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„V lasáková, tady máš svý hadry, podpis vpravo 

dole a pořádně čitelně,“ zbytečně stroze ozná-

mila vychovatelka nápravného zařízení, praporčice 

Králová, právě propuštěné chovankyni brněnské 

věznice. Za příživnictví formou prostituce si tady  

Karin Vlasáková odpykala dva a půl roku.

„Za prvý to nejsou hadry, za druhý nevím, že bys-

me si my dvě kdy tykaly,“ usadila stejným tónem 

skoro třicetiletá blondýna vychovatelku a začala si 

pomalu podle seznamu přebírat své věci, které jí 

byly odebrány při nástupu do vězení. Doslova se 

s nimi mazlila a všechny je brala opatrně do ruky. 

Zvláštní pozor si dávala, když si natahovala na 

nohy černé děrované punčochy, aby si je nepotrha-

la, neboť její ruce za dobu, kdy tu dělala v truhlár-

ně, pořádně zhrubly.

„V tomhle vohozu můžeš v Praze zfleku vyrazit 

do Jalty a sbalit tam prvního vožralýho valutovýho 

kořena,“ nedala si říct vychovatelka, v níž zřejmě 

exkluzivní černé krajkové prádlo a děrované pun-

čochy vyvolávaly nejrůznější asociace.
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„Tohle vám tu můžu, paní Králová, klidně ne-

chat. I když nevím, co byste v tom dělala s těma tře-

ma pneumatikama. Na to chlapi neletí ani šlapkám 

u Prašný brány. Dokonce ani vožralí,“ zareagovala 

dost ostře Vlasáková, která tuto věznici opouštěla 

už potřetí.

„Však ty se sem, děvenko, vrátíš a pak se po tobě 

ráda projdu. A to tady teprve něco zažiješ!“ neod-

pustila si výhružku praporčice Králová a rychlým 

pohybem sebrala Vlasákové z ruky propouštěcí list, 

který se natrhl.

„Tu radost vám tady neudělám. Marně se těšíte 

na Ježíška. Budete si holt muset zvyknout, že mi 

budete říkat paní Vlasáková. Určitě to ale nebude 

soudružko,“ rýpla si zbytečně Vlasáková. O této 

chvíli měla úplně jinou představu.

„Víc jak půl roku ti nedávám,“ zahrála si na pro-

roka vychovatelka. Šla pomalu houpavým krokem 

odemknout katr se dvěma zámky a vyhnala Vla-

sákovou s oblečením do druhé místnosti, kde byla 

jen jedna židle, lavice a velké, oprýskané, polosle-

pé zrcadlo. Karin se rychle dooblékla, a přestože tu 

byla na všudypřítomný lyzolový pach zvyklá, v jejím 

prádle jí vadil. Několikrát si ho s odporem natáh-

la nosem, na hromadu naházela vězeňské prádlo 

a s gustem do něho kopla. Polonahá se prohlížela 

v zrcadle a nebyla se sebou nijak spokojena.
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„Jsem hubená jako koza,“ pronesla nahlas a za-

čala si formovat poměrně velká prsa do černé pod-

prsenky. Natočila se z profilu a ušklíbla se. Navzte-

kaně podprsenku dopnula.

„Takhle blbou figuru jsem měla naposled v pas-

ťáku,“ pokračovala v samomluvě a vklouzla do čer-

né sukně, která na ní pořádně plandala.

„Do kočky máš, Karinko, teda daleko,“ zhodno-

tila se s ironií sobě vlastní a hodila si přes ramena 

dlouhý liščí kožich, ve kterém ji sem eskorta přivez-

la do vazby. Na chodbě se potkala s věčně uřvanou 

Terkou, která tu kroutila už druhý rok za třicetiti-

sícové manko a zbýval jí ještě rok.

Za tu dobu tady ty dlaždičky hadrem asi prodře, 

pomyslela si Karin a najednou nevěděla, co jí má 

říct na rozloučenou. Tereza, jako by to vytušila, ra-

ději popošla blíž k záchodům a už na první pohled 

na ní bylo vidět, že je zase slzavé údolí.

„Terko, neřvi, hovno ti to pomůže! Ten rok ti tady 

uteče jako voda,“ snažila se ji Karin povzbudit, ale 

Tereza se rozbrečela ještě víc. Po obličeji jí stékaly 

velikánské slzy, které se někde u brady mísily se 

stejně velkou nudlí.

„Neřvi, krávo!“ okřikla ji Karin, protože to jediné 

na Terezu platilo.

„Takhle jsi měla řvát, když jsi tomu svýmu blbeč-

kovi cpala z pokladny prachy na karban a na cizí 
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děvky,“ usadila ji. Tereza ani nevyčkala zaklapnutí 

předposledního katru a bez rozloučení zmizela na 

záchodech. Karin zůstala v tom okamžiku mezi dal-

ším katrem sama a necítila se nijak dobře. Terezu 

si oblíbila a byla jí nejen kamarádkou, ale i ochrán-

kyní. Náhle se ozvalo z druhé strany chodby hlasi-

té: „Vlasáková na hlášení!“

„Taky by ti huba neupadla, kdybys řekla paní 

Vlasáková,“ prohodila Karin pro sebe a vykročila 

k posledním dveřím vpravo. Ujala se jí další vycho-

vatelka, s níž se tu dalo docela vyjít, a zavedla ji do 

kanceláře k náčelníkovi věznice.

„Soudruhu kapitáne, praporčík Mašková, před-

vedla jsem Vlasákovou k ukončení výkonu trestu!“ 

zahlásila se předpisově praporčice a náčelník věz-

nice kapitán Kašpar, dřív než povstal od stolu, si 

předpisově zapnul na první pohled malé sako a na-

dechl se. Vypadalo to, že hledá ten správný začátek 

proslovu, který měl přitom už za ty roky naučený. 

Když zjistil, že propuštěná Vlasáková místo pozor-

ného poslechu věnuje pozornost holubům na stře-

še protější budovy, svůj naučený proslov vzdal.

„No, doufám, Vlasáková, že jste se už opravdu po-

učila a budete sekat venku dobrotu. Jste recidivist-

ka a víc vám snad říkat nemusím. Nezapomeňte, že 

jste u soudu vyfasovala ochranný dohled, a u toho 

stačí málo a máme vás tu zpátky za ,mařenku‘. Za 
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porušování podmínek ochranného dohledu je až 

půlrok. Ve vašem případě byste si šla hned sed-

nout za maření úředního rozhodnutí, tak bacha!  

A už vás tady nechci vidět!“ Rozepnul si sako,  

a když dosedl zpátky na židli, bylo na něm vidět, že 

je rád, že to má za sebou. Nakonec jí podal ruku na 

rozloučenou a téměř otcovsky jí začal domlouvat.

„Ty, Karin, nemohla už bys tohodle života nechat 

a konečně se usadit někde, kde tě to nebude svádět 

k blbinám, který tě zase zavedou do kriminálu?“

„To mohla, pane kapitáne,“ vynechala Vlasáková 

úmyslně soudruha. „Dokonce jsem se o to mockrát 

pokoušela, ale asi mi to ještě neřek ten správnej 

chlap,“ hodila okem po praporčici, která zvedla oči 

v sloup a bylo na ní vidět, že si o takovém chla-

povi myslí své. Tím konečná audience u náčelní-

ka věznice skončila a praporčice Mašková konečně 

vyvedla Karin Vlasákovou na dvůr k bráně, za níž 

čekala svoboda.

Začínal hezký listopadový den. Bylo šestého a ba-

revnost podzimu ladila i se dvěma mladými cikán-

kami, které poblíž brány zametaly listí.

„Karin, jedno číslo i za mě!“ vykřikla za ní ci-

kánka Jolana.

„Holky, těžko. Je to v prdeli, vypadá to na červe-

nou fangli! To bych si moc neužila,“ otočila se Vla-

sáková na cikánku a mladý strážný u brány, který 
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si zkontroloval propouštěcí papír, se tvářil, že neví, 

o čem je právě řeč.

„Práci máte zajištěnou?“ udělal ze sebe důleži-

tého rotný a vrátil jí papír, který si Karin zastrčila 

do kožichu.

„Něco mám. Pokud mi ten kšeft zatím nikdo ne-

vyfouk. Tak čau, mladej!“ řekla mu v koridoru, kde 

ten papír ukazovala ještě jednou, ale to už se po-

malu otvírala velká železná vrata. 

Konečně byla venku. A volná. Ještě jednou se 

podívala za sebe a vychutnávala si ten pocit, když 

vrata dojížděla na druhou stranu.

A co teď, Vlasáková? blesklo jí hlavou a vůbec jí 

nedošlo, že si ji v tom dlouhém liščím kožichu lidé 

zvědavě prohlížejí. Po prvním i druhém trestu tu 

na ni čekal Eda. Vydělala mu s holkami na bílého 

eskorta, tak si pro ni přijel. Tentokrát ji před br-

něnskou basou ale nečekal nikdo. Eda totiž dostal 

„devítku“ za loupež v klenotnictví v Praze a parta, 

co s ní naposled dělal, byla kdovíkde. Upřímně ře-

čeno, ani o jednoho z nich nestála.

„Tak kterou, Vlasáková?“ řekla si nahlas, když 

se za ní ozvalo zahoukání.

„Kam to bude? Daleko?“ ozvalo se z pekařského 

vozu.

„Za to bys šel, milej zlatej, do basy. Potřebuju 

se dostat až do Prahy,“ ujistila řidiče pekařského 
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vozu, který vozil do věznice chleba, a uvolnila mu 

cestu.

„Jen do Prahy? To je pro mě máček. Pro pár ki-

lometrů nemůže bejt tak zle?“ nedal se odbýt mla-

dík, kterému se ženy v tomhle věku patrně líbily.

„Až jindy. Před chvílí jsem jim tam slíbila, že jim 

pomůžu budovat socialismus. Tak mi to, proboha, 

nekaž,“ naznačila mu rukou, aby pokračoval v jíz-

dě, a nakročila do vozovky.

„Třeba by ti to pak šlo líp, kdyby ses se mnou po-

vozila,“ nevzdával to řidič a nasadil doslova loudivý 

obličej.

„Kdepak, z toho nic nebude, mladej. Sliby se mají 

plnit, a ty si nekomplikuj život,“ přehodila si velkou 

koženou kabelu přes rameno a rázem z ní byla dáma.

„No, kdybys s tím budováním socialismu neměla 

velkej úspěch, tak sem jezdím třikrát denně,“ po-

plácal řidič významně volant skříňové avie, třikrát 

zatroubil a velká vězeňská vrata se opět začala po-

malu otvírat.

Na zastávku autobusu, která byla opuštěná, to měla 

kousek, takže nemusela pospíchat. Marně se snažila 

vyčíst z jízdního řádu, krom několika sdělení, že má 

kdykoliv volat 45892 a to i v noci, kdy jí to pojede.

„Tenhle jízdní řád je ti, Karinko, na dvě věci, na-

nic a na …,“ nestačila doříct větu, když se za ní náhle 

ozvalo: „Pojede to?“
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„Těžko, vypadá to, že ty blbci stávkujou!“ Otočila 

se po hlasu a strnula.

„To snad ne?“ podivil se esenbák v hodnosti 

strážmistra a snažil se o to, o co ona před chvílí.

„Tak nestávkujou, ale jezdí si, jak chtějí. Už to tu 

mělo dávno bejt,“ hodila okem na hodinky a najed-

nou si uvědomila, že vlastně nemá lístek na auto- 

bus. 

„Nemáte náhodou volňáska? Tady ho těžko ně-

kde koupím,“ obrátila se na příslušníka VB.

„Třeba deset. Kolik jich chcete?“ vytahoval 

se strážmistr a sáhl do kapsy pro peněženku.

„Stačí mi jeden, abych se dostala na autobusák. 

Moment, hned vám dám prachy,“ začala hledat 

v kabelce peněženku. „Á, tady je mám,“ vytáhla 

z kabelky propouštěcí list z basy, v němž měla na-

skládané samé stovky. 

Esenbák se při pohledu na známý tiskopis zara-

zil a mávl rukou.

„Stejně nemáte drobný. Dám vám ho grátis.“ Dá-

val si záležet, aby utrhl lístek rovně, a změřil si Ka-

rin od hlavy až k patě.

„Ježíšmarjá, jenom to ne! Mít u policajtů dluh, 

to není o co stát,“ nabízela mu za lístek stokorunu 

a strážmistr se tomu pousmál.

„Takže korunu za lístek a devadesát devět jako 

úplatek?“



Hříbata jsou malí koně

13

„No, a už v tom zase lítám!“ vzdychla si a od dal-

šího dohadování ji vysvobodil příjezd autobusu. 

Vecpala se do narvaného vozu, který byl plný ško-

láků, a rozhlížela se, zda neuvidí strážmistra, pro-

tože si uvědomila, že mu zapomněla poděkovat. Ale 

neměla šanci. Ozvalo se krátké zatroubení a dveře 

autobusu se zavřely. Snažila se protlačit ke stroj-

ku, aby si procvakla lístek, ale vadily jí v tom škol-

ní brašny, které se jí pořád pletly pod nohy. Koneč-

ně se jí to podařilo. Proštípnutou jízdenku si dala 

do pusy a snažila se chytit madla, aby v zatáčce 

mohla držet balanc. V okamžiku, kdy se chytla, 

strnula. Cítila, jak jí po pravém stehně leze něčí 

ruka. A jede čím dál tím výš. Chtěla to nějakým 

způsobem zarazit, ale vadila jí v tom taška patrně 

nějakého prvňáka, kterou měla vklíněnou mezi no-

hama. Vzdala to. Malér byl v tom, že nemohla s ur-

čitostí říct, čí ta ruka může být. Cizí ruka byla čím 

dál tím odvážnější a ona děkovala tomu, že to svoje 

prádlo nenechala bachařce Králové. Tvářila se, že 

o tom neví, nic jiného jí stejně nezbývalo. Nakonec 

nemohla říct, že to nebylo příjemné. Naopak. Podle 

reakce školáků v autobusu usoudila, že přijde za-

stávka. Snažila se k sobě přimáčknout kolena, aby 

chytila toho odvážlivce, ale než to stačila domyslet, 

ruka zmizela. Marně se snažila z tváří mladíků ko-

lem sebe vyčíst, který z nich byl ten nejodvážnější, 
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ale netipla si ani jednoho. Podle ní to mohl z těch 

puberťáků, co kolem ní stáli, být skoro každý.

Autobus se vyprázdnil u základní školy, a tak 

si mohla konečně sednout. Ještě než se rozjel, dí-

vala se za kluky, kteří se mezi sebou pošťuchovali  

a vůbec se před svými spolužačkami snažili chovat 

mužně. Najednou se ze skupinky kluků otočil na 

autobus takový vysoký výrostek, podle vzhledu asi 

tak osmák nebo deváťák, a rošťácky na ni zamával. 

Vyděsila se. Určitě to patřilo jí. Uvědomila si, že by 

se ta její pasivita mohla klidně vyložit jako pohlavní 

zneužívání nebo ohrožování mravní výchovy mlá-

deže. Přejel po ní mráz a byla ráda, že se autobus 

rychle rozjel. Zavrtěla nevěřícně hlavou, ale pak si 

vzpomněla na svoji pubertu, kdy kluci z její třídy 

zrovna u ní, jak jen mohli, získávali první sexuální 

zážitky. Nikdy na ně nežalovala jako ostatní holky 

a rozhodně nepatřila k těm, kvůli kterým kluci na 

konci školního roku dostávali dvojku z chování.

Po dalších dvou zastávkách vystoupila na auto-

busovém nádraží. Autobus jí jel až za hodinu, a tak 

si sedla na lavičku. Pozorovala cvrkot kolem sebe, 

když se na rohu ulice objevila dvoučlenná hlídka 

VB. Zničehonic se jí silně rozbušilo srdce. Zbyteč-

ně. Hlídka ji přešla nevšímavě a kousek od ní zkon-

trolovala dva mladíky, vypadající na první pohled 

na studenty.
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„Určitě zase někoho hledají,“ byla poučena starší 

ženou, od níž se nesla libá vůně teplé sekané.

„Vypadá to,“ dala ženě za pravdu a vzápětí do-

stala ohromnou chuť na tuhle pochoutku, kterou 

neměla snad léta.

„Tu sekačku jste koupila někde tady?“ obrátila 

se na ženu.

„Mají ji tamhle ve stánku za rohem,“ odpověděla 

jí žena s plnými ústy. „Jestli vám ale můžu poradit, 

dejte si, slečno, radši turisťák, tohle je samá mou-

ka,“ dostalo se jí dobře míněné rady. Žena zabalila 

zbytek sekané do promaštěného papíru. „Vezmu ji 

tátovi, tomu je to jedno. Hlavně že je toho hodně do 

huby,“ ukončila žena hodování a pro změnu vytáh-

la z tašky půlku loveckého salámu, který začala 

jen tak bez ničeho ukusovat.

„Tenhle lovečák, když vyschne, tak je jak uhe-

rák, ale já ho mám radši takhle měkkej, když je ješ-

tě mazlavej,“ zakousla se žena do salámu a Karin 

si myslela o vyschnutí salámu své. Bezděky si vy-

bavila, že právě tenhle placatý salám se u ní, když 

byla doma, vyhazoval do popelnice, neboť byl tvrdý 

jako podešev.

Pohled na ženu se salámem byl povelem pro její 

téměř prázdný žaludek, neboť ráno odmítla snída-

ni a dala ji Mařce, která s ní na cele seděla za pro-

bodnutí svého druha nožem. Chvíli co chvíli se jí 
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ozývalo kručení v žaludku, a tak Karin zamířila ke 

stánku rychlého občerstvení. Nechybělo jí k němu 

moc, když se za ní najednou ozvalo: „Vlasáková, 

snad se nám tu nechcete usadit?“ 

Bála se otočit. Tenhle hlas znala totiž až moc 

dobře.

„Nebo že bych se splet v dámě?“ zapochyboval 

silný baryton.

„I nesplet jste se, pane Dlouhý. Jsem to já,“ oto-

čila se Karin.

„Holka, ty se vůbec neměníš! Od pohledu pořád 

rajcovní ženská, která stojí za hřích. Nelovíš tu ná-

hodou nějakýho kořena?“

„Teď už ne. Však vy se taky neměníte, pane ka-

pitáne, teda pokud jde o ten vzhled, jste pěknej 

chlap. Ale slušně jste od tý doby, co jsme se nevidě-

li, přibral. Není to nebezpečný ve vašem věku?“

„A koukám, že jsi stejně drzá! Nechceš se nám 

tu usadit?“ koledoval si kapitán Dlouhý z brněnské 

kriminálky z mravnostního o další narážku. 

„No, to nechci ani náhodou. Brno se mi nikdy 

nelíbilo a poldové tam už vůbec ne. Právě jsem 

před hodinou rozvázala v jednom známým brněn-

ským fešáckým podniku pracovní poměr,“ došla 

Karin v závěsu s kapitánem ke stánku, koupila si 

čtvrt kila sekané a dva rohlíky, a hned se do teplé 

sekané hladově zakousla.
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„Neříkej, a opravdu nadlouho? Že by ti Praha 

přestala najednou chutnat?“

„Chcete vidět, pane kapitáne, můj výstup z basy? 

Ještě na něm neoschnul podpis náčelníka krimou-

še!“ vyjela Vlasáková ostře na kapitána Dlouhého, 

s nímž neměla zrovna dobré zkušenosti.

„Karin, co blbneš? My dva jsme si přece vždycky 

věřili…“

„To jo. Smůla byla v tom, že já vám věřila až moc. 

Nechme to plavat, pane Dlouhý. Co bylo, to bylo.“

„No snad si nemyslíš, že jsem to byl tenkrát já, co 

tě…,“ začal se Dlouhý bránit, ale to už se Karin vra-

cela k lavičce, neboť jí za chvilku měl jet autobus.

„Z Brna mám ráda, pane Dlouhý, jen Gustava 

Broma. I když těch jeho hvězdiček nad Brnem jsem 

z toho zamřížovanýho lapáku moc neviděla.“ Ka-

rin nechala kapitána z mravnostního stát v půlce 

chodníku. Skoro provinile sklopil oči a vzdal to. Pa-

trně si byl dobře vědom toho, že téhle sympatické 

holce před léty vlastně prokázal medvědí službu, 

když ji přihrál kolegovi ze Státní, aby jim oťukla 

jednoho valutového cizince.

Přetopený autobus se blížil k Praze. Už zdálky 

byly vidět věžáky betonového Jižního Města. Karin 

celou cestu spala. Probudila se až někde za Prů-

honicemi, a než se pořádně rozkoukala, byla na 

Florenci.
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„Konečná, Florenc!“ ozvalo se jí přímo nad hla-

vou z reproduktoru. Z vyhřátého autobusu se jí ne-

chtělo. Všem dávala schválně přednost při vystu-

pování, aby si vybavila, jak to tady před těmi třemi 

lety vlastně bylo.

Tak tamhle se najednou objevil ten bláznivý Ital, 

co ho vzala v Evropě na pokoji o tři tisíce márů. 

Za ním hned dva estébáci, které párkrát viděla na 

kriminálce v „Barťáku“. No a pak ten kretén Ven-

ca vytáhnul na ty dva bouchačku. Než ji ale stačil 

natáhnout, dostal od autobusáka taškou s peně-

zi přes hlavu. Chtěla Vencovi sice pomoct, ale už 

bylo pozdě. Kdepak s bouchačkou na policajty! To 

je dneska vyložená krávovina, uvažovala v duchu 

a přeslechla řidiče, který se jí ptal, jestli tu nemíní 

bydlet, a vykazoval ji z vozu. Sestupovala ze scho-

dů jako ve snu a měla přitom pocit, že má v nohou 

olovo, stejný pocit, jako měla tenkrát před léty, kdy 

tady skončila s pouty na rukou.

V Praze se nemínila dlouho zdržovat, a tak její 

první cesta vedla za sociální kurátorkou, kterou 

dobře znala už z minulých návratů z výkonu tres-

tu. Ta se za tu dobu ani moc nezměnila. Trochu se 

sice spravila v prsou, ale měla stejně ulízané vlasy, 

které ji dělaly starší, než byla. Zřejmě za tu dobu asi 

„přepřahala“, neboť na vizitce kanceláře už neměla 

jméno Jiřina Hanáková, ale Jiřina Slabá. Jen co 
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Karin vešla do kanceláře, tak si ji kurátorka přísně 

změřila. Zřejmě jí vadil ten kožich, ve kterém za ní 

Karin přišla. Její spis nemusela dlouho hledat, pa-

trně už dostala předem echo z brněnské věznice.

„Tak vy se chcete, Vlasáková, s Prahou opravdu 

rozloučit?“

„Už to tak vypadá,“ zadívala se Karin na velký 

barevný plakát za kurátorkou, který zval všechny 

zdravé muže do ostravsko-karvinských dolů.

„Chválím vás, že jste tentokrát přišla za mnou, 

hned jak vás propustili. Do začátku vám můžu vy-

pomoct s šesti stovkami, víc nedáváme. Ale to vy 

znáte,“ zvedla kurátorka oči od jejího spisu, který 

znala nazpaměť.

„Bez těch se obejdu, nechte to potřebnějším. 

Mám z basy skoro tři tisíce,“ odmítla Karin nabíze-

nou pomoc a kurátorka jen udiveně zvedla od spisu 

hlavu.

„Jak myslíte. Práci máte někde zajištěnou? Po-

slala jsem vám do Brna několik nabídek.“

„Mám,“ nemohla Karin odtrhnout oči z plakátu. 

Spíš tedy od toho pěkného usměvavého mužského, 

který vypadal opravdu zdravě.

„To je škoda. Měla jsem pro vás připravenou prá-

ci v prádelně v nemocnici na Homolce.“

„Nemám zájem. Jdu dělat na Ostravsko. Rozhod-

la jsem se těm chlapům pomoct. Máte snad něco 
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proti tomu?“ usmála se Karin, přehodila nohu přes 

nohu a ukázala kurátorce nejen pěkné nohy, ale  

i ty černé síťované punčochy.

„Ježíšmarjá, to ne! S ochranným dohledem? 

Tam se přece dělá na směny. Jak to chcete dělat? 

Budete se muset hlásit. Tak abyste si tam nevyko-

ledovala mařenku! Za tu dávají všude půl roku.“

„Už jsem byla poučená v base. Navíc si myslím, 

že mě esenbáci všude rádi uvidí. Pořád je na mě 

co vidět,“ odsekla jí Karin, založila si ruce na prsa  

a podívala se na kurátorku, která byla zaměstnána 

vyplňováním tiskopisu.

„Jak myslíš. Takže tu prádelnu na Homolce ne-

bereš?“ přešla kurátorka Slabá na tykačku a ne-

chala Karin dvakrát podepsat tiskopis.

„Je to tam na tři směny, tedy i noční, a to tobě, 

co vím, nedělalo problém,“ neodpustila si jízlivost 

kurátorka, na níž bylo vidět zklamání, že právě 

přišla o slíbený kus pro prádelnu. To už ale brala 

Karin za kliku u dveří. 

Od sociální kurátorky Slabé vyrazila Karin pří-

mo do Bartolomějské na kriminálku. Měla štěs-

tí. Žurnál tu měl pomalu už důchodový kapitán 

Houska z mravnostního, kterému všechny holky 

na Praze 1 neřekly jinak než „táta“.

„To jsem ráda, pane Houska, že jste tu vy. Jak 

jde život?“



Hříbata jsou malí koně

21

„Včera jsem začal stříhat metr do důchodu. Dlou-

ho jsi tu nebyla. Víš, žes mi chyběla?“

„Neříkejte, táto, že se vám po mně stejskalo! Moc-

krát jsem si v base na vás vzpomněla. Bohužel pozdě.“

„To máš, Karin, tak, člověk si zvykne vídat zná-

mý tváře, ale život to vždycky zařídí jinak.“

„Nechtěl jste náhodou říct, táto, hezký tváře?“

„Ale to víš, že jo. Tak povídej, jakej ranec dluhů 

sis přinesla?“

„Všechno splacený, táto. Jsem bez dluhů. Vlastně 

nejsem. Dlužím za tři roky za známky svazákům.“

„Karin, nekecej, ty jsi fakt svazačka?“ podivil se 

Houska a vyndal ze skříně nový svazek lejster tý-

kajících se ochranného dohledu.

„Nechtěla jsem, musela jsem, pane Houska. Tam, 

kde jsem měla poslední pracovní poměr, i když tu 

práci za mě dělala jiná ženská, kterou jsem si pla-

tila, to bylo dokonce podmínkou.“

„Nehoupej. Naposled tu mám, žes byla pokojskou 

v hotelu Evropa.“

„To nezapírám, táto, ale organizovaně. Tam to 

bylo kvůli cizincům podmínkou. Dokonce jsem 

byla dvakrát na schůzi.“

„U Slabý jsi už byla?“ Kapitán Houska začal vy-

plňovat papíry v červených deskách a chtěl, aby 

mu Karin kvůli ochrannému dohledu řekla, kde 

bude pracovat.
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„Je to tájo, ale vám to, táto, řeknu. Rozhodla 

jsem se, že vypadnu nadobro z Prahy.“

„Opravdu nadobro? To vyprávěj, Karino, holu-

bům na Staromáku. Neznám tě tejden. Tak poví-

dej, kam máš namířeno?“

„Jedu do Písku, táto, sehnala jsem si tam práci, 

když jsem byla v base. Odmalička se mi líbili koně, 

jdu tam dělat do hřebčince.“

„Do hřebčince a do Písku? Tam jsem se byl jed-

nou podívat na aukci koní. Velká paráda. To není 

moc daleko od Prahy. Mám tam na kriminálce zná-

mýho, kapitána Peřinu. Když se budeš chodit hlá-

sit k němu, budeš v dobrejch rukách. Dá se s ním 

vyjít, ale nesmíš ho naštvat. Nemá rád faleš a pod-

razy,“ pokračoval Houska ve vyplňování formuláře 

a pral se přitom s psacím strojem, který se mu ne-

ustále zasekával.

„No právě, ten dohled mě, táto, pěkně sere. I když 

dneska je lepší styk s lidma než donášení…“ Karin 

se rozmýšlela, jestli nemá dát Houskovi pusu, ale 

nakonec to neudělala.

„Fajn. Až to s tebou tady sepíšu, tak si vyřiď ob-

čanku, tady vidím, že ji máš propadlou. A jestli to 

myslíš s tím Pískem vážně, tak tam na kriminálku 

za tebou pošlu tenhle svazek. A sekej tam dobrotu! 

Občas se na tebe zeptám Peřiny. Teď už plav, nebo 

mě rozbrečíš. Víš, jakej jsem citlivka,“ mrkl kapi-
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tán Houska na Karin, která byla naměkko. V oka-

mžiku, kdy už stála u dveří, jí to nedalo a zeptala 

se Housky, proč se nikdy neoženil. Slabě se usmál  

a bezradně rozhodil rukama.

„Víš, že někdy ani sám nevím? Neměl jsem na 

ženský moc štěstí. Jedna mi zdrhla do Německa  

a nadělala mi tady spousty problémů. Pak už jsem 

se o to nijak nepokoušel, protože jsem už nikdy ne-

našel tu pravou.“

„Chápu. Máme nejspíš stejnou diagnózu,“ po-

smutněla Karin a rozhlédla se po kanceláři, z které 

se jí najednou moc nechtělo.

Do Písku vyrazila z Florence ještě ten den po půl 

třetí. Dřív jí tam nic nejelo. Po hodině a půl jízdy se 

jí na Nové Hospodě objevilo panorama Písku, které 

ji chytlo.

„Kudy se dostanu v Písku do hřebčince?“ zepta-

la se netrpělivě své sousedky.

„Vystupte si, mladá paní, hned u Ceprů. Odtud 

to máte kousek,“ poradil jí starší muž přes uličku. 

„Díky, snad to najdu,“ začala se Karin s viditel-

ným neklidem oblékat do kožichu, který byl na lis-

topad přece jen teplý. Nervózně sledovala každou 

projetou ulici. Autobus se začal vylidňovat. Lidé se 

zvedali ze svých sedadel a Karin došlo, že se blíží 

další zastávka. Muž přes uličku ji upozornil, že on 

bude tady už vystupovat a její zastávka je ta další.
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Zemský hřebčinec našla poměrně lehko. Velký 

červený objekt, postavený v tudorovském stylu, byl 

vidět už zdaleka. Na tabulce na zdi si přečetla, že 

je tu dobře, protože na ní stálo, že se jedná o Stát-

ní plemenářský podnik. Bohužel přišla pozdě. Na 

osobním oddělení zastihla úřednici, jak uklízí pa-

píry ze stolu a zamyká skříně.

„Dobrý den, já jsem Vlasáková a odepsala jsem 

vám na ten inzerát,“ začala raději hned od dveří, 

aby jí kádrovačka neutekla.

„Děláme do čtyř, vážená soudružko, měla jste 

přijít dřív.“

„Nejsem soudružka a jmenuju se Karin Vlasáko-

vá. Omlouvám se, ale dřív jsem to z Prahy nestih-

la. Jdu sem rovnou z autobusu,“ nečekala Karin 

na vyzvání, aby si sedla, a obsadila jedinou židli 

u stolu. Nevrlá kádrovačka vytáhla z police šanon 

Nábor brigádníků a hodila ho na stůl. Karin to 

okamžitě zaznamenala.

„Moment, ale já tu chci bejt natrvalo.“

„To říkají všichni. Vydrží tu pár měsíců a vezmou 

roha,“ odbyla ji kádrovačka.

„To je možný, ale pokud vidíte, já nejsem všich-

ni. Chci tady opravdu dělat,“ nedala se Karin odbýt  

a strčila si ruce do kapes. Úřednice si ji změřila 

nepříjemným pohledem a hodila šanon s brigádní-

ky zpátky do police za sebou. Vytáhla z police jiný 
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šanon, z něhož vyndala tiskopis a dala ho Karin 

do ruky.

„Tohle vyplňte, zkušební lhůta jsou tři měsíce.“ 

Kádrovačka pokračovala v zamykání skříní a Ka-

rin marně hledala v kabele tužku. Úřednice ji chvíli 

mlčky pozorovala a pak jí dotazník vytrhla z ruky.

„Dejte to sem! Kvůli vám mi ujede autobus a budu 

muset šlapat do Semic pěšky!“ Začala sama vyplňo-

vat dotazník a neustále přitom házela oko na velké 

hodiny v rohu kanceláře.

„Tak jméno, soudružko.“

„Už jsem vám řekla, že nejsem soudružka, a všech-

no jsem vám už napsala před půlrokem. Jmenuju se 

Karin Vlasáková.“

„Nevzpomínám si. Nic takovýho tu nemám,“ od-

sekla jí nabroušená kádrovačka a její pohled opět 

padl na hodiny. „Občanku máte? Zaměstnání v po-

sledních dvou letech.“

„Je to důležitý?“

„Pro nás ano, slečno. Nebo mladá paní?“ začala 

personální rychle listovat v občance.

„Tak tam napište ve státních službách.“

„Cože?“ zvedla žena, která se blížila k padesát-

ce, hlavu od dotazníku.

„Žila jsem dva roky na státní útraty. Taková 

menší protekce,“ ušklíbla se Karin a čekala, co to 

s personální udělá.
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„Aha. Tedy zavřená? Máte nějaké vyšší vzdělání?“

„Víte co, paní? Já vám to řeknu na rovinu. Klid-

ně tam napište kurva. Seděla jsem za příživu. Na 

to, abych dala nažrat koním a vyvezla od nich na 

dvůr hnůj, snad nepotřebuju vysokou?“ Pomalu ji 

ten výslech přestával bavit. Úřednice, na níž bylo 

vidět, že tento pocit má také, sebou najednou trh-

la. Vedle v kanceláři klaply dveře, a tak okamžitě 

využila situace.

„Soudruhu vedoucí!“ houkla do vedlejší kancelá-

ře, z níž po chvíli vyšel malý podsaditý padesátník 

v zeleném hubertusu. Jakmile spatřil Karin, nasa-

dil ten správný referentsko-náborářský úsměv.

„Á, to bude určitě ta naše nová soudružka na 

inzerát!“ Hnal se k ní přes celou kancelář s nata-

ženou pravicí.

„Jo, to jsem já, pane vedoucí. Vlasáková je moje 

jméno. Mám ale dojem, že k těm koním spíš po-

třebujete někoho s nomenklaturou, protože ty její 

otázky...,“ ukázala Karin na úřednici, která se za-

čala rychle oblékat.

„To víš, soudružko, pořádek musí bejt, na to já 

jsem pes,“ omlouval vedoucí kádrovky svoji podří-

zenou a očima ji posílal domů.

„Jo, to dobře znám. Když jsme měly na světnici 

bordel, tak nás brigadýrka proháněla po hajzlech 

s hadrama, jen to lítalo.“
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„No tak vidíte. Kvalifikaci na koště, jak je vidět, 

máte,“ neodpustila si na odchodu personální, kte-

rá evidentně nemohla vydýchat ten Karinin dlouhý 

liščí kožich.

Dotazník o nástupu do práce dorazil vedoucí 

kádrovky s Karin osobně. Samozřejmě už bez na-

rážek, protože dopis z brněnské věznice doputoval 

přímo k němu a on byl tedy dokonale v obraze.

„Tak kam bys k nám chtěla nastoupit, soudruž-

ko? Máme volný Nový Dvůr, Humňany, Dvorce. 

Bydlení ale máme jen v Humňanech.“

„Odepsal jste mi, že to bude Písek,“ zareagovala 

Karin a zapálila si cigaretu.

„To jo. Ale to bylo před půlrokem. Momentálně 

nám to hoří pod nohama právě v Humňanech, kde 

je cikánská rodina, na kterou není vůbec spoleh-

nutí. Když zaberou výplatu, tak se ožerou a nepři-

jdou taky tři dny do práce. Všechno to tam pak leží 

na správci a na rodině traktoristy.“

„Víc toho není?“

„Tobě se to zdá málo? Koní všude fůra a lidí je 

pořád málo,“ znejistěl kádrovák a začínal vše na-

jednou vidět černě.

„Když já bych brala radši ten Písek. Vyfasovala 

jsem u soudu ochranný dohled a budu se muset 

esenbákům chodit hlásit.“
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„V Písku nemám ubytování,“ vyhodil vedoucí ká-

drovky argument, a to zabralo.

„Co je blíž k městu?“

„Dvory, ale potřeboval bych na hříbárnu ty Dvor-

ce. S dohledem nebude problém, správce tě do Pro-

tivína vždycky doveze, to s ním domluvím. Má tam 

k dispozici služebního trabanta. Máš řidičák?“

„Nemám. Ale taxíkem mám po Praze najeto ně-

kolik stovek kilometrů. Beru tedy ty Dvorce,“ ukon-

čila Karin kádrovákovo trápení a bylo rozhodnuto. 

„Výborně. Tam se ti bude, soudružko, líbit. Kolem 

jsou lesy, rybníky, krásná příroda. Minulej tejden 

mi zdrhla odtud jedna rodina, bydlení tam budeš 

mít královský, je tam volný celý patro. Chceme to 

tam za každou cenu udržet. Nejsou lidi. Když jim 

tam nepřijde píchnout někdo, kdo se nebojí práce  

a má rád hříbata, tak uteče i to, co tam zůstalo.“

„Takže recidivistka Vlasáková to tam má jít za-

chránit!“

„Tak nějak,“ špitl vedoucí kádrovky Josef Mladý, 

jak se Karin dozvěděla z podepsaného tiskopisu, 

ale hned dodal: „To, že jsi byla jako tam, to se ni-

kdo nedozví,“ dušoval se, ale Karin na to jen mávla 

rukou.

„To už nechte na mně. Sice se tím nikde nechlu-

bím, ale taky to nezapírám.“ S těmi slovy podepsa-

la dotazník a pracovní smlouvu, kterou kádrovák 
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k sobě okamžitě stáhl, jako by byla podepsána 

krví.

„Takže mám zařazení něco jako koňařka nebo 

co?“

„Žádný nebo, soudružko. Od této chvíle jsi zařa-

zena jako ošetřovatelka koní. U správce vyfasuješ 

gumovky, montérky a teplej kabát, víc potřebovat 

nebudeš. Málem bych zapomněl. Zítra tě musí Mi-

chal hodit k doktorovi, k obvoďákovi do Protivína. 

Jo, nejsi těhotná?“ vyděsil se, protože se v tom spě-

chu na to zapomněl Karin zeptat.

„Tak tohle vím jistě,“ pronesla Karin s úsměvem 

a najednou si uvědomila, že v tu chvíli dostala chuť 

na chlapa.

Zpátky do města vzal Karin kádrovák moskvi-

čem a zavezl ji až na nádraží, kde jí vysvětlil, že má 

jet vlakem na Protivín a vystoupit ve Skalách, od-

kud je to na hříbárnu slabé dva kilometry. Kecal. 

Bylo to dobře o kilometr a půl dál.

„Aut tam na tu stranu moc nejezdí, ale když 

něco pojede, každej zastaví,“ ulehčil si tím situaci,  

i když jí původně slíbil, že ji na hříbárnu do Dvorců 

hodí autem. Karin si koupila lístek, a protože moc 

dobře věděla, na koho může v nádražní restauraci 

narazit, rozdělila si část peněz na tři místa. Dvě 

tisícovky si dala do podprsenky a v peněžence si 

nechala jen tři stokoruny a nějaké drobné. Sekaná 



LADISLAV  BERAN

30

udělala své a tak si zašla do restaurace na pivo. 

Nádražní restaurace doslova hučela a bylo tu mod-

ro, takže to podle nádražáckých uniforem tady vy-

padalo, že vlaky ten den už asi žádné nepojedou.  

U kamen u stolu se uvolnila tři místa, a tak k nim 

hned zamířila.

„Je tu volno?“ zeptala se zarostlého mladíka, 

který ji příliš nevnímal. Jeho tácek připomínal slu-

níčko, a ten, komu patřil, vlastně taky. Připitoměle 

se na ni usmál a pak mu hlava klesla na stůl.  

„Takže je,“ vzala to jako souhlas, a než si sedla, 

měla před sebou pivo. Číšník automaticky přimá-

zl to její pivo na popsaný tácek, pak se ale vrátil  

a postavil před mladíka další pivo. Připsal přitom 

na tácek dvě čárky, jako by se nechumelilo. Mla-

dík zvrátil hlavu dozadu, ale pak mu padla hla-

va na prsa. Někdo k jejich stolu volal: „Honzo!“ 

Mladík nereagoval. Karin si otřela pěnu z piva  

a zhluboka se napila. Ještě nepoložila pivo na stůl, 

když se k ní propracoval vysoký blondýn. Táhlo 

z něj pivo a rum. Naklonil se k ní a naznačil, aby 

se podívala.

„Nemáš zájem?“ otevřel sevřenou ruku a Karin 

spatřila na jeho dlani dva masivní zlaté snubní 

prsteny. Zakroutila hlavou.

„Možná bych o někom věděla, koho by to určitě 

zajímalo,“ zkusila to. 
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Mladík ruku opět zavřel a strčil oba snubáky do 

kapsy. „Tak mi ho naraž,“ přisedl si ke stolu a upil 

z Honzova piva.

„To nebude tak velkej problém. Než jsem šla do-

vnitř, tak jejich pomalovaný auto stálo před nádra-

žím,“ podívala se Karin pořádně do piva, ale to už 

se mladík zvedl od stolu.

„Krávo,“ ulevil si na odchodu a Karin málem vy-

prskla pivo zpět do sklenice.

„Jen si posluž, blbečku. Za byty je nejmíň os-

mička,“ stačila za ním křiknout, ale to už si mladík 

razil cestu mezi stoly k východu z hospody.

Vlak na Protivín jí jel až v šest. Jen co dopila pivo, 

zavolala číšníka a nechala si z tácku za ně umáz-

nout čárku. Číšník nad tím mávl rukou, ale pak si 

od ní vzal peníze. Hospodu vzdala a šla si raději sed-

nout do čekárny. Hospoda se špinavými ubrusy se 

jí ani trochu nezamlouvala. Příjemně teplá čekárna 

byla poloprázdná. Dvě starší babky s naditými taš-

kami podřimovaly u naftových kamen a dva školá-

ci, kteří už měli být tou dobou doma, hráli u stolu 

prší. Letmým pohledem na hodiny na zdi zjistila, že 

jí vlak jede až skoro za hodinu. Rozepnula si kožich  

a natáhla před sebe nohy. Teplo a únava z cesty udě-

laly své. Opřela si hlavu o zeď a pomalu se jí zača-

ly zavírat oči. Jak dlouho spala, neměla představu. 

Z amplionu nad ní se ozval příjemný ženský hlas, 
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který oznamoval, že na třetí kolej přijíždí vlak z Tá-

bora do Protivína. Teprve teď se pořádně probrala 

a podívala se kolem sebe. Čekárna byla prázdná. 

Sáhla vedle sebe na lavici a ta byla prázdná také. 

Propadla zmatku a rychle vyběhla na perón. Ten 

už byl zaplněn lidmi, čekajícími na právě přijíždějící 

vlak. V řadě z nich poznala hosty z nádražní restau-

race a marně hledala mezi nimi někoho, kdo by měl 

její kabelu. Nikoho takového v tom chumlu lidí ne-

našla. Střízlivě zhodnotila svoji momentální šanci 

na získání kabely zpět a dlouho se nerozhodovala. 

Nastoupila do vlaku bez lístku, který zůstal v peně-

žence. Jakmile nastoupila do vagonu, protlačila se  

k záchodu a měla štěstí, že byl volný. Rychle za se-

bou zavřela a štítivě vykopla nahoru podělané zá-

chodové prkénko, z něhož jí bylo nanic.

Těch pár stanic budeš muset, Karinko, vydržet. 

Teď by byl lyzol dobrej, pomyslela si a uslyšela píš-

ťalku výpravčího. Vlak se dal pomalu do pohybu. 

Vykoukla vyškrabaným otvorem ve skle ven a na 

peronu spatřila za výpravčím mladíka z restaura-

ce. V ruce držel její kabelu.

„Tohle ti, hajzle, nedaruju,“ procedila mezi zuby 

a najednou se jí z toho všeho chtělo čurat. Přejeli 

první závory a hned v první zatáčce to s ní hodi-

lo na dveře. Vzápětí na ně někdo silně zabouchal. 

Chvilku byla ticho, ale pak se přece jen ozvala.
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„Počkej na příští stanici!“ vykřikla na dveře.

„To víš, kvůli tobě se pochčiju!“ odpověděl jí opi-

lecký hlas a v tom uslyšela, jak se někdo snaží ote-

vřít dveře vlaku. V momentě si uvědomila, jak tohle 

čurání za jízdy končí, a raději vystoupila z ilegality.

„Vole, chceš vypadnout?“ vyjela na dobře vypa-

dajícího čtyřicátníka v nádražácké uniformě, který 

měl co dělat, aby si rozepnul příklopec u kalhot, ale 

močit se mu nedařilo.

„No snad se tolik nestalo?“ snažil se muž o omlu-

vu a vecpal se fofrem na záchod. Vlak po chvíli za-

stavil. Karin si stačila všimnout hned dvou věcí. Že 

je v Putimi a že do jejich vagonu se chystá mladá 

průvodčí. Neměla moc na vybranou. Byla bez ob-

čanky a bez lístku. Nastal nečekaný zkrat, a tak, 

aniž moc uvažovala, vystoupila už tady. Malé ven-

kovské putimské nádražíčko v ní vyvolalo vzpomín-

ky na její první přečtenou knížku, kterou zhltla za 

dva dny jedním dechem a jejímž hlavním hrdinou 

byl dobrý voják Švejk.

Pár lidí, co v Putimi vystoupilo z vlaku s ní, mize-

lo v tmavé aleji kolem rybníku za nádražím. Zůstala 

na peronu sama. Vlastně ještě se psem. Byla to ta-

ková ta pravá venkovská rasa, ze které šel vždycky 

větší strach než z pořádného vlčáka. Pes si nejdříve 

vyřídil své nezbytné záležitosti u jediné rozsvícené 

lucerny před čekárnou, a pak zamířil k ní.
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„Pojď sem, ty blbče. Nevíš, jak bych se odsud do-

stala do Dvorců?“ pohladila zvíře, které s ní hned 

začalo kamarádit.

„Pokud tím blbcem myslíte mě, tak bych vám to 

mohl ukázat,“ ozvalo se jí za zády, a když se otočila, 

stál před ní sympatický mladík v dlouhém džíno-

vém kabátu.

„To nepatřilo vám, ale tomuhle bezdomovci. 

Dneska bych se do těch Dvorců fakt ráda dostala,“ 

přiznala s omluvou.

„Vy tam jedete na tancovačku?“

„Jo, přesně na něco takovýho. Od zítřka tam 

budu tancovat u koňskejch zadků. Neměl byste ci-

garetu? V Písku jsem přišla na nádraží v čekárně 

o kabelu.“

„Snad mi nechcete říct, že vy budete ve Dvor-

cích dělat?“ ukázal mladík na její kožich a nabídl 

jí spartu.

„To budu. Ve čtyři odpoledne jsem byla pasova-

ná jedním kádrovákem v Písku na ošetřovatelku 

koní,“ vychutnala si prvního šluka a opět pohladila 

psa, který si patrně myslel, že od ní něco dostane.

„To tam jdete z trestu?“ vyděsil se mladík.

„Vy jste snad esenbák?“

„Proboha, ne. Vypadám na to?“

„No, postavu byste na něj měl a tu zvědavost 

taky,“ odsekla mu Karin a vykročila do tmavé aleje.


