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Zasn�žený Silvestr 

Daniel Nosek 
 
Nedostatek sn�hové nadílky v období od vánoc až do Nového roku se opakuje již 

n�kolik let. Sice se už n�kolikrát p�ihodilo, že na Št�drý den celé dopoledne sn�žilo, ale poté 
vysvitlo sluní�ko a po druhé hodin� odpolední už nebylo po sn�hu ani památky. D�cka pak 
byla zklamána, nebo� se už �adu let mohla kochat sn�hovými záv�jemi pouze z Ladových 
obrázk�. 

Ovšem letos tomu bylo jinak. Nep�etržit� sn�žilo již dva týdny. 
První t�i dny se lidé snažili sníh odhrabávat stranou, aby mohli chodit do práce, 

nakupovat a nebo t�eba jet k doktoru. V dalších dnech to však vzdali. Sn�hu se nahromadilo 
tolik, že jej nebylo kam odklízet. V�tšina lidí se radši ani neodvažovala chodit ven. Ob�as 
bylo slyšet výstražných signál� sanitek, jenž sp�chaly jen k nejt�žším p�ípad�m.  

Silni�á�i postupn� vynaložili veškeré úsilí na údržbu aspo� nejd�ležit�jších silni�ních 
tepen, a� už m�stských - p�íjezdové cesty do nemocnic a zásobování obchod� - nebo 
p�ivad��e s rychlostními silnicemi a v neposlední �ad� též dálnice, kde se snažili udržet bez 
sn�hové pokrývky aspo� jeden pruh. Ostatní sloužily jako odkladišt� sn�hu. Nikdo by si 
nemyslel, že nastane kalamita, kdy se dálnice stane tak klí�ová pro zásobování a její statut 
rychlostí silnice se zm�ní na pouhou silnici. 

Druhý týden nep�etržitého sn�žení silni�á�i marný boj se sn�hem vzdaly. Doprava 
utichla. 

S vlakovou dopravou to dopadlo stejn�. Dráhy nasazovaly od prvního dne na své 
lokomotivy pluhy s frézami, které pak vytvá�ely sn�hová údolí v okolí kolejí, široká akorát na 
jednu vlakovou soupravu. I p�es veškerou snahu následující týden nebylo kam sníh z kolejí 
odhrnovat. Po pár metrech se sníh za�al p�ed pluhem nabalovat do ohromné výšky a následn� 
zasypal lokomotivu. Frézy už nebylo možné nasazovat, jelikož se odfouknutý sníh vracel 
z navátých hromad zp�t do kolejišt�. Dráhy po n�kolika takových incidentech vyhlásily stav 
nouze a vlaky p�estaly jezdit. 

 
 
 
P�ed silvestrovskou p�lnocí ruch ustal. Všichni už dorazili do hospod, chat a na jiné 

domluvené párty a v povznesené nálad�, podpo�ené množstvím alkoholu, o�ekávali p�íchod 
Nového roku. Ulice zely prázdnotou a spolu s obrovskými sn�hovými záv�jemi navozovaly 
atmosféru po apokalypse. Tu a tam strašidelné ticho p�erušil št�kot psa nebo ko�i�í m�oukání 
ne nepodobné d�tskému plá�i.  

Sestry Dita s Romanou pracovaly na ulici už n�kolik let. Dob�e v�d�ly, že po p�lnoci 
jsou ty nejlepší kšefty. Klienti vyráží do ulic a na nám�stí odpalovat rachejtle. �ada z nich, 
když vyst�ílí svoji zásobu petard a vrací se zp�t do svých domov�, v alkoholovém opojení 
neodolají poblíž postávajícím kn�žkám lásky a podlehnou. A to je p�íležitost urvat co nejvíce. 

Samy si to ov��ily na vlastní k�ži, když p�ed p�ti lety poprvé šlapaly chodník. Tehdy 
se nepohodly s matkou, jenž se o n� sama starala od jejich útlého mládí. Svého otce nikdy 
nevid�ly. P�išel o život p�i p�est�elce, když spolu s kolegy ze speciální zásahové jednotky, 
chytali gang drogových dealer� v Aši. 

Když jim bylo patnáct, matka jim vypráv�lo o onom osudném ve�eru. Sama se k této 
neš�astné události vracela v myšlenkách neustále. 
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Její muž m�l mít volno. Informátor však donesl �erstvé informace o p�edávce a tak 
musel jít do služby, jelikož pot�ebovali každou ruku. M�la to být velkolepá akce. 

Ve�er všechny t�i �ekaly na tátu, až dorazí a oslaví s nimi Ditiny �tvrté narozeniny. 
Bohužel se už nedo�kaly. Donaše�ovi informace nebyly úplné. Gang se proti zátahu pojistil. 
Když zásahová jednotka vnikla – nic netušíc – do opušt�ného skladišt�, kde m�l údajn� gang 
provést p�edání, ze zálohy byli všichni �lenové zásahovky post�íleni. Byl to nej�ern�jší den 
pro policie �eské Republiky. V kuloárech se o ni�em jiném, než o totálním selhání 
policejních složek, nemluvilo. Dokonce i policejní prezident neunesl tíhu zodpov�dnosti a 
odstoupil. 

Dnes m�ly holky št�stí. Zatím na ulici nepotkaly jedinou živou duši od konkurence. 
Bylo hodn� pravd�podobné, že stihnou zabrat ty nejlepší místa a odchytit ty nejnadržen�jší 
samce. Tato p�edstava je natolik zah�ála u srdce, že podv�dom� p�idaly do kroku. 

V p�edchozích letech takové št�stí nem�ly. Již cestou potkávaly prostitutky od 
konkurence a ob�as se stávalo, že i jejich kuplí�e, kte�í cht�li ob� holky do svého kšeftu. 
Našt�stí se jim vždycky povedlo vykroutit se ze spár� jejich p�ípadného ochránce. 

Kolegyn� však m�ly jednu velikou výhodu. Do ulic vycházely jen za p�kného po�así. 
P�i nep�ízni se stahovaly do ve�ejného domu, jenž pro n� nechal postavit jejich pasák. V�d�l 
moc dob�e o vrtochách št�st�ny podnikání a v�as se pojistil. Ulice zbyla jen pro opozdilce. 

Dita s Romanou preferovaly stálé klienty a dnes si se dv�ma z nich domluvily – tak 
jako každý rok - sch�zku. Jednalo se o dva ženaté muže. Pokaždé byli tak nedo�kavý, jakoby 
doma m�li celibát. I když holky jejich zázemí zajímalo, a rády by se na n� zeptaly, nikdy se 
neodvážily. Bylo to nepsané pravidlo, nezaplést se s klientem více, než je nutné pro kšeft. 
Stejn� jako druhé pravidlo: termín další sch�zky si domlouvaly vždy na té p�edchozí, �ímž se 
vyhýbaly jakýmkoliv p�ímým d�kaz�m. Do práce nenosily ani mobil. Stejn� by jej nepoužily. 
Akorát by je n�kdo rušil. V horším p�ípad� by se klient mohl za�ít vyptávat na telefonní �íslo, 
apod. 

Ani nové klienty už nevyhledávaly. Ale i tak by to pro n� nebyl problém. Používaly 
osv�d�ený a jak �as ukázal, i bezpe�ný systém. 

Nejd�íve ve m�st� na ve�ejných místech – jako je nádraží, divadlo, kino, apod. – 
vyv�sily leták s nabídkou erotických služeb s udaným místem setkání. Na sch�zku se 
zákazníkem se však nedostavily osobn�. Pozorovaly jej v povzdálí. Pak jej sledovaly dom� a 
když si byly jisté jeho solventností a diskrétností, kontaktovaly jej osobn� a domluvili se na 
obchodních podmínkách. Tímto zp�sobem byly dostate�n� chrán�né, jak p�ed p�ípadnými 
vychytralými zákazníky, tak i p�ed policií. Neexistoval žádný d�kaz – elektronický i papírový 
- o jejich sch�zce jak na stran� klienta, tak jich samotných.  

K místu setkání jim zbývaly už jen t�i poslední bloky. Pak zato�ily vpravo, p�ešly 
k�ižovatku, kde nebyl žádný provoz, díky sn�hové kalamit�. 

Vítr zesílil. K padajícímu sn�hu se p�idal navátý sníh ze záv�jí. Dívky se oto�ily zády 
k v�tru, ale nebylo to nic platné. Vítr si se sn�hem pohrával ve všech sm�rech. Zkusily se 
p�ikr�it k zemi. Ditu silný vítr srazil na zem. Romana si toho všimla. P�istoupila k Dit� a 
podala jí ruku. Jak se p�edklonila, vítr využil jejího zm�n�ného t�žišt� a srazil jí na Ditu. 

Z obavy, že jejich šaty promoknou, což by bylo nevhodné vzhledem k náplni práce, se 
snažily rychle vstát. Nešlo to ale tak snadno, jak zamýšlely. 

Vítr je po�ád tla�il k zemi. 
Pokusily se p�ed ním skrýt za záv�j a tam se postavit. 
Vítr se však nedal tak lehce ošálit. V okamžiku, kdy se vzp�ímily, je op�t nemilosrdn� 

srazil k zemi. 
Pak si všimly staré vily. Stála hned u k�ižovatky. Vyhlížela opušt�n� a jako by sem ani 

nepat�ila. Nevzpomínaly si, že by jí n�kdy p�edtím vid�ly. Do práce chodili stejnou trasou už 
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n�kolik let a jediné, co zde vid�ly, byl dv� st� let starý dub. Pamatovaly si jej dob�e, v lét� jim 
nejednou poskytl ochranu p�ed nesnesitelnými slune�ními paprsky. 

Z�ejm� jej v�trná bou�e porazila a hasi�i sta�ily pak strom odklidit. 
Ale to by tu po n�m p�ece z�stala hotová paseka. Rozhlédly se pozorn�ji, ale žádné 

známky po rozbo�eném plot�, ohnutém zábradlí, které odd�luje chodník od vozovky, a ani 
listí a polámané v�tve, zde nebyly. 

Vítr op�t zesílil a ukázal svoji krutost, když z �inžovního domu shodil n�kolik tašek na 
ulici. Po nárazu na chodník se doslova rozdrobily jako sušenka. 

Holky dostaly strach. Stále hrozilo, že spadnou další tašky a oni už nebudou mít to 
št�stí, že stojí dost daleko. 

Neváhaly a po �ty�ech se vydaly do neznámé vily. Jist� se tam najde n�jaká skrýš, 
která jim poskytne do�asnou ochranu. 

Proplížily se brankou. 
Ani je nep�ekvapilo, že nebyla zam�ená. Pro� taky, když je vila s nejv�tší 

pravd�podobností opušt�ná. 
Ocitly se na malém dvorku, jenž byl obklopen n�kolika menšími staveními, 

vyhlížejícími jako chlévy, které vytvá�ely dokonalou ochranu p�ed v�trem. Dokonce se zdálo, 
že je sn�hu ve dvo�e daleko mén�, než v ulicích m�sta. Naproti chlév�m, byl vchod do vily, 
jenž se nacházela uprost�ed nádvo�í. 

Dívky se neodvažovaly vzít za kliku a zkusit otev�ít. 
Až do te	 byly hnány okolnostmi a nem�ly �as p�emýšlet o svých �inech. 
Nyní však byla situace p�ízniv�jší. Nebyly už v p�ímém ohrožení života. Vítr je 

nesužoval a vyhlídka na nocleh jim pozvedla náladu. 
Za�aly p�emýšlet, zda to není nebezpe�né. 
„Poslyš Dito, v�bec nevíme, co nás �eká za dve�mi? A ani, zda tam budeme moci 

p�e�kat sn�hovou bou�i.“ 
„Máš pravdu. To nevíme.“ 
„Ale chceš tu �ekat, dokud nezmrzneš?“ 
„Já nevím. Nejrad�ji bych se vrátila dom�.“ 
„Já taky, ale v takovém po�así je to šílenství. Vzpome� si na ty tašky!“ 
„Jo, to bylo o chlup.“ 
Dita se odml�ela. Už nem�la chu� se dál vyptávat. Cht�la út�chu od Romany, ale 

místo toho akorát obdržela skute�ný popis jejich zoufalé situace. 
 Ml�ky si prohlížely pozoruhodnou historickou stavby. Vyza�ovala z ní krása. Ale ne 
taková, jako když kolem nich projde p�kný chlap a oni od n�j nemohou odtrhnout o�i. Tohle 
byla jiná krása, zvláštní, slovy nepopsatelná. �lov�k tu musel stát a dívat se, aby jí vnímal. 
V myšlenkách se propadaly do dob rozkv�tu oné stavby – hotelu, jak napovídal namalovaný 
nápis na omítce nad vchodem, dopln�ný jeho jménem Virgin. 

Dívky moc dob�e znaly �eský význam jména, nebo� na n� takto pok�ikovali jejich 
klienti ze zahrani�í v euforii milostného dovád�ní. Bylo jim jasné, že o žádný hotel nejde. 
Patrn� to byl v té dob� jediný zp�sob jak provozovat ve�ejný d�m. 

I p�es všechny pov�trnostní vlivy vypadal nápis jako teprve v�era vytvo�ený. 
V kontrastu s oprýskanou budovou doslova zá�il do okolí. Atmosféra dvora nabádala se 
domnívat, že za okamžik dorazí do�asní nájemníci hotelu, vyberou si jednu z p�ekrásných 
dam a odeberou se s ní na pokoj, aby tam strávili spole�nou noc. 

Pro� tomu tak je, samy nev�d�ly. Možná za to mohla no�ní atmosféra, možná pouze 
následky nep�íznivého po�así - ob� byly promrzlé na kost, nebo� se k jejich práci nehodilo 
být p�íliš oble�ené. Zákazníky nadm�rný po�et šat� odrazoval, nebo� preferovali rychlovky. 
Aby taky ne, když se ve v�tšin� p�ípadech jednalo o ženaté muže, kte�í se po uspokojení 
svých pot�eb vraceli ke svým rodinám. 
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Jak snily o život� konkubín, podv�dom� zvedaly hlavu do horních pater vily a o�ima 
sledovaly, jak postupn� zapadají prostitutky se svými klienty do jednotlivých pokoj�, zapalují 
svícny a zatahují okna. 

V okamžiku, kdy dívky pozorovaly okna v podkrovním pat�e, v jednom z nich se 
rozsvítilo. Ale sv�tlo nebylo nem�nné, ale nepravideln� kmitalo do stran. Nebyl pochyb, že 
jde o ho�ící sví�ku nebo svícen.  

Ml�ky se dívaly na mihotající sv�tlo v okn�. H�ál je pocit, že je p�ece jen n�kdo 
v dom�.  

Po chvilce se Dita odhodlala. Nebylo to tím, že by m�la v�tší kuráž, už od malinka se 
bála, spíše za to mohla její d�tinská povahou na vše se ptát.  

„Rom�o, co myslíš, pokud v hotelu n�kdo bydlí, nechá nás tam p�enocovat?“ 
Romana odpov�	 v�d�t nemohla a tak �ekla: „Víš co Dito, prost� zmá�kni kliku a 

uvidíš. T�ebas je zam�eno a máme sm�lu.“ 
To byly p�esn� ta slova, která pot�ebovala vystrašená Dita slyšet. 
A stejn�, jako když voják obdrží povel od svého nad�ízeného a bezmyšlenkovit� jej 

vykoná, vystartovala ke dve�ím, zmá�kla kliku a op�ela se o n�. 
Ozvalo se nep�íjemné zask�ípání rezavých pant�, které s ohledem na silný vítr slyšela 

akorát Dita. Zvuk jí p�ekvapil a tak na krátký okamžik ztuhla. To už za ní stála zv�davá 
Romana a p�es Ditino rameno nahlížela dovnit�. 

Kužel sv�tla od pouli�ních lamp pronikl do temné vstupní chodby a �áste�n� osvítil 
freskami pomalovaný strop. Orgie, jenž tvo�ily v�tšinu motiv�, byly vykreslené do takových 
detail�, že p�sobily zcela živ�. Prvotní domn�nka o ú�elu této stavby se potvrdila. K�iš�álový 
lustr se sví�kami, jenž visel v prost�edku místnosti a kdysi osv�tloval malby, musel jist� 
motivovat nejednoho nerozhodného zákazníka tohoto hotelu k zakoupení jízdenky k návšt�v� 
do horních pater. Naproti vchodovým dve�ím byl vstup do restaurace, odd�lené lítacími 
dve�mi. Vlevo byla recepce s zvonkem a po pravé stran� to�ité schody do horních pater, 
pokryté perským kobercem. Schodiš�ové zábradlí zdobily vy�ezávané siluety nahých žen. Vše 
bylo vyrobeno ze d�eva s velkou precizností a p�sobilo to tak nov�, až by pozorovatel uv��il, 
že zavítal práv� v okamžiku zahájení provozu. 

Dívky se kochaly krásou historické stavby a nasávaly atmosféru plnými doušky. Náhle 
m�ly pocit, jakoby slyšely z horních pater hrát loutnu s flétnou. I p�esto, že takovou hudbu 
neznaly, líbila se jim a podv�dom� za�aly kroutit bokami v jejím rytmu. Bylo to pro n� n�co 
nového. Byly zvyklé na rock, jenž si ob�as poušt�li jejich zákazníci p�i milostných hrátkách. 
A ony byly š�astné, že neslyší jejich sténání p�i orgasmech. 

Ale toto bylo n�co zcela jiného, tak podmanivého a zárove� povzbudivého k milování, 
až za�aly toužit pracovat p�i této hudb�. 

Zv�davost jim nedávala klidu. 
„Romanko, taky t� to tady p�ipadá jako v pohádce?“ 
„Jo. V té nejkrásn�jší. Vše je tak nové, až mi p�ijde, že jsme v jiném století. V�bec se 

nechci odsud vrátit ven do zkaženého dvacátého století, plného násilí a nenávisti.“  
„Úpln� s tebou souhlasím.“ 
Dita se na chvilku odml�ela a znovu se rozhlédla po vstupní hale. 
„Tohle je hotový ráj a já chci být jeho sou�ástí.“ 
„Jsem zv�davá, co nás �eká v horních patrech. Ta muzika bude jist� dobrým 

znamením.“ 
„Tak m� následuj ty moje malá sest�i�ko. Jde se nahoru!“ 
„Neboj, p�emlouvat m� nemusíš. Fakt za�ínám v��it, že jsme v jiné dob�. Jen doufám, 

že to není jen sen, ze kterého se za okamžik probudím. Docela bych ráda poznala zdejší 
chlapi. Pokud milovali hudbu, co slyšíme, museli být tak romanti�tí. A ne jako ti dnešní, kte�í 
si jen zaská�ou a odtáhnou.“ 
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„T �ebas budeš mít št�stí a potkáš je. Asi ne zástupy, ale ur�it� aspo� ty dva, co hrají 
naho�e.“ 

„To je pravda. Musí být dva, když hrají na dva nástroje. Tak na co ješt� �ekáme. 
Jdeme za nimi!“ 

Ob� se rozeb�hly po schodech nahoru. 
Jak se vzdálily z p�ijímací haly, rozprost�ela se všude tma. 
Holky na moment znejist�ly, než si uv�domily, k �emu došlo. 
„Mám sirky. M�žeme si s nimi posvítit.“ Navrhla Romana. 
Používala je k zapálení cigarety. Ale ku�áky nesnášela a sama se mezi n� nikdy 

nepo�ítala. Cigaretu si dop�ávala jen po styku a to ješt� vyloud�nou od klienta. 
Sama si nikdy žádnou nekoupila. 
Vnit�n� m�la pocit, že získala více, než jen peníze za své t�lo a pro zákazníky to byla 

pocta nabídnou cigaretu dám�. Krom toho, t�sn� po souloži nabízeli i celou krabi�ku. Ale jen 
když byli na výsost spokojení. Možná se jim to po �ase rozleželo v hlav�, ale než se 
s Romanou op�t setkali, dávno na to zapomn�li. 

„Dob�e. Za zkoušku nic nedáš.“ Souhlasila Dita. 
„Tak po�kej. Musím je najít.“ 
Bylo slyšet, jak si Romana prohmatává rukama šaty. 
Za okamžik vzplál malý plamínek na konci sirky, doprovázený krátkým zasy�ením. 

To jak se síra na konci zápalky ot�ela o škrtátko a zah�ála na požadovanou teplotu. Dívky se 
nacházely v dlouhé chodb� v prvním pat�e hotelu. Naproti schodišti byla koupelna a toaleta, 
po obou stranách chodby pak dve�e do jednotlivých pokoj�. Mezi všemi dve�mi byl umíst�n 
svícen. 

Dita se pro jeden natáhla a podala ho Roman�. Ta jej zapálila již skomírající sirkou. 
Chodba se rozjasnila mihotajícím se sv�tlem.  
Nyní se cítily bezpe�n�ji. Svícen osv�tloval prostor n�kolik metr� p�ed nimi. Vyšly po 

schodech do podkroví. Cestou naslouchaly hudb�, odkud vychází a následovaly jí. Jak se k ní 
p�ibližovaly, stále zesilovala. 

Když došly p�ed dve�e pokoje, z pod jehož prahu vycházelo sv�tlo, dostaly strach. Až 
do te	 se unášely krásou této zvláštní stavby, hotelu, jenž se náhle vylíhl uprost�ed m�sta, 
které tak d�v�rn� znaly již od malinka. 

Nyní stály p�ed pokojem, v n�mž vzplálo sv�tlo, když ješt� stály ve dvo�e. Byly tak 
blízko poznání. 

Doufaly, že osoba nebo spíše osoby, které za dve�mi jsou a hrají na starodávné 
nástroje, jim �eknou více o tajemství hotelu. 

„Romano, máš strach?“ 
„Jo. A ty?“ 
„Já taky, nejradši bych se vrátila do p�ízemí. Tam jsem strach nem�la.“ 
„Ty nechceš v�d�t, kdo je za dve�mi? Ur�it� nám poví více o tomto hotelu, jak se tu 

žilo a možná i n�jaké ty pikantnosti,“ lišácky mrkla okem na Ditu. „A navíc. Stejn� 
nem�žeme ven. Vzpome� si na to po�así.“ 

„Já vím. Byl to d�s.“ 
V okamžiku, kdy se Romana dotkla kliky, hudba zm�nila rytmus na dva, stále se 

m�nící, vysoké tóny. 
„Rom�o, slyšíš? Te	 za�ali hrát n�co jiného.“ 
Romana nastražila uši. 
„Máš pravdu.“ 
„Já tu melodii znám,“ vzplála Dita radostí, „slýchávala jsem jí dost �asto. Ale te	 si 

nem�žu vybavit, kde to bylo.“ 
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“Já jí taky odn�kud znám. Bu	 je to náhoda a nebo o nás musí v�d�t, když hrají nám 
známou melodii.“ 

Když Romana pustila kliku, hudba se vrátila k p�vodní melodii. 
D�v�ata si povídaly o tom, co je tam asi �eká, když náhle Dita p�erušila rozhovor 

jásavým výk�ikem. 
„Hele	, n�kdo tam mluví.“ 
Hudba se op�t zm�nila na dva vysoké tóny, na jejichž pozadí se nyní ozývaly, nejprve 

dva, pak t�i mužské hlasy. 
„…dobré ráno doktore,“ volal už z dálky na doktora, „moc se omlouvám, že jsem pro 

Vás poslal v tuto brzkou hodinu.“ 
Na doktorovo tvá�i se objevil úsm�v. 
„To nevadí. Jsem starý �lov�k a v�tšinou už ráno nespím.“ 
Byl si v�dom faktu, že v jeho v�ku je nespavost b�žná v�c a na rozdíl od jeho 

pacient�, kte�í si z toho d�lali t�žkou hlavu a po�ád se jej vyptávali, co s tím, to on jako doktor 
v�bec ne�ešil. 

„Co se stalo sousede?“ Zajímal se ihned. Byl zvyklý na to, že jej lidé volali jen 
v naléhavých p�ípadech. Obzvláš� na Silvestra se dala tušit n�jaká vážn�jší nehoda. 

Soused se rozpovídal. 
„Když odešel poslední zákazník, se švagrem jsme zav�eli hospodu a šli jsme k nám 

dom�. Cht�li jsme si taky trochu užít Nový rok. Znáte to. Celou noc jsme lítali kolem host�, 
ani chvíle oddychu. O n�jakém p�ípitku nemohla být ani �e�…“ 

„Ano, tak už to bývá, když…“ 
„…no a p�ed domem jsme nalezli tyto dv� ženy,“ p�erušil jej soused, snažíc se 

dopov�d�t celou událost. „Tak jsme Vás hned zavolali.“ 
„Dobrá práce.“ 
Pochválil doktor sousedy za rychlé jednání a dále se zajímal o p�ípad z profesního 

hlediska. 
„A znáte jejich totožnost?“ 
„Bohužel ne. Nem�ly u sebe žádné doklady.“ 
Soused se shýbl k jedné z žen a odkryl �ást deky, kterou jí hned po nálezu p�ikryl, aby 

neprochladla, než dorazí doktor. 
„Všimli jsme si s švagrem, že jsou dost stroze oble�ené. Patrn� bydlí n�kde v blízkém 

okolí a jen si cht�ly na chvíli odsko�it z domu a nepo�ítaly, že je cestou zastihne sn�hová 
vich�ice.“ 

„Máte pravdu. Návrat jim p�ekazil z�ejm� silný vítr, který uvolnil n�kolik tašek 
z našeho domu a ty je zasáhly.“ Zkonstatoval doktor situaci poté, co se podíval na dv� 
bezvládná t�la, pak se rozhlédl po okolí a nakonec vzh�ru na st�echu. 

„Sanitu jste už zavolali?“ 
„Ano, už je nedaleko. P�ed chvílí jsem zaslechl její houka�ku. Ale všude jsou záv�je, 

takže to ješt� n�jakou dobu potrvá. Švagr na ni �eká na rohu ulice, aby jí sem co nejrychleji 
nasm�roval, až dorazí.“ 

„To je rozumné.“ 
Poznamenal doktor, více odkryl dívky a zb�žn� zkontroloval jejich tep. 
Sle�na v tmav� hn�dém kabát� m�la sice slabý, p�esto hmatatelný tep. V její prosp�ch 

vypovídal i fakt, že na sob� nem�la žádné viditelné pohmožd�niny. Horší to bylo s druhou. 
Dostala hned t�i zásahy st�ešní krytinou. Dva do hlavy, jak napovídaly pohmožd�niny na 
temeni a nad �elem. T�etí pak p�ímo do hrudního koše v oblasti srdce. První dv� tašky z�ejm� 
dívku srazily k zemi. Tep byl tém�� nehmatatelný. 



Zasn�žený Silvestr                         �2007 ��aniel Nosek          
 

 - 7 - 

Ve sv�tlehn�dém kabátku, vysokých koza�kách a s melírem ve vlasech vypadala jako 
dáma z t�icátých let. Po takových v mládí tíhnul nejvíce. P�sobily oproti soukmenovc�m tak 
dosp�le. 

Moc velkou nad�ji ale nemá, pomyslel si doktor, bude jí škoda. 
Dita už nedokázala potla�it svoji zv�davost a stiskla kliku. Dve�e se otev�ely. 

V místnosti spat�ila dva muže, ale nebyli oble�eni podle dobových zvyk� a nehráli na žádný 
nástroj, jak o�ekávala. Jeden m�l na sob� kabát, který sahal až k zemi, hu�até rukavice a na 
hlav� teplou beranici. Podobnou vid�la kdysi dávno v jednom ruském vále�ném filmu. Druhý 
neznámý muž byl oble�en do riflových kalhot, na nohou pouze polobotky. Dita se p�i pohledu 
na jeho ne zrovna h�ejivou obuv ot�ásla zimou. Pod zimní bundou, jenž byla k dostání v každé 
vietnamské tržnici, se dala tušit vypracovaná hru	. Nebylo pochyb, že se jednalo o n�jakého 
sportovn� založeného individualistu. 

Trochu zklamaná, že oble�ení pochází ze sou�asnosti, se oto�ila na Romanu, co na to 
�íká ona. 

Romana však za ní nestála. 
„Rom�o?“ zvolala vyd�šen�. 
Rozhlédla se kolem sebe, ale nikde jí nevid�la. 
„Pro� se schováváš?“ 
„Doktore, probouzí se.“ 
Dita obrátila pohled zp�t na muže, jenž promluvil. 
V dálce byla z�eteln� slyšet houka�ka blížící se sanitky. 
Doktor se naklonil k dívce. 
„Dobrý den sle�no. Jsem doktor Panuška a tady soused Hložek Vás našel a zavolal m� 

sem. Jak se jmenujete?“ 
„Dita.“ Odpov�d�la dívka, netušíc co se d�je. Pak si vzpomn�la na svoji kamarádku. 

„Kde je Romana? Byla tam se mnou.“ 
„Kde byla s Vámi?“ vyptával se doktor, p�edpokládaje, že se dozví více o jejich 

incidentu. 
„V tom dom� p�ece. Hotelu, na rohu ulice…“ 
„Tady ale žádný hotel není. Musel bych o n�m v�d�t. Bydlím v této �tvrti už t�icet 

osm let.“ 
„Stála za mnou, když jsem otev�ela dve�e, ale pak už tam nebyla.“ 
„Dito,“ doktor ud�lal pomlku, jako kardiochirurg byl n�kolikrát b�hem své praxe 

vystaven situaci, kdy musel sd�lit p�íbuzným pacienta nemilou zprávu a ve stejné situaci byl i 
nyní, „Vaše kamarádka leží vedle Vás…,“ získával �as, aby se dívka nezhroutila po špatné 
zpráv�, kterou se jí práv� chystal sd�lit. 

„Je v po�ádku?“ 
Doktor vzhlédl k sousedovi. Ten kývnul hlavou. 
„Ano, Romana je v po�ádku.“ Odpov�d�l a p�itom se snažil, aby jeho hlas zn�l co 

nejv�rohodn�ji. 
Pravdu, že o Romany osudu je již rozhodnuto, se neodvážil vyslovit. Moc dob�e v�d�l, 

že dívka v tento okamžik pot�ebuje povzbuzení. 
Stiskl jí ruku. 
Z Ditino o�í vytryskly slzy. 
Dva st�ídající se vysoké tóny nabraly na intenzit�. Sanita dorazila. 


