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Úterý 10.5.2016 - Obrázek na lavici

U�ebna chemie p�ipadala Matyášovi vždycky taková tajuplná. Bylo to jediné místo ve škole, kde
ješt�  nebyly nové lavice.  U zdí  stály  vitrínky plné podivuhodných exponát�.  Bylo tam n�kolik
model�, n�které postavené z Lega a jiné ze stavebnice Merkur. A u�itel Pavel Barták p�sobil tak
trochu dojmem pohádkového d�de�ka. Pod bílým plášt�m nosil vždycky košili s motýlkem. Nebyl
to oby�ejný motýlek, s proužky nebo puntíky, ale na jeho motýlcích byli ru�n�  malovaní pest�í
motýli. �lov�k by takovou v�c neo�ekával u starého pána, který už m�l být dávno v d�chodu a
který jinak nosil pe�liv� u�esané bílé vlasy, zast�ižené šedivé vousy a vzorn� vyžehlené kalhoty.
Matyáš vždycky litoval toho, že je pan Barták neu�í i p�írodopis. V u�ebn� p�írodopisu m�l totiž
ob�í voliéru, ve které choval cizokrajné housenky. A když nastal ten správný �as, ocitly se vždy ve
futrech ješt� jedny dve�e, vyrobené ze staré záclony. P�i hodin� p�írodopisu se pak vznášeli d�tem
nad hlavami pestrobarevní motýli. Matyáš se na n� chodil dívat aspo�  každou velkou p�estávku,
kdy byla u�ebna otev�ená pro návšt�vy. Vždycky tam hlídali dva devá�áci, kte�í se tvá�ili hrozn�
d�ležit�  a  kontrolovali,  zda  jsou  pe�liv�  zav�ené  dve�e  a  zda  se  jim  žádný  motýl  nesnaží



upláchnout. Matyáš si moc p�ál být aspo� sou�ástí téhle motýlí služby, ale jelikož byl v osmé t�íd�,
m�l prozatím sm�lu.
Te� sed�l v u�ebn� chemie, �ekal až za�ne hodina a mra�il se. N�kdo si dovolil vydrhnout lavice!
Ty kouzeln� zapatlané staré lavice, plné nápis� a vyškrábaných obrázk�, které �lov�ka p�ímo vábily
k tomu, aby do nich dal hrot tužky a jezdil po jejich tajuplných rýhách. A co víc. Matyáš zjistil, že
ty lavice n�kdo dokonce proházel. Tohle p�ece nebyla jeho lavice, ta s olámaným rohem, pirátskou
lodí a nápisem „Petr a Alena = VLN“. Matyáš vždycky tak rád zdokonaloval vlajku s lebkou a
sk�íženými hnáty,  která  se  t�epotala  na  vrcholku  st�žn�.  A nebyl  evidentn�  sám.  Lo�  už byla
vyškrábaná tak hluboko, že pokud psali písemku jen na list papíru, musel si pod n�j vždycky dát
podložku, protože jednou zajel do n�jaké rýhy a ud�lal v papíru díru.
Matyáš si odhrnul neposlušné sv�tlé vlasy z �ela a jeho bystré modré o�i za�aly hned zkoumat, kam
se pod�la jeho oblíbená lo�. No ovšem, je hned za ním, kde sedí Agáta s Kristýnou, dv� nafint�né
holky, které nemají ani potuchy o tom, co je to pirátská šalupa. To už ale vstupuje u�itel Barták,
všichni si musí  stoupnout a zase sednout a  Matyáš se už nesmí otá�et.  Pan Barták zapisuje do
t�ídnice a vyvolává Kristýnu. Matyáš má na chvíli klid, a tak si m�že prohlédnout lavici, kterou mu
n�kdo podstr�il. Jeho spolusedící Kuba je zrovna nemocný. Matyášovi to hlava nebere, jak m�že
n�kdo chytit rýmu jako trám v kv�tnu, když je tak krásné po�así, ale Agáta �íkala, že vid�la Kubu,
jak se koupe v p�ehrad�, tak to se pak zase není �emu divit. Matyášovi Kuba moc nechybí. Matyáš
je  p�emýšlivý  kluk,  který  miluje  knížky a  p�írodu  a  ve  škole  nemá  žádné  po�ádné  kamarády,
zatímco Kuba je takový t�ídní šašek, který je s každým zadob�e a mluví po�ád jenom o fotbalu.
Dohromady rozhodn�  nesedí z p�átelství,  ale protože je tak sesadila t�ídní u�itelka Matoušková.
Matyáš je tak trochu nemluva a Kuba by zase jen povídal, tak je dala dohromady, aby bylo p�i
hodinách ticho.
Matyáš  p�ejíždí  o�ima  starou  lavici,  která  je  pro  n�ho  ovšem  zcela  nová  a  seznamuje  se  s
pradávnými škrábanci. Na jeho p�lce jich moc není, jen n�jaký zašlý tahák s vyjmenovanými slovy.
Lavice evidentn� doputovala do u�ebny chemie z n�jaké úpln� jiné t�ídy, a pak je tam pár nudných
obrázk�. Zato Kubova p�lka – to je hotová zm�� �ar. Matyáš se na n� po�ádn� zadívá a ze zdánliv�
nahodilých rýpanc� najednou za�ne vyvstávat obraz, a to po�ádn� složitý. Matyáš ho ze své p�lky
nem�že po�ádn� prozkoumat, a tak se p�esouvá na Kubovo místo. Jen na p�l ucha vnímá u�itele
Bartáka a tlumené chichotání. Slyší Kubovo p�íjmení – Ka�ka a zamyšlen� si prohlíží to, co je
vyryté na lavici. Vtom ho ale Agáta dloubne po�ádn� do zad a polohlasn�  mu �ekne, že má jít k
tabuli. Matyášovi chvilku trvá, než si uv�domí, co se d�je.
„Pan Ka�ka je nep�ítomný t�lem a pan Rybka duchem,“ slyší �íkat u�itele Bartáka. Ten neš�astný
p�esun z místa na místo stojí Matyáše zkoušení u tabule. Ne že by byl pan u�itel tak p�ísný, ob�as si
své žáky trochu plete. Cht�l vyvolat Kubu a n�jak si neuv�domil, že ve t�íd� není, p�estože to p�ed
chvilkou psal do t�ídnice. A když si tak Matyáš sedl na jeho místo, pan Barták už v sešitku nikoho
nehledá  a  Matyáš  Rybka  musí  místo  Kuby  k  tabuli.  Chvíli  mu  trvá,  než  zapomene  na  ten
pozoruhodný nákres na lavici a za�ne odpovídat, jak se správn� �edí kyseliny a hydroxidy. Nakonec
si jde sednout s dvojkou a trochu ho to mrzí. Chemii nemá moc rád, mnohem víc ho baví t�eba
p�írodopis nebo zem�pis, ale má rád u�itele Bartáka a už jenom kv�li n�mu by m�l rád z chemie
jedni�ku, ale to se mu asi jen tak nepoda�í. Je mu jasné, že vysv�d�ení bude podobné jako v prvním
pololetí – dvojka z chemie, fyziky a n�m�iny a snad s od�enýma ušima i dvojka z matematiky.
Trojku z ní ješt� nikdy nem�l, ale tu dvojku a s ní i vyznamenání si musí vždycky tvrd� vybojovat.
Te� ale poslouchá jen na p�l  ucha, co pan Barták povídá. Holky s ním sice nejsou žádné velké
kamarádky, jako ostatn� nikdo, ale opíše si to pak od Kristýny. Našt�stí sedí ve t�etí lavici a p�ed
ním je oplácaná Jitka 	ehá�ková s rozpušt�nými vlnitými vlasy, které ji d�lají ješt� širší. Kuba si
vždycky pochvaluje, jak je za ní hezky schovaný, a jen pokud se d�je n�co hodn� zajímavého, t�eba
když  se  nejv�tší  lump  ve  t�íd�,  Krasomil  Nádherný,  popral  s  nejv�tším  šprtem  Kv�toslavem
Okurkou, poté co se navzájem uráželi kv�li svým jmén�m, st�žoval si Kuba, že p�es Jitku za�átek
rva�ky nevid�l. Každý normální �lov�k �íká Kv�toslavovi Slávku, tak jak to má rád, protože nikdy
neví, kdy od n�j bude pot�ebovat opsat úkol z matematiky, jenom Krasomil si dovoluje mu �íkat
Kv�ták s Okurkou a z matematiky si pak klidn� nechá dát p�tku. Ale není se co divit. Kdyby vám



po�ád n�kdo �íkal ty Kráso nebo ty Nádhero, m�li byste toho asi také plné zuby. Vedle t�chto dvou
kluk� jsou dvoj�ata Va�kovic, která se jmenují Malvína a Jasmína, naprosto v bezpe�í, jejich jména
nikomu nep�ipadají divná.
Ale zpátky k Matyášovi. Ten se te� schovává za kudrnatou Jitkou a kulí o�i na n�co, co vypadá
jako n�jaký fantastický d�m a stroj zárove�. Matyáš si po�ádn� prohlíží obrázek a na lavici se p�ed
ním objevuje pozoruhodné  malé m�sto.  Takové,  jaké  byste mohli  �ekat  v  n�jaké sci-fi  knížce.
Mali�ké  dome�ky  jsou  samá v�ž,  jsou  na  nich  obrovské  hodiny,  ochozy,  potrubí  a  schodišt�.
Vzduchem se vznáší malá plachetnice, p�ipevn�ná k balonu a kus dál pluje majestátní vzducholo�,
pod kterou je pro zm�nu p�ipevn�né n��í podivuhodné sídlo, dome�ek, který vypadá jako obytný
hodinový stroj. Ulice m�ste�ka k�ižuje dokonalá železnice a na vagoncích, tažených parní
lokomotivou, stojí malé bizarní stavby. Celý ten výjev zdobí v rohu malinké logo VH. Matyáš se
diví,  že si  toho obrázku nikdy nevšiml,  pokud n�kdo prohodil  jejich lavici  s  tou,  u  které sedí
Kristýna s Agátou. Pak si ale vzpomene, že Agáta m�la  na lavici vyrytého jednorožce a tenhle
poklad byl p�ed jeho zraky skrytý. V rohu obrázku pak je jakýsi ledabyle na�máraný je�áb, který k
rytin� n�kdo dokreslil tužkou a je tam velkými písmeny napsáno: A
 ŽIJE STEAMPUNK!
Matyáš ignoroval pozd�jší neum�lé kresby, ale up�en� se podíval na propracovaný monogram. Je to
logo nebo n�jaké iniciály? Co se za nimi skrývá za jméno? Matyáš má tak trochu pocit deja vu.
N�co mu to p�ipomínalo, ale v�bec neví co. N�kdy vid�l n�co podobn�  zajímavého. Pamatuje si,
jak si to prohlížel,  jak o tom p�emýšlel, i jak ho to napl�ovalo podobn�  tajemným pocitem. Jen
v�bec neví, co to bylo. Vzpomene si n�kdy? Kdo by to tak mohl být VH? Matyáš si s hr�zou
uv�domil, že ty lavice jsou tak staré, že to nemusí v�bec nikdy zjistit. Vždy� ten VH už m�že být
dosp�lý!
Hodina skon�ila a t�iadvacet žák� 8.B se vyhrnulo na chodbu. Jen Matyášovi tajemná lavice stále
vrtala hlavou, a tak si dodal odvahy a obrátil se na u�itele Bartáka.
„Jsou ty lavice hodn�  staré? Moc by m�  zajímalo,  kdo tady vyryl ten zajímavý obrázek. To asi
nevíte, že ne?“ vysypal ze sebe Matyáš všechno najednou a p�ipadal si moc hloup�, že se takhle ptá.
Bylo mu jasné, že u�itelé nejsou zrovna p�íznivci po�máraných lavic, a ur�it�  ne ti sta�í, k jakým
pat�il  zrovna  pan  Barták.  Ale  v  o�ích  pana  Bartáka  spat�il  záblesk  poznání,  netvá�il  se  nijak
udiven�, na lavici sotva pohlédl a stejn� Matyášovi odpov�d�l.
„Je zajímavé, že celé roky se m� nikdo na nic podobného nezeptal a dneska už jsi druhý,“
odpov�d�l pan u�itel. „Ale nevím, pro� bych m�l odpovídat na n�co, co tak snadno zjistíš, když se
po�ádn� podíváš kolem sebe!“
A to bylo vše, co mu pan Barták �ekl. Matyáš v jeho o�ích vid�l nechu� odpov�d�t na otázku, na
kterou zná zcela jist� odpov��.
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�tvrtek 12.5.2016 – Kdo je VH?

Úterý 17.5.2016 - Eleonora

Matyáš m�l obrázek stále p�ed o�ima. Nešlo jen o to, že ta kresba byla tak zajímavá. Podobn�
propracované obrázky mohl vid�t v lecjaké sci-fi knížce. Ale byl tady ten pocit, že ona kresba je s
n��ím spojená a on nev�d�l s �ím.
Matyáš poprvé zalitoval toho, že nemá lepší telefon. M�l jen jakousi starou ple�ku, ve které nebyl
ani po�ádný fo�ák. Matyášovi to nikdy nevadilo. Nem�l žádné kamarády, p�ed kterými by se cht�l
p�edvád�t. Telefon sloužil akorát k tomu, aby mu maminka mohla zavolat, když byla zrovna v práci
nebo aby zkontrolovala, co Matyáš d�lá sám v prázdném byt�.  Maminka byla fyzioterapeutka a
pracovala  v  centru  m�sta,  zatímco  Matyáš  trávil  v�tšinu  �asu  na  sídlišti.  Ze  školy  to  m�l  do
p�ízemního bytu v malém paneláku kousek a ve volném �ase si vysta�il v�tšinou sám, chodil rád do
p�írody, do parku nebo do lesa, kam to také nem�l daleko. Ve �tvrtek chodil ješt� do  šachového
kroužku.
Te� však nebyl �as ani na chození po lese, ani na šachy. Matyáš m�l doma od maminky nákupní
seznam, a to nebyla jeho jediná povinnost. Už pár týdn� odkládal umytí okna ve svém pokoji a



maminka mu to v jednom kuse p�ipomínala. Když se vypo�ádal s úkoly, rozšmudlal špínu po skle, a
pak se ji pokusil rozleštit do stran, popadl batoh a papírek a vyrazil do obchodu.
Cestou ješt� p�emýšlel o všem, co se ten den d�lo ve škole. Po chemii m�li �eštinu a t�locvik, a ten
Matyáš vážn�  nem�l  rád.  Byl docela dobrý na mí�ové hry, ale  co je  to  platné, když je  �lov�k
neoblíbený. Na za�átku hodiny se museli d�lit do družstev, kapitáni si vybírali své oblíbence a on
z�stal jako vždy mezi posledními, které si pak rozd�lili jen proto, že tam zbyli. Matyáše vždycky
stálo hodn� úsilí tvá�it se, že je mu to úpln� jedno, a p�itom když byl mladší, m�l co d�lat, aby se
ob�as nerozbre�el.  Pro�  ho nikdo nechce,  i  když p�i  vybíjené zbývá mezi  posledními? Pro� se
neumí lépe skamarádit s ostatními? A pro� se nemohou rozd�lit t�eba pomocí rozpo�ítadla? Jak tam
uvažoval o škole, zahlédl p�ed obchodem jednoho kluka z jiné t�ídy, jak si rozbaluje nanuk. Matyáš
ani nev�d�l, jak se ten kluk jmenuje, kamarádi mu �íkali Zoubek, protože jeho tatínek byl zuba�.
Kdysi si nechal v lavici v u�ebn� chemie mobil a Matyáš, který m�l hodinu hned po n�m a sed�l na
stejném míst�, mu ho zanesl.
Moment! Matyášovi blesklo n�co hlavou. U�itel Barták p�ece �ekl, že se ho n�kdo ptal ten den na
stejný obrázek na lavici. Matyášovi p�álo vážn� št�stí.
„Nazdar,“ pozdravil spolužáka a na chvíli trochu zaváhal.
Zoubek, který m�l plnou pusu nanuku jen n�co zamumlal a snažil se hmotu spolknout.
„Hele, pamatuješ si, že sedíme ve stejné lavici v u�ebn� chemie? A víš, jak je tam na lavici vyrytý
ten obrázek? Totiž n�co mi to hrozn�  p�ipomíná a nevím co. Nevíš, jestli to t�eba není z n�jaké
knížky nebo tak?“ brousil Matyáš.
Zoubek pokr�il rameny. „Normální sci-fi m�sto. Nic zvláštního.“
„U�itel Barták �íkal, že se ho na to dneska n�kdo ptal. Ty jsi s ním o tom nemluvil?“
Zoubek se na Matyáše podíval a zakabonil se. „Pro� bych se m�l ptát u�itele na n�jakou �máranici
na lavici? Jsem snad padlý na hlavu?“
Matyáš se pokusil sv�j dotaz n�jak zamluvit, a pak zamumlal rychle n�co na rozlou�enou. On tedy,
aspo�  podle Zoubka, na hlavu padlý byl,  protože ho celý ten nákres zaujal natolik,  že se na to
u�itele klidn� zeptal. Vešel do obchodu a bezmyšlenkovit� za�al házet zboží do vozíku. Pak ho ale
napadlo n�co, co mu zlepšilo náladu. Chemie byla ten den jejich t�etí hodina, a pokud se na tu lavici
ptal n�kdo p�ed ním, byl to �lov�k, který m�l v u�ebn� chemie první vyu�ovací hodinu.

Další hodina chemie byla ve �tvrtek a Matyáš byl v u�ebn�  první. Ješt�  že m�li chemii po velké
p�estávce. Na to, aby zjistil, kdo sedí v lavici p�ed ním, si bude muset po�kat do p�íštího týdne, ale
aspo� se tu trochu porozhlédne. Našt�stí nikoho jiného ani nenapadlo, aby trávil p�estávku v u�ebn�
chemie.
První, co mu p�išlo na mysl, bylo rozhlédnout se po ostatních lavicích. Bezmyšlenkovit�  vytáhl
rohlík se sýrem, a zatímco ho ukusoval, procházel mezi lavicemi. Necht�l jim však v�novat p�íliš
�asu a nic  zvláštního ho na nich nezaujalo.  Rychle p�ešel ke sk�í�kách s r�znými exponáty, od
kterých si sliboval víc.
A skute�n�. Chvíli si prohlížel modely, vyrobené tu z lega, jindy z Merkuru a n�které dokonce z
kaštan� – ano, bylo tu benzenové jádro a n�jaké další slou�eniny, vyrobené z párátek a z dar�
p�írody. U model� byly našt�stí také malé cedulky se jmény autor�, t�ídou a rokem zhotovení.
Nep�ekvapilo ho, že jediné trochu zajímavé jméno našel u nejpropracovan�jší z nich. Byla to jakási
destila�ní soustava, vyrobená ze zkumavek a stavebnice Merkur. A zdejší vitrínu už asi obývala
p�kn� dlouho, protože u ní bylo napsáno Vilém Hanych, 8.A, 1992. VH! Tak tohle by tedy mohl být
autor tajemného obrázku!
Matyáš rychle po�ítal. Vilém Hanych nebyl rozhodn� žádný vrstevník nebo kamarád. Muselo mu už
táhnout na �ty�icet a nebylo by se co divit, kdyby m�l na škole d�ti, stejn� staré jako je Matyáš.
Páni! Tak tenhle model tady tr�nil už víc než dvacet let. A ty lavice snad pamatují i první sv�tovou
válku. Matyáš ve svých úvahách samoz�ejm�  trochu p�ehán�l, ale byl každopádn� p�ekvapený, že
by autor obrázku byl až tak starý. Navíc nem�l samoz�ejm� stoprocentní jistotu, že je na správné
stop�. Možná se jeho pátrání ubírá úpln� špatným sm�rem.



Matyáš pro jistotu ješt� jednou zkontroloval všechny iniciály ve vitrín� a musel se p�itom usmát p�i
vzpomínce na to, jak se jeho maminka vždycky roz�ilovala, když šla na n�jaký ú�ad, kde cht�li znát
její iniciály. „Iniciály jsou p�ece po�áte�ní písmena každého jména,“ zlobila se Marta Rybková,
která m�la, stejn� jako její syn, iniciály MR. „A oni po mn� cht�jí osobní údaje, jméno, adresu a tak,
a p�itom v�bec neví, že tomu se �íká nacionále. Když neznám cizí slova, tak je nepoužívám, ne?
Pro� se m� nemohou normáln� zeptat, kde bydlím!“
Každopádn� Matyáš nejenže v�d�l, co jsou to iniciály, ale po pe�livé kontrole si byl i jistý, že Vilém
Hanych je jediný, kdo pasuje k iniciálám VH. To už se ale za�ali trousit do t�ídy jeho spolužáci, on
se zasunul do lavice a mrzut� si vzpomn�l, že úpln� zapomn�l na to, že si cht�l vzít s sebou fo�ák.
Doma se aspo� pokusil podívat na internet, jestli by tam n�co o Hanychovi nenašel, ale na
Facebooku  Vilém Hanych  nebyl  a  Google  Matyášovi  nabídl  tak  akorát  vilu  Hany  a  Edvarda
Benešových. Po dalším pátrání našel ješt� jakéhosi Hynka Hanycha, který byl stavební inženýr, ale
bydlel až v Praze a bylo t�žko �íct, jestli mohl mít n�co spole�ného s Vilémem Hanychem, který
pocházel ze Severních �ech, kde Matyáš žil. Ro�níkem by možná odpovídal, byl o t�i roky mladší,
a tak by to mohl být klidn� Vilém�v bratr, ale to by byla asi náhoda. Hynek a Vilém – Matyáš chvíli
p�emýšlel,  cože  mu to p�ipomíná,  a  pak si  vzpomn�l  na Mách�v Máj,  kde se  stále opakovalo
zvolání:  „Hynku,  Viléme,  Jarmilo!“ No,  kdyby  to  byli  sourozenci  a  m�li  ješt�  potažmo sestru
Jarmilu, byl by to dobrý fórek.
Matyáš tedy s pátráním nijak nepokro�il, víkend strávil návšt�vou babi�ky a d�dy v D��ín� a už se
celkem t�šil, až bude úterý, kdy zjistí, kdo že sedí na stejném míst� v u�ebn�.
V úterý ráno si pospíšil, aby byl ve škole tak brzy, jak jen to p�jde a byl moc rád, že u�ebna chemie
byla na stejném pat�e jako jejich t�ída. Jen doufal, že doty�ný nedob�hne na hodinu na poslední
chvíli. Ale nemusel se zbyte�n� obávat. Nebyl jediný, kdo si cht�l v klidu a bez spolužák� u�ebnu
obhlédnout.
Doty�ný už tam byl, vykládal si své u�ebnice na t�etí lavici u okna a Matyáš vycouval ze dve�í tak
rychle, jak jen to šlo. Ani náhodou ho totiž nenapadlo, že by ta osoba mohla být holka. A kdyby to
byla aspo� n�jaká oby�ejná holka, ale tohle byla Eleanora Francová, vysoká zrzavá osma�ka, na
kterou si d�lal  zálusk snad každý z Matyášových spolužák�.  A všichni svorn�  �íkali,  jaká je to
namyšlená fiflena, která se s nikým nechce bavit. Jak by jí také mohl být n�kdo dost dobrý, když je
její tatínek milioná� a se svou princeznou prý bydlí na zámku!
A tak byla po onom zjišt�ní Matyášovi jasná jedna v�c – na své pátrání je rozhodn� sám!
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Matyáš m�l konec konc� dojem, že celé jeho pátrání skon�í tím jediným poznatkem, ke kterému
došel – autorem té fantastické kresby je nejspíš Vilém Hanych, o kterém nedokáže zjistit v�bec nic.
A navíc si ani nevzpomene, co mu ten obrázek p�ipomíná. A ješt�  k tomu všemu se té myšlenky
neodkáže zbavit,  asi  jako �lov�k nedokáže vypudit z  mysli protivnou píse�,  která se mu v�bec
nelíbí, ale stejn� si ji musí celý den broukat.
K tomu, aby se jeho pátrání pohnulo dál, mu napomohla náhoda. Ve �tvrtek si maminka zapomn�la
doma pen�ženku a prosila ho, aby jí ji p�inesl do m�sta, ješt� než mu za�ne škola, nebo bude ten
den bez ob�da.  Paní  Rybková ob�as pracovala od �asného rána a jak sp�chala,  rozsypala si na
chodb�  kabelku,  ze  které  jí  vypadla  práv�  jedna  z  nejd�ležit�jších  v�cí.  Matyáš  jí  pen�ženku
p�inesl, to nebyl žádný problém a m�l ješt� dost �asu, aby se dostal v�as do školy.
Jaké ale bylo jeho p�ekvapení, když se vmá�knul do p�epln�ného autobusu a zjistil, že hned vedle
n�ho stojí na schodech Eleanora. Nedokázal skrýt své p�ekvapení a chvíli na ni jen tak civ�l.
„Mám ve vlasech pavouka nebo co se d�je, že tak koukáš?“ nevydržela to po chvilce dívka.
Matyáš p�emýšlel, jestli v�bec mohl �íct v danou chvíli ješt� n�co hloup�jšího, než v�tu, která z n�j
vypadla. Uklidnilo ho, že p�išel ješt� na n�kolik mnohem hloup�jších a trapn�jších scéná��.
„Ty jezdíš do školy autobusem?“ zeptal se nešikovn�.



Eleanora  tak  trochu  obrátila  o�i  v  sloup,  ale  ovládla  se  uprost�ed  grimasy  a  odpov�d�la  mu:
„V�tšinou létám vrtulníkem, ale pilot má dnes dovolenou.“
„Aha,“ zamrmlal Matyáš a asi tak sekundu uvažoval, kde u školy vrtulník p�istává a jak to, že ho
nikdy  nevid�l,  než  mu  došlo,  že  si  z  n�j  d�lá  legraci.  Než  mohl  vymyslet,  jak  danou  situaci
zachránit,  zastavil  autobus na zastávce a mezi d�ti  na schodech se nacpala starší  paní s  velkou
taškou, která se významn� rozhlížela kolem sebe a uvažovala, kam by si mohla sednout, místo aby
byla ráda, že stojí na obou nohách a ješt� k tomu na vlastních, zatímco takový Matyáš balancoval
vícemén� na jedné.
Pak už následovala zastávka poblíž školy a Matyáš musel sebrat všechnu odvahu, aby se nadechl a
oslovil dívku, která se pokoušela uniknout z jeho dosahu. Cht�l �íct Eleanoro, ale ten za�átek tak
zamumlal, že to zn�lo tém�� jako „Lenóro“. Te� si snad ješt� bude Eleanora myslet, že si z ní d�lá
legraci a nadává jí do lenoch�.
„Co je?“ �ekla spoluža�ka lehce nevrle a ješt� dodala, „V�tšina lidí mi �íká Elo.“
Matyáš se ale pochlapil a te� již siln�jším a jist�jším hlasem pokra�oval. „Cht�l jsem se zeptat na tu
kresbu v u�ebn� chemie – co ti k ní �ekl u�itel Barták? Vím, že ses ho na ni ptala.“
Ela malinko pootev�ela pusu, pak ji rychle zaklapla, ale celý její výraz se náhle prom�nil. O�i jí
zasvítily vzrušením a veškeré podrážd�ní bylo to tam.
„	ekl mi n�co v tom smyslu, a� se po�ádn� dívám a m�l pravdu, kupodivu to nebylo moc t�žké, i
když te� si p�ipadám trochu jako ve slepé uli�ce.“
„Jo, nápodobn�. Na internetu není o Vilému Hanychovi ani zmínka,“ �ekl Matyáš.
„O jakém Vilémovi?“ vykulila o�i Ela. „Myslela jsem, že jde o ten jeho prsten a o n�jaké bratrstvo.“
Te� bylo zase na Matyášovi, aby se divil. A divili se ješt� i jiní. Málokdo chápal, jak je možné, že
t�ídní outsider jde po chodníku s nejžádan�jší holkou ze školy a vesele si spolu povídají.
Popravd�  �e�eno,  Matyáš nem�l  dojem,  že by Eleanora Francová byla n�jaká úžasná krasavice.
Byla hezká, to ano a vlasy, které m�ly barvu jako srst irského setra ji �inily bezesporu zajímavou,
ale Matyáš trochu pochyboval, že by se o ni všichni tak zajímali, kdyby nem�la velice bohatého
tatínka a nebyla navíc trochu tajemná a nedostupná.
Te� ale Ela nijak nep�ístupn� nep�sobila a horliv� mu vysv�tlovala: „U toho zvláštního obrázku je
taková malá zna�ka, je tam kousek latinského nápisu, který není moc dob�e �itelný, ale je tam slovo
fraterni, což by mohlo být fraternitas, bratrstvo, jak jsem si našla. No a chvíli jsem p�emýšlela, co
mi ten znak pod tím nákresem p�ipomíná, a pak mi došlo, že u�itel Barták má na ruce prsten v
podobném tvaru. �asto jsem si �íkala, pro� takový starý pán nosí na ruce prsten. A aspo� co jsem
tak zb�žn� koukala, jsou ty obrázky shodné. A te� mi �ekni, kdo je ten tv�j Vilém.“
Matyáš jí sd�lil výsledky svého pátrání, ale p�ipadal si p�i tom dost hloup�. Byl si jistý, že jeho
stopa musí být ur�it� špatná. Ela ale nic takového ne�ekla a chvilku šli oba zamyšlen� vedle sebe.
„U�itel Barták že by byl �lenem bratrstva, o kterém si n�jaký jeho žák vyrývá n�co na lavici?“ divil
se Matyáš. „Jak by se n�co takového mohlo stát? Žák a u�itel, oba v n�jaké záhadné part�?“
„A co když jsou ty  lavice tak strašn�  staré,  že to  tam vyryl  pan Barták,  když byl  ješt�  kluk,“
nadhodila Ela.
„Jak dlouho by tam musely ty lavice ale být? Vždy� tomu je snad sedmdesát,“ zapochyboval
Matyáš.
„Je mu dokonce sedmdesát dva,“ up�esnila Ela, „našla jsem si ho na internetu pod n�jakou výstavou
motýl�, nebylo to až tak t�žké.“
„Tohle ale asi s motýly nic spole�ného nemá,“ zadoufal Matyáš. Tajemný spolek chovatel� motýl�,
to nezn�lo dost záhadn�.
„Však my na to p�ijdeme,“ prohlásila Ela a Matyáš se tak n�jak podv�dom�  narovnal a trochu
sm�leji nap�ímil hlavu. 	ekla „my“, ona, nejnedostupn�jší holka ve škole s ním po�ítá do tajného
pátrání. A Matyáš už si najednou nep�ipadal jak takový outsider. Má kamarádku a ješt� takovou,
kterou mu budou ostatní kluci závid�t.

Úterý a  �tvrtek  byly  navíc  také  dny,  kdy m�li  chemii.  Matyáš  se na ni  svým zp�sobem t�šil,
samoz�ejm�  že ne na kyseliny, které zrovna probírali, ale cht�l  si znovu prohlédnout obrázek na



lavici, podívat se nenápadn�, jaký má pan Barták prsten a navíc si dnes kone�n� vzpomn�l na to,
aby si vzal fo�ák. Takže vzh�ru do u�ebny chemie!
Jaké  bylo  ale  Matyášovo  p�ekvapení,  když  do  u�ebny  namísto  pana  Bartáka  napochodovala
neznámá mladá žena, s tmavými, na krátko ost�íhanými vlasy a obrovskými náušnicemi. P�edstavila
se jako sle�na Majorová a Matyáš�v spolusedící Kuba se tu hodinu naposledy nakrátko uchechtl.
Pak už nebyl na nic �as. Sle�na Majorová se totiž m�la jmenovat spíše Generálová, jak po hodin�
prohlásili n�kte�í spolužáci. Pobíhala po u�ebn� s mrštností srnky a energií vesmírné rakety.
Ta snad jede na palivové �lánky, naškrábal v nest�ežených pár vte�inách Kuba na cár papíru vzkaz a
podstr�il ho Matyášovi. Sle�na Majorová proklepla v rychlém zkoušení celou t�ídu, našt�stí tedy ne
na známky, vychrlila na n� spoustu nové látky, p�i tom všem provedla dva chemické pokusy a zdálo
se, že se za tu dobu sotva sta�ila nadechnout.
Když zazvonilo, m�l Matyáš dojem, že mu zvoní i v uších a hlavu m�l tak p�epln�nou informacemi,
že se zdálo, že už se mu do ní nic nevejde.
P�esto nad všemi chemickými pou�kami držela své smutné prvenství informace jediná. Pan u�itel
Barták m�l úraz, zlomil si n�jak oškliv� nohu a bude trvat dlouho, než se uzdraví. A protože m�l být
už stejn�  dávno v d�chodu, do školy se už ani po svém vylé�ení nevrátí.  Generálka,  jak za�ali
mladé u�itelce všichni záhy �íkat, je bude mít na chemii už natrvalo.
Matyáš z ní byl tak paf, že si ani nevzpomn�l na to, aby ten den vytáhl fo�ák.


