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Touhle dobou se v těchto zeměpisných šířkách stmívalo brzy. Nebylo ještě ani osm hodin a člověk  

už měl pocit, že kolem zuří půlnoc. Patrik Prouza byl odporně zapocený a špatně se mu dýchalo v tom 

podivném dusném prašném bezpočasí.  

Ve skleničce měl špinavou vodu, která svojí chutí připomínala whisky, ale v lahvi od Jacka Danielse,  

ze které mu ji nalili, se objevila jen nějakým zvráceným omylem. Led jim došel před půl hodinou. 

Zteplalá whisky je horší než zteplalá ženská, napadlo ho, chlapovi prostě žádnou velkou radost 

neudělá. 

Na tohle místo dorazil dneska dopoledne. Tři a půl hodiny v přecpaném autobuse, přitom to bylo jen 

nějakých sto padesát kilometrů od Nairobi, kousek od hranic s Tanzanií. Byla to celkem čilá obchodní 

stanice podél jednoho z hlavních tahů tohohle vyprahlého koutu nefungující civilizace. Nedaleko 

odsud bylo rozlehlé jezero a u něho domorodá vesnice, velká asi jako naše maloměsto.  

Našel si hotel. Tvrdili, že to je hotel, on to poznal podle neonového nápisu, kde nesvítila polovina  

H a E. Bylo to ubytování, byl to pokoj. Měl zamykatelné dveře. Asi se v tom dalo usnout. To teprve 

uvidí. Když zavře pevně obě oči a snad v milosrdné tmě nic neuvidí. Se špunty do uší snad ani 

neuslyší. A snad se probudí. Podobných hotelů bylo kolem víc. Všechny byly obsazené. Zrovna tu 

řádila hlavní turistická sezona. Lovecká sezona. A Patrik Prouza sem přijel lovit.  

Když se teď rozhlédl po baru, měl najednou neodolatelnou chuť nejdříve si ulovit nějakou černošku. 

Dlouhonohou a prsatou. Štíhlou a pevnou. Mladou. Ideálně mladší, než na jakou by si troufl doma, 

nestoudně mladší, nějaká taková tady kolem určitě musí být, v peněžence měl dost argumentů pro 

lásku.  To bylo tím vedrem. A také tím odmítnutím. 

Když se rozhlížel po osazenstvu rozlehlého baru a procházel pod střechou z vlnitého plechu, hledal 

svoji kořist, zapomenuté mládě, donesl k němu šelest slov zvuky, které byl s to rozeznat. Bar byl plný 

západních lovců, turistů, kteří sem přijeli na safari, dobrodruhů, zdejších průvodců a ostatních 

místních, kteří se živili bůhví čím. V té zvláštní nesourodé kakofonii jazyků a zvuků zaslechl české 

slovo, slova. Měl pocit, že to znělo jako jazyková fata morgana, to se mu v cizině mezi cizinci stávalo. 

Ale ze slov najednou byly věty. Češi. Další Češi, tady. Seděli sami v zapadlém boxu postaveném 

z vysloužilých euro palet. Vedle nich odpočívaly na první pohled ostřílené a pořádně zastřílené 

lovecké pušky. 

Asi na ně zíral příliš dlouho. Ustali v hovoru a zahleděli se na něho, jeden zvědavě, druhý podezřívavě. 

Patrik Prouza jim pokynul skleničkou, trochu plaše se usmál a udělal dva, tři kroky směrem k jejich 

stolu. „Kdo by to byl řekl, krajani. Tady,“ promluvil nahlas, skoro až zakřičel, chtěl, aby ho přes ten 

všeobecný lomoz bylo dobře slyšet.  

Jejich pohled se zprvu nezměnil, uplynula jedna vteřina, dvě, jako by o něčem přemýšleli, pak ten 

nalevo nadzdvihl obočí, podíval se na svého společníka, tomu škubnul koutek úst, zjizvených úst, 

načež ta ústa promluvila. „Hotový konec světa a na koho tu člověk nenarazí.“ 

„Posadíte se?“ vyzvala Patrika Prouzu druhá ústa, pár tenkých rtů, obrostlá několikadenním 

strništěm.  
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Patrik Prouza si přisunul bednu, přes kterou byla přehozená barevná vyšívaná deka, a přisedl si. Seděl 

zády do baru, byl z toho trochu nesvůj, ale sednout si někam jinam nešlo. V obou rozích provizorního 

boxu seděli oba dva lovci. „Jmenuji se Patrik Prouza,“ představil se Patrik Prouza. Udělal pohyb, 

náznak, jako že jim nabídne pravici, ale ani jeden z nich se neměl k tomu, že by si s ním chtěl potřást 

rukou, tak se nakonec raději ani neobtěžoval. „Přijel jsem sem lovit,“ dodal, kdyby náhodou nebylo 

na první pohled jasné, že tu je z úplně stejného důvodu, jako tihle dva. Protože to úplně jasné nebylo.   

„Poprvé v Africe?“ odhalil ho ten s jizvou. Táhla se mu od koutku horního rtu kolem pravého oka  

a končila někde na čele kousek nad obočím, klikatá jako had.  

„Ano, poprvé,“ přiznal, připadal si v tu chvíli jako zelenáč. „Jsem korporátní právník, u Ernst & 

Young.“ Ani nevěděl, proč to řekl, asi aby oběma ukázal, že v normálním životě je někdo, něco 

dokázal. Muž ve středních letech s kariérou. Oběma to bylo úplně jedno. „Jezdíte sem často?“ 

„Do Afriky?“ řekl jeden. 

„Už jsme tu po šesté,“ řekl druhý. 

„Já byl lovit zatím jen v Rumunsku, Norsku a v okolí Irkutsku, na medvědech,“ rychle se pochlubil 

Patrik Prouza. To „zatím jen“ řekl z hrané skromnosti, chtěl jim ukázat, že už má taky něco za sebou. 

Evidentně to zabralo. Oba se usmáli a pokývali uznale hlavou. „Tak to jste přijel na to pravé místo. 

Kdo nelovil v Africe, jako by nikdy nelovil.“ 

„Je to jako s tím pověstným šukáním cikánek,“ řekl ten s čerstvě oholenou jizvou a zasmál se 

vlastnímu vtipu. „Kdo neměl cikánku, jako by nikdy neměl ženskou.“ 

„Já jsem Daniel Devátý,“ řekl ten se strništěm, zdvihl napůl vypité pivo, podle etikety americký 

Budweiser, a pokynul mu, „lovu zdar.“ Daniel Devátý byl vysoký muž, něco mezi pětatřiceti a 

pětačtyřiceti, těžko říct. Měl na sobě khaki kalhoty a tričko. Zdálo se, jako by se vůbec nepotil. Na 

krku se mu houpal zlatý řetízek s malým křížkem. Měl kaštanově hnědé vlasy, na krátko sestřižené,  

a asymetrické uši, jedno bylo výš než druhé.  

„Jovan Hadžić,“ řekl ten druhý, ten s jizvou. „Lidi u nás mi říkají Jan,“ aby se to nepletlo. Na stole před 

ním stála téměř netknutá lahev od Coca Coly. Jan, Honza nebo Jovan Hadžić měl špinavě blonďaté 

delší rozčepýřené vlasy a velmi zvláštní oči. Patriku Prouzovi na něm bylo něco zvláštního hned od 

prvního pohledu, ale kvůli specifickému osvětlení, které panovalo na tomhle místě, nebyl s to říci, co. 

Teď to konečně uviděl, když si svého nového společníka pořádně prohlédl. Jedno oko měl zelené a 

druhé modré. V odstínech obou barev si byly obě oči podobné, přitom ale bylo každé evidentně jinak 

barevné. A Patrik Prouza z nějakého důvodu nebyl schopen říci, které bylo které. Hadžić měl hladce 

oholenou tvář, vypadal mladě, ale kolem čtyřiceti mu určitě bylo, to ty vrásky kolem očí. Měl na sobě 

bílé špinavé a zpocené tílko a tmavě modré džíny s nenápadným hnědě koženým páskem.  

„Jovan Hadžić?“ podivil se Patrik Prouza, „původem z Balkánu?“ 

„Chorvatský Srb,“ vysvětlil Hadžić. 

„Máte perfektní výslovnost,“ vysekl mu poklonu Prouza, jeden z nejefektivnějších způsobů, jak si 

vyrobit přátele, je jim zalichotit. Člověka to vůbec nic nestojí, je to potěší. 
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„Na jazyky jsem měl vždycky talent,“ povídá a mile se při tom zatváří. 

„Je to hotový polyglot,“ přitaká Daniel Devátý a začne na prstech ruky vypočítávat: „Umí anglicky, 

německy, česky, chorvatsky, srbsky, černohorsky, bosensky a makedonsky.“  

„Ještě jsi zapomněl slovinsky,“ dodá až příliš vážně Hadžić. 

Patrik Prouza uznale pokyvuje hlavou, když mu u bosenštiny dojde, že si z něho dělají legraci. Chvilku 

přemítá, jestli se má urazit, nebo se raději zasmát s nimi. Nakonec si vybere to druhé. Všichni tři 

se společně zasmějí a napijí se. Patriku Prouzovi se zdá, že jeho hnusná zteplalá whisky hned lépe 

chutná. 

„Na co jste sem vlastně přijeli? Na žirafy? Na zebry? Antilopy?“ pštrosy nebo gazely? 

Oba se tak potutelně usmáli, jak je naivní. Pak mu Daniel Devátý prozradil, pro jaké trofeje si přijeli. 

„Nás zajímají jenom predátoři.“ 

„Ti nejnebezpečnější z nejnebezpečnějších. V tom je to vzrušení z lovu. V tom je ta krása,“ rozpálil se 

zjizvený Hadžić až se mu rozpálily tváře, ta zjizvená i ta hladká. Aby se trochu zchladil, usrknul si teplé 

koly.  

Mezitím Daniel Devátý sáhl po své pušce a ukázal Patrikovi její pažbu. Nádherně se lesknoucí 

červenohnědou pažbu z mahagonového dřeva. Prstem přejel po pravidelných rýhách, bylo jich tam 

asi dvanáct nebo čtrnáct. „Každá čárka,“ jedna trofej. Hadžić v tu chvíli zdvihl svojí pušku, dřevěné 

části byly z temného ebenového dřeva, z afrického ebenu. Také tam měl vyryté drobné ale přesto 

zřetelné rýhy, Patrik Prouza jich napočítal patnáct.  

„Když jsem se sem chystal, říkal jsem si, že je mi jedno, na co tady narazím. Plánoval jsem, že si tady 

najmu nějakého místního průvodce, a strávím několik dní na lovu. Samozřejmě jsem v duchu doufal, 

že bych mohl narazit na lvy,“ rozpovídal se Patrik Prouza. Původně plánoval, doufal v něco trochu 

jiného, ale to nebylo teď důležité. 

„Tak to máte docela štěstí,“ usměje se blonďatý Hadžić a jeho jizva se mu na tváři zkroutí jak nějaký 

podlý červ. „Už pár dní stopujeme jednu lví smečku, která pomalu míří mimo hranice národního 

parku Serengeti.“ 

„Pokud vám teda nebudou vadit průvodci z ciziny, my si žádné místní nenajímáme,“ řekl Devátý, 

nepotřebujeme to. Jeho přirozeně žoviální tón o něm prozrazoval, že se jedná o člověka s vysokým 

sebevědomím a neochvějnou vírou v sebe sama, ve svoji všeobecnou nadřazenost. Tohle byl alfa 

samec každé smečky, do které se dostal. Svým vystupováním nenechával nikoho na pochybách. 

Patriku Prouzovi zaplesalo srdíčko, tak nakonec to nebude dneska tak špatný večer, jak se ještě před 

nějakou půlhodinou domníval. Když ho odmítli, když ho odmítla. A to nechtěl nic jiného, než se k nim 

připojit. Na jeden den, na jeden lov. Popřípadě jen na jeden drink. „To by bylo skvělé. Vyrazit na lov 

s krajany, v to jsem ani nedoufal. Odletěl jsem si jenom tak na týdenní dovolenou, uvolnit se pořádně 

a odpočinout si z práce. Strašně rád bych s vámi vyrazil.“ Najednou se zarazil, možná že to s tím 

nadšením trochu přehnal. 
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„Bezva. Jak se to říká, ve třech se to lépe táhne,“ řekl Hadžić, nebo Karadžić, nebo jak se to jmenoval, 

Patriku Prouzovi všechna ta balkánská jména končící na ić do sebe nějak divně splývala. „Po těch 

letech si my dva už začínáme pomalu lézt na nervy,“ zasmál se. Jugoslávec nebyl typický vůdce jako 

jeho kolega. Patriku Prouzovi od prvního pohledu přišel jako takový tichý a rozvážný typ. Chytrý až 

vychytralý, zároveň v něm bylo něco nebezpečného, obklopovala ho jakási zvláštní aura, aura strachu 

a nejistoty. Patrik Prouza ve své práci, a i ve svém životě, dělil lidi na jednotlivé typy. Bylo pak 

jednodušší s nimi vyjít, pochopit je, přechytračit je. Tenhle byl typ, který na první pohled zapadal do 

kategorie, které říkal šedá eminence.  

Alfa samec, šedá eminence a korporátní právník, Afriko třes se. 

 

Uplynula necelá půlhodina, zatímco si povídali o všem a o ničem. „…prostě tím, co tady děláme, 

udržujeme stavy divoké zvěře v přirozeném stavu, v rovnováze,“ dokončil svoji nevyžádanou 

přednášku Jovan Hadžić, na závěr se chtěl napít, ale jen co pozvedl lahev, zjistil ke svému znechucení, 

že je prázdná. 

„Máš naprostou pravdu,“ přisvědčil Patrik Prouza. „Lidi tomu nerozumí, nechápou to. Že sem vlastně 

jezdíme pomáhat,“ dopil zbytek whisky, už svoji třetí skleničku. „A ještě sem přivezeme peníze. Tihle 

polodivoši jsou rádi za každou korunu. Měli by nám žehnat, za to co tu děláme. Místo toho se na nás 

doma dívají skrz prsty s tou svojí pseudomorálkou a trapným humanismem.“ 

„Amen,“ přisvědčil Hadžić. „Mluvíš mi úplně z duše,“ tak zvláštně se u toho pousmál, a zadíval se na 

něho, skrz něho, že si najednou Patrik Prouza nebyl jistý, o čem to tu vlastně vůbec mluvili. 

Daniel Devátý se jejich rozhovoru už dobrých pár minut neúčastnil. Rozhlížel se do lokálu a tvářil se 

zadumaně, ztracený v jakémsi mlžném světě, kterému rozuměl jen on sám. Teď se ohnul pod stůl, do 

hadrového šedého baťohu, a vyndal z něho tablet. Začal si s ním hrát. Po chvíli ho ukázal svému 

starému kamarádovi. Ten pokýval hlavou. Hned na to ho ukázal svému novému kamarádovi.  

Patriku Prouzovi se udělalo několik rudých fleků na krku, pokoušel se o něho ruměnec. Na tabletu 

byla otevřená facebooková stránka Michaely Modráskové. Rádoby celebritky, která se nechvalně 

proslavila lovem africké zvěře a zveřejňováním svých snímků s nimi. Lidé ji buď měli rádi, nebo 

neměli. Patrik Prouza ji miloval. „Víte, že je tady?“ zeptal se ostřílených lovců. 

„Už ne,“ odpověděl okamžitě Daniel Devátý. „Vyrazili na noční lov,“ a ukázal mu ani ne deset minut 

starý příspěvek na stránce. 

„Znáte se s ní?“ zeptal se Patrik. Tak nějak tušil, myslel si, že v téhle komunitě bude znát každý 

každého, zvláště pak mezi takhle ostřílenými nimrody. Patrik Prouza se do ní platonicky zamiloval 

hned po prvním článku, který si o ní přečetl, po první fotce, kterou uviděl. Kudrnaté vlasy a úsměv 

anděla. Kromě toho, že sdíleli stejnou vášeň, byla prostě nádherná. V Praze znal několik společnic, 

které vypadaly jako ona.  

Na tohle místo přijel hlavně kvůli ní. Říkal si, že seznámit se tu s ní a sblížit se bude mnohem snazší, 

než kdyby to zkoušel někde doma. Uvidí, že patří mezi její lidi, do její smečky, mezi predátory. Když 

přišel do baru, koupil si pití, uviděl ji, uviděl ji s nimi. Ale to mu nevadilo, sebral všechnu svoji odvahu 
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a šel za nimi, za ní. Byla chladná a odměřená. Nedělal si velké naděje, že by ho hned pozvala, aby 

s nimi vyrazil na lov. Přisednout si ale přece mohl. Německy mluvil, jako její klienti, dva zazobaní 

dědci z Rakous. Ale nesměl. Chovala se nadutě, nepříjemně chladně, odměřeně. Bylo mu z toho 

smutno. A pak potkal tyhle dva. 

I přes stále živé zklamání ho šokovalo, co mu Daniel Devátý řekl. „Je to nána. Odstřelila pár zvířat, 

udělala pár fotek, novináři a aktivisti se toho chytli. Teď si z toho udělala hezkou živnost. Vozí 

zbohatlíky na hony do Afriky. Vyváří na tom akorát prachy. Takhle se lovec nechová.“  

„Docela slušný prachy,“ dodal Hadžić. „Kunilingus je v ceně. Kdo by se těm dědkům divil. Hezká to 

ona je. A jsme v Africe, líhni všech možných i nemožných virů,“ odfrkl si Hadžić. A pak spiklenecky 

mrknul, zjizveným okem. 

„Skutečný lovec se nemá potřebu chlubit,“ dokončil svoji řeč Devátý. 

„Jo,“ přisvědčil Hadžić, „my nejsme rybáři.“ 

Patrik Prouza byl najednou zmatený. A taky trochu naštvaný. Co že to říkali? Nic hezkého. Chtěl se 

začít hádat, chtěl jí bránit, ale vůbec si nebyl jistý, jestli by to mělo cenu. Opravdu si chce rozhádat 

své nové přátele kvůli holce, která ho poslala do hajzlu? Když ona je ale tak krásná.  

Z rozporuplných pocitů ho vytrhl Daniel Devátý. Prásknul prázdnou sklenicí piva o desku stolu  

a zavelel: „Taky bychom měli jít. Čeká nás dneska ještě dlouhá cesta a noc nebude trvat věčně,“ 

deaktivoval tablet a strčil ho zpět do batohu. 

„Prosím?“ vyhrknul Patrik Prouza. „Jít kam?“ 

„Copak jsi nás předtím neposlouchal?“  

„Jsme na stopě jedné smečce.“ 

„Jedeš s námi, nebo sis to rozmyslel?“ 

Na to ani nemusel odpovídat, ale odpověděl, samozřejmě. Trojice se zvedla, oba lovci popadli své 

zbraně, hodili si je přes ramena a vyrazili ven. Za tu dobu se osazenstvo baru zdvojnásobilo, bylo tu 

najednou výrazně více černých, místních. Lomoz a hluk se minimálně ztrojnásobil, tak to Patriku 

Prouzovi přišlo. Vinil z toho tři panáky africké whiskey. Cítil se lehce opilý, ale nejspíš to všechno bylo 

jen vzrušením z nadcházejícího dobrodružství. 

Když stáli venku, podél prašné silnice, pod hvězdným nebem, vedle líbajícího se a smějícího páru 

místních, Patrik Prouza sdělil svým společníkům: „Skočím si pro pušku, budu hned zpátky.“ 

„To si skoč,“ řekl jeden ze společníků. „Do buše beze zbraně, to není dobrý nápad.“ 

„Dneska ale jedeme jen stopovat. Lovit pojedeme zítra nebo pozítří, podle toho, kam až došli,“ řekl 

druhý společník.  

Patrik Prouza se zarazil, vteřinu přemýšlel: „Budu tu za minutku.“ 

Trvalo mu to přesně tři minuty a dvacet dva vteřin. Přiběhl celý zadýchaný, pušku v ruce, vzal si ještě 

dalekohled, čutoru s vodou a jiné vhodnější boty. Před barem na něho čekal jen Daniel Devátý, 
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přešlapoval z místa na místo. „Honza šel pro nějaké vybavení,“ dál už na nic nečekal a vyrazil někam 

do tmy, někam k autu.  

Byl to pětadvacet let starý Land Rover. Měl už hodně za sebou a smíchaný byl se vším možným. 

Náhradní díly z Toyoty, Jeepu, karburátor měl dokonce ze Škodovky, ale pořád to byl Land Rover. 

Daniel Devátý odemkl dveře, o chvilku později dorazil i Jovan Hadžić se dvěma plnými velkými 

batohy. 

„Hezká puška, můžu se na ni podívat?“ zeptal se zničehonic Devátý, když Hadžić doběhl a svěřil se 

jim, jak se už nemůže dočkat, až budou v divočině.   

„Sako 85,“ řekl pyšně Patrik Prouza, když mu podával šedostříbrnou elegantní zbraň s mohutným 

optickým hledím. 

„Patriku,“ zavolá zpoza auta Hadžić, „můžeš mi, prosím tě, pomoct s tímhle haraburdím?“ tvářilo se 

to jako otázka, ale ve skutečnosti to byl spíše rozkaz. 

„Jasný,“ zahlásil Patrik, když šel za ním. „S čím?“ 

„Se vším,“ podává mu do ruky dalekohled s nočním viděním a nějaké další věci. „Vem tohle,“ pak se 

chvíli hrabe v batohu. Patrik Prouza nevěří vlastním očím. Myslel si, že tohle jsou lovci ze staré školy, 

ale tolik hi-techových a hi-endových hračiček pohromadě snad v životě neviděl. Podal mu fotoaparát 

s obrovským teleskopem. „S tímhle pozor, jenom ten čip mě stál přes dvacet tisíc liber.“ Způsob 

ledabylého uskladnění, jen tak pohozený v batohu, v Patriku Prouzovi vyvolal pocit, že to s tím čipem 

bude možná jako s Hadžićovými jazykovými znalostmi. Drahé to asi bude, tolik ale zase ne. 

„Co je tohle?“ zeptá se Prouza. „To je na…“ 

„…noční vidění,“ doplní Hadžić. „S baterkama uprostřed divočiny pobíhat nebudeme.“ Vyndá zase 

nějakou komplikovanou věc. „A dneska jedeme stopovat. A chci si udělat nějaké fotky.“ 

„V noci?“ 

„Zvířata jsou jako lidi. V noci se chovají jinak než ve dne,“ chápeš? 

Když pobrali a přendali a přeskládali všechny věci, zavřeli kufr. Věci, které budou bezprostředně 

potřebovat, si vzali s sebou do auta. Daniel Devátý vrátil Patriku Prouzovi jeho zbraň. „Finská kvalita, 

nešetřil si na sobě,“ doprovodil to slovy uznání. 

Pak už bylo na čase vyrazit. Na zadním sedadle byly provizorní držáky na pušky, odložili si tam své 

miláčky. Trochu to připomínalo jako by tam do autosedačky ukládali svoje mimina. Daniel Devátý 

řídil. Patrik Prouza si sedl na místo pro spolujezdce a Jovan Hadžič doprostřed zadního sedadla  

a neustále se hlavou nakláněl mezi přední sedačky. V ruce měl tablet s mapou a kompasem. A pak už 

konečně vyrazili. 

Ze začátku to byla zábava. Najeli na silnici a mířili někam k jihu, jihozápadu. Cesta rychle ubíhala, svět 

kolem utíkal schovaný ve tmě, která vypadla všude úplně stejně. Pak sjeli ze silnice a vyrazili po 

polních cestách, některé z nich cesty sotva připomínaly, většinou to byly jen vyjeté koleje od toho 

mála aut, která tamtudy někdy v minulosti projela. Nebe bylo bez mraků, všude svítily hvězdy. Mezi 

nimi poletovaly družice a čas od času i nějaké to letadlo. Až na vručení motoru Land Roveru a hlasy tří 
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přítomných byl všude absolutní klid. A i ty hlasy pomalu utichaly s plynoucím časem, měli si toho čím 

dál tím méně co říct. S ubíhající nocí bylo slyšet povětšinou jen motor auta a jeho skřípění a vrzání, 

jak se prodíralo nehostinným terénem. 

„Jak si se vlastně dostal k nám?“ rozbil porcelánového slona desetiminutového ticha Patrik Prouza. 

„Joho, to je výživný příběh,“ zahlaholil Devátý, „to si poslechni.“ 

„Za války,“ odfrknul si Jovan Hadžić a začal vyprávět. Vyprávěl monotónním nezúčastněným hlasem, 

jako by přeříkával novinovou zprávu, jako by opakoval příběh, který slovo od slova říkal už aspoň 

stokrát. „Jednoho dne táta nepřišel domů. Od sousedů jsme se dozvěděli, že ho chorvatští vlastenci 

cestou z práce s několika dalšími pověsili na kandelábry kousek od autobusové zastávky ve městě, 

kde pracoval. Byl jsem jediný muž v rodině, přestože mi bylo teprve čtrnáct. Babička mi dala do ruky 

kalašnikov, jednu z mála vzpomínek na dědu, a řekla, že je na čase jít. Sebrali jsme to nejcennější  

a vyrazili. Babička, máma, dvě sestry a já. A spousta dalších Srbů z naší vesnice. Vyrazili jsme do 

Bosny, za příbuznými, ale tam se nám do cesty postavila fronta. Tak jsme se vrátili zpátky do 

Chorvatska a zamířili do Vojvodiny. Na hranicích byl celkem klid, Chorvati nás nechali projít. Byli rádi, 

že se nás zbaví. Nějaký čas jsme byli v táborech ve Vojvodině. Pak jsme vyrazili za strýcem, táty 

bratrem, do Německa. Šli jsme přes Maďarsko a pak Československo…“ 

„Slovensko a Českou republiku,“ skočil mu do řeči Daniel Devátý. „Tou dobou jsme byli už 

rozvedený.“ 

„Jo. Jasný. Cestou umřela babička. Museli jsme se zdržet v Čechách kvůli pohřbu, kremaci a tak. 

Máma chtěla její popel. Bylo tam hezky, zalíbilo se nám tam. Když nám pak nabídli možnost požádat 

o azyl, tak jsme to zkusili. Československo jsme měli vždycky rádi.“ 

„Panečku, to je příběh,“ okomentoval to Patrik Prouza. 

 „A to jsi slyšel hodně, hodně zkrácenou verzi,“ řekl Daniel Devátý. 

„Už se blížíme,“ informoval je Jovan Hadžić.  

Patrik Prouza nebyl ve stopování nijak zběhlý. Vlastně o tom vůbec nic nevěděl, jen nějaké teoretické 

základy, ale tím to končilo. „Jak to bude vlastně probíhat. To jedeme na místo, kde jste je viděli 

naposledy a pak se je budeme snažit najít?“ v noci to ale půjde asi docela blbě. „Nebo budeme jezdit 

jenom tak v nějaké oblasti a rozhlížet se, dokud neuvidíme nějakou smečku, pak se budeme podle 

nějakých poznávacích znaků snažit rozpoznat, jestli je to ta, kterou hledáme…“ viděl o tom jednou 

nějaký dokument. 

„Nene,“ objasnil mu Daniel Devátý, „my je najdeme podle gps souřadnic.“ 

„Prosím? Jak?“ 

„Jeden z té smečky má u sebe náš gps lokátor,“ tak je to snadné.  

„Jako s tím lvem Cecilem?“ příběh nešťastného lva proletěl celý svět. Cecil byl zapojen do 

výzkumného programu oxfordské univerzity, která sledovala jeho pohyb v divočině pomocí obojku 

s gps lokátorem. Lva odstřelil americký lovec poté, co ho jeho průvodci vylákali z oblasti národního 

parku. 



Lovci © Jaroslav Beznoska 

„Mno, něco na ten způsob,“ přisvědčil Jovan Hadžić. „Ale neboj se, není v tom nic ilegálního,“ ta slova 

doplnil tak sarkastickým úsměškem, že si Patrik Prouza nebyl vůbec jistý, co to mělo znamenat.  

A když se podíval na tablet, se kterým Hadžić operoval, všimnul si, že už dávno jsou v Tanzánii. On ale 

měl papíry a povolení k lovu jen na území Keni. Jaká povolení a licence měli jeho noví společníci, to 

netušil. A raději se jich neodvažoval zeptat. Dneska ne, teďka ne. Jedou jen stopovat. A fotografovat. 

To tvrdili. Ale až některý den pojedou lovit… 

Jovan Hadžić podal oběma nějaké přístroje. Byly to brýle na noční vidění. Když si je nasadil i Daniel 

Devátý, Patrik Prouza mu musel přidržet volant, zhasl světla a dál jeli potmě.   

Okolní svět se změnil. Byl tišší, nyní vůbec nemluvili. Byl zelenější, spektrum brýlí na noční vidění vše 

zabalilo do odstínů zelené. Byl i živější, z černé anonymity noci ožila okolní krajina pohybem. 

Najednou uviděl v dálce stáda antilop. Na osamělých stromech trůnili osamělí supové, odpočívali. 

Třeba uvidí slona, zadoufal Patrik Prouza, ale za celých osmačtyřicet minut na žádného nenarazili. 

Když pojedou kolem vody, třeba tam budou hroši. Ale savana kolem zůstávala vyprahlou pustinou 

trav, křovin a osamělých stromů. Jen z nekonečné roviny se začala trochu vlnit, kroutit. 

 „Odtud půjdeme už pěšky,“ řekl potichu Jovan Hadžić. Auto zastavilo. Vystoupili. Rozebrali si pušky  

a hodili si je na záda. Patrik Prouza dostal dalekohled s nočním viděním. „Nepůjdeme daleko, 

půjdeme nalehko,“ rozhodl Devátý, když si bral z kufru auta kompaktní loveckou kuši, ke které byly 

připevněny tři šípy.  

„Tímhle směrem,“ ukázal Jovan Hadžić někam do temnoty, zelené temnoty. A vypnul tablet, který 

hodil na zadní sedačku auta. Místo tabletu si vzal pouzdro se třemi vrhacími noži a připevnil si ho 

k opasku. A ještě si vzal svůj fotoaparát.  

Šli asi dvanáct minut. Šli v řadě za sebou. Poslouchali to udivující hlučné ticho africké savany. 

Poslouchali ten ševelící život. Přebíhající hraboše šustící v trávě. Jemný větřík čechrající jejich tváře, 

pohybující křovinami, listím. Zvuky zvířat, které neviděli i přes své vybavení.  

Prásk! Prásk! Někde v dáli uslyšeli dva výstřely.  

„Co to bylo?“ vyhekl Patrik Prouza, když se zastavili.  

„Vypadá to, že jdeme pozdě,“ řekne s trpkostí v hlase Daniel Devátý. A vyrazí směrem, odkud k nim 

dolehl zvuk střelby.  

Šli dalších devět minut, když se Daniel Devátý zastavil a ukázal kamsi před sebe. Patrik Prouza byl 

hned za ním, Jovan Hadžić šel poslední. Několik set metrů před sebou uviděli míhat se nějaké 

postavy. Na tu vzdálenost rozeznali jen jejich nejasné obrysy. Patrik Prouza si sundal brýle na noční 

vidění. Ta tma, to světlo, ty hvězdy a sluneční svit odrážející se od měsíce zalévající africkou zem ho 

překvapily. Nicméně i tak sáhl po dalekohledu, podíval se. „Kdo to je?“ řekl až moc nahlas, protože ho 

Hadžić hned napomenul. 

„Pšššš!“ zasyčel. „Podíváme se blíž.“ 

Šli pomalu. Dávali pozor na každý krok, snažili se šlapat po hlíně, po měkké trávě. Vyhýbali 

se křovinám, suchým větvím a větvičkám. I tak se zdálo, že vydávají až příliš mnoho zvuků. Dokonce  

i vlastní dýchání přišlo Patriku Prouzovi moc hlasité, dokonce i bušení vlastního srdce bylo moc 
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hlasité, tak byl napnutý a vzrušený. Tohle bylo lepší než stopovat lvy. Lvi. Když se rozhlížel, nikde 

žádné neviděl. Byli pryč, pokud tu kdy nějací byli. Výstřely je zaplašily. Tohle ale bylo lepší než lvi. 

Potajmu se kradli divočinou k nějakým lidem, kteří o jejich přítomnosti neměli ani tušení. Co to bylo 

za lidi? Mohli to být strážci parku? Mohli to být pytláci? Co když to bylo Boko Haram? Blbost, 

napomenul se, ti jsou v Nigérii, Nigeru, kdovíkde, tisíce kilometrů odsud. 

„To stačí,“ zašeptal Daniel Devátý a přikrčil se za hustým chroštím jakýchsi trnitých dřevin. Všichni si 

zaklekli, každý si našel svoje místo, kudy bylo skrz chumáče křoví vidět. 

Patrik Prouza použil dalekohled. Byli od něho asi tři sta třicet metrů. Čtyři postavy. Jedna stála 

opodál, tři se nad něčím skláněly. „Kdo to je?“ špitnul. 

„Naši staří známí,“ prozradil mu šeptem Jovan Hadžić. Byl od něho dobrých sedm, osm metrů daleko, 

proto ho Patrik Prouza špatně slyšel. „Michaela Modrásková a ti její dva rakušáci. A jejich průvodce. 

Horst Gotlieb. Německý přivandrovalec. Do Keni utekl před pár lety z Jihoafrické republiky.“ 

Jak tohle všechno ví? Chtěl se zeptat Patrik Prouza, ale raději mlčel a jen se fascinovaně díval. Ještě 

více si přiblížil obraz v dalekohledu. Konečně ji uviděl. Klečela na jednom koleni. Vedle ní jeden její 

klient. Druhý stál nad nimi. Skláněli se nad mrtvým zvířetem. Patrik Prouza ze svého místa nedokázal 

rozpoznat nad jakým, ale byla to lvice. Stahovali ji z kůže, hlavu měla již odříznutou. Brali si trofej. 

Patrik Prouza polknul, srdce mu bušilo jako o závod, potil se víc než obvykle. Bylo to zvláštně 

vzrušující jí takhle pozorovat. Bylo v tom něco voayeristicky vzrušujícího, sexuálně vzrušujícího. Kdyby 

tady byl sám, snad by si rozepnul kalhoty a vyhonil si ho. 

„Mam jí,“ vyrušil jeho myšlenky Hadžićův hlas.  

„Mam toho na zemi,“ odvětil Devátý. 

Patrik Prouza přestal koukat do dalekohledu a podíval se po svých společnících. Klečeli na kolenou, 

pušky založené v rameni, oči přimáčknuté k teleskopickému hledí. Než stačil cokoli říct, ozvala se 

rána. Vlastně to byly dvě rány, jen šly tak rychle po sobě, že zněly jako jedna. Patrik Prouza byl 

v takovém šoku, že ze sebe nedostal ani hlásku. Rychle přiložil dalekohled k očím. Přes tělo mrtvé 

lvice ležela dvě lidská těla. Cvakly uzávěry, jak přebili. Jeden z Rakušanů, stojící nad oběma mrtvolami 

jen kroutil zmateně hlavou sem a tam a sem. Vypadal jako surikata. Pak se ozval další výstřel, 

podklesla mu kolena a složil se k zemi.  

Čtvrtý výstřel. „Do prdele,“ ulevil si vzápětí Daniel Devátý a hned přebil. Po první sérii výstřelů se 

jihoafrický průvodce trojice lovců rozeběhl pryč. Na nic nečekal a běžel. A Daniel Devátý minul.  

„Chceš pomoct?“ zeptal se Hadžić úplně klidným hlasem, takovým hlasem, jako kdyby mu nabízel, že 

mu podrží dveře, aby do bytu mohl pronést krabici s novou televizí.  

„Ne,“ zavrčí Daniel Devátý, postaví se, rozkročí se a pomalu pohybuje hlavní pušky, stoprocentně 

soustředěný. Mezitím Jovan Hadžić upravuje vzdálenost na svém teleskopickém hledí, běžící postava 

se od nich neustále vzdaluje. Hadžić ví, že běží k autu. Mají teleskopické hledí na noční vidění. Ale tím 

se vzdálenost blbě odhaduje. Kouknul dalekohledem, jak daleko mají auto. Pak nastavil vzdálenost na 

teleskopu, pootočil kolečkem. Také se postavil a zamířil. Bylo jasné, že si nemůžou dovolit nechat ho 

pláchnout.  
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Doběhl k autu. Na vteřinu se musel zastavit, aby otevřel dveře. V té vteřině se ozvala jedna rána, 

Daniela Devátého. Více než sto padesáti metrový rozdíl ve vzdálenosti aniž by si mohl přeštelovat 

teleskopické hledí, minul. V té vteřině se ozvala druhá rána, Jovana Hadžiće. Kulka do těla vnikla 

někde pod levou lopatkou a hrudníkem šla ven. Bylo po všem. 

Nebo bylo po všem? Patrik Prouza upustil dalekohled a konečně začal normálně fungovat. Strhnul 

pušku z ramene a namířil, nejdříve na jednoho a pak na druhého. A pak zase na toho prvního, jezdil 

hlavní sem a tam. „V-vy,“ zakoktal se. „V-vy js-ste je zabili,“ vykoktal. 

„My ne,“ nesouhlasil s ním Daniel Devátý, když sklonil pušku a hodil si ji v klidu na rameno. 

„To byl somálský Šabáb,“ objasnil mu Jovan Hadžić. A úplně v klidu si přehodil svoji pušku přes 

rameno. Jako by si vůbec nic nedělal z toho, že na něho Patrik Prouza míří nabitou zbraní. 

„Nebo to byli pytláci,“ přijde s dalším vysvětlením Devátý. 

„A pokud je tu hned někdo nenajde,“ vysvětloval Hadžić, „a to asi nenajde, tak se na nich nakrmí 

místní fauna,“ a sežere spolu s nimi i většinu důkazů. Jako by savana chtěla potvrdit jeho slova, někde 

v dáli se zařehtaly hyeny. „Slyšíš je?“ zvolal Hadžić. „Moje nejmilejší zvířata,“ a zašklebil se v tom 

zvláštním nočním světle tak, že s tou svou jizvou smějící se hyenu sám připomínal.  

Mezitím Daniel Devátý z ramena sundal kuši a natáhl ji. 

„Přestaň,“ okřiknul ho Patrik Prouza a okamžitě na něho namířil pušku.  

Daniel Devátý skutečně přestal. Zdvihl pohled na Patrika Prouzu a naklonil hlavu do strany jako by 

nechápal, čeho se tím snaží dosáhnout.  

Patrik Prouza si všimnul, že Jovan Hadžić zatím položil ruku na jeden z vrhacích nožů, který měl 

v pouzdru u pasu. „Ať tě to ani nenapadne!“ zavrčel na něho. Tepovou frekvenci měl vyhnanou do 

absurdních čísel. Adrenalinem napumpované tělo. Přemýšlel. Vystřelí po Devátém, Hadžić se po něm 

pokusí hodit nožem. Skočí do strany, někam na zem. Nožem ho určitě mine, mezitím rychle přebije. 

Než po něm hodí další, tak střelí i po Hadžićovi. Byl to dobrý plán. 

„Přestaň blbnout,“ řekl Daniel Devátý takovým patrunizujícím hlasem jako kdyby mluvil s malým 

zlobivým dítětem. „Když jsem si od tebe půjčoval pušku, tam u auta, než jsme vyrazili, vyndal jsem 

z ní všechny náboje,“ a jako by chtěl svoje slova potvrdit nějakým činem, odejmul jeden ze šípů  

a začal ho zasazovat do kuše. 

Nebyl čas přemýšlet, teď nebo nikdy, řekl si Patrik Prouza a stiskl spoušť. Puška jen cvakla. Pak si 

uvědomil, že jí zapomněl natáhnout, náboj nebyl v komoře. A taky zapomněl skočit do strany. Čekal, 

že se teď do něho zabodne vrhací nůž. Ale nic se nestalo. Hadžić se ani nepohnul. Patrik Prouza 

natáhl pušku. Daniel Devátý měl už šíp založený v kuši, pořád jí ale mířil jen do země. Patrik Prouza 

stiskl spoušť. Nic. Znovu natáhnul, stisknul. Nic. „Do prdele,“ skoro zavzlykal. Tak oni nekecali, 

skutečně mu vyndal náboje.   

„Prosím tě,“ řekl Daniel Devátý. „Na co ještě čekáš?“  

 No jo, na co ještě čeká? Odhodil pušku, jenom by ho zdržovala, otočil se a začal utíkat. Dali mu pár 

vteřin náskok. A pak ho začali lovit. 



Lovci © Jaroslav Beznoska 

Měsíc byl téměř v úplňku. Bylo docela dobře vidět. Bylo docela dobře vidět, kudy běží. Běžel, co mu 

síly stačily, překotně dýchal. Za sebou slyšel kroky, skoky, neslyšel je ale dýchat. Pořád byli daleko, 

přestože byly nebezpečně blízko. Vzpomněl si, že má na hlavě brýle s nočním viděním. Nevidělo by se 

mu v nich líp? Rozhodl se, že ano. Rychle si je přetáhl přes oči. V tom okamžiku, než se pohled 

přizpůsobil novému barevnému spektru, o něco zakopnul. Spadl na zem, ihned se ale vyškrábal zase 

nahoru a běžel dál. Chtěl běžet dál. V ten moment uslyšel zadrnčení. Uslyšel zasvištění. A něco se mu 

zakouslo do stehna hned pod zadek. Nebo do zadku hned nad stehno? To nedokázal říct. S jistotou 

jen věděl, že to neuvěřitelně bolelo. A že se s tím nedalo běžet. Svalil se k zemi a téměř bolestí ztratil 

vědomí.  

Stáli nad ním. Daniel Devátý mu šlápl na levou hýždi a pak z něho vytrhl šíp. Když šel šíp ven, bolelo to 

ještě víc, než když šel dovnitř. Teď Patrik Prouza skutečně ztratil vědomí. V těch pár vteřinách mu 

Daniel Devátý prohledal kapsy, stáhl mu brýle na noční vidění z hlavy, sebral mu telefon a mrsknul 

s ním kamsi pryč. Pak ho nová dávka adrenalinu z jeho ještě stále fungujících nadledvinek probrala. 

Sténal a oběma rukama se držel za zadek. Nebo za stehno. 

Obličej měl zabořený v zemi, v trávě a hlíně. „Mám morální dilema,“ uslyšel Daniela Devátého někde 

za sebou a nad sebou. „Nevím, jestli si za tohle můžu udělat čárku.“ 

„Já myslím, že úplně s klidným svědomím můžeš,“ ujistil ho Jovan Hadžić.  

Noční savanou se znovu rozlehl zlověstný smích hyen. A tentokrát byl mnohem blíž.    

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 


