7. ãervna, celostátní deník

Pátrání po dvou ztracen˘ch chlapcích pokraãuje bez pfiestávky
uÏ druh˘ den. Hledání se z mûstsk˘ch ãástí pfiemístilo do ménû
urbanizovan˘ch lokalit v pû‰ím dosahu od mûsta. Úãastní se ho,
kromû v‰ech sloÏek integrovaného záchranného systému, speciálnû vycviãen˘ch policejních expertÛ a speleologÛ znal˘ch zdej‰ího podzemí, také velké mnoÏství dobrovolníkÛ z fiad obyvatel
mûsta a jeho okolí. Policejní vrtulník a psovodi neúnavnû proãesávají celou oblast, vãetnû lesÛ a fiíãních tokÛ. Místní krajina
charakteristická sv˘mi nebezpeãn˘mi skalisky a rozsáhl˘mi
jeskynními komplexy bohuÏel dává dÛvod k vzrÛstajícím obavám o Ïivot obou bratrÛ a velmi komplikuje jejich hledání. Vy‰etfiovatelé v‰ak dále vûfií v hypotézu o dobrovolném útûku hochÛ
z neutû‰eného rodinného prostfiedí. UÏ pfied nûkolika mûsíci se
totiÏ oba chlapci pokusili o útûk z domova. Byli zastaveni jen
kousek za mûstem s baÈÛÏky pln˘mi hraãek a knih, kdyÏ se
snaÏili dostat se autostopem za matkou a babiãkou. V‰ichni tak
doufají v brzk˘ návrat obou „uprchlíkÛ“ a ‰Èastn˘ konec tohoto
pfiíbûhu. Vyz˘váme na‰e ãtenáfie, pokud mají k pfiípadu jakékoliv informace nebo se domnívají, Ïe spatfiili pohfie‰ované bratry,
aby se bezodkladnû obrátili na svou nejbliÏ‰í policejní stanici.
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Oba chlapci jsou v tûchto kritick˘ch hodinách v my‰lenkách
a modlitbách nás v‰ech.

„To… je… dob… dobfie. Táta na… na… nás… bude moc…
hrdej!“
„Myslí‰, brácho? Îe se nebude zlobit? Já jsem ti chtûl pomoc,
ví‰? Nechtûl jsem tû v tom nechat. JenomÏe jsem moc malej.
A hloupej. Ach jo! Úplnû hroznej ne‰ika. Asi jsem mûl bûÏet pro
pomoc, Ïe jo? Ale já mûl fakt strach, Ïe ti ublíÏili. Îe jsi mrtvej.
Volal jsem tû a ty ses nehejbal. PromiÀ, brácho, já vím, Ïe jsem
osel.“
„Nej... nejsi… ty... ty jsi… super... brácha… jsem… rád…
Ïe… jsi… tu… se mnou.“
Byl jsem ‰Èastn˘. Fakt ‰Èastn˘. Dal jsem mu pusu na ãelo.
Chtûl jsem, aby si kousnul su‰enky, ale nechtûl.
„Mám... Ïí... ÏízeÀ.“
„Já taky. Ale neboj se, ten pán s tou paní ‰li volat posily a za
chvíli si pro nás pfiijdou. ¤íkali, Ïe táta s mámou uÏ jsou na
cestû. A pfiikryli nám díru prknama, aby na nás nepr‰elo.“
„Tak… já… já… já… je‰tû… vydrÏím.“
„Jo. VydrÏ.“
Pak usnul. LeÏel jsem vedle nûj, abych ho zahfiál. Je moc studen˘.
Teì zkusím otevfiít tu lahviãku, co mi hodil ten pán. Je divná,
celá sklenûná a nemá Ïádn˘ ‰punt nebo víãko. UÏ jsem takovou párkrát vidûl, ale jenom v televizi. Ve filmech o doktorech.
Asi to bude léãivá doktorská lahviãka. Ten pán povídal, Ïe ji
máme vypít a Ïe nás pfiestane v‰echno bolet. MoÏná je to nûco
jako Ïivá voda. Dá nám sílu a budeme jako Spiderman. To by
bylo super, mohl bych zkusit vy‰plhat znovu aÏ tam nahoru,
protoÏe by mû uÏ nebolela ta hloupá noha. A brá‰ka by pfiestal
kfiiãet a chrãet. Fakt myslí‰, Ïe nás ta lahviãka mÛÏe uzdravit?
Já tyhle vûci neznám. KdyÏ mám horeãku, vÏdycky mi dává
prá‰ek maminka. A sirup na ka‰el. Ten je moc dobr˘, hned

Je mi smutno. Tak divnû smutno. UÏ nechci breãet, ale nejde mi
pfiestat. Nûkam ode‰li. âekám uÏ tak dlouho, Ïe se vrátí. Ten
pán mi slíbil, Ïe táta s maminkou uÏ jsou na cestû. JenÏe pofiád
nepfiichází. Venku uÏ je asi znovu den. Poznám to podle toho,
Ïe mezi tûmi dvûma prkny, co ten pán poloÏil na díru, je malá
skulinka. A tudy sem teì tro‰ku svítí sluníãko. Jenom jeden
paprsek, ale vidím ho.
Sly‰ím ‰tûkat Hektora. UÏ není tady u díry. Je nûkde zavfien˘.
Nûkde blízko. Pofiád nám chce pomoct, ale oni ho neposlouchají.
Brá‰ka spí, obãas chrãí. On vÏdycky tak nahlas d˘chá, chvíli
jo a chvíle ne, aÏ mu zaãne rachotit v krku. Jako by se dusil
a blinkal dohromady. Skoro, jako kdyby mu nûkdo sedûl na
bfií‰ku, chápe‰? Jsem rad‰i, kdyÏ je zticha, protoÏe, kdyÏ chrãí,
nahání mi strach. Ale kdyÏ je dlouhou dobu zticha, také mám
strach, protoÏe se tu cítím úplnû sám a bojím se, Ïe brá‰ka uÏ
tu se mnou není. V té tmû ho ani nevidím. Tak do nûj tro‰ku
strãím. On se vzbudí a otevfie oãi, úplnû moc dokofián a zaãne
chroptût je‰tû víc. Nûkdy i kfiiãí. Ale ne slova. Jenom five. A breãí.
Tak hroznû nahlas, Ïe si musím zacpat u‰i, protoÏe pak se
bojím je‰tû víc. MÛj brácha nikdy nepláãe. Já vím, Ïe ho nûco
hodnû moc bolí, ale jak mu mám pomoc? Kdy uÏ si pro nás pfiijdou?
V noci jsme spolu je‰tû mluvili. To mu bylo tro‰ku líp. Brá‰ka
mi ‰eptal.
„Bo… jí‰… bo… jí‰… se?“
Zavrtûl jsem hlavou. My dva pfiece zvládneme v‰echno. PokaÏdé jsme je v‰echny zmydlili, nikdo na nás nemûl. Nikdo
z party nás nikdy nepfiepral.
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bych ho teì vypil celou lahev. MÀam! Mám hrozn˘ hlad. Úplnû
se mí svírá bfií‰ko. Je‰tû mi zbyla pÛlka su‰enky v kapse, ale ta
je pro brá‰ku, aÏ mu bude líp. Já uÏ nemám nic.
Nevím, jak se ta lahviãka otvírá. Asi musím ulomit ten horní
konec ze skla, viì? Tak já to zkusím. Mám tro‰ku strach, abych
to nepfiehnal. Aby mi nepraskla v ruce. ProtoÏe skoro vÛbec necítím prsty, nemÛÏu je oh˘bat a hroznû bolí. Mám je celé odfiené,
a jak se mi utrhly nehty, jsou tam jenom velké strupy s hlínou.
Tak já trochu zmáãknu to sklíãko a uvidíme. Jé, to jde jednodu‰e! Jenom lehce to prasklo a je hotovo. Nevycákla ven ani
kapiãka.
Ta voda uvnitfi smrdí po nemocnici. To bude urãitû léãivá.
Nejdfiív dám brá‰kovi, zase zaãal chrãet. Nechce se vzbudit, ani
kdyÏ do nûj dloubu. Musím mu otevfiít pusu prstama. Je celá
suchá, jako drátûnka na nádobí. Naliju mu dovnitfi pÛlku té léãivé vodiãky. Myslí‰, Ïe to staãí? Rad‰i tfii ãtvrtû, viì, on je pfiece
vût‰í neÏ já. A víc ho to bolí. Moc se mi to nedafií. Brá‰ka trochu
chrochtá a ta vodiãka stfiíká v‰ude kolem. Jako kdyÏ obãas prská
v kohoutku v koupelnû a táta nadává, Ïe zas není tlak v trubkách. Musím mu pfiikr˘t pusu rukou, aby v‰echnu tu Ïivou
vodu nevykuckal. DrÏím pevnû, jak to jde. Koneãnû se brácha
vzbudil. Má vyvalené oãi a mrská sebou. On neví, Ïe mu dávám
Ïivou doktorskou vodiãku, která nás zachrání. SnaÏí se cukat
hlavou, ale já ho drÏím, neboj se. Koneãnû jsem usly‰el, jak
polknul. Teì bude zase zdrav˘ a siln˘. Pomalu se pfiestává h˘bat. UÏ sebou nemrská. MoÏná ta vodiãka funguje fakt rychle.
Tak já vypiju zbytek. Brrr! To je ale hnus! Hroznû hofikej hnus!
AÏ se mi zkroutil jazyk. Najednou pocítím teplo. To je tak divn˘.
Pomalu mi jde od nohou aÏ k hlavû. Koneãnû teplíãko! UÏ se
netfiesu. A noha uÏ tolik nebolí, ani prsty. V‰echno kolem je
mûkké a hodné a teplé a hroznû pomalé. I kdyÏ jenom mrknu,

trvá to dlouho, moc dlouho. Vidím svoje fiasy, jak jdou pomalu
dolÛ, úplnû pomaliãku, potom se na stra‰livû dlouho zastaví
a pak jdou zase pomalu nahoru. Cítím se tááák dobfie. Jsem
doma v post˘lce. Mám teplou pefiinu a jsou tu v‰ichni se mnou.
Mamka a táta a babiãka. I brá‰ka a sestfiiãka. A maminka mi
pfiinese rohlík s marmeládou aÏ do postele. S tou jahodovou
od babiãky, to je ta nejvût‰í dobrota na svûtû! Sním ho a pak
dal‰í a pak je‰tû dal‰ích deset. A vypiju naráz celou konvici
kakaa. Jsem tak ‰Èastn˘, maminko, Ïe jste si pro nás pfii‰li. Îe
se nezlobíte. Já uÏ se nikdy nepoãÛrám. Slibuju. Teì se usmívám a mám tûÏko v hlavû. Pfiíjemnû tûÏko. Brá‰ka uÏ znovu spí.
Pûknû ho obejmu, takhle nám za chvilku bude obûma teplo.
D˘chá potichouãku. Úplnû slabounce. Asi je mu líp. Nechroptí,
ani sebou nemlátí. Budu ho hladit po vlasech, aspoÀ chvilku,
neÏ usnu i já, aby nemûl zlé sny. A aÏ se vzbudíme, budou z nás
Spidermani.

Tátu dneska vysl˘chali. Dlouho. Moc dlouho. Byl tam pan policajt slaboduch˘ a pak je‰tû spousta dal‰ích dÛleÏit˘ch pánÛ.
Pfiijeli sem z hlavního mûsta, aby nás pomohli najít. Paní psycholoÏka, dva páni kriminalisté, jeden ple‰at˘ s dvojitou bradou a druh˘ s velk˘mi br˘lemi, co zná v‰echny kníÏky o zákonech úplnû nazpamûÈ. A je‰tû pan státní zástupce. To nevím,
co znamená. Jmenuje se Vlk, ale vypadá spí‰ jako zajíc. Dávali
tátovi spoustu otázek. Byl s nimi na policejní stanici aÏ do tmy.
V‰ichni ti dÛleÏití pánové se ho ptali pofiád dokola a dokola na
to samé. Kdy nás vidûl naposledy? Co dûlal mezi 21:30 a 23:30?
Proã nahlásil na‰e zmizení aÏ ráno? A táta jim odpovídal pofiád
to stejné. „To se mû snaÏíte nachytat, nebo co? VÏdyÈ uÏ jsem
vám to fiekl snad stokrát! Kluky jsem vidûl ráno, neÏ ‰li do ‰koly.
DomÛ jsem se vrátil veãer v osm a nebyli tam. Tak jsem je ‰el
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hledat. Co byste asi dûlali vy na m˘m místû? Prolejzal jsem tohle zpropaden˘ mûsto skrz naskrz. AÏ skoro do pÛlnoci. V‰ichni
mû vidûli. Pak jsme jeli s mojí b˘valou Ïenou nahlásit jejich zmizení, ale poslali jste nás domu, Ïe máme pfiijít aÏ ráno. Hergot,
to je jak u blbejch!“ Necítil se s tûmi pány dobfie. Potil se a musel se moc drÏet, aby se na nû nerozãílil. On jenom chtûl, aby
nás hledali. Hned. „Ztrácíte tu se mnou zbyteãnû ãas. Pomozte
mi je najít, kruci! Musej bejt nûkde tady! Na veãer by se nikdy
nevydali za mûsto. Prcek má strach ze tmy. ¤íkám vám, Ïe jsou
nûkde tady! Musíme prohledat starou fabriku, klá‰ter, ty zasypan˘ sklepy a v‰echny ruiny za námûstím. Jsou tam venku uÏ
dva dny, já tady nemÛÏu kvÛli va‰im hloup˘m otázkám jen tak
sedût a ãekat! Proboha svat˘ho, jsou to moje dûti!“
To ale asi nemûl fiíkat. Tihle pánové jsou moc studovaní. Oni
mají vÏdycky pravdu, i kdyÏ ji nemají, a úplnû nejvíc nesná‰ejí, kdyÏ jim nûkdo odmlouvá. Ten pan Vlk, co celou dobu jen
kroutil hlavou, aby v‰ichni vidûli, Ïe on niãemu nevûfií, a obãas
se kysele usmál jedním koutkem pusy, pra‰til hned zápisníkem do stolu. Chtûl asi vypadat jako siln˘ chlap z filmÛ, ví‰?
Dûlávají to tak. Ale nevypadal. Ani jako siln˘ chlap, ani jako
vlk. Vypadal pofiád jako zajíc s velik˘ma u‰ima, nosem trochu
nahoru jako prasátko a dlouh˘ma zubama vepfiedu. Takov˘ma, jako má Helenka. Ty, co mÛÏou kousat uÏ pfiedtím, neÏ
si dá‰ jídlo do pusy. Pfiedkus se tomu fiíká, povídala paní uãitelka. Sednul si naproti tátovi, mraãil se a na krku mu byly
vidût Ïíly.
„Drah˘ pane, urãitû nejste v situaci, abyste nás uãil dûlat na‰i
práci. Víte vÛbec, kdo já jsem? To jste se mûl víc snaÏit jako rodiã a dneska bychom tu vÛbec nemuseli b˘t! Nemám pravdu?
TakÏe se hezky uklidníme a projdeme si v‰echno je‰tû jednou
od zaãátku. A pak znovu. A znovu. Kolikrát já uznám za vhodné.

Já! Ne vy. A radil bych vám ve va‰í pozici, abyste plnû spolupracoval.“
Tátu pustili domÛ aÏ za tmy. Maminku jen o chvíli dfiív.
Potkali se pfied policejní stanicí. V‰ude tam bylo plno pánÛ novináfiÛ s foÈákama a not˘skama. Ale také tûch dÛleÏit˘ch reportérÛ z televize, co pfiijeli velk˘ma dodávkama s velk˘ma videokamerama a velk˘ma mikrofonama. Tihle v‰ichni o nás teì
mluví, ví‰? Ve v‰ech zprávách. To je super! To uÏ nás urãitû brzo
najdou. KdyÏ maminka s tátou vy‰li z brány, v‰ichni se na nû
tlaãili. Fotili je ze v‰ech stran. V‰ude to cvakalo a bl˘skalo. Byly
tam takové krásné sleãny, co mrkaly hroznû dlouh˘ma fiasama
na videokamery a strkaly mamince pfied pusu chlupaté mikrofony a ptaly se na hlouposti. Jak se cítí. Kde myslí, Ïe mÛÏeme
b˘t. Jestli vûfií, Ïe jsme utekli sami, nebo nám nûkdo ublíÏil. Co
jim asi mohla odpovûdût? Bylo tam tak plno, Ïe chudák
maminka nemohla ani projít. Celá zmatená, rozcuchaná a ãervená. A gumová. Musela si vzít asi hodnû tûch kapiãek na
uklidnûní. UÏ dva dny nespala a vÛbec nic nejedla. Ma-minka
na‰e milovaná! Já bych ji hned obejmul, dal ‰típavou pusu a
ochránil bych ji pfied tûmi v‰emi zl˘mi novináfii. Kdybych mohl.
Ale ona tam byla úplnû sama. V‰ichni do ní strkali a fotili ji.
Jako v ZOO, chápe‰? Co nejvíce zblízka, aby bylo dobfie vidût,
jak se jí lesknou oãi a jak kouká do prázdna. A jak jí te-ãou slzy
po tváfiích. Ale netekly, protoÏe kdyÏ maminka bere ty kapiãky,
neumí plakat.
KdyÏ vy‰el z brány i táta, hned ji vidûl. Oni uÏ se dlouho nemají rádi, ale pro tátu je maminka pofiád na‰e maminka. Mlátil ji, kdyÏ pil, to jo, ale to nebyl on. Ani si to nepamatuje. Teì
uÏ nepije a nemÛÏe pfiece nechat, aby si na maminku tihle cizáci z mûsta vyskakovali. Hned je zaãal rozhánût rukama. Musel
je odstrkovat silou na v‰echny strany, aby vytáhl maminku ven.
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PánÛm novináfiÛm to nevadilo. Utíkali za nimi. Fotili dál. „Ber to!
Ber to!“ kfiiãel na svého kamaráda s videokamerou ten, co stál
na stfie‰e dodávky. Ostatní se pfiidali a hulákali jeden pfies druhého: „Proã utíkáte? My jsme tu, abychom vám pomohli! Vy nechcete, abychom vám pomohli? Jak si to máme vysvûtlit? Vy
nechcete, aby se vám synové vrátili? Tajíte nûco?“ Nechtûli je
nechat b˘t. Proã tak otravujete tátu s maminkou? Proã nás nejdete hledat? My jsme tu sami a máme hlad a ten tlustej pán
s paní se pofiád nevrací.
Táta naloÏil maminku do auta, zabouchl dvefie a jel rychle
pryã. Na nikoho se ani nepodíval. Hned za v˘fukem stál pan
videokameraman s jednou z tûch krásn˘ch sleãen. S tou nejvíc pomalovanou, co mûla rty celé lesklé a divnû nafouklé, jako
kdyÏ si rozsekne‰ pusu o hokejku, a chemlonové vlasy, jako panenky na‰í ségry. Ve zprávách veãer pak ta sleãna stála uprostfied koufie z v˘fuku na‰eho starého volvíãka a vyprávûla z obrazovky: „A tady vidíme oba rodiãe ztracen˘ch chlapcÛ, jak v rychlosti opou‰tûjí policejní stanici. Byli vysl˘cháni nûkolik hodin
t˘mem policejních odborníkÛ na pátrání po nezletil˘ch. Podle
státního zástupce pfiítomného v˘slechÛm do‰lo dnes ve vy‰etfiování k v˘znamnému posunu. Dal‰í informace nám ov‰em
neposkytl. Po opu‰tûní budovy se otec ani matka ztracen˘ch
chlapcÛ nechtûli k na‰im dotazÛm vyjadfiovat. Pfiedev‰ím chování otce obou pohfie‰ovan˘ch hochÛ bylo vÛãi vy‰etfiovatelÛm
i nám, pfiítomn˘m novináfiÛm, neumûfienû agresivní, aÏ v˘hrÛÏné. My zde v‰ichni chápeme, jak musí b˘t tyto okamÏiky
pro celou rodinu tûÏké, a stále doufáme ve ‰Èastn˘ konec. Pokud nemáte dal‰í otázky, pfiedávám slovo zpût do studia.“

VÛbec nic, ani kapiãka. A z prstÛ mi pofiád tekla krev, jak jsem
si vylámal nehty. A odfiel kÛÏi na kloubkách, aÏ byla vidût kost.
Staãilo tro‰ku pohnout prstama a znovu mi tekla. Ale teì uÏ ne.
H˘bu prstama, ty ranky se otevfiou, ale krev je jako lepidlo. Neteãe. Jenom se lepí. MoÏná uÏ se ze mû stává Spiderman. Za
chvilku budu moct udûlat z té lepivé krve vlákno jako pavouci,
z nûj pak pevnou síÈ, a po ní vylezu aÏ nahoru a zachráním
sebe i brá‰ku. Jen kdyby mû v‰echno tolik nebolelo.
Mám úplnû slepenou pusu. A hroznou ÏízeÀ. Dûsnû velkou
ÏízeÀ. Maminko moje, já potfiebuju pít! Kde jste v‰ichni? Já uÏ
nemám sílu! UÏ nechci! Zkusím znovu kfiiãet, ale nejde mi to.
V kapse mám uÏ jenom tuÏku a bloãek na slovíãka z angliãtiny.
Su‰enku uÏ jsem dojedl. Já vím, Ïe to byla brá‰kova pÛlka.
Já mu ji neukrad! Fakt ne! Chtûl jsem mu ji dát. Ale on se nechce vzbudit! Pofiád jenom spí. Já mu ji nadrobil do pusy, protoÏe jsem myslel, Ïe ty drobky spolkne. Zavfiel jsem mu pusu
rukou, ale nic. Ani se nevzbudil. Pak byla dal‰í noc a dal‰í ráno
a já jsem mu zkontroloval pusu a on tam tu su‰enku je‰tû mûl.
VÛbec ji nesnûdl. A já mám hrozn˘ hlad. Tak jsem mu ty drobeãky zase z pusy vyndal, kdyÏ on je nechce, a snûdl jsem je
sám. Chutnaly moc divnû. Tak nûjak kysele. Jako kvasnice.
Ale slibuju, Ïe aÏ budeme zase nahofie, koupím brá‰kovi deset
su‰enek a je‰tû pytlík bonbónÛ. Já nejsem zlodûj!
Sly‰ím v˘t Hektora. Je nûkde zavfien˘ jako my, ale nepfiestává
‰tûkat. Vûrn˘ pejsek! Nikdy nás neopustí. Nevím ani, jak vypadá. Pfiedstavuju si ho jako ty obrovské psy, co zachraÀují lidi
na horách. Bernard˘ni. Urãitû to bude velik˘ bernard˘n. Cel˘
uslintan˘ a chlupat˘, s krásn˘ma oãima. Poãkej, poãkej, aÏ
odtud vylezu, chlupáãi. Obejmu tû kolem krku a nechám si od
tebe olízat cel˘ obliãej. A budu ti nosit kaÏd˘ t˘den ‰pekáãky.
VÏdycky v pondûlí, ví‰, protoÏe to jsou nejãerstvûj‰í.

Zase je tro‰ku vidût. Tou ‰kvírou nahofie mezi prkny sem vlezlo
paprsek svûtla. Ví‰, co je divné? Îe breãím, ale neteãou mi slzy.
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Asi nûco napí‰u. Mám tuÏku a mám bloãek. A teì je i trochu
vidût. Já vím, Ïe nás tady maminka s tátou nenechají. Îe uÏ
brzy pfiijdou. Ale tfieba budeme spát nebo budeme moc slabí
a nemocní a nebudeme moct mluvit. A co kdyÏ nás najde nûkdo cizí? Kdo nás nezná a neví, Ïe nás hledají. A nebude vûdût,
kdo jsme. To by pak ani nemohl zavolat na‰im rodiãÛm, Ïe nás
na‰el. A oni by se dál strachovali. Pak by se táta tfieba rozzlobil,
Ïe jsme mu nedali vûdût vãas, ví‰? Nebo i ten cizí pán, co nás
najde, by se mohl rozãílit, co tu dûláme na jeho pozemku.
Napí‰u jim. Napí‰u, jak se jmenuju já a jak se jmenuje brá‰ka.
A také jméno maminky a táty a na‰í adresu. No a také, proã
jsme tady. Jak nás sem shodili a uÏ se pro nás nevrátili. A myslí‰, Ïe mám napsat i o tom tlustém pánovi, co nás pfiikryl tûmi
prkny? Asi jo, viì? Napí‰u jim, Ïe uÏ tu jeden pán a jedna paní
byli a Ïe ‰li pro pomoc, ale Ïe se nevrátili. Tak aby hledali i je,
protoÏe se jim urãitû také nûco stalo. Tak a teì se podepí‰u. A nakreslím srdíãko pro maminku.

12. ãervna, veãerní zpravodajství

JiÏ ‰est˘ den trvá celostátní pátrání po dvou ztracen˘ch bratrech, do kterého se mezitím zapojili profesionálové i dobrovolníci z celého kraje. BohuÏel prozatím zcela neúspû‰nû. Ani psovodi, ani noãní hledání helikoptérou a termokamerou nepfiineslo
do vy‰etfiování tohoto tolik bolestivého pfiípadu Ïádnou novou
informaci. MuÏi v uniformách dále bez chvíle oddechu proãesávají metr po metru ‰iroké okolí mûsta a nevzdávají se nadûje, Ïe
chlapci stále je‰tû mohou b˘t nalezeni Ïivi a zdrávi. Za to patfií
tûmto odváÏn˘m stráÏcÛm zákona, ktefií neváhají nasadit v tûÏkém terénu své vlastní Ïivoty, ná‰ obdiv a veliké díky. BohuÏel
nadûje na pfieÏití dvou mal˘ch chlapcÛ se s kaÏdou dal‰í hodinou
ztenãují a po t˘dnu od jejich zmizení se vy‰etfiovatelé zaãínají odklánût od pÛvodní teorie dobrovolného útûku. Po tak dlouhé dobû
by bratfii jistû byli jiÏ nûkde spatfieni, hlad a chybûjící finanãní
prostfiedky by je donutily vrátit se nebo se obrátit na nûãí pomoc. Teorie, Ïe jedenáctilet˘ a tfiináctilet˘ chlapec by pfieÏili cel˘
t˘den sami v pfiírodû daleko od lidské civilizace i pátracích akcí,
nebo se dokonce ukr˘vali kdesi v ulicích mûsta, aniÏ by si jich
nûkdo v‰iml, je velmi nepravdûpodobná. Znovu byli vyslechnuti
oba rodiãe i jejich noví partnefii.

