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Nedávno se u mě zastavil můj starý známý, policejní major Karousek. Víte, my dva se 

scházíme každé úterý už mnoho let, tentokrát však přišel již v pondělí a téměř šílený 

nadšením se dožadoval vstupu do mého domu, že prý mi musí něco fantastického vyprávět. 

Moje profesionální zvědavost samozřejmě bila na poplach. Jsem totiž novinář. A tak jsem 

nadšeně poskakujícího policistu pustil dál (neušlo mi, že má každou botu jinou) a uvařil mu 

silný čaj na uklidnění. V pohodlném křesle a s kouřícím čajem v ruce se uvolnil natolik, že se 

s ním dalo celkem obstojně konverzovat.  

„Tak už mne nenapínejte, příteli, a řekněte mi, co vám udělalo takovou radost.“ 

Čekal jsem příval slov a překotné líčení událostí. Major Karousek se však místo toho 

pohodlně uvelebil v křesle a vyrovnaně si dvakrát usrkl čaje. Na jehlách jsem začínal být já. 

Ještě jedno usrknutí a policista do tiché místnosti hrdě vypálil: 

„Vyřešil jsem svůj životní případ.“ 

„Skutečně!?“ Ani jsem si neuvědomil, že v ruce držím poznámkový blok a měkká tužka 

začala vykružovat poznámky. Nadšeně jsem si poposedl blíž. 

„Takže jste dopadl nějakého hrozného vraha?“ Tužka už samovolně nadepisovala titulek: 

VRAH ZA MŘÍŽEMI, ULICE JSOU OPĚT BEZPEČNÉ  

„Nikoli.“ Za jeho spokojený výraz by se nemusel stydět ani Budha. Přeškrtl jsem titulek a byl 

opět připraven s tužkou v pozoru. 

„Takže nějaký velký lupič? Dlouho unikající fantom? Postrach všech ředitelů bank?“ Tužka 

se opět dala do práce: ZLATÉ CIHLY JEJ STÁHLY KE DNU, nebo KDO LŽE, TEN 

KRADE A MOUDRÝ DETEKTIV SI JEJ NAJDE 

„Máte velmi bujnou fantazii, pane Lisko (tak se jmenuji), ale ani váš nejbujnější sen by se 

nevyrovnal případu, který jsem JÁ rozlouskl.“ Hořel jsem nedočkavostí, přísahal bych, že se 

mi začalo kouřit z košile a místnost se naplnila dýmem.  

„Tak už mne nenapínejte, majore..“ 

„Trpělivost.“ Trápil mne a navíc si s rostoucím pobavením vychutnával svůj čaj. „Já si na 

rozlousknutí tohoto kriminálního oříšku musel počkat celých dvaadvacet let. Tak vás snad pár 

minut neskolí.“ 

„Tak dlouho? No to je úžasné. Vyprávějte prosím, vyprávějte!“ 



„Nuže dobrá. Ach, vy novináři. Ovšem upozorňuji, že to bude vyprávění dlouhé, spletité  

a nutno říci, že ne vždy chronologické. Musíte mi sem tam odpustit nějakou tu retrospektivu. 

Přeci jen k vyprávění příběhů obdařil bůh lépe vás než mne. Začněme tedy od začátku, který 

bude vlastně prostředkem.“ 

Na celé vteřiny zavládlo napjaté ticho. Když major promluvil, protrhl jsem z rozrušení papír. 

„Nebyl jsem tenkrát u policie dlouho. Bylo mi nějakých dvacet čtyři, když mi byl přidělen 

poměrně neobvyklý případ. Ukázalo se, že ve vesnici.. vesnici… jak se... Kotrbory, jistě 

Kotrbory, působil přes tři roky falešný kněz.“ 

V hlavě mi explodovala celá řada úžasných teorií. CÍRKEVNÍ SPIKNUTÍ, KOŘENY 

SAHAJÍ AŽ DO VATIKÁNU, PŘINEJMENŠÍM TAKOVÁ ZÁHADA JAKO ŠIFRA 

MISTRA LEONARDA! 

„Ten kněz se mezi místními těšil velké oblibě. Jeho kázání prý byla tak strhující, že by 

obrátila na víru i nejzatvrzelejšího ateistu. Každému dokázal dobře poradit v tíživé životní 

situaci. Každý v širokém okolí chtěl mít svatbu, křest svého dítěte, ba dokonce i pohřeb právě 

u něj a o nedělích nebylo při jeho kázáních k hnutí, jak se sjížděli i věřící z okolních farností. 

A právě na svou oblíbenost nakonec tenhle samozvaný duchovní doplatil.“ 

Začínalo mi docházet, že se nejspíš o žádnou velkou senzaci jednat nebude, i tak jsem však 

nadále napjatě poslouchal. 

„Ve vesničce za kopcem měl svou farnost další kněz, který velice trpce snášel, že jeho kostel 

zeje prázdnotou a v pokladničce na příspěvky se pohodlně zabydlel pavouk křižák. Právě 

k němu jednou přišel kotrborský podvodník ke zpovědi. To víte, i kněží, včetně těch 

falešných, také někdy musí. A svědomí našeho podvodníka tlačilo natolik, že se přiznal.“ 

„A ten druhý kněz jej udal?“ Zeptal jsem se pohoršeně. 

„Přesně tak.“ 

„Ale to přeci porušil zpovědní tajemství.“ 

„Jenže pro dobrou věc, pane Lisko. To se už se dá překousnout, ale podvodný kněz nikoli. Jen 

si vezměte, kolik svateb bylo neplatných! Ti lidé byli sezdáni i několik let, měli jedno dvě děti 

a najednou zjistí, že celou dobu žijí v hříchu! Já tedy nejsem věřící, ale muselo to být hrozné.“ 

„A jak byl ten podvodník potrestán?“ 

„Nijak, protože se po něm slehla zem. Zmizel bez jediné stopy a nejdelší vyšetřování mého 

života začalo.“ 

Major si dolil čaj, já si ořezal tužku a vyprávění pokračovalo. 

„Jak jsem říkal, žádná stopa, žádné vodítko a žádné zkušenosti na mé straně. Vyhlídky nebyly 

zrovna růžové, ale vy víte, jak umím být tvrdohlavý, co se pátrání týče. Nedalo se zjistit, kde 

podvodník je, tak jsem začal zjišťovat, kde byl. Jeho popis a fotografie vyšly v novinách  

a brzy jsem slavil úspěch. Asi rok před tím, než se začal vydávat za duchovního, prodával ten 

gauner zeleninu.“ 

„Říkal jste zeleninu?“ Zeptal jsem se nejistě, protože policista to slovo procedil mezi zuby 

jako by to byl obchod s drogami. 



„Ano zeleninu, sám si ji pěstoval.“  

„No tak to je strašné.“  

„Nepošklíbejte se, příteli, tohle je vážná věc. Ten jeho obchůdek byl vyhlášený. Rybíz velký 

jako rajčata, rajčata velká jako dýně a dýně.. ani se neptejte. A to prosím nepoužíval žádná 

hnojiva. Jeho ceny byly až směšně nízké a jeho červené zelí prý dokázalo vyléčit zelený 

zákal, okurky bolesti zad a jeho mrkev byla jediná, která kdy prokazatelně působila 

blahodárně na zrak.“ 

„No to je úžasné!“ 

„Úžasné? Trestuhodné! Víte, co dnes obnáší pěstovat a distribuovat zemědělské plodiny? 

Musíte mít živnostenský list, hygienickou prohlídku, být členem asociace pěstitelů, držitelem 

minimálně diplomu z hnojárny a tenhle člověk nic z toho neměl. Naštěstí mu na to přišli a ten 

jeho podnik zarazili dříve, než mohl napáchat větší škody.“ 

Ani má bujná fantazie nedokázala vyplodit žádnou představu o hrůzách způsobených 

léčivými košťály, nechal jsem si však své pochybnosti trpce rozpustit na jazyku a dále tiše 

naslouchal. 

„Pátrání mne později zavedlo na základní školu ve městě Rokycany. Právě tady, jak se 

ukázalo, započal náš podvodník svou zločineckou kariéru. Pět let.. tak dlouho učil, aniž by se 

kdokoli dozvěděl, že nejenže nemá vystudované ani pedagogické minimum, ale má pouze 

ukončené základní vzdělání. A takový člověk bez patřičné kvalifikace učil děti na prvním 

stupni. Jen si představte, jaké škody se na té drobotině dají napáchat. To je věk, kdy se 

formuje jejich psychika, jejich osobnost získává ostřejší hrany a vůbec jsou položeny základy 

jich samotných.“ 

„A jak to s těmi dětmi dopadlo?“ 

„Prosím? Ach ano, ty děti no… jedno z nich byl František Nepomuk.“ 

„František Nepomuk!? Ten, jak příští týden převezme již třetí Nobelovu cenu?“ 

„Ano, přesně ten. Potom třeba.. Karolína Ciprliková.“ 

„Snad nemyslíte paní premiérku?“ 

„Ano právě tu, ale na tom vlastně moc nesejde. Hlavní je, že ten člověk neměl na škole 

z právního hlediska co pohledávat. Rozhodně ne jako učitel, možná jako školník, na to by 

jeho vzdělání stačilo. Ještě že si ho nechal ředitel ve chvíli, kdy hrozilo, že kvůli němu přijde 

o svou pozici, prověřit.“ 

„Víte, jak vás tak poslouchám, nemohu si odpustit jednu poznámku.“ Chvilku jsem si rovnal 

slova v hlavě. „O některých lidech se říká, že kudy chodí, tudy škodí. Ale tenhle chlapík.. to 

je spíš pravý opak. Na co sáhne, to se mu daří. Představte si, že by se z něj stal třeba bankovní 

lupič. Mohl by vykrást všechny velké banky od Říma až po Oslo, a nikdo by jej nechytil. 

Vlastně se dá mluvit o velikém štěstí, že se ten muž nedal na dráhu zločinu..“ 

Major Karousek zbrunátněl. „Jak to myslíte nedal na dráhu zločinu !!! Je to podvodník, 

podvodník, pane! A to je podle trestního zákoníku, část druhá, Hlava V, paragraf 209 zločin 



jak vyšitý! A já ho dopadl, po dvaceti dvou letech, já ho postavím před soud a všechno si to 

po právu odsedí!“ 

„Jen klid, příteli, klid.“ Má snaha o zmírnění hněvu Gustava Karouska se podobal házení 

kostek ledu do hořící fabriky na sirky. „Pokračujte prosím, už se nemůžu dočkat, jak jste toho 

nepolapitelného zločince dopadl. A naše čtenáře to určitě bude také zajímat.“ 

Požár ztratil na síle, major ještě chvíli doutnal ponořen do křesla, ale nakonec jej vidina titulní 

strany v novinách zchladila natolik, že se opět pustil do vyprávění. 

„Z toho, co jsem zjistil, se dal určit směr dalšího pátrání. Ten chlapík každých pár let 

kompletně změnil své osobní údaje a hlavně povolání, ve kterém, jak víte, to vždy poněkud 

přehnal se snaživostí. Napadlo mě, že dříve nebo později to přežene natolik, že se o něm bude 

psát v novinách a pak nastane moje chvíle. Začal jsem pást po titulech typu.. Doktor uřízl 

pacientovi ruku, ta následně sama dorostla nebo Hasič vynesl z domu šestičlennou rodinu, 

požár následně uhasil vlastní slinou. Můj byt se začal plnit novinami, ale já se odmítal vzdát,  

a i když vedení pustilo ten případ k vodě, já dále ve svém volném čase pátral. Tak jsme se 

vlastně tenkrát my dva poznali.“ 

„Myslíte, jak jste přišel do redakce a požádal mě, abych vám zasílal všechny články  

o pozoruhodných lidech? To je ale věc, vlastně bychom se nebýt toho podvodníka nepoznali.“ 

„Ha ha, no vidíte, to máte vlastně pravdu. Ale abych pokračoval, po letech se konečně objevil 

článek, který vzbudil mou pozornost. Plavčík na Lipně zachránil dvacet lidí tak, že odtáhl 

potápějící se parník ke břehu a to tím způsobem, že svíral kotvící lano v zubech. Okamžitě 

jsem se rozjel na jih. A..“ 

„A?“ 

„Nic... než jsem dorazil, byl plavčík pryč. Během výslechů... No vidíte, tam jsem vlastně 

poznal Marii. Byla jednou ze svědkyň, pracovala tam ve stánku se zmrzlinou.“ 

„Nepovídejte, Marii?! To je úžasné, jak dlouho už jste vlastně svoji?“ 

„To bude sedmnáct let, ale abych se vrátil k tomu případu...“ 

„A co Karlík a Helenka, jak se mají?“ 

„Ale dejte mi pokoj s dětmi a poslouchejte, jak to bylo dál. Nuže ten plavčík, náš podvodník, 

byl všemi popsán jako dobrý pracant, který nejednou riskoval vlastní život pro záchranu 

ostatních, ale, jak už asi tušíte, ukázalo se, že neprošel žádným kurzem pro plavčíky, ba ani 

kurzem první pomoci, natož profesionálním výcvikem v plavání. Na několik dalších let po 

tom recidivistovi nebylo ani vidu ani slechu a já musím přiznat, že po svatbě a když se 

narodily děti, už jsem do pátrání nevkládal ani zdaleka tolik času a úsilí jako dříve. Osud mi 

ale byl nakloněn a já se asi před měsícem dozvěděl, že budu spolupracovat se samotným 

detektivem Buchovskym.“ 

„Moment!“ Vyletěla obě moje obočí překvapením až kamsi ke stropu. „Myslíte toho detektiva 

Bukovského?“ 

„Přesně toho.“  



„Toho detektiva Bukovského, který sám dopadl pražského rozparovače? Detektiva 

Bukovského, noční můru všech malostranských kapsářů a podvodníků? Toho, který na 

procházce se psem dopadl šéfa bulharské mafie? Toho neuvěřitelného detektiva Bukovského, 

který vypátral uneseného prezidentova syna?“ 

„Právě jeho a nikoho jiného.“ 

„To pro vás musela být obrovská čest.“ 

„Na to můžete vzít jed. Také jsem si po pravdě říkal, že až se trochu spřátelíme, tak by mi 

třeba mohl pomoci s tím podvodníkem. Předtím však bylo potřeba vypátrat pražskou odnož 

ruských obchodníků se zbraněmi.“ 

„To zní velice dobrodružně, řekl bych přímo nebezpečně.“ 

„Však mi šlo také o život. V jedné zapadlé uličce na nás najednou vyskočili dva zakuklenci 

s automatickými zbraněmi. Už jsem se loučil se životem, když detektiv Bukovský se zručností 

nejrychlejšího pistolníka západu tasil a vystřelil jedinou kulku. Ta se zavrtala do parovodu 

běžícího po zdi. Vyvalil se vroucí oblak a oba gauneři se ve vteřině svíjeli v bolestech na 

špinavé zemi.“ 

Tužka mi rozrušením vypadla z ruky a zamířila za vlastním dobrodružstvím kamsi pod křeslo. 

Byl jsem u vytržení. „To je úžasné. Tomu říkám adrenalin. Nebýt Bukovského, tak jsem měl 

místo kamaráda cedník.“ 

„Však já vám taky pěknou chvíli stál jako pařez, ale pak se mi mozkové závity daly do 

pohybu, mně to najednou všechno secvaklo a okamžitě jsem Bukovskému nasadil pouta.“ 

„Proboha proč jste to udělal!?“ 

„Copak vám to ještě nedošlo? Kdo jiný než ten můj podvodník by dokázal něco takového. 

Když dorazily posily, tak mě všichni pokládali za blázna a ani mému příběhu věřit nechtěli. 

Pak jsme si ale našeho obdivovaného detektiva proklepli a ukázalo se, že nikdy neabsolvoval 

žádnou policejní školu a nemá ani povolení nosit zbraň, že je zkrátka zcela nezpůsobilý 

k tomu, aby byl detektivem.“ 

„Ale, vždyť vám zachránil život!“  

„Za to já jsem mu navždy zavázán, bohužel ale zákon je zákon. To on jistě po tom, co tak 

dlouho předstíral, že je kriminalistou, pochopí. Já, jak se patří, předložím soudu svých 30 000 

stran důkazního materiálu a pak nechť pracuje soukolí spravedlnosti.“ 

 

 Byl jsem z toho vyprávění poněkud vyveden z míry. Jsem sice zastáncem toho, aby se 

zákony dodržovaly, teď jsem však v pomyslném utkání policie vs. zločinci seděl na tribuně 

mezi fanoušky těch druhých.  

„Kdy bude soud.“ Zeptal jsem se suše. 

„Příští týden.“ Odpověděl major Karousek s překypujícím sebeuspokojením. 

„A kdo jej bude hájit?“ Zeptal jsem se a v duchu už jsem projížděl seznam těch nejlepších 

právníků, které bych ubohému podvodníkovi mohl dohodit. 



„No to je na tom snad to nejlepší.“ Vyprskl major pobaveně. „Představte si, on se prý bude 

hájit sám. On, člověk bez maturity, který nikdy k právům ani nepřičichnul. Myslím, že to 

s ním bude krátký proces.“ 

 ٭٭٭٭٭٭

Jistě vás zajímá, jak soud dopadl. Rád vám to prozradím.  

Po strhující obhajobě sebe sama rozbrečel podvodník v podstatě všechny v místnosti a soudce 

ke konci procesu otevřeně volal po tom, aby byl můj dobrý přítel major Karousek oběšen na 

nejbližším stromě. To se nakonec nestalo, ale i tak schytal policista ránu pod pás, neboť 

zločinec, po kterém pásl většinu života, byl osvobozen a následně zmizel neznámo kam.  

A kdo ví, jestli se mi v příštích letech nedostane do rukou článek, který mi napoví, kde asi teď 

onen talentovaný podvodník zase řádí. 

 

 

 

 


