky na kostky, dala je do mísy, přidala mouku, 

sůl, vajíčko a v hrnečku si udělala kvásek. Pak zadělala na knedlíky, 

přikryla je utěrkou a nechala je kynout. Polévku vařit nechtěla, měli 

ještě zbytek ze včerejška, tak ji dojedí. Musí teď šetřit dvojnásob, 

smutně se usmála, když si uvědomila, o kolik peněz přišli. Bylo jí 
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z toho do pláče. Když se chystala, že dá vařit vodu na knedlíky, usly-

šela v zámku klíč, to se Vláďa vracel z nákupu. 

„Jsem doma, koupil jsem nové, ale dost drahé bezpečnostní 

zámky a teď se k nám už nikdo nedostane, leda by vylomil dveře a 

to už by slyšeli i sousedi.“ zavolal na ni z předsíně.  

Zul si boty a šel za Věrou do kuchyně, protože slyšel, že tam 

s něčím šramotí. 

„Co děláš?“ ptal se. 

„Když jsem doma, tak uvařím a budeme mít i na zítra. Udě-

lám guláš s knedlíkem, ale polévku vařit nebudu, zbyla nám od vče-

rejška, tak ji dojíme. Musíme šetřit, když jsme byli okradeni o tolik 

peněz“ vzdychla si Věra a málem by se dala do pláče. Vláďa to viděl 

a tak ji vzal okolo ramen, přitiskl ji k sobě a dal jí pusu na tvář. 

„Neboj, peníze byly, ale my nebudeme...Víš, co se říká? Když 

nejde o život, tak nejde o nic! Jsme oba zdraví a to je důležité, peníze 

si zase vyděláme, co se dá dělat? Možná, že toho lumpa dopadnou, 

co nám tu řádil. Peněz je škoda, samozřejmě, dost dlouho jsme na tu 

částku šetřili, a i těch šperků, zvlášť když byly po Tvé mamince a 

babičce. Ale co můžeme dělat? Teď je to na policii, jestli někoho do-

padnou. A jen to dořekl, zvonil telefon. Podívali se po sobě, Vláďa 

šel do předsíně a zvedl sluchátko. 

„ U Novotných“ představil se. 

„Tady policie. To je pan Novotný? Mohl byste se k nám teď 

hned dostavit? Možná, že máme pachatele. Do telefonu Vám nic vy-

světlovat nebudu, přijďte, můžete-li hned!“ 

„Dobře“ stačil jen říct Vláďa a položil sluchátko. Obrátil se na 

Věru a řekl jí, že jde na policii, že na něco přišli, ať je doma. Věra se 

na něho tázavě podívala, ale on jen pokrčil rameny, že víc neví. Ne-

chtěl jí dávat zbytečnou naději. Sám tomu taky moc nevěřil, že by 

tak brzo vypátrali zloděje. Leda že by v tom měl skutečně prsty ten 
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řidič... No uvidím, řekl si v duchu a obul si boty a odešel. Věra za ním 

pro všechny případy zastrčila znovu řetízek. 

Na policii byl za chvíli, hnala ho zvědavost. Vešel do budovy, 

zaťukal na dveře kanceláře a po vyzvání vešel dál. A koho tam nevi-

děl... řidiče nákladního auta, který chodil za jeho kolegou do kance-

láře. Měl na sobě bundu, kterou zahlédl na zloději, jak rychlostí 

blesku vystřelil z jejich bytu. Koukal na něj a ten hned sklopil hlavu. 

Vláďa se podíval po vyšetřovateli a čekal, co mu řekne.  

„Sedněte si“, vyzval ho. Vláďa si sedl a plný napětí očekával, 

co se bude dít.  

„Pane Novotný, jak jste se zmínil, že jste zahlédl bundu na 

zloději a že jste tutéž viděl na tomto muži, který chodívá za Vaším 

kolegou, tak jsme hned zapátrali a byla to trefa do černého. Ani 

jsme nevěřili, že budeme mít takové štěstí a že kápne „božskou“! To 

on byl u Vás v bytě a k tomu mu napomohl Váš kolega, který mu 

udělal otisk Vašich klíčů z Vaší aktovky, kterou jste nechával vedle 

stolu, když jste odešel z kanceláře pryč. I šperky jsme u něj našli, 

musíte si jen překontrolovat, zda jsou všechny. Peníze nestačil ještě 

utratit, jak taky, když byl u vás včera večer a teď je dopoledne a mu-

sel jít do práce. Vašeho kolegu jsme též zadrželi, už jsme ho vyslech-

li, ke všemu se přiznal a myslím, že skončí ve Vašem podniku pra-

covní poměr. Už něco naznačil Váš ředitel.“ 

Vláďa z toho byl ze všeho paf...Vždyť vlastně sám o tom pře-

mýšlel, jestli to tak není, ale nemohl uvěřit, že by se jeho kolega 

k něčemu takovému propůjčil. Jak se člověk v lidech klame. Oddechl 

si! Peníze jsou na světě a Věřiny šperky taky! I když je chlap, přece 

jen ho to vzalo, to by nikdy nečekal, že ho jeho kolega zradí, i když 

se mu občas nelíbilo, jak se po něm dívá, měl takový záludný po-

hled... Co na to říct? Byl rád, že se peníze a šperky našly a to vlastně 

ze dne na den.  
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 „Pane Novotný, sepsali jsme protokol a tady nám ho podepi-

šte! Přijde také Vaše paní? Její podpis bychom potřebovali ke vče-

rejšímu protokolu, který jsme sepsali po krádeži.“ 

„Moje žena přijde, samozřejmě!“ 

Oddechl si, měl po starosti, ale stejně zámky vymění, když už 

koupil lepší a dal za ně tolik peněz... 

Řidič měl hlavu pořád skloněnou, Vláďa se na něj podíval a 

neodpustil si poznámku, jak dlouho se na krádež připravoval? Ale 

ten ani nemukl. Měl na rukou pouta a určitě se necítil ve své kůži 

nejenom, že je spoutaný, ale že se vidina lehkého zisku rozplynula. 

Teď bude za to sedět... A nebyl to první vroubek, jak se Vláďa 

dozvěděl, byl už jednou zavřený a jednou měl podmínku. Pěkný 

ptáček... A Vláďův kolega nebyl o nic lepší, i když zavřený ještě ne-

byl, ale teď ho podmínka určitě nemine za napomáhání ke zločinu. 

Recidivistu odvedli do vazby a vyšetřovatel vytáhl ze zásuv-

ky obálku s penězi, položil ji před Vláďu s tím, aby si částku přepo-

čítal. Z peněz nechyběla ani koruna a ještě měl zkontrolovat šperky. 

Ale řekl vyšetřujícímu, že by to nechal na manželce, že přesně neví, 

co měla v kazetě uloženo, i když si myslí, že je to všechno, ale šper-

ky byly ženiny a tak ať je zkontroluje ona. Řekl, že až přijde domů, 

že ji sem pošle. Podepsal převzetí částky peněz a poděkoval, že tak 

brzo našli pachatele. Byl nesmírně šťastný už kvůli Věře, kterou ta 

krádež vzala víc, než jeho, i když mu to jedno nebylo. Rozloučil se, a 

ještě znovu poděkoval. Takhle rychlé vyřízení krádeže opravdu ne-

čekal. Jsou to pašáci, ale určitě napomohlo tomu to, že poznal bundu 

zloděje a zjistit jeho jméno už nebyl problém a tak usvědčení pacha-

tele vzalo rychlý obrat. 

Vláďa šel domů s radostnými myšlenkami a v duchu se těšil, 

jak překvapí Věru. Ta bude koukat...Stoupal pomalu po schodech a 

zaťukal na dveře místo zvonění, a hned se ohlásil, že je to on. Slyšel 
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Věřiny kroky, jak se blíží ke dveřím, ještě otevřela kukátko, aby se 

opravdu přesvědčila, že ji neklame sluch. Když otevřela dveře, a 

Vláďa vstoupil do předsíně, čekala, co jí řekne, když ho tak brzo 

ráno volali... 

Vláďa ji objal, vtiskl ji políbení na rty a zatáhl ji do obýváku. 

Tam vyndal z kapsy obálku, z ní vytáhl peníze a s úsměvem je roz-

táhl do šířky, aby viděla, kolik jich je. I když sto tisíc by spočítat 

takhle rychle nemohla. Věra otevřela údivem oči a s němou otázkou 

v očích koukala na Vláďu. 

„Zloděje odhalili, byl to ten kamarád, který chodil za mým 

kolegou do kanceláře. Čapli ho ještě doma, než šel do práce i 

s lupem. I Tvoje šperky jsou na světě, vzal bych je taky sebou, ale 

nevěděl jsem přesně, co jsi měla v kazetě, tak jsem jim řekl, že si je 

přijdeš převzít sama a pak jim podepíšeš převzetí. Oblékni se a jdi 

tam hned. Ať to máme za sebou.“  

Věra stěží zadržovala slzy tentokrát radosti, že se peníze a 

šperky našly. Chtěla vědět ještě podrobnosti okolo toho všeho, ale 

Vláďa ji honil, jen ať jde rychle na policii, aby si převzala šperky, a 

pak jí to všechno poví. 

„Ale já mám připraveno na guláš a knedlíky bych už měla dát 

vařit“ povídá.  

„Ty počkají, a když budou víc nakynuté, tak to taky nevadí, 

hlavně že máme peníze a šperky nazpátek, běž už!“ A Vláďa ji po-

pohnal, sám rozradostněn, že ta loupež u nich vzala takový rychlý 

spád a ukradené věci mají nazpátek. Věra se šla převléct, ještě na-

před ale vypnula kamna, obula se a vyšla ven. Pospíchala na policii, 

celá rozradostněná, aby to už měla za sebou, že to takhle dopadlo. 

Za chvíli byla na místě, vešla do budovy, zaťukala na příslušné dve-

ře a po vyzvání vešla dál. 
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„Dobrý den, přišla jsem kvůli té krádeži u nás doma, jsem 

Novotná!“ Nebyla si jistá, zda je to ten příslušník policie, který byl u 

nich doma. 

„Á, posaďte se, já dojdu pro kolegu!“  

Za chvíli přišel jeho kolega a toho už poznala. Pozdravil ji a 

vytáhl ze šuplíku kazetu se šperky a přistrčil ji k ní, aby si je pro-

hlédla, zda nic nechybí. Věra se jimi prohrabovala, ale nic nechybě-

lo. Podepsala mu protokol o převzetí a taky i včerejší protokol o 

krádeži.  

„Jsem tak ráda, že jste to tak rychle našli, ty šperky bylo ro-

dinné dědictví.  Moc mě to mrzelo, měla jsem k nim citový vztah“ 

řekla Věra.  

„A za peníze Vám taky mockrát s manželem děkujeme, bylo 

to úžasné, že jste vlastně ze dne na den usvědčili zloděje.“ 

„Bylo to jednoduché, když nám Váš manžel řekl, že tu bundu 

viděl na muži, který chodil za jeho kolegou do práce. Když jsme zjis-

tili, že už byl trestán za krádeže a ještě má i podmínku, tak jsme šli 

skoro na jisto. Ani moc nezapíral, byl překvapený a vystrašený, tak-

že jsme z něj přiznání dostali vlastně hned. Peníze byste si ale měli 

uložit do banky“ prohodil Věře. 

„Už jsme si to s manželem taky říkali, ale to víte, někdy má 

člověk potřebu je mít doma.“ Věra se usmála, znovu poděkovala, 

rozloučila se a odešla. Měla nádherný pocit, že to všechno dobře 

dopadlo, a udivovalo ji, jak rychle dopadli pachatele. To se jen tak 

normálně nestává. Šli vlastně ještě po horké stopě, řekla si, když si 

uvědomila, že si Vláďa všiml té bundy a kdo ji nosí... 

Měla takovou radost, že přidala rychle do kroku, aby byla již 

brzo doma. Zazvonila, a doslova vplula po otevření dveří do předsí-

ně. Už ji nebylo do pláče, měla radost, že ztracené peníze jsou na 

světě i se šperky. Jen jí vrtalo hlavou, jak ten zloděj věděl, kde pení-
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ze ukrývají, protože šel vlastně skoro najisto. A svěřila se s tím Vlá-

ďovi. Vláďa ji řekl, co slyšel od příslušníka, že se občas s něčím pro-

řekl před kolegou při náhodné debatě a tím jim vlastně napomohl 

k činu. Řekl jí, že jeho kolega byl z funkce odvolán a že pravděpo-

dobně dostane podmínku, protože se to bude ještě projednávat u 

soudu a že oba, jak Vláďa, tak Věra budou muset u soudu vypovídat. 

Ale to už bude konečná. Hlavní věc je, že to, co ten hajzl ukradl, 

máme a peníze uložíme do banky.  

„A já jdu teď vyměnit zámky!“ 

Věra se převlékla a šla do kuchyně dodělat oběd. Zapnula 

hrnec s vodou na knedlíky, ty trochu víc nakynuly, než měly, ale nic 

se nestalo. Nakrájela cibuli na guláš a dala podusit, pak nakrájela 

maso na kostky, přidala ho do kastrolu, dala sůl, kmín a papriku a 

pomalu míchala, až se maso zatáhlo a pustilo šťávu. Potom ho tro-

chu podlila, přidala ještě česnek a nechala pomalu dusit za občas-

ného míchání. Voda na knedlíky začala v hrnci vřít a tak do ní hodila 

knedlíky a koukla na hodiny, aby věděla, kdy je vytáhnout. Přemýš-

lela, jestli nemá ještě upéct něco sladkého ke kávě. Moc se jí do toho 

nechtělo, ale řekla si, že udělá rychlý piškotový koláč na plech, po-

hází jej navrch kompotovanými meruňkami, navrch dá žmolenku a 

bude hotovo. Tenhle koláč nedá takovou práci, je hotový hned. A jak 

usmyslela, tak taky udělala.  

Mezitím Vláďa odmontoval oba zámky a zkoušel nasadit no-

vé. Dalo mu to trochu víc práce, nové zámky hned nesedly, jak měly 

a tak se s tím trochu mořil, než se mu to povedlo. Ale byl s prací 

spokojen. Šel si do kuchyně pro lopatku a smeták a vdechl omam-

nou vůni z páry nad hrncem, jak tam Věra zápolila u sporáku. Ta mu 

polechtala jazýček a tak se už těšil na oběd. Měl docela hlad. Věra 

mu nabídla, že mu ohřeje polévku, ale Vláďa chtěl jíst s ní najednou 

a řekl jí, že to vydrží. Zametl po sobě, smetí odnesl do koše a pak 
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vzal malý kbelíček a hadr aby umyl dveře okolo zámku a pak ještě 

dole dlažbu, kam padaly piliny. Až to zaschne, ještě to přetře trochu 

bílou barvou. Měl hotovo, byl se sebou spokojen. A navíc měl blaže-

ný pocit v duši, že to všechno dobře dopadlo. Ta hysterie, která vče-

ra nastala po návratu z divadla, až do dnešního rána, je pryč. Co 

kdyby ty peníze zanesli ještě dnes do banky, ať mají v duši klid. Na-

vrhl to Věře a ta s tím souhlasila. Šel se do koupelny umýt a pak za-

šel do kuchyně vyzvídat, kdy už bude oběd, protože to tam nesku-

tečně vonělo. Guláš už neměli dlouho a tak se na něj těšil.  
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3. kapitola 

 

Ráno se probudili snad současně.  Otočili se na posteli a 

koukli jeden na druhého, zda ještě nespí. Museli se tomu zasmát.  

„Dnes nemůžeme být doma, musíme jít do práce“ prohodil 

Vláďa a Věra se jen usmála, šťastná, že všechno tak dobře skončilo. 

Vstala první, šla připravit snídani a Vláďa se šel zatím do koupelny 

oholit a umýt. Když byl hotový, vystřídala ho Věra. Na stole měl již 

připravenou snídani a tak se do ní pustil. Byl to jejich každodenní 

rituál. Věra se mezitím oblékla, nalíčila a zasedla také ke snídani. 

Měli kávu a včerejší piškotový koláč s meruňkami. Opláchla nádobí 

od snídaně a oba vyšli najednou z bytu. Zamykali už novými klíči. 

Jen co přišla Věra do zaměstnání a do své kanceláře, hned se 

jí kolegyně ptala, co se to u nich doma dělo... prý je toho celý podnik, 

že je vykradli a že v tom má prsty Vláďův kolega. Věra se o tom ne-

chtěla bavit, jen přikývla, že je to pravda. 

„To je hrozné, řekla kolegyně, ale když viděla, že Věra není 

vstřícná, aby o tom vyprávěla, tak zmlkla, jen se na ni občas přes 

stůl zadívala, jako kdyby tomu pořád nechtěla věřit. Zato Vláďa byl 

volán k řediteli a tomu musel podrobně vysvětlit, jak to vlastně by-

lo, když se vrátili z divadla. Ředitel se podrobně na všechno vyptal, i 

na řidiče, který chodil za jeho kolegou do kanceláře. Pak jen nevě-

řícně zakroutil hlavou a řekl, že by si nikdy nemyslel, že by kolega 

na něj udělal takový podraz.  

„, No, Váš spolupracovník dostal na hodinu výpověď, takže si 

musel okamžitě sbalit věci, ale musí být k dispozici policii, nesmí 
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nikam odjet. Bude s ním taky soud, ale myslím si, že dostane jen 

podmínku. To je ale jedno, zkrátka takového pracovníka tu zaměst-

návat nemohu. Nevíte o někom, kdo by mohl nastoupit na jeho mís-

to?“ zeptal se Vládi. Vláďa zakroutil hlavou, že neví, ale že se poptá, 

a kdyby o někom věděl, tak dá vědět. 

„Budete muset z části převzít po něm některé urgentní věci, 

které se budou muset vyřídit,“ podotkl ředitel a Vláďa přikývl, že se 

postará. Asi to nestihnu v normální pracovní době, řekl si v duchu a 

ředitel jako kdyby četl jeho myšlenky, dodal, že za to bude náležitě 

ohodnocen. Vláďa se ještě poptal, zda je to již všechno, ředitel při-

kývl, poděkoval mu za vstřícnost a rozloučil se s ním. Ještě dodal, že 

včerejší dovolenou, o kterou s manželkou požádali, jim oběma škrtá 

a ten den budou mít jako pracovní. Je to malé odškodnění za to, co 

si museli prožít. Vláďa se překvapeně podíval na ředitele, ten se jen 

usmál a pokýval hlavou, když viděl, že se mu chystá poděkovat.  

Vláďa se rozloučil a odešel do své kanceláře. Když ji otevřel, 

zjistil, že stůl kolegy je úplně vymetený. Podíval se do zásuvek, tam 

viděl jen desky s doklady a vzadu za stolem skříň se šanony. Kolega 

si odnesl i polštářek ze židle. Vláďa chvíli postál a najednou si uvě-

domil, jak je tam děsně prázdno. I když s kolegou nijaký bližší kon-

takt nenavázali, přece jen tu seděli dva, teď tu bude sám a kdoví, 

kdy někdo po něm nastoupí. Není to špatné místo, řekl si pro sebe a 

dobře placené, zauvažoval a najednou mu zatrnulo, s jakou krysou 

to seděl v kanceláři. 

Nechal myšlenek a pustil se do práce. Bylo toho dost, co mu-

sel udělat, a taky teď navíc za kolegu, teď už bývalého. Včerejší ab-

sence v zaměstnání byla znát. Čekal ho výkaz a zhotovení plánů 

různých akcí a další a další věci... A tak se do toho pustil. Nikdo ho 

nebude aspoň rušit, když tu bude teď sám. 
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Bylo dávno po pracovní době, když skončil a šel domů. Před-

tím ale zavolal Věře, že se zdrží, aby neměla starost. Docházel po-

malu k jejich ulici, když se trochu spustil déšť. Ohrnul si límec a při-

dal do kroku, myslel si, aby nakonec ještě pořádně nezmokl. Mračna 

se začala honit oblohou jako o překot. Zahnul za roh, přešel dvě bu-

dovy a už byl u jejich domu. Otevřel si domovní dveře a pomalu vy-

stupoval do prvního patra. Odemkl byt, vstoupil do předsíně a hned 

zahalekal na Věru, že už je doma a že má hlad. Z kuchyně se šířila 

vůně ohřívaného guláše, který včera Věra uvařila. Ale ještě něco 

odtud vonělo, nasál vzduch, ale nemohl poznat, co to je. Vešel do 

kuchyně a ucítil lahodnou vůni, která se vznášela nad sporákem. To 

voněla hovězí polévka... Věra právě vyvalovala placku na nudle. Tu 

budou mít ale až zítra. Věra si vždycky připravovala jídlo na druhý 

den, když přišla domů ze zaměstnání, aby jí to pak nedalo tolik prá-

ce.  

„Guláš je už skoro ohřátý, ještě Ti ohřeji do něj knedlíky“ po-

vídala 

„Už mám hlad, ani nevíš jaký“ povídá Vláďa 

„Byl jsem u ředitele, zavolal si mě a musel jsem mu říct 

všechno o té krádeži. Jak jsme přišli domů z divadla a co pak násle-

dovalo, zkrátka všechno chtěl vědět. Taky mně říkal, že máme vče-

rejšek oba jako pracovní den za to, co jsme si prožili a museli vytr-

pět. Takže máme den dovolené k dobru. A budu muset částečně 

převzít i úkoly toho lotra, co se mnou seděl v kanceláři, než ředitel 

někoho sežene. Pověřil mě, jestli o někom nevím, abych se pozeptal, 

Ty by ses taky mohla někde zeptat, jestli by se někdo nenašel, kdo 

by nastoupil místo něj. Nerad bych tu jeho práci převzal na sebe. 

Slíbil mně, že to nebude zadarmo. O peníze ani nejde, i když mít za-

se naloženo tolik práce na bedrech a dělat to jen za „pěkně děkuju“, 
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by se mi dlouho dělat nechtělo. A vůbec, mám své práce a úkolů 

dost! 

Věra mezitím už ohřála guláš, dala ho na talíř, přidala kned-

líky a položila mu to na stůl v kuchyni, aby u ní seděl. Řekla mu, jak 

byla její kolegyně zvědavá, a chtěla vědět, co se u nich doma dělo, že 

jdou po podniku o tom řeči, ale že jí nic neřekla, jen že to je pravda. 

Co bude komu vykládat... Lidé jsou náramně zvědaví a mají oči a uši 

našpicované, jen aby jim nic neuteklo. Co je jim do toho. 

Placku na nudle měla vyválenou, a tak ji nechala schnout, za-

tím co se hovězí polévka zlehoučka vařila na sporáku. Vláďa dojedl 

a zeptal se, jestli ještě nezbylo trochu guláše, že má docela hlad. Od-

poledne v práci nic nejedl a tak mu vytrávilo. Věra mu ještě dala na 

talíř další porci, že jenom kulil oči.  

„A budeš taky mít, že mi toho tolik dáváš?“ ptal se... 

„Ale to víš, že jo, uvařila jsem toho včera dost, neboj“ povídá 

Věra a otočila placku na nudle, aby proschla ještě i druhá strana a 

mohla je nakrájet. Nandala si taky guláš s knedlíky a přisedla si 

k Vláďovi. Oba mlčky jedli, a když dojedli, Věra se zvedla, vzala ná-

dobí za stolu a dala ho do dřezu. Zkontrolovala placku na nudle, a 

když viděla, že by ji mohla už krájet, vytáhla nůž, nabrousila ho a 

začala pomalu krájet slaboučké nudle. Vláďa se zvedl s tím, že půjde 

do obýváku a pustí si televizi.  

„Co myslíš, dáme ty peníze do banky, nebo si je necháme 

doma?“ zeptal se Vláďa, když za ním přišla Věra do obýváku. „Já 

nevím, jak myslíš! Když teď máme bezpečnostní zámek, tak bychom 

je tam ani nemuseli dávat. To, že nám je ukradl ten ksindl, byla mi-

mořádná situace, ke které mu napomohl Tvůj kolega, jinak by se to 

nestalo! Vždyť nám nikdy nikdo nic neukradl a tady v baráku se 

taky nic takového nikdy nestalo. Zkrátka to byl komplot těch dvou. 
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Máš pravdu, necháme je zatím doma, mám takový lepší pocit, jako 

kdybychom je měli pod kontrolou.“ řekl jí na to Vláďa 

Týden uplynul, uplynul ještě další týden a pak měsíc, a nic se 

nedělo. Mysleli si, že bude zahájeno soudní jednání, a tak si Vláďa 

řekl, že se půjde zeptat na policii, jak to vlastně bude dlouho trvat, 

než bude s  řidičem zahájen soud. Tam se dozvěděl, že je to ještě 

brzo, že mohou počítat nejdříve tak za půl roku a to ještě kdoví. 

K soudnímu jednání je hodně případů a někdy se kauza odloží pro 

nedostatek důkazů a tak ten kdo čeká na vyřízení soudu, musí mít 

trpělivost. Ať se tím netrápí, viník bude určitě potrestán, hlavní věc 

je, že peníze a šperky dostali nazpátek. Příslušník mu ale sdělil, že 

byl zloděj propuštěn z vazby a vyslýchán bude na svobodě. Až bude 

mít soudní jednání, tak soud rozhodne o jeho trestu. To Vláďu moc 

nepotěšilo. Ne, že by byl srab, ale doslechl se o něm, že to je násilník 

a tak měl obavy o Věru, aby s ním nepřišla někde do konfliktu a on 

se jí nemstil za to, že byl dopaden. Ale tím by si jen uškodil a přitíži-

lo by mu to. Přece jen měl ale o Věru strach. O sebe se nebál, byl 

chlap a uměl by se s ním vypořádat, ale Věra ne, té by mohl ublížit. 

Uvědomil si ale, že má zbytečné starosti, vždyť ten chlap má takhle 

už hodně na triku, natož kdyby byl trestán ještě za ublížení na zdra-

ví, to by si určitě rozmyslel... 

Vláďa měl v zaměstnání frmol. Moc si přál, aby někoho se-

hnali, kdo by nahradil jeho kolegu. On sám o nikom nevěděl, i když 

měl na mysli jednoho kamaráda, který před nějakou dobou sháněl 

práci a věděl o něm, že je spolehlivý. Když se za ním ale vypravil, 

Jirka byl už zaměstnán u firmy ve vedlejším městě a byl tam spoko-

jen. A aby hledal sám někoho inzerátem, to se mu nechtělo, to byla 

věc ředitele. Tak si jen přál, aby brzo někoho našli, a on nemusel 

nastavovat čas a chodit později domů, než chodil. Věře se to vůbec 

nelíbilo, že chodí skoro večer, ale co se dalo dělat, práce bylo dost a 
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v normální pracovní době se to stihnout nedalo, když musel praco-

vat za dva. Byl zvědav, jak ho ředitel ohodnotí. Slíbil mu to, že ne-

bude škodný.  Tak se nechá překvapit... 

Týden uběhl jako voda, byl pátek večer a Vláďa plánoval, že 

by se mohli v sobotu někam vydat s Věrou na výlet. Oba měli rádi 

přírodu a nejen tu, ale když byla protknutá nějakou tou historickou 

památkou, tak to nemělo chybu. Přemýšlel, vzal mapu a začal stu-

dovat, kam by to bylo od nich nejvýhodněji, aby měli i dobré vlako-

vé spojení. Všude bylo tolik zajímavých míst, za kterými se dalo vy-

dat, ale všude se nedalo v časovém rozpětí za den dojet vlakem, pří-

padně autobusem. Mohli by jet do Ústí nad Labem do ZOO a pak 

přejít řeku a vydat se na hrad Střekov. Ale to by bylo docela nároč-

né, protože ústecká zoologická zahrada je rozlehlá a na kopci, a na-

víc je na opačné straně řeky, než hrad, takže by si měli nechat na ni 

spíš celý den. Ale nakonec uvidí, však šlapat do vrchu jim sice dá 

nějakou námahu, ale pak když ho vyšlapou, tak budou už jen poma-

lu scházet z vrchu dolů a křižovat zahradu sem tam, jak budou jejich 

zvířecí obyvatelé umístěny. A taky uvidí, kolik jim prohlídka zabere 

času... V duchu se rozhodl a hned to prodiskutoval s Věrou, co na to 

říká. Líbilo se jí to. Zvlášť se těšila, že někam vypadnou a nebudou 

doma. Měla ráda výlety, byly oba stejného založení. V duchu pře-

mýšlela, že má maso na řízky, tak je usmaží, aby měli sebou na sva-

činu, a k pití si taky něco vezmou, případně někde v bistru zasednou 

na pivko. A pustila se do práce. Vytáhla maso a už je naklepávala, 

aby je mohla obalit a dát smažit. Vláďa zatím vytáhl batoh ze skříně, 

dal ho na komodu, připravil botasky, foťák, turistické hole a různé 

další propriety, které jsou běžné na výlet. Už se oba těšili na zítřek a 

hlavně mysleli na to, aby se nepokazilo počasí. Předpověď byla ale 

dobrá, tak snad to vyjde. Vezmou si sebou deštníky, kdyby se náho-

dou zhoršilo počasí. S nimi nad hlavou sice není výlet na jedničku, 
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ale musí být připraveni na všechno. Počasí se poroučet zkrátka ne-

dá a předpovědi taky někdy nevychází... 

Věra dosmažila řízky, nechala je na talíři, aby vystydly a poklidi-

la kuchyň. Vzala ještě prachovku, poutírala v bytě prach, a vyluxo-

vala celý byt. Sedla si k televizi, aby se podívala na detektivku, kte-

rou měli hrát za chvíli. Ještě dávali předpověď počasí na zítra, a tak 

se oba zaposlouchali, protože to bylo pro ně aktuální... 

“Hromy a blesky padat nebudou a trakaře taky ne, tak to je 

prima,“ řekla Věra, a usmála se. Tohle přísloví zná ještě z dětských 

let a stále ho někdo sem tam prohodí, když je venku mizerné počasí. 

Vzpomněla si na to, že i některá německá slova, která se používala 

v době války, teď počeštělá, se používají i nadále. Zvyk je zkrátka 

železná košile. Vždyť i řízkům se říká někdy hantýrkou šnycl, nebo 

strojvůdci zas mašinfíra, rychlíku šnelcuk a mohla by jmenovat dál 

a dál. Slyšela to od babičky a teď i od mladších lidí, kteří to zase 

převzali z domova.  

Oba zbystřili pozornost, detektivka začínala...tu měli oba rá-

di. Zaposlouchali se do děje a zmlkli. Byla napínavá, a když skončila, 

ještě si chvíli o ní povídali.  

„No nic, musíme do hajan, zítra jdeme do práce, aniž by si 

hned uvědomil, že je zítra sobota a že jedou na výlet.“ prohodil Vlá-

ďa. Ani Věra si to hned neuvědomila, tak byli oba ještě prodchnutí 

dějem detektivky. 

 Napřed šla do koupelny Věra, aby se osprchovala a pak hned 

Vláďa. Hupli do postele a snad v momentě usnuli. Měli za sebou 

dnes oba dva v práci perný den. Věra měla uzávěrku a to je vždycky 

záhul a Vláďa? Ten pracoval za dva! Už toho měl opravdu dost, bylo 

to dost náročné, a kdy nastoupí nový zaměstnanec, ví Bůh, zatím o 

tom nebyla ani zmínka. 
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