
Velitelka. 
 

Narušitelé chodili vždy a pouze z Německa, tedy z NDR. U naší roty v pravé části úseku 
signální stěna kopírovala hranici. V levé části úseku sice signálka hranici nekopírovala, ale 
nikdy se nevytvářela hloubka střežení lidskou silou příslušníků PS. První instancí, která po 
celé části úseku roty vytvářela hloubku střežení, byla Pomocná stráž PS. Byli to takzvaní 
pomocníci, tak jak měla pomocníky VB. Naše rota měla asi tak padesát pomocníků. 
Většinou zaměstnanců státních lesů - těžaři, lesní dělníci, řidiči, jiní civilové, i pár žen. S 
pomocníky se udržoval velmi dobrý vztah. Byly to naše další oči a uši. Na rotě měli vždy 
dveře otevřené. 
 

Aby byla pro ně spolupráce atraktivní, pořádaly se pro ně každý měsíc střelby. Jednou 
pistolové, potom samopaly a pak i lehké kulomety. Z těch kulometů měli dost velké bobky. 

Z pešuňku se prášilo, ale terče netrefil každý. Ale nebylo cílem, aby všichni nastříleli, ale 
šlo o upevnění vztahů. Zaměstnání bylo řízeno tak, jako střelby VZS. Mimo střelby se 
pořádalo každý měsíc setkání pomocníků s velením roty. Zpravidla v tanečním sále hotelu. 
A tak formou přátelské besedy jsme zjišťovali, co se v úseku roty v lese změnilo, kde se 
vyskytují neznámí lidé, kde kdo a co viděl podezřelého. Vlastně se jednalo o zpravodajskou 
činnost. Na tyto setkání brigáda uvolňovala peněžní prostředky proti fakturám na pohoštění. 
Jednalo se v podstatě o večeři s jedním pivem. 
 

A setkání trvalo hodinu, dvě a pak přesun do lokálu k volné zábavě. Proč jsem u toho byl i 
já, to jsem byl ještě velitel čety, mi vlastně dochází až dnes, kdy píši tyto řádky. Zcela jistě v 
tom měla prsty velitelka a nebo se ZVP nechtělo a musel jsem ho zastoupit, ale spíše to 
první. 
 

Vyrazili jsme z roty Gazem 69 v sestavě: velitel roty, velitelka - jeho žena, učitelka z 
mateřské školy, přítelkyně velitelky a moje maličkost. Seance začala tak v osmnáct hodin, 
kolem dvacáté byl konec a pak přesun směr lokál. Asi osm, deset pomocníků zůstalo s námi, 
srazili jsme stoly a začalo to pivem. A protože já pivo moc nemusím, dával jsem dvojky 

bílého. Někteří pomocníci se chtěli zavděčit a tak rozjeli kolotoč moskevské vodky. 
Ale čas je neúprosný, desátá odbila a civilové museli ráno do práce a tak se jeden za druhým 
vytráceli. Do samého konce té vodkové bouře zůstali jen asi dva. 
 

Zavíračka. Všechno ven. A pan hoteliér povídá, tady pište, co jste vypili a zítra mi to 
zaplatíte, já jdu spát… A tak výčepním se stala velitelka a já byl pinkl. A jak jsme už tak 
byli pod parou, slovo dá slovo, upřený pohled si žádá chtivý pohled, letmé zavadění o ruku 

je opětováno a tak začíná ta hra motýlů. No to obletování i seance trvala do půl druhé. Ale 
to už moje ruce a ruce velitelky končily na nepatřičných místech. Velitel už má dost i já 
mám dost. Velitelka dělá závěrečný účet - pochází totiž z hospody. Necháváme za útratu, 
řidič budíček a jede se domů, ráno je den. 
 

A tak Gaz drandí směr rota. Alespoň jsem i to myslel. Po cestě pomalu usínám, opici mám 
jako vyšitou. Ale co to, míjíme rotu. Hlásím se… Zapomněli jste mě vyložit! Ale 

nezapomněli, dí velitelka, ještě si dáme u nás kafe. Už je mi to celkem jedno, ještě že byla 
moje četa ve službě, někde se zašiju a schrupnu… Jsme před domem velitele a velitelky. 
Jdem na to kafe. 

No kafe jsme od velitelky dostali, ale dobře mi neudělalo, spíš naopak. Za chvíli běžím na 



dvorek, káva udělala své. „Házím meč“ jak o závod. Ujímá se mě velitelka. Ukládá mě v 
kuchyni na otoman. Poklízí ze stolu. Mezi tím velitel s učitelkou mizí v ložnici. Za chvíli se 
z ložnice ozývá slabé naříkání. Boha no, no to, no to musí pocházet od jediného. Od čeho? 

No řekněme si to s majorem Terazky z Černých baronů: „Do boha oni tam jebů!“ 

 

A mezi tím má velitelka uklizeno, nechává svítit jen nad linkou a přisedá ke mně. Tak jak je, 
ptá se. No už je to lepší pravím. Čumím, velitelka si přilehá. Buď to chtěla, nebo nechtěla, 
ale spíš chtěla. To mi neměla dělat, co si mám počít s rukama? No nechávám je dělat, co jim 
napadne. A napadly je věci. Já nelíbám, zvracel jsem, ale ty ruce, no co ty si dovolovaly, to 
by jste nevěřili. Začaly nahoře. Věřte nevěřte byly tak drzé, že za chvíli jsou růžová poupata 
osvobozena od vězení podprsenky. No ale ony si nedaly pokoj, chtějí víc a víc. Odpor je jen 
předstíraný. Za chvíli měly ty potvory to, co chtěly. Krásně vypouklý Venušin pahorek, 
houští jen poskrovnu, tak se derou dál. Jedna končí na Venušině pahorku, spíše před ním a 
vyvíjí mírný tlak, ale ta druhá potvora sklouzává do údolí lásky. Chvíli se zastavuje, 
seznamuje se s protějškem a tlačí se dál a dál až kam je cesta volná. Prstíček průzkumníček 
má hody, řádí jako pominutý tak dlouho až je vše připraveno. Vedle v ložnici je ticho, jen 
šeptání je slyšet, potvory poslouchají. Ale to už mi v ten okamžik je jedno. 
 

Propadám se do hlubin těla velitelky. Jsem vítaný, protiakce je usilovná, zadeček sebou 
zmítá, všade je krásně kluzko. I já zmítám svým tělem. Přírazy jsou tak silné, že mám obavy 
o naše stydké kosti. Tempo se zvyšuje. Velitelka mě bere za ruku a dává si ji na ústa. Úpí, já 
stejně tak v očekávání té sladké bolesti či radosti. Dává mi ruce na hýždě a tiskne mě do 
sebe. Mozek zapracoval. Mohutné vzepětí. Vytrhnu se z lůna lásky a vlna za vlnou mě 
opouští má bílá krev. Je jí všude, na prsou na bříšku... to se mi ulevilo, že neskončila tam, 

kde neměla. Přerušení. Utřeli jsme se nějakým svrškem velitelky.  
 

A vtom to přišlo. Nahý běžím na dvorek a znovu zvracím, ale již jen trochu. To bylo z toho  
rozrušení. Rychle se vracím, je zima. Ale co vidí oči mé. Ten nádherný Venušin pahorek, 
pěkná stehna, prsa tak za 2. Vrhám se na velitelku jako zvíře. Ruka opět končí v údolí lásky. 
Kdyby mohla skončila by až u bodu G... Pokračování... Tentokrát končím já dole. Nápich. 
Bože to je jízda. Pomlaskávání je zřetelně slyšitelné. Vůně lásky prosytila vzduch v 
kuchyni. Napětí se stupňuje vdechy a výdechy dosahují intenzity běhu na 1 km ve finiši. Už 
to přichází, zpomaluji, abych si vychutnal tu slast před konečným řešením co s tím a kam s 
tím? Čím, no mou bílou krví. Stupeň vzrušení je maximální, teď, teď! Zakončení opět 
oboustranným orgasmem. V posledním okamžiku strhávám velitelku ze sedla koně, abych ji 
zachránil.  Či abych zachránil sebe? To byl den a noc. Je skoro ráno. Musím vypadnout, aby 
mě hlídky, co chodily kolem neviděly. Loučím se. Jsem vřele vyprovozen. 
 

To zakončení při prvním milování však ve mně vzbudilo takovou nedůvěru či obavu, že 
jsem dělal všechno pro to, abych se kontaktům s velitelkou vyhnul. Když přišla na rotu na 
film, raději jsem na film nešel. A všemohoucí osud mě vysvobodil. V kinosále běží nějaký 
blbý film, vracím se kolem desáté odněkud, prostě odněkud a jdu spát. Vyšlápnu do 
podkroví roty, na chodbě se nesvítí, když nejsem na pokoji. Pode dveřmi je vidět světlo. Že 
bych zapomenul zhasnout? A tak „mír nichts, dir nichts“ otevřu dveře do pokoje, nikdy jsem 
nezamykal. Peníze jsem měl na Poštovní vkladní knížce na heslo.  Boha, první co vidím 
jsou nohy ve výšce. Zůstal jsem jako zkoprnělý. No ty lidi co leželi na mé posteli vyskočili. 
Nevěřím. Kolega, velitel první čety, co sloužil DDRa si to rozdává s velitelkou, pistol na 
prdeli. No velitelka mě má jištěného, ale kolegu mám v hrsti. Souložit ve službě? To je 



možné jen v Černých Baronech. 
 

No samo, že jsem ho nebonznul, ani jeho holce, budoucí manželce jsem to neřeknul, ale 
začal jsem se případem více zabývat. Náš výkoňák byl pán ve středních letech. Mě jako 

příteli přiznal, že chtěl, ale velitelka mu nedala.  Ale děla se taková zvláštní věc, taková 
nenormální. Dřív ani v pozdějších časech se nic takového u nás na rotě nedělo. Naproti rotě 
byly garáže a před nimi plac na parkování tak čtyř aut. Z ničeho nic, na place parkuje Gaz 

kontráše. Na tom by nebylo nic divného, přijel si vyslechnout své donašeče z řad VZS. Ale 
on tam stál i v deset večer. A celý týden stejně. No co tady ten kontráš ometá? No a příští 
týden zase zpravodajec a zase celý týden. A ten kolotoč běžel několik týdnů. To už jsem byl 
v pozoru. Chodil jsem na prověrky a pozoroval. U velitele se stále tlumeně svítilo. Už jsem 
na to přišel. Co je grupáč, to tehdy nikdo nevěděl, ale v praxi se v domečku velitelky 
provozoval. A tak i já jsem byl jedním z účastníků. Možná jsem byl hloupý, že jsem to 
přetrhnul. Možná měla velitelka pesar a nemusel jsem mít strach. Možná jsem neměl 
vyskakovat z rychlíku a plnou nálož uložit tam kam od přírody patří. Možná. 
 

A celá záležitost a žádostivost velitelky a velitele skončila neslavně. Byla tak náruživá, že v 
nepřekonatelné touze po sexu nakonec odchytávala hlídky, záklaďáky, kteří šli v noci ze 
služby. No vojáci se pochlubili kamarádům a ti dalším kamarádům. A mezi kamarády měl 
kontráš svá očka a ouška, tak že se to k němu rychle doneslo. Ti pak se zpravodajcem na 

velitelku s velitelem ušili nějakou boudu a byli s velkou slávou přeloženi na Znojmo. 
 

A tak skončili Swingers na hranici s DDR, ale setkání s PS PS se konala dále. Ale nový 
velitel na tahy neměl buňky. Byl to rodinný typ ale jinak velmi hodný chlap. Do konce jeho 
dnů jsme byli přátelé a stále mi říkal Zdééňku. Dosloužil u Policie. 
 

Vlastní zážitek sepsal Holek Zdeněk. 


