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Tento příběh by nikdy nevznikl bez mé milované 
ženy Andulky, která trpělivě snášela mé nekonečné 
otravování s nápady stejně jako desítky hodin tiché 
domácnosti při spisovatelském transu. Dík jí patří 
i za závěrečnou opravu chyb, kdy si za všechna ta 

příkoří mohla zchladit žáhu, za což jí toto dílo věnuji. 
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„No to snad…“ Lukáš seskočil z kola, položil ho na 
bok a šel se podívat na červenou výstražnou značku 
visící na bráně přes cestu. Zhluboka dýchal a doháněl 
kyslíkový dluh, který si vytvořil za poslední kilometr 
usilovného šlapání do kopce. Obě křídla brány k sobě 
poutal novotou se lesknoucí řetěz s těžkým visacím 
zámkem.

ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ!

No bezva, pomyslel si Lukáš. Zalomcoval branou. 
Jedinou odezvou byl však skřípot kovu.

Sundal si přilbu z hlavy, prohrábl si zpocené blon-
ďaté vlasy a zamžoural skrz větve smrků do modré 
oblohy bez jediného obláčku. Žhnoucí odpolední 
slunce neúprosně pražilo do kraje stejně jako poslední 
dva týdny.

Dech se Lukášovi pomalu uklidňoval, ale pot se 
mu z čela řinul s nezmenšenou intenzitou. Sice za po-
slední kilometr nastoupal jen padesát výškových met-
rů, ale s tempem, které celý finální úsek držel, byl víc 
než spokojený.

Zato uzavření rozhledny na Krkavci, druhém nej-
vyšším kopci čnícím nad Plzní, ho opravdu mrzelo. 
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Měl v plánu zkusit trasu, která začínala jen pár metrů 
pod rozhlednou. Ale prodírat se k ní z druhé strany 
maliním podél plotu se mu rozhodně nechtělo.

„Nedá se nic dělat, oři můj věrný! Zpátky! A přes 
Strženku.“ Lukáš zvedl kolo z cesty, otočil ho smě-
rem dolů a naskočil na něj.

Rychle secvaknul přehazovačku, pořádně se opřel 
do pedálů a přikrčil se k řídítkům. Svištění vzduchu 
a míhající se stromy podél cesty vykouzlily mladíkovi 
úsměv na tváři.

Lukáš mířil z kopce dolů směrem k městu. Dvojí 
křížení cesty se silnicí v rychlosti prolétl. Jsem neza-
stavitelný, smál se v duchu. Někde vzadu v hlavě ale 
věděl, že kdyby ho někdo při takovém riskování chytl, 
nevyhnul by se pořádnému zmydlení.

Zkusmo pumpoval kolo na kdejaké nerovnosti, 
která se před ním objevila. Teď ho čekalo pár pěk-
ných skoků. Úsek cesty kolem Strženky, rybníka 
ukrytého v lesích s příkrou skalní stěnou, byl prudký 
a plný kořenů, které ho pokaždé pěkně vyhodily do 
vzduchu. Zbývalo ještě poslední křížení lesních cest.

Náhle koutkem oka zahlédl nečekaný pohyb. Do 
cesty se mu připletl jiný kluk na kole.

„Co?“ vyjekl Lukáš a strhl řídítka do strany. Kolo 
poskočilo na kořenu. Větve zapraskaly. Lukáš stisk-
nul brzdy. Kmen stromu se neúprosně blížil. Jen tak-
tak se mu vyhnul, ale zajel s kolem do nízkého křovi-
natého porostu.

Za chvíli se odtamtud ztěžka vyhrabal. Tlačil 
kolo přes kořeny a u toho se snažil z přilby vytáhnout 
všechno listí, které uvízlo v jejích otvorech.



7

„Do háje zelenýho! Sakra! Co to bylo za debila?“
Když si všiml podsaditého kluka, jak na něj kouká 

zpod přilby a rukou si otírá pot z kulatého obličeje, 
až mu několik kapek dopadlo na skla brýlí, přes které 
mžoural mezi stromy, hned se na něj obořil.

„Kam jsi čuměl, sakra!“
„Já, já…“
„Ano, ty! Nebo tady někde snad vidíš jinýho blba, 

co se nerozhlídne, než vjede do křižovatky?“ Lukáš si 
vztekle očistil přilbu od listí a nasadil si ji na hlavu. 
„Hele, ty…“ Lukáš ho výhrůžně probodával pohle-
dem. „Tebe já znám! Nechodíš na Křižíkáč?“

„No, možná?“
„Sedmička, viď? Béčko.“
„Ale ty jsi v šestce.“
„No jo, šel jsem o rok dýl. Mám narozky v listo-

padu,“ pokrčil rameny Lukáš. „Ty jsi Jirka Kohoutek, 
viď? Ten, co byl druhý v Calculation of Doom!“

Jirkovy kulaté tváře nabraly rudý odstín, a tento-
krát to nebylo namáhavým šlapáním na kole.

„Dobře ty! Teda, chlape, jsem rád, že tě pozná-
vám!“ Lukáš položil kolo na kraj cesty a nabídl zko-
prnělému mladíkovi ruku. Jirka ji váhavě přijal. Čekal 
leccos, ale uznání od silnějšího kluka, to rozhodně ne. 
To, že chodí na stejnou školu, ještě neznamená, že ho 
nebude chtít zbančit. Nebyl by první ani poslední.

„Lukáš Korecký, ale říkají mi Luky nebo Kory, to 
záleží.“

„Mně říkají Jura,“ odpověděl Jirka.
„Nebo Kohout! Já vím,“ usmál se Lukáš. „Hele, rád 

tě poznávám, kámo. Co ty tady?“
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„Ale víš jak. No prostě se chci dát trochu do kon-
dičky. Hele, promiň za to, jak… jsem ti vlítnul do 
cesty, ale křičel jsem. Kdyby ses neřítil jako šílenec 
a vnímal mě, tak jsme se v klidu vyhnuli.“ Jirka na 
oko odpovídal s ledovým klidem. Uvnitř si ale s ros-
toucí panikou uvědomoval, že stírá fyzicky silnějšího 
kluka. Kde se v něm vzala ta odvaha? Vždyť to pro 
něj vždy končilo stejně. Dostal pořádně na budku.

„No jo,“ zarazil se Lukáš. „Taky jsem neměl z toho 
kopce letět jako blázen. Kolo je ale v cajku, takže jsem 
v klídku,“ mávl nad tím rukou.

„Tak to jsem rád.“ Jirka si upřímně oddechl. Změ-
na v Lukášově chování ho potěšila. Pořád z ní byl ale 
trochu nervózní. Nebyl příliš zvyklý na to, aby s ním 
někdo jednal jako rovný s rovným. Nebo nedej bože 
s obdivem.

„Jasné, chlape, jsem rád, že tě poznávám. Víš, sám 
jsem taky tu hru zkoušel, ale skončil jsem někde před 
půlkou. Vůbec nedokážu pobrat, že by někdo dokázal 
ty další levely spočítat.“

„No, nebyla to brnkačka, to je jasné,“ pokrčil ra-
meny Jirka. „Rozhodně to ale nebylo tak hrozné jako 
výšlap na Krkavec.“

„A to bych se hádal,“ odpověděl Lukáš. „Ale tam 
teď nemá smysl se dřít. Je to tam zavřený. Probíhá 
tam nějaká rekonstrukce, či co.“

„Tak to mě fakt nemrzí,“ usmál se Jirka a nasedl na 
kolo. „Tak já valím domů.“

Lukáš zvedl ze země to své.
„Radši pojedu před tebou, ať to do sebe zase někde 

nenaperem. Myslím, že budu rychlejší.“
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„Jo, to budeš,“ srovnával si přilbu na hlavě Jirka.
„Hele,“ otočil se na něj Lukáš s nohou připravenou 

na pedálu. „Jestli chceš naučit pár fíglů na bajku, tak 
zítra kolem druhý u Kolosea. Hned naproti Křižíká-
či, platí?“

„No to bych rád,“ vykulil na něj Jirka překvapeně 
oči.

„Tak platí, chlape. Budu se těšit,“ mávl mu na roz-
loučenou Lukáš. Pak se opřel do pedálů a během 
okamžiku zmizel mezi stromy.
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„Dobře ty!“ Lukáš zatleskal.
Jirka se rozesmál a ohlédl se po schodech, které 

poprvé bezpečně sjel. Pak se otočil zpátky dopředu 
a chtěl sjezd dokončit bezchybným frajerským smy-
kem.

„Safraporte!“ vykřikl, než se mu kolo vymklo kon-
trole a zamířilo bokem k zemi. Jirka však stihl sesko-
čit z pedálů a po několika nejistých krocích vybalan-
covat hrozící pád.

„Tak tos měl těsné, brachu,“ pokýval Lukáš hlavou.
„Už mám dost.“
„Jo, máš pravdu. Dáme pauzu.“
Oba kamarádi zamířili k lavičce u cesty, od které 

vedlo jejich tréninkové schodiště k další řadě pane-
láků. Byl druhý den po jejich setkání a kluci se sešli, 
jak se domluvili po srážce pod Krkavcem. Oba taky 
překvapilo, jak si rozuměli. Hlavně Jirka byl rád, že si 
našel nějakého kamaráda.

„Na, napij se.“ Lukáš podal Jirkovi láhev, kterou 
vytáhl z batůžku.

„Díky moc.“
Kluci seděli na lavičce, oddychovali a střídavě pili 

z láhve notně zteplalou vodu. Zdálo se jim, že slun-
ce pálí snad ještě víc než včera. Ale také to mohlo 
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být tím, že včera jezdili v lese, zatímco dnes trénovali 
mezi rozpálenými paneláky. Lochotínské sídliště bylo 
největší v Plzni a nenabízelo moc míst, kam se před 
vražednými paprsky schovat.

„Víš, co nechápu?“ začal po chvíli ticha Lukáš.
„Ne.“ Jirka si setřel pot z čela.
„Jak tě mohla porazit ta barbína.“
Jirka se nechápavě zarazil. Teprve po chvíli mu 

došlo, že Lukáš nemluví o jízdě na kole, ale o jeho 
výsledku ve hře Calculation of Doom. Ta hra se objevi-
la náhle a nečekaně. Vytvořilo ji do té doby naprosto 
neznámé studio, ale oblíbenost mezi dětmi se šířila 
s intenzitou lesního požáru. Jirka neznal snad žádné-
ho vrstevníka, který by se nesnažil porazit samotného 
ďábla pomocí logických a matematických hádanek. 
Nejzajímavější na hře bylo její časové omezení, takže 
mohla mít jen jediného vítěze. Poté se hra ukončila 
a všichni marně čekali na její pokračování.

„Tak to ti nepovím,“ sklopil Jirka oči. Téma poráž-
ky ve znalostech a logickém myšlení pro něj bylo víc 
než nepříjemné. O to víc, že ho porazila holka z jiné 
školy, která navíc působila jako prvotřídní fif lena.

„Vůbec netuším. Člověče, kdybys ji jen slyšel mlu-
vit na předávání cen. Znělo to, jako by vyhrála miss,“ 
zaúpěl Jirka nešťastně. „Normálně to vypadalo, že ani 
neví, o co v té hře šlo.“

„To jako vážně?“
„Naprosto. Ona tam žvatlala něco o světovém 

míru a jak je vděčná rodičům a své sestře, no šílený.“
„Si děláš srandu.“ Lukáš vyskočil z lavičky a začal 

přecházet kolem. I když se ve hře sám nedostal přes 


