
 

PÁTEČNÍ RÁNO 

 

 

Po další probd ělé nekone čně dlouhé noci, kterou jsem 

prochodila po byt ě, jsem se kone čně do čkala svítání. Zírala 

jsem otup ěle z kuchy ňského okna na blednoucí m ěsíc a snažila 

jsem se nemyslet na pulzující bolest hlavy. Bylo mi , jako by 

se mi lebka, ten futrál na mozek, srazila v pra čce. Už týden 

pojídám tabletky V-penicilinu bez n ějakého viditelného efektu 

a čím dál, tím víc ve mn ě sílí m ůj p ůvodní dojem, že ty moje 

hore čky a hlavobol nejsou d ůsledkem ch řipky, ale klíšt ěte. 

 T ěch posledních pár dní bylo nad mé síly. Lá ďa byl na 

služební cest ě v Chebu. Kdo zkoušel marodit se dv ěma malými 

dětmi, ve v ěku t ři a p ět let, ten ví, že jsem toho v posteli 

moc nenaležela. Pé či o domácnost a va ření jsem zredukovala na 

minimum, ve výchov ě d ěti ček jsem se tento týden řídila heslem: 

" výchova k samostatnosti, aneb d říví v lese " . Jakmile jsem 

uspokojila všechny okamžité pot řeby svých d ětí, od p řípravy 

oběda, p řes ut ření zade čku, namalování parníku, až po chycení 

mouchy, která s bzu čením narážela do okenní tabule, dobývala 

se ven a d ěsila Ka čenku, odebrala jsem se do ložnice " zhynout 

do houští ". 

 Z povzdálí jsem naslouchala h ře t ěch dvou lidských 

mlá ďat, která se ob čas zm ěnila v bitku o práv ě toho jediného 

opelichaného králíka, kterého oba zárove ň tak nutn ě 

pot řebovali. Potom králík nekrálík se vrhli na krabici plnou 

dřevěných kostek. Každá z t ěch sypajících se kostek mi v hlav ě 

odpálila oh ňostroj. Když je p řestaly bavit kostky, popadli 

pali čky a jali se trápit xylofon. Z postele mne vyhnalo teprve 

ohlušující ticho, které nev ěstilo nic dobrého. Vyst řelila jsem 

z ložnice jako rachejtle s p ředstavou, čeho všeho je " ta naše 

mafie ", jak jim s oblibou říkáme, schopná. Zastihla jsem je, 

jak sedí jako dva h říbe čci na chodb ě, hlavy u sebe, a 



voskovkami vylepšují čerstv ě vymalovanou ze ď. "My 

mašinkujeme .", pochlubili se Míša a Ka čka svým výtvorem, jehož 

vagónky se táhly po celé délce chodby.  

" No to bude mít tatínek radost.", oddychla jsem si , že 

nejde o nic horšího.  

Když se v čera pozd ě ve čer Lá ďa vrátil z Chebu, kde uvád ěl 

do chodu n ějaký program automatizace, našel m ě v dost 

zuboženém stavu. Ani jsem nevnímala, když mi vypráv ěl své 

zajisté úžasné zážitky ze své programátorské praxe.  Jen jsem 

tup ě zírala svýma uslzenýma o čima p řed sebe a jako kolovrátek 

jsem stále dokola mumlala : 

" M ě d ěsně bolí hlava, mn ě se ta kedlubna snad rozsko čí 

... ". 

Dlouze se na m ě zadíval a znechucen ě pronesl: 

 " Tak si snad dojdeš k doktorce, ne?" 

 Dopálil m ě. 

   "Zejtra jdu na kontrolu. A jestli si vzpomínáš, tak tohle 

jsem už vyzkoušela a dostala jsem antibiotika. Prej  na 

chřipku.", vzpomínala jsem, jak se moje hypotéza s klí št ětem 

neujala. 

   Pravda, hore čky a ostatní p říznaky se mi za čaly projevovat 

ani ne týden po tom, co jsem si našla p řisáté klíšt ě. Bylo to 

brzy. Ale takovouhle ch řipajznu jsem také ješt ě nezažila. 

     "Tos na to ale šla úpln ě blb ě.", p řerušil Lá ďa mé 

přemítání. 

 " U doktora p řece nem ůžeš říkat, co ti je. Tím ho jen 

spleteš. Tam musíš říct, co pot řebuješ. Řekni zejtra doktorce, 

ať t ě pošle na vyšet ření. T řeba na neurologii. Ale už se sebou 

něco d ělej! Víš, že t ě pot řebuju zdravou." 

 Už jsem se vid ěla, jak radím doktorce, jak m ě má lé čit. 

Ha, ha. 



OKRUŽNÍ JÍZDA 

 

 

Dohodli jsme se, že než pojede ráno Lá ďa do práce, zaveze 

mě k léka řce a pohlídá mezitím d ěti v aut ě. Už cestou od auta 

ke st ředisku mi nohy zt ěžkly, že jsem je nemohla utáhnout. A 

to to bylo jen pár desítek metr ů a čekaly m ě ješt ě t ři patra 

schod ů. Naše ordinace sídlí totiž až pod st řechou a výtah tu 

není. Má to samoz řejm ě své výhody, protože takhle si každá 

babi čka moc dob ře rozmyslí, jestli bude marodit. To radši 

zůstane zdravá, nebo um ře, než-li by absolvovala to schodové 

martýrium. 

 Pod schodišt ěm jsem se zhluboka nadechla a za čala jsem s 

namáhavým výstupem. Jak jsem tak schod po schodu st oupala 

vzh ůru, rozproudila se mi v žilách krev . M ěla jsem intenzivní  

pocit, že se mi srdce p řest ěhovalo do hlavy. V lebce se mi 

rozezn ěly v rytmu tepu mocné údery, jako by mozek bušil na  

vrata a cht ěl snad vystoupit za jízdy. Zabivakovala jsem na 

předposledním schodu. Hlavu jsem si položila na kolen a a 

zhluboka jsem oddychovala. Bylo mi úpln ě fuk, že svým bílým, 

ru čně pleteným svetrem stírám zaplivané schodišt ě. Po pauze 

jsem pokra čovala ve výstupu do dalšího vrcholového tábora ve 

druhém pat ře. P řitahovala jsem se rukama za zábradlí, abych 

pomohla nohám, které za čaly stávkovat, a kabelku jsem za sebou 

táhla jako uhynulé zví ře. Druhé patro. Došla jsem k oknu a 

přitiskla své zpocené rozpálené čelo na chladivou okenní 

tabuli. Okolní paneláky jako by se prohýbaly pod tí hou 

černošedých zavalitých mrak ů, které se jim bezostyšn ě válely 

po st řechách. Obávala jsem se, že to poslední patro nezvl ádnu. 

Ale dol ů se mi také necht ělo. 

Zchvácená jsem dorazila do čekárny a praštila sebou na 

zelenou, koženkou polstrovanou lavici. V čekárn ě sed ěl jediný 

pacient - moje u čitelka ruštiny ze základní školy. Pozdravila 



jsem. Moc se mi to nejspíš nepovedlo. Tázav ě ke mn ě zvedla o či 

za brýlemi. 

 " Prosím?"  

Vzápětí asi pochopila smysl mého vzdechu a odpov ěděla mi: 

 " Dobrý den." a vrátila se ke své knížce. 

 Z ordinace k nám doléhal p řes zav řené dve ře rozhovor 

sestry s léka řkou na téma: “ Víš, kde jsem v čera sehnala 

zlevn ěné ponožky? ”. 

 Po chvíli na nás sestra pootev řenými dve řmi houkla: " Tak 

další... ". 

 Další co?! Byli jsme dnes první pacienti. Ne řešila jsem 

to. Ordinace b ěžela, jak na drátku. Šlo to ráz na ráz. Paní 

učitelka dovnit ř, paní u čitelka ven. Já dovnit ř a já ven, v 

ruce žádanku na prohlídku na neurologii. Ze schod ů dol ů to šlo 

o poznání snadn ěji, než nahoru. P řed st řediskem na m ě už 

netrp ěliv ě čekal Lá ďa. 

 " No, kde seš takovou dobu, prosimt ě? ". 

 Nejspíš mu za tu p ůlhodinku, kterou byl se dv ěma v ěčně 

brebentícími ratolestmi, neustále jej bombardujícím i 

neuv ěřitelnými otázkami, uv ězněn v aut ě, došla dnešní zásoba 

trp ělivosti.  

Projeli jsme hlavní branou Thomayerovy nemocnice a na 

přehledových tabulích pátrali, kudy vede cesta k neur ologii. 

Nebylo to daleko, a tak jsme zaparkovali hned u vrá tnice. 

Vysoukala jsem se pracn ě z auta. Kolem m ě všechno jako by 

plavalo, vid ěla jsem rozmazan ě, zem se pode mnou houpala. M ěla 

jsem pocit, jako bych se do asfaltu na chodníku bo řila až po 

kolena. P řed ambulancí neurologie  se Lá ďa usadil na lavici a 

dětmi si obsadil ob ě kolena. M ěla jsem tentokrát št ěstí. Práv ě 

přicházel asi čty řicátník v bílém plášti.  

 Vzal si ode mne poukaz od obvodní léka řky, který jsem 

mimoděk muchlala v ruce. 

" Tak poj ďte dál. ", zval m ě, zatímco odemykal ordinaci.               

Posadila jsem se na lehátko vedle jeho pracovního s tolu a 



stru čně jsem p řevypráv ěla pr ůběh svých obtíží, od klíšt ěte, 

přes lé čbu antibiotiky až po nyn ější stav. Neurolog mezitím 

obez řetn ě rozmotával kuli čku papíru, kterou jsem sta čila za 

t ěch pár minut v čekárn ě užmoulat z poukazu od paní obvodní. 

Nakonec rozbalený papírek položil na desku stolu a přežehlil 

jej dlaní ruky. Zvedl ke mn ě ztrápený  pohled. Rozpa čit ě jsem 

se usmála a pokr čila rameny. P řed o čima mi defilovaly 

pomačkané desky žákovských knížek, oslí uši na indexu, 

vyt řešt ěné o či revizora, jemuž jsem práv ě podávala tramvajovou 

jízdenku, smotanou do ruli čky... Byla jsem vážn ě moc ráda, že 

tento m ůj zlozvyk doktor nikterak nekomentoval. Ne čitelný 

papír vyhodil, m ě ne a doposlouchal vý čet mých obtíží. 

" Takže typický dvoustup ňový pr ůběh. ", pokýval hlavou,  

když jsem skon čila. 

 Z nádoby s d řevěnými špachtli čkami na vyšet ření krku 

vylovil teplom ěr, podal mi ho a za čal cosi datlovat na psacím 

stroji. 

 " Rodné číslo?". " Pojiš ťovna?". 

    Sledovala jsem, jak rtu ť na teplom ěru hbit ě šplhala a 

zastavila se nad dev ětat řicítkou. Odložila jsem teplom ěr na 

okraj stolu a p řerušila jsem tak rytmické klapání stroje. 

Doktor zvedl o či od rozepsané zprávy a zkontroloval teplom ěr.      

    " Stoupn ěte si...", vyzval m ě, " zav řete o či a zvedn ěte 

jednu nohu. " 

      To čila se mi hlava. Potom, již s otev řenýma o čima, jsem 

se m ěla projít po čáře, kterou tvo řil svár linolea. P řekvapilo 

mě, jaké mi d ělalo problémy udržet sm ěr a rovnováhu. Motala 

jsem se jako opilá vosa. Když jsem se potom m ěla trefit 

ukazová čkem na špi čku nosu, málem jsem si vyrazila oko. 

 


