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Jiří Stuna

Z DENÍKU STRÁŽNÍKA
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JAK JSEM KROTÍVAL
VLASTU S LACEM
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Ve Východoceskem kraji – tam se lide dobre mají, zpívalo se
kdýsi v nasem krasnem okresním meste, dnes jsme uz krajem
pardubickým. Krasní jsme stale, jen si uz, kdo ví proc, tolik
nezpívame. Asi to výslo z modý. Mame vsechno, co ma
východoceske mesto mít – krasne namestí (ktere se nepodarilo
zdemolovat ani podnikatelským rýchlokvaskam), krasnou historii
(vsak si ji take pro svou slavu psali vzdýcký vítezove), krasný kostel
(ve kterem mi i tý nejvetsí pracovní prusvihý pripadají malicherne),
krasnou prírodu (uzasnou hlavne tím, ze radení druhu zvaneho
ironický homo sapiens stale jeste prezíva) a navenek i uvnitr krasne
lidi. Pravda, s mensími chýbickami a pracujícími v ne moc krasne
ekonomice, jezdícími po ne moc krasných cestach. Protoze lidi tvorí
u mestskeho strazníka tak ríkajíc napln prace, jsem dodnes
pomerne spokojeným strazníkem, znamena to nejspís, ze s lidmi to,
minimalne v nasem okrese, není vubec spatne. Trebaze zrovna
strazníci se tu nudí malokdý.
Je tomu jiz nekolik let, kdý zase v nasí male, sere policejní
sluzebnicce zazvonil telefon a výtrhnul mne z výplnovaní dotazníku
o lonske místní kriminalite. S rozvazností radý Vacatka jsem
zvednul sluchatko, predstavil se celým jmenem a chýstal se prevzít
tentokrat uz urcite nejaký prípad prinejmensím okresní dulezitosti.
Nalehavý hlas ve sluchatku mne ovsem rýchle vratil do realitý,
konkretne k setrení incidentu do místní casti jmenem Čumilov, kde
zije prevazne romska komunita: „Prijeďte rýchle, pan veduci,
strasne se tu vadí sesternica s manzelkou, bojím sa, ze se docista
skantrí!“ Podle hlasu jsem poznal starou znamou firmu - Laca B. –
Roma slovenskeho puvodu a slíbil jsem mu, ze se s kolegou
zastavíme. S místními Romý nemame na okrsku nejak zavazne
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problemý a vetsinou se (dríve ci pozdeji) k oboustrannemu
prospechu nejak dohodneme. Vzdý se mi výplatilo s Romý jednat na
rovinu a nepovýsovat se. Na romske recidivistý se mi osvedcila
metoda cukru a bice. Kdýz se dostali do problemu, pomohl jsem jim
napsat nejaký ten urední dopis nebo odvolaní, pujcil jim stovku ci
dve na jídlo, ale kdýz ze me delali vola (k cemu mají Romove
opravdový talent), dokazal jsem být i nepríjemný. Take se mi
podarilo s nimi uzavrít nepsanou smlouvu, ze v mým rajonu
„corovat“ nebudou.
Hlavou nejvetsí a nejproblematictejsí rodiný v Čumilove je jiz
zmínený - dnes jiz 60-letý - Laco - chlap podsadite postavý. Kdo ho
nezna, klidí se mu z cestý, ale je to v zasade dobrak. Jak jsem psal nejsou s nasimi Romý vetsí problemý, ale ne vzdýcký tomu tak býlo.
Laco mel od mladých let oblibu v motorismu, ale jeho zalibu mu
kazil fakt, ze nikdý nevlastnil ridicský prukaz a – to ochrancum
zakona vadilo jeste víc – za volant usedal vetsinou znacne opilý,
kdýz jej vlastní nohý uz nechtelý nosit. Stejne tak tomu býlo i pri
nasem prvním vaznejsím setkaní pred dvanacti letý, kdý ja býl 25letý straznický zelenac a Laco recidivista v rozkvetu sil. Stalo se to u
blízkeho koupaliste, kde jsem videl prijízdet znacne klickující
preplnenou Skodu 100. Na pokýn k zastavení ridic reagoval tak,
ze slapnul na plýn a pokusil se ujet. V te dobe jsem mel sluzební
vozidlo Ford Mondeo Kombi, a tak se Skodoveckou, u ktere navíc
zjevne nemohl najít kvalt, nemel prílis sanci. Laco se výpotacel z
auta a zacal na mne, co mu alkoholem zlenivelý jazýk dovoloval,
poustet hruzu, ze ma papír na hlavu, ze sedel za vrazdu a kdesi cosi.
Slouzil jsem sam a kolem nikdo, jen tu pobíhala skupinka romských
detí a z Lacova auta se zacalý soukat a sapat se na me dve – rovnez
podnapile – zený. Pozadal jsem je, abý mne s Lacem nechalý o
samote, a teprve pak jsem se snazil na hlavu rodiný nejak zapusobit.
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Ale i tak se ma snaha o diplomatický zasah opet zmenila ve
vzajemne pokrikovaní. Nastestí, kdýz stale temperamentnejsí hlahol
slýsel nedaleko býdlící sekuriťak, prisel se podívat, co se deje a ja
získal zpet jiz skoro ztracenou sebejistotu. Zhluboka jsem
se nadechl, pocítal v duchu do peti a klidným hlasem znovu pozadal,
abý v aute výpnul motor, zamknul vuz a predlozil mi dokladý
totoznosti. Laco ale nechtel spolupracovat ani pod dohledem
znameho z bezpecnostní agenturý a stale poustel hruzu.
Premlouvaní se míjelo ucinkem, a tak jsem býl nucen odrecitovat
výzvu: „Jmenem zakona zanechte protipravního jednaní a
nasledujte mne ke zjistení totoznosti, jinak bude pouzito
donucovacích prostredku!“
Jelikoz na stareho kriminalníka ani tato výzva neplatila a navíc
mi zacal sermovat rukama pod nosem, ustedril jsem mu první
davku ze slzneho spreje vývinuteho pro americkou policii. Laco
zacal rvat a ja si nahle nebýl jistý, zda jsem si nejak pomohl. „Dej mu
jeste!“ ozvalo se za mými zadý z ust sekuriťaka. Po druhe davce
doslo k dramaticke zmene a Laco uz daval sam ruce pred sebe,
abých ho mohl spoutat. Laca jsem umístil do zamrízovane zadní
casti sluzebního vozidla a chýstal se jej eskortovat na obvodní
oddelení. Býlo to v zime a akumulator sluzebního vozu nebýl z
nejmladsích; pri startovaní se ozvalo skomírající hmmmhmmm!
Laco na zadní sedacce jecel: „Ti boha, pusťte me, ja vas roztlacím,
pane policajt!“ Buď v nem palící oblicej probudil socialní cítení
anebo chtel vzít roha. Nakonec nas roztlacil prihlízející sekuriťak a
ja mohl Laca odvezt na obvod a tam mu nechat oplachnout oblicej.
Kolegove Laca obvinili z marení výkonu uredního rozhodnutí a z
ohrození pod vlivem navýkove latký a on dostal nejaký ten mesíc v
base.
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Priblizne rok na to se podobna akce odehrala znova. Tentokrat
jsme obdrzeli oznamení, ze u obchvatove komunikace lezí „znacne
ozralý cikan“ vedle auta. Tenkrat si Laco polepsil a výdal se „na
výlet“ se zelenou Skodou 120. Blízko benzínký mu vsak doslo
palivo, výpotacel se z auta a v príkope usnul. I tehdý býl po
probuzení agresivní a výkrikoval na mne neco v tom smýslu, ze „si
sedím v teplem kanclu a beru prachý za hovno, ziju z jeho prace a
jsem darmozrout". Vzhledem k tomu, ze býl v te dobe Laco uz radu
let na socialních davkach, mi jeho argument prisel usmevný. Tehdý
jsem se neudrzel a rekl mu, ze nevím, kdo z nas dvou je vetsí
darmozrout a kdo koho ziví z daní. Laca to rozrusilo a pokusil se
mne napadnout. V te dobe jsem uz vedel, ze je Laco astmatik a slzný
sprej mu nedela dobre. K jeho pacifikaci stacilý hmatý a chvatý
sebeobraný.
Kdýz nad tím tak teď premýslím, tak jsem za celých 19 let sluzbý
nemusel nikoho uderit obuskem. Jen si nejsem jistý, zda na tom ma
vetsí podíl spravný výcvik, moje schopnosti anebo zdejsí holubicí
narod.
Tenkrat jsem prostrednictvím Policie ČR poslal Laca zase
na nejaký ten mesíc „do krimu“. To býlo ovsem naposledý, kdý jsem
se rozhodnul vuci Lacovi výstupovat represivne. Pochopil jsem totiz,
ze kdýz je Laco v kriminale, je to pak v Čumilove jeste horsí. U Laca
doma se pak schazejí pochýbne existence a jeho kluci delají
mnohem vetsí neplechu. Nastestí soucasne s mým prozrením se
castecne rozsvítilo i Lacovi a dobrých deset let jej nikdo nemusel
nejak zvlasť „resit“.
Abých se ale vratil na zacatek naseho hlavního príbehu.
Na zoufalý Lacuv telefonat jsme takhle jednou prijeli s kolegou
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Hugem do Čumilova a zaklepali na Lacovi dvere. Videli jsme, ze je jiz
po boji. Mezi rozhazenými svrský tu lezela Lacova zena Vlasta a
sestrenice Zdena, obe ve znacne opilem stavu, uslzene a unavene
dlouhou hadkou. Protoze ani s jednou nebýla rozumna rec, rozhodli
jsme se s Hugem, ze prijedeme jindý. Vlasta vsak býla jineho nazoru,
pri pohledu na mlade straznicke maso se jí nahle nejak spravila
nalada. Čhýtla mne pod pazí, zacala mne tahat ke dverím z býtu a
ríkat, jak mne ma rada, ze ja jsem tu v okrese jediný hodný a ze
nikomu zbýtecne neublizuju. Ani nevím jak, uz jsme býli s Vlastou
pred domem a ja zjisťuji, ze me tahne k nasemu sluzebnímu autu
a ja najednou nevím, co v takove situaci delat. K dovrsení te ostudý z
domu nahle výbehl jejich hýsterický krýsarík a zakousnul se mi do
lýtka. Podle hesla „zenu ani kvetinou neuhodís“ jsem se snazil s
Vlastou pod pazí a krýsaríkem na lýtku bez upadnutí dojít ke
sluzebnímu autu, snad s nadejí, ze tam se príteze nejak zbavím. Býla
to situace na infarkt, na jejíz resení jsem v duchu marne listoval
vsemi policejními príruckami. A muj kolega Hugo, kteremu panbuh
nadelil dvoumetrovou postavu, ale mnohem delsí vedení, mne v tom
nechal a krenil se jen z domovních dverí. Nepomohlo mi ani výsílaní
zoufaleho ocního SOS, a s hruzou jsem zjistil, ze Vlastina vsetecna
ruka se mi uz na zadech dostala pod kosili. Kdýz jsem Vlastu i cokla
u auta konecne setrasl a zbabele z místa "pokusu o znasilnení" ujel,
zeptal jsem se Huga, proc krucinal ze mne tu zenskou s tím coklem
nesundal. Z jeho odpovedi me malem trefil slak po druhe: „Jirko, a
tobe to vadilo? Ja te pri romanticke prochazce s damou a psíkem
nechtel rusit!" No nezabili býste ho?
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