
  

Zn. Štěstí je jen ve dvou 
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Pondělní ráno se nijak nelišilo od těch ostatních. Bylo mrazivo a přitom jasno, tak jak 

se to na lednové ráno sluší a patří. V kanceláři byl zatím Ivan sám. Mirek přichází na minutu 

přesně, spíš by se dalo říci, o minutu později. Má rodinu, dvě malé děti, bydlí za městem, 

prostě nestíhá, jak říká. Ivan už v pětapadesáti nikam nespěchá. Vyvenčí jezevčíka před 

bytem, manželka mu mezitím vždy připraví svačinu a odchází. 

„Brý ráno, šéfe!“ hlaholí Mirek a sundává si tlustou bundu a čepici. 

„No dobrý, Mirku. Dneska osum nula dva… Děti tě nechtěly pustit, co?“  zeptal se zkušeně 

Ivan. 

Mirek ale zakroutil hlavou: „Kdepak děti, neuklidil jsme večer auto, a tak jsem musel škrabat. 

Přes noc tam muselo být nejmíň mínus dvacet. Už aby to zase trochu vylezlo, tohle je zima 

jak v Rusku,“ začal se smát.  

Ivan se natáhl pro hrnek s kafem. I když mu manželka říkala, že by si měl místo turka dát 

raději zelený čaj, Ivan by bez ranní kávy nemohl fungovat. Už si chtěl usrknout, když v tom 

zazvonil telefon. Trochu rozmrzele odložil hrneček a sáhl po sluchátku. 

„Slavík, slyším,“ ohlásil se do telefonu. 

Mirek zpozornil a přestal si listovat novinami.  

„Ano, rozumím. Žena, osmapadesát let, Vaňkova patnáct. Jedeme tam. Končím. Tak mladej, 

výjezd. Asi sebevražda, jedem.“ 

„No, to jsem se nestihl ani nasnídat,“ začal si naoko stěžovat Mirek, ale oblékl si bundu, vzal 

z trezoru zbraň a oba se vydali na dvůr, k připravenému autu.  

„Uzavřeme sázky na to, co bylo důvodem?“ prohodil Mirek. 

Ivan koukal z okénka: „Hele, nech toho, víš, že to nemám rád. Doteď nevím, a to jsem u 

kriminálky přes třicet let, co si mám o sebevrazích myslet… Je to hrdinství nebo naopak 

zbabělost? Bůh ví…“ a mávl rukou. Mirek tedy přestal. 

 

Před bytovým domem ve Vaňkově ulici stála skupinka lidí, dále také sanitka hned za 

ní pohřebák. Oba dva napadlo, jak bizarní je tenhle výjev. Stoupali do druhého patra, kde 

mrtvá bydlela. V bytě už na ně čekal doktor Čamrda ze záchranky. Mrtvola ženy ležela 

v obývacím pokoji, na konferenčním stolku byla láhev a nedopitá sklenička s koňakem.  

„Zdravím vás, chlapi! Takže co tu máme. Žena, Lenka Hamrová, padesát osm let. Zavolala 

nás její dcera, ale mohl jsem už jen konstatovat smrt. Soudím na otravu práškama, podle té 

tuby tady a taky podle zvratků na koberci. Ale jistě vám to řeknou až kolegové po pitvě. Já se 

loučím, adios.“ 

„To je stejně zvláštní chlap,“ pronesl Mirek.  

„Tak se do toho pustíme, koukám, že kluci od nás už zajistili byt, tak ať se zeptají ještě 

sousedů a ty to tady prohledej a hlavně! Dopis na rozloučenou, jestli tu náhodou není… Ať 

víme. Já si jdu promluvit s dcerou.“ Oba se přesunuli do ložnice, kde dcera paní Hamrové 

vzlykala na posteli. „Paní Hamrová?“ začal Ivan.  

Žena zvedla uplakaný obličej a zakroutila hlavou: „Ne ne, já už nejsem Hamrová, já jsem 

Jílková. Hamrová byla moje maminka…“ 



  

 „Aha, přijměte moji upřímnou soustrast. Já jsem major Slavík, tohle je kapitán Hladík. 

Budeme vyšetřovat smrt vaší matky. Mohl bych vám položit pár otázek?“ „Jo jistě, pokusím 

se,“ vzlykala dál mladá žena. „Tak nejdříve. Vaše jméno a kdy jste maminku objevila?“ 

„Jmenuju se Lucie Jílková a ses jsem přišla asi něco málo před osmou. Máma mi nebrala 

telefon a přitom jsme byly domluvené, že se tu u ní dnes ráno stavím a odvezu ji k zubaři…“ 

„Bylo otevřeno?“ 

„Ne, já mám svůj klíč… Tak jsem šla dovnitř, volám na ni, jestli není třeba v koupelně, nebo 

jestli jen nezaspala, ale nic… A pak jsem ji našla tady v obýváku na koberci… Ježiš, to je 

strašný!“ 

„A nevíte, proč si maminka, pravděpodobně, vzala život?“ 

„Ne, to nevím. Byla sice teď taková posmutnělá, ale… Promiňte, já, já nemůžu… Nezlobte 

se,“ rozbrečela se. 

„To nic. Promluvíme si později, tady je moje vizitka, zastavte se za námi, prosím zítra 

dopoledne.“ 

Ve dveřích se objevil Hladík: „Nic, žádný dopis jsme nenašli. Podle sousedů to byla slušná 

paní, která s každým vycházela dobře. Poslední dobou se tu prý objevoval nějaký muž, ale 

vypadalo to tak, že jsou s paní dobří známí. Jinak nic.“ 

„Na toho muže se zeptáme zítra dcery. Sejmuli už technici otisky a zajistili stopy?“ 

„Jo, už jsou hotoví.“ 

„Dobrá, pro dnešek to tu balíme. Počkáme, jestli nám něco víc poví pitva.“ 

 

„Uvař mi taky kafe, Mirku, to od rána už pít nebudu,“ řekl Ivan a vylil obsah hrnečku 

s ranním kávou do umyvadla.  

„Jo, chceš jednu lžičku nebo dvě? To by mě zajímalo, co za tím je. Proč si spokojená ženská 

v důchodu, která nemá, jak se zdá, s nikým žádný problémy, vezme život… Nebo že by byl 

nějaký konflikt v rodině?“ 

„Dvě. Je to divný. Ale, co my můžeme vědět…“ odpověděl Ivan a zvedl telefon. „Major 

Slavík, spojte mě prosím s techniky, děkuju… Slavík, ahoj Honzo, prosím tě, potřeboval bych 

sehnat od té mrtvé výpis hovorů, výpis účtu. Šlo by to? Díky!“  

„Tak co?“ 

„Ti kluci technický jsou stejně šikovní, prej už je napadlo, že to budeme chtít a už podali 

žádosti. Do hodiny bychom to tu mohli mít,“ zaradoval se Ivan jako dítě, kterému slíbíte za 

odměnu zmrzlinu. 

Hodina to ani nebyla. „Tak to je zajímavý, podívej se Mirku na výpis z účtu.“ 

„Ajo, pravidelné měsíční vklady, asi důchod, a před měsícem jen mínusové částky! A tady, 

hele! Výběr z bankomatu sedumdesát tisíc!? Na co to paní asi tak potřebovala? Že by dcera?“ 

„Zítra se jí zeptáme. Dneska stejně víc neuděláme, tak jeď domů, ať si tě rodina taky trochu 

užije.“ 

„Fakt? Tak děkuju! Ale ty pojď taky už, vypadáš, jako kdybys několik nocí nespal.“ 

„Však jo, už jdu taky. Ta moje bude taky ráda.“ 

 

 Druhý den na ně v kanceláři čekala zpráva od patologa. „Předávkování léky na spaní 

s nadměrným množstvím alkoholu, příčina smrti udušení zvratky. Doba úmrtí, neděle okolo 

třiadvacáté hodiny večer. Cizí zavinění neprokázáno. No, doktor Čamrda se nemýlil,“ řekl 

Mirek a podal zprávu Ivanovi. 



  

„Hm, takže jsme tam, kde jsme byli. Teoreticky bychom to mohli uzavřít… Předávkování, 

bez cizího zavinění… Jen ty peníze mi nějak nesedí. Vyslechneme dceru a uvidíme.“ 

Dcera paní Hamrové přišla v deset dopoledne. Celá v černém, stále ještě ubrečená. 

„Posaďte se, paní Jílková, podle patologa se jedná o sebevraždu. Vaše maminka se 

předávkovala léky na spaní, zapila je velkým množstvím alkoholu a následně se udusila…“ 

„Můj bože… Proč to jen udělala?“ 

„To zatím nevíme,“ odpověděl Mirek 

„Můžeme se vás zeptat na finanční stránku maminky?“  

„Jak to myslíte?“ 

„No, podle výpisu z účtu jsme zjistili, že v posledním měsíci měla vaše matka velké výdaje, 

poslední výběr je dokonce sedmdesát tisíc. Nevíte, na co potřebovala tolik peněz?“ 

„Ne, to netuším… Maminka, víte, ona byla dlouho sama, ale asi tak před měsícem mi říkala, 

že potakala nějakého pána. Prý si skvěle rozumí, ale je prý mladší. Když jsem se na něj chtěla 

zeptat víc, neodpověděla.“ 

„Viděla jste toho muže?“ 

„Ne, ani nevím jméno.“ 

„Dobrá paní Jílková, zatím vám děkujeme, můžete jít. Kdybychom něco potřebovali, 

zavoláme si vás. Na shledanou.“ 

„Na shledanou,“ vzlykla a odešla. 

„Mirku, zajeď do toho baráku a udělejte se sousedy podobu toho chlapa, co chodil za 

Hamrovou.“ 

„Rozkaz, jedu tam,“ zasalutoval Mirek. 

 

Podobizna muže, okolo čtyřiceti let, byla hotová.  

„Všichni sousedé se na ni shodli. Jedna sousedka si vzpomněla, že ho paní Hamrová oslovila 

jménem Milan. Rovněž všichni vypověděli, že muž působil velmi vzdělaně, kultivovaně, 

mluvil česky bez přízvuku, vždy elegantně oblečený, jo a vždy když šel k paní Hamrové, nesl 

puget! No, přiznej se, kdy tys naposledy koupil manželce kytku, no?“  

„Hele, kytku ji dávám dvakrát do roka, tak to snad stačí, ne?“ zasmál se Ivan. 

„Co s tím portrétem?“ 

„Hoď ho do celostátního pátrání, a uvidíme. Jo a Mirku, projdi v databázi všechny 

podvodníky a Milany ve věku od třiceti pěti do pětačtyřiceti let.“ 

 

Někdo zaťukal na dveře. 

„Dále,“ řekl Ivan. 

Vešla sekretářka: „Dobrý den, pane majore, zpráva od majora Palečka. Máte mu zavolat.“ 

Slavík usedl k telefonu: „Spojte mě s majorem Palečkem... Luďku? No nazdar, tady Ivan. 

Dostal jsem vzkaz, že ti mám zavolat.“ 

„Zdravím tě, kamaráde! Prosím tě, dostala se nám tady do rukou ta podobizna toho vašeho 

Milana v souvislosti s tou mrtvou ženskou.“ 

„Jo, ale už na nás jemně tlačej, abychom to uzavřeli, prý se s tím na sebevraždu taháme už 

moc dlouho…“ 

„Tak mám pro tebe takový povánoční dárek. Od soboty máme ve vazbě muže, který je 

nápadně podobný tomu vašemu Milanovi. Podvodník, nasliboval ženským sňatek, vytahal 

z nich peníze a pak zmizel. Všem podvedeným bylo padesát pět a víc. Jestli můžete, tak...“ 

„Už nic neříkej, jsme tam u vás hned.“ 

„O co jde?“ chtěl vědět Mirek. 



  

„Na nic se neptej, mažem k Palečkovi na hospodářskou. Něco pro nás má!“ 

 

„Tak povídej, Luďku,“ vyhrkl Slavík, sotva otevřel dveře. 

„No, co bych povídal, vyslechněte si ho sami. Ty ženský si vybíral přes inzerát pod heslem: 

Zn. Štěstí je jen ve dvou. Vždycky použil jiný příběh, jiné jméno. Zatím se nám přihlásilo šest 

podvedených žen, celková škoda přes půl milionu…“ 

„Panečku! Ten se ale činil!“ udiveně prohodil Halík. 

„Tak jdem na něj. Luďku, prosím tě, pošlete jeho otisky klukům na techniku, ať je porovnají, 

jestli se shodují s těmi z bytu mrtvé. A děkuju ti, tohle máš u mě! potřásl rukou Ivan 

Palečkovi. 

 

Ve výslechové místnosti seděl devětatřicetiletý Lukáš Rychlý. Známý také jako Petr Novák, 

David Žitný, Richard Málek, či také jako Milan Horský.  

„Pane Rychlý, znáte paní Lenku Hamrovou?“ zeptal se ho Mirek. 

„Ne, neznám. Kdo by to měl jako být?“ 

„Paní, se kterou jste se měl podle svědků dost dobře znát. Opravdu si na ni nevzpomínáte?“ 

„Ne, proč bych měl?“ 

„Protože podle dosavadního pátrání jste s ní měl navázat kontakt jako Milan Horský,“ 

odpověděl mu Ivan. 

„Opakuju, že žádnou takovou ženskou neznám!“ 

V tom dostal Mirek zprávu. Otisky prstů zadrženého Lukáše Rychlého souhlasí s otisky prstů 

nalezenými v bytě Lenky Hamrové.  

„Pane Rychlý, jak nám tedy vysvětlíte, že jsem u ní v bytě našli vaše otisky prstů?“ 

Rychlý se rozkašlal: „No, no… no tak jsem tam u ní byl. Znali jsme se. No a co?“ 

„Ta paní spáchala v neděli večer sebevraždu.“ 

„Co-cože? A co s tím já mám společnýho?“ 

„Zatím to vypadá, že hodně, pane Rychlý, stejný příběh jako u ostatních žen. Seznámil jste se 

s ní, navštěvoval ji, chodil s ní do kaváren, možná i slíbil sňatek, pak jste potřeboval peníze, 

tak vám je půjčila, no a vy jste zmizel. To je krádež, pane Rychlý,“ shrnul případ Ivan. 

Rychlý se zvedl ze židle: „Já přeci nemůžu za to, že ty ženský jsou krávy, že mi nalítly! 

Kdyby nebyly blbý, tak jsem na ně nemohl. Ale, mezi náma, nebylo to tak těžký… Vykecaly 

na sebe všechno, no tak jsem jim namluvil, že jsem měl taky smutný život a že hledám ženu 

na zbytek života. Uvěřily mně všechno! Pak bylo snadný jim namluvit, že před svatbou 

musím vyplatit svý sourozence. Půjčily by mi i poslední korunu! Všechny svý úspory! A ta 

Hamrová, to bylo to samý! Na rovinu, pánové, nebylo o co stát. Ani u jedný z nich. Ani 

s jednou jsem si to neužil…“ 

Ivan s Mirkem zůstali chvíli jak opaření. Pachatel se jim přiznal. V takhle rychlý průběh 

nedoufal snad ani jeden. 

„Pane Rychlý, a uvědomujete si, že se paní Hamrová nejspíš otrávila kvůli vám? Že jste 

vlastně nepřímo zavinil její smrt?“ zeptal se ho Ivan. 

„Já? Proč jako? Já ji neříkal, ať se zabije. Kdepak, do toho mě nenamočíte!“ hájil se Rychlý.  

„Přeberou si vás kolegové, nám to stačí,“ pravil suše Hladík a zvedli se k odchodu. 

 

Na chodbě si oba museli zapálit cigaretu. Takhle bezcitného a cynického pachatele si 

nepředstavovali. 

„Škoda, že za její smrt nebude potrestán. Tohle nám žádný prokurátor neuzná…“ prohodil 

Mirek. 



  

„Co naděláme?“ uzavřel kapitolu sebevraždy Lenky Hamrové major Slavík. 

 

O týden později se na stanici zastavila dcera paní Hamrové.  

„Nezlobte se, že vás ještě ruším, ale tohle mi přišlo včera poštou,“ řekla a podala Mirkovi 

dopis. „Je to dopis od maminky. Dopis na rozloučenou…“ 

Mirek předal dopis Ivanovi: „Mohu ho přečíst paní Jílková?“ 

„Jistě…“ 

Četl: „Nejdražší Lucinko, nezlob se, že Ti posílám dopis a že jsem Ti to nedokázala říci 

osobně. Nechtěla jsem Ti přidělávat starosti. Naletěla jsem jednomu podvodníkovi. Připravil 

mě skoro o všechny peníze, ale hlavně mě ponížil a zlomil mi srdce. Jsem podvedená, 

opuštěná husa, která přišla o všechno. Která naletěla. Nesnesla bych pomyšlení, že se kvůli 

mně trápíš a že se bude po lidech povídat, že jsem úplně ožebračená a Tobě na obtíž. Tu 

ostudu bych nepřežila. Až dostaneš tenhle dopis, už tu nebudu. Už mi bude dobře. Nehněvej 

se na mě, navždy budeš v mém srdci. Tvá máma!“ 

 

Vrátil dopis a zadíval se do okna. Slunce se pokoušelo protrhnout šedý mrak.  

„Slyšeli jste o božích mlýnech?“ pronesl do tiché kanceláře. 

Všichni pokývali hlavou.  

„Tak budeme doufat, že melou poctivě a semelou každého, kdo si to zaslouží.“ 

 

Konec. 


