
List Velimíra z Kročova synovi

  
        ilý synu,
všichni víme, že již dlouho nepobydu na tomto světě a brzy se odeberu  
za svými předky spočinout navždy v klidu a míru. Můj život byl dlouhý, 
plný snahy udržet a pozvednout náš slavný rod Zajíců.  
Jestli se mi to podařilo, musí posoudit jiní. Další osud rodu je ve tvých  
rukou, můj synu. Snažil jsem se tě dobře vychovat a vést tě,  
abys vždy ctil náš rod snad více než vlastní rodinu.  
Učil jsem tě, že svět není jednoduché místo k žití a že lidské plémě umí 
dělat velké zázraky, ale i temné hříchy. Vedl jsem tě k opatrnosti a rozvaze. 
Někdy, a doufám, že nikdy příliš moc, jsem tě chránil.  
Nyní, už budeš na vše sám. A já věřím, že budeš lepším vůdcem rodu,  
než jsem byl já.  
 
Tvé vladykování nebude od začátku lehké. Poslední dobou se svět kolem nás 
rychle proměnil. Všude to vře a bublá. Je to, jako bys vařil polévku v příliš 
malém hrnci. Když ji budeš míchat pomalu, asi se ti připálí a nepochutnáš si. 
Když ji budeš míchat hodně, možná část vyšplíchneš a budeš mít brzy hlad.  
Nu, a když nebudeš dělat nic, polévka se ti spálí i vyvře zároveň.  
Nebudeš to mít věru jednoduché.  
 
Sever Čech se za poslední léta hodně sjednotil.  
Většina rodů ztratilo svou moc a dostalo se pod nadvládu Žlebů.  
Želimír byl krutý a podlý. Jeho syn Berka byl ze stejného těsta.  
Ale vždy jsem věděl, co jsou zač, a snad jsem dokázal před nimi uhájit čest 
Zajíců. Ale Častolov? Častolov je jiný. Mnohé podědil, to ano, ale je víc … 
nevyzpytatelný. Bdí nad rodem Žlebů pouhý rok a půl.  
Za tu dobu jsem nikdy nedokázal odhadnout jeho reakci, nikdy jsem si nebyl 
jistý, zdali dodrží dohodu, kterou jsme spolu uzavřeli. Jako na možného  
spojence si na něj budeš muset dát velký pozor. 

Pak je tu král. Král Slavibor, takzvaný král Sjednotitel. Spojil kraje  
na západ, jih, východ i sever od hory Říp. Nutno mu přiznat,  
že byl dobrý král a co dokázal, bylo dílo Boží. Napsal jsem „byl“?  
Ach ano, samozřejmě král Slavibor stále žije a je právoplatným králem. 



Ale stejně jako já už má svá léta a jeho moc již přechází na jeho  
syna Vratislava. Bude Vratislav stejně úspěšný jako jeho otec?  
Nevím, neměl jsem možnost se s ním tolikrát vidět, abych si udělal názor. 
Jedno však vím jistě. Království České stojí na vratkých nohách.  
Ne všichni vladykové se ochotně podřídili králi Slaviborovi.  
Slyšel jsem pár hlasů, že někteří z vladyků čekají jen na královu smrt,  
aby mohli vyvolat rebelii a znovu získat samostatnost na královské koruně. 
Je tedy otázkou, zda je Vratislav budoucím dobrým a jistým spojencem. 

Škoda, že mi zdraví již nedovolí zúčastnit se svatby Čeňka a Květavy.  
Tam bude jak Častolov, tak králův syn Vratislav.  
Doufal jsem, že si oba ještě naposledy vyslechnu a budu tak moci posoudit, 
který z nich by mohl být lepší spojenec pro příští léta. Volba spojenectví tak 
bude pouze v tvých rukou. Ano. Vím. Ctíme tradice našich předků.  
Budeš muset získat souhlas většiny vladyků podřízených rodu Zajíců,  
kteří tě budou na Žleb doprovázet. Tak praví zákon sejmu.  
Nebude to tedy jen tvé rozhodnutí, ale nenech se tím zmást.  
Mnozí dají na tvou volbu, aniž by přemýšleli vlastní hlavou.  
A věz, že všichni ti budou klást za vinu, pokud se tvé rozhodnutí  
v budoucnu ukáže jako špatné. Připrav se i na možnost, že budeš muset 
využít práva Posledního slova. Pak bude volba o spojenectví vnímána 
opravdu jen jako tvou. 

Můj synu, jako spojenec máš co nabídnout. Jak Žleb, tak král by rádi  
získali náš Ostroh. Kus skály čnící nad Labí jako Boží prst.  
Pro nás nemá věru žádnou cenu. Ovce se tam nepopasou, zrno se mezi 
černým kamením neuchytí. Ale pro tvé případné spojence má význam veliký. 
Z Ostrohu přehlédneš širý kraj, z dálky uvidíš jakékoliv blížící se nebezpečí. 
Bude-li na Ostrohu stát pevný hrad, bude zároveň útočištěm pro širé okolí. 
Zajíci nedostali od krále právo postavit hrad a nikdy jej nezískají.  
Žlebové jej získali jako odměnu za připojení k českému království. 
Slaviborův ústupek Žlebům je tak nyní tvojí velkou výhodou. 
 
Jak pro Častolova, tak i pro Vratislava jsme ideálním spojencem.  
Nevěstou s bohatým věnem. Mysli na to, až budeš jednat s „vlky“.  
Tvůj první úkol a zrovna tak nelehký.  
Najdi Zajícům správného spojence a zajisti jim lepší budoucnost.

Bůh tě provázej, synu. 
           Velimír


