
4d. Historická

Tedy o všem, co mužské zajímá. A když byl cizinec umyt, vyčištěn, promasírován, 
vydrhnut a osušen, Velen mu ještě rozčesával hřebenem dlouhé kadeře. Za chvíli už 
cizinec spal jako nemluvně. 
Ráno se probudil celý svěží, moc poděkoval za slušné přístřeší, výbornou večeři, 
úžasnou koupel a skvělý účes a připomněl: 
"Tak nezapomeň! Až přijedeš do Brna, stav se na Petrově na hradě a prokaž se 
strážím třeba tímto hřebenem, kterým's mě česal. A žij blaze!" zamával a odklusal 
na svém koni. 
Po nějaké době se Velen skutečně odhodlal vyzkoušet, jak to bude fungovat. 
Přicestoval do Brna na trh s řadou klecí a když si odbyl obchody, dostavil se na 
hrad, kde se prokázal hřebenem. Bez problému byl stráží doprovozen do 
přijímacího sálu a už kdosi hlásí: 
"Kníže přichází!" 
A samozřejmě, jak asi přece jen tušíte, cizinec zabloudivší na lovu kance si to míří 
přímo k Velenovi. 
"Vida, tak přece kníže, já jsem si to myslel," usmál se ptáčník a kníže se usmál ještě 
víc. 
A šli to spolu oslavit a moc dobře si popovídali o politice, o ženských, o vínu i o 
koních. No a na závěr kníže povýšil Velena do šlechtického stavu a věnoval mu do 
vlastnictví kopce a široké okolí jeho chýše. Do erbu dostal Velen bílý hřeben se 
sedmi zuby, to vše na podušce v černém poli. 
Tam, kde stávala jeho chajda, dal Velen postavit hrad, který ovšem celkem 
nevynalézavě pojmenoval Velenov, a o něco později na protějším kopci hrad 
Boskovice. Ten byl pojmenován podle nemluvného starého Václava, který chodil 
stále bos. 
Brněnský kníže si Velena tak oblíbil, že ho často na jeho hradech navštěvoval. Při 
takových setkáních však kníže vždy důsledně vyžadoval, aby ho Velen pohostil 
pečenými bramborami, které lovili mečem z krbu, a k tomu si nechali přinést trochu 
pažitky - vždyť to byl svátek - a džbánek ještě teplého kozího mléka. No a pak si 
dlouho do noci povídali... hádejte o čem. 
Rod pánů z Boskovic vládl ještě dlouho a spravedlivě. Jak by ne, když měl tak 
znamenitého a dobrého zakladatele a předka.

Konec.


