
Nikola Puškárová (26 let): NENALEZENÉ DĚVČE 

Když mi bylo necelých 14 let, zemřeli mi rodiče. Tenkrát se vraceli celkem pozdě večer z 

Prahy, když byly na návštěvě u svých známých. Opilý řidič najel přímo do protisměru. Moji 

rodiče neměli jedinou šanci střetu zabránit, na místě byli oba dva mrtví. Řidič, který nehodu 

zavinil, v nemocnici svůj boj o život později o pár hodin vzdal. A tak se stalo, že jsem byla 

sirotek. Doposud jsem měla šťastné spokojené dětství, nic mi nescházelo. Byla jsem absolutně 

se svým životem spokojená. Najednou přišla tahle rána. Když mi sociální pracovnice 

oznamovala, že rodiče jsou mrtví, zhroutil se mi celý svět. Bylo to jako kdyby do mě udeřil 

blesk. Řekla mi, že musím odjet s ní do dětského domova, než najdeme společné řešení. Bylo 

to zrovna před prázdninami. Pak nastaly prázdniny. Všichni moji kamarádi se už těšili, až 

pojedou k moři nebo někam na tábor. Jenom já jsem se na dny volna netěšila. Mělo to být 

pouze dočasné, ale bohužel jsem tam nakonec zůstalo do svých devatenácti let, dokud jsem 

neodmaturovala. Nebyl totiž, kdo by se mě ujal. Matčiny rodiče byly již v domově pro 

seniory a tátovo bratr žil v Austrálii. Neměli jsme žádný jiný příbuzný, zkrátka nikdo jiný se 

mě neujal. Na případnou adopci už jsem byla moc stará. Všechny páry, které nemůžou mít 

děti, chtějí jen malé roztomilé dětičky. Smířila jsem se s tím. Na nový ,,domov“ jsem si 

celkem zvykla. Našla jsem si tu kamarády a vychovatelky byly na mě hodné. Nechybělo mi tu 

nic, jen ta rodičovská láska, objetí a pohlazení. To, co jsem měla doma u rodičů, nešlo ničím 

jiným nahradit. Te poslední den, který jsem tu měla strávit, tu panovala melancholická nálada. 

Znala jsem to už předtím, zažila jsem tu za tu dobu už moc odchodů. Štěstí měli ti, kteří 

nakonec našli nový domov u nové rodiny, to byl jiný odchod. Pro upřesnění nebyl nucený. 

Někteří záviděli, jiní byli rádi a přáli dotyčným hodně štěstí v nové rodině. Další děcka byli 

zase smutní, že někdo zase opouští naší velkou ,,rodinu“. Druhý typ odchodu byl ten nucený 

jako v mém případě. Všichni jsme byly na sebe zvyklý, každý den jsme byly spolu. Jednou to, 

ale přijít muselo. Už žádné prázdniny s nimi nezažiju, až teď jsem si uvědomila, že jsem 

skutečně dospělá. Prázdniny s nimi byli vždy pěkné. Vzpomínám na to první strávené léto 

tady, nakonec jsem tenkrát díky děckám měla celkem hezké prázdniny. U mě měl zítra ráno 

nastat den D a měla jsem se přestěhovat do pronajaté garsonky, práci jsem již měla zařízenou. 

Postavila jsem na vlastní nohy a to sama. Musím říct, že jsem byla na sebe náležitě pyšná. 

Musela jsem nad sebou mít dva anděli strážné v podobě mých zesnulých rodičů. Všichni byly 

celý den smutní, nemohla jsem se na to dívat. A tak jsme se staršími děcky domluvili, že se 

sejdeme večer v klubovně a uděláme si tam rozlučkovou party. Vychovatelky mi to dovolili a 

já přichystala samé dobroty, colu, brambůrky atd. Večer se vyvíjel dobře, zavzpomínali jsme 

na staré časy, promítali si fotky, tancovali a blbli. Pak někoho napadlo, abychom si vyprávěli 

strašidelné historky, aby mi trochu okořenili ten můj odchod. Já se tomu jen zasmála, vždyť 

přeci nejsem žádný strašpytel. Ale řekla jsem si nakonec proč ne. Všichni měli spíš vtipné 

historky s nádechem duchů a záhad, u kterých jsem se smála. Ale když přišel na řadu Tomáš, 

který tu byl z nás nejdéle a byl zhruba v mém věku, musím přiznat, že mě u jeho vyprávění 

trochu zamrazilo. Děj příběhu se odehrával tady. Bylo to o děvčátku, které bylo uzavřené do 

sebe. Lišila se od každého. Měla vlastní svět, své vlastní názory a myšlenky, ačkoliv byla 

ještě dítětem. S nikým nemluvila jen se svojí panenkou, kterou měla od maminky. Každý den 

stála u dveří, kterými sem vkročila poprvé do děcáku. Tady ji nechala a odešla navždy pryč, 

neznámo kam. Možná ji bez dcery čekala lepší budoucnost a hlavně pro ni snazší život. Tak 

moc doufala, že si pro ni přijde maminka, až si ostatní děti mezi sebou šeptaly, že musí být 

blázen. Malá skupinka z děcáku ji mezi sebe přijala. Snažili se ji rozesmát, ale nic takového 

na ni neplatilo. Až jednoho dne jeden chlapec dostal nápad, chtěl si zahrát na schovávanou. 

Děti z toho nápadu byly nadšené a děvče projevilo také zájem. Za několik dní se dívka drobet 

otevřela a byla nejlepší ve schovce. Jedno dne si šli opět zahrát svoji oblíbenou hru. Za 

chvilku se všichni našli až na onu dívku. Hledaly ji snad všude téměř 2 hodiny, ale bylo to 



marný. Ze hry se místo zábavy stal strach o jejich kamarádku. Ani vychovatelky si nevěděly 

rady a tak zavolaly policii. Ta však děvče nenašla. Do pátrání se dokonce zapojilo několik 

dobrovolníků ze širokého okolí, ale nevedlo to k ničemu. Po dívce jako by se slehla zem. Po 

několika dnech, týdnech až měsících hledání, děvčátko stále nenašli. Všude byly rozvěšené 

její fotografie. Nikdo ji neviděl, žádná zásadní stopa k ní nevedla. Vůbec nic nepomohlo. 

Jediné, co se našlo v blízkosti lesa, byla její panenka, kterou dostala od maminky. Případ byl 

odložený a dosud stále nevyřešený. Povídá se tu, že ono děvče se vždy zjeví tady tomu, kdo tu 

má být poslední noc. Její duše je však stále v děcáku a nahání ostatním husí kůži, když si chce 

hrát na schovku. Nemůže odpočívat v pokoji, dokud ji nikdo neobjeví a řádně nepochová, tak 

je to nemožné. To byl konec Tomášovo příběhu. Řekla jsem mu, že mě rozhodně strach 

nenažene a zasmála jsem se tomu. Odpověděl mi, že to není povídačka, že ji viděli všichni, 

kteří odsud odcházeli. Bylo už pozdě a tak jsme se všichni rozhodli jít již spát. Nemohla jsem 

usnout, pořád jsem musela myslet na ten poslední příběh. Asi po hodině přemýšlení se mi to 

nakonec povedlo. Asi ve tři ráno se opřel silný vítr a větev stromu nám praštila do okna, 

šíleně jsem se lekla. Div jsem nevykřikla. Moje spolubydlící Tereza tvrdě spala, nevzbudil by 

ji ani protipožární alarm. Zase jsem ulehla do postele a snažila jsem se usnout, když najednou 

jsem uslyšela vrzání dveří. Se vší nevolí jsem vstala z postele a šla je zavřít. Nakonec mi to 

nedalo a podívala jsem se na chodbu. Při tom pohledu, který se mi naskytl, se mi málem 

rozskočilo srdce. Byla tam holčička s porcelánovou panenkou. Dívala se na mě smutnýma 

očima. Pak najednou se začala smát a rozběhla se směrem ke schodišti na horu. Ukázala na 

mě, abych šla za ní. Když jsem vystoupala po schodech nahoru, ocitla jsem se na půdě. Tam 

nebyl nikdo. Zvolala jsem, aby se ukázala, najednou se objevila za mnou a začala se zase 

smát. Utíkala pryč, neznámo kam. Nevěděla jsem, co po mně chce a vydala jsem se za ní. 

Dostihla jsem ji u vchodových dveří, kde si odemkla a utíkala ven do zahrady. Tam jsem se ji 

snažila najít a ona nebyla nikde. Najednou jsem se probudila, nechtělo se mi vůbec vstávat. 

Tereza mě ráno vzbudila, že všichni už jsou dole v jídelně na snídani. Pomyslela jsem, že to 

byl jen můj sen, výplod moji mysli. Nakonec jsem rezignovala a vstala z postele. Tereza se na 

mě zděšeně podívala. Nechápala jsem, co se děje. Když jsem se podívala do zrcadla, nechtěla 

jsem tomu věřit. Byla jsem celá zablácená a špinavá. Tereza se mě ptala, co se stalo. Pověděla 

jsem ji, ať nedělá, že o ničem neví, že určitě se na mě domluvili společně s Tomášem a 

dalšími děcky. Určitě mi chtěli osladit ten můj odchod a to se jim zaručeně povedlo, 

pomyslela jsem si. Prohlásila, že neví, co to plácám. Tomáš u snídaně tvrdil, že o ničem neví 

a říkal, že mě upozornil, co se tu děje. Potom přiběhla vychovatelka, že se ji v noci ztratily 

klíče a ten, kdo je vzal, ať je okamžitě vrátí. Celý barák kvůli tomu obrátila vzhůru nohama, 

prohledala snad všechno a nic. Když jsem si balila svoje věci konečně. Našla jsem ty klíče 

pod svou postelí, to mi nahnalo husí kůži. Vrátila jsem je vychovatelce, které bylo divné, že je 

mám u sebe. Pokus o útěk u mě vyloučila vzhledem k mé situaci a chtěla vysvětlení. Když 

jsem ji řekla, co se mi stalo, vůbec se tomu nepodivovala. Myslela jsem, že mě bude snad 

chtít vzít k psychiatrovi a ona mi nic nevyvracovala. Jen mi odpověděla, že něco takového 

neslyší poprvé, ani naposledy za tu dobu, co tam působí již dvacet let… Nakonec jsem si 

sbalila pár svých věcí a odjela do nového bytu a od té doby jsem tam už nikdy nevkročila. 

Ráda vzpomínám na těch 5 let svého života, které jsem tam s děckami strávila. Kdykoliv si 

však vzpomenu na tu poslední pro mě zásadní a zlomovou noc, hned mi naskočí husí kůže a 

zavládne mnou takový zvláštní pocit. Již vím, že na tomto světě tu nejsme zcela sami. 

 


