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V sobotu 10. prosince ráno jsme s kolegy odjeli na desetidenní cestu, podpořenou britským velvyslanectvím.
Navštívili jsme celkem šest dětských hospiců a zdokumentovali jsme všechny potřebné provozní detaily,
důležité pro projekt malejovické novostavby. Cesta pro nás byla obrovským povzbuzením. S personálem 
hospiců jsme probírali mnoho témat, týkajících se provozu dětského hospice, a v myšlenkách jsme se stále
vraceli k uplynulým dnům, strávených s Andrejkou. Neubránili jsme se srovnávání podmínek, které zatím pro
svou práci máme, s tím, co jsme během cesty viděli. A cítili jsme, jak je důležité celý komplex co nejdříve 
dobudovat.
Důležitou stránkou naší práce je samozřejmě financování: se svou prací jsme před lety začínali doslova s holý-
ma rukama, s přesvědčením, že bude-li naše práce požehnaná, přijdou i potřebné peníze. Postupem času - a za
velkého úsilí mnoha lidí - se podařilo zrekonstruovat malejovický dům a naši práci dál rozvinout; současně 
s tím jsme si ale častěji začali dělat existenční starosti: práci už nebylo možné opírat jen o dobrovolníky, občas-
né jednorázové finanční podpory od štědrých dárců se nezdají být pevnou a dlouhodobou zárukou dostatku
financí na mzdy, žádný stálý příjem nemáme... Zároveň je ale třeba opírat práci o alespoň malý profesionální
tým spolehlivých a schopných lidí. 
Jako zázrakem přišla nabídka obecně prospěšné společnosti Energeia, o.p.s., která sice finanční prostředky
sama usilovně shání, zároveň je ale schopná už v současné době podpořit některé naše aktivity. Chce investo-
vat do obnovitelných zdrojů energie, a vytvořit tak do budoucna nezávislý zdroj prostředků pro financování
různých prospěšných činností, mj. také našeho dětského hospice. Energeia štědrou částkou přispěla i na péči 
o Andrejku: díky této podpoře jsme mohli posílit náš pečující tým, a mohli jsme také Andrejce uhradit ostatní
náklady, které s jejím pobytem vznikly. Počátkem letošního roku se Energeia přidala jako partner k části naší
práce a zaměstnává některé členy našeho - dnes již společného - týmu. Máme z toho obrovskou radost, tak 
velkou, že dokáže zahojit i zklamání ze skutečnosti, že jsme opět nedostali státní dotaci. 
Největší novinou je ovšem účast Energei na přípravách novostavby ošetřovatelské části našeho hospice: v době
vánoční jsme dostali takřka neuvěřitelnou zprávu, totiž, že Energeia přistupuje k vzájemné spolupráci na stavbě
dětského hospice a v současné době už uvolňuje finanční prostředky na vypracování podrobné projektové doku-
mentace až ke stavebnímu povolení! Vyřešila se tak část našich obav, jak to bude s naším financováním dál. Své
zaměstnance musíme nicméně platit i nadále z vlastních zdrojů, stejně tak třeba provozní náklady male- 
jovického domu a motolské ubytovny. Jsme proto velice vděčni Vám všem, kdo na nás myslíte a naši práci 
podporujete - a děkujeme Vám za to. 
Z Malejovic Vás zdraví a hezké jarní a letní dny Vám přeje

Markéta Královcová
ředitelka Nadačního fondu Klíček

V Malejovicích 19. května 2006
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Zpravodaj Nadačního fondu a Sdružení Klíček

Milí přátelé, 
posíláme Vám pozdrav z rozkvetlých Malejovic. Dlouhá zima se spoustou sněhu je za námi a tam, kde ještě
před pár týdny ležel sníh, kvetou pampelišky a zelená se tráva. Kolem našeho nadačního domu se line vůně kve-
toucích jabloní, kterou občas vystřídá vůně něčeho dobrého z kuchyně. Opravený, od základů po střechu
zrekonstruovaný dům bývalé vesnické malejovické školy, který jsme před lety dostali v polorozpadlém stavu
darem od zastupitelstva nedalekých Uhlířských Janovic, žije od kolaudace svým životem – životem velké
domácnosti. Tak nějak totiž vypadá služba, kterou nabízíme rodinám s vážně nemocným dítětem: nic zvlášt-
ního, a přece (jak věříme) něco cenného a důležitého.
Opravená malejovická škola je prvním domem budoucího hospicového areálu. Často se nás lidé ptají, jak to
v takovém domě vypadá, a bývají překvapeni, že jde skutečně o jakousi větší domácnost. Když jsme hledali
výstižný popis služby, kterou zde nabízíme, jako nejpřesnější a zároveň nejsrozumitelnější se nám nakonec
zdála "asistovaná rodinná rekreace", určená rodinám s vážně nemocným dítětem. Odborně se tomu říká respit-
ní pobyty – tedy pobyty, při kterých se mohou ti, kdo o dítě pečují, o svou péči s někým podělit, aby si mohli
sami odpočinout a nabrat sílu. Mezi hosty našeho domu tak patří i děti, jejichž léčba byla úspěšná, ale náročná,
a často dítě nějakým způsobem poznamenala.

Ráda bych se s Vámi v našem dnešním zpravodaji podělila o příběh jednoho našeho hosta, děvčete, které nám
všem zprvu trochu zamotalo hlavu, a které se nakonec stalo výraznou součástí naší malejovické „domácnosti“.
Na sklonku loňského léta nám zavolali z jednoho hospice pro dospělé, zda bychom do Malejovic nemohli při-
jmout jednu jejich klientku, dvacetiletou nevidomou dívku, u níž byla protinádorová terapie ukončena jako dále
neúčinná, a jejíž stav je sice zatím stabilizovaný, ale prognóza vážná. Dívka prý se u nich nudí, takže je napad-
lo, že by to pro ni – i s ohledem na její mládí – mohlo u nás být zajímavější. 
Tahle slečna se svou situací trochu vymykala pravidlům, která jsme si pro fungování této části našeho vznika-
jícího dětského hospice stanovili: byla už plnoletá, navíc bez doprovodu a bez zázemí rodiny a domova, ale
výzvu jsme přijali a domluvili jsme se, že do Malejovic přijede na pár dní na zkoušku, aby zažila život v našem
vesnickém domě a rozhodla se, zda se jí u nás bude líbit.

Za digitální tisk děkujeme společnosti 
Copy General, Praha.

Vydání tohoto čísla podpořila společnost 
O S P A P , velkoobchod papírem, a.s.

K Hrušovu 4/292
102 23 Praha 10
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Malejovická škola na počátku rekonstrukce v zimě 1999 (vlevo...) – a po kolaudaci na podzim 2004. 
Za těch pět let se tu na svépomocných brigádách vystřídalo přes dva tisíce dobrovolných pomocníků, díky
nimž jsme veškerou nekvalifikovanou práci zvládli vlastními silami.



Jméno té slečny je Andrea – a díky jejímu souhlasu s tím, abychom její příběh zveřejnili, Vás mohu nechat
nahlédnout do dalšího běhu událostí, které pro nás začaly loni v září jejím příchodem do Malejovic.
Andrea byla prostředím u nás nadšená a hned si přála v Malejovicích zůstat. Ochotně slíbila, že se naučí chodit
po domě se slepeckou holí (o zrak přišla teprve nedávno, takže jí mnohé "slepecké" dovednosti dosud chybě-
ly) a že se vynasnaží, aby byla v mezích možností samostatná. Skutečnost ovšem brzy vypadala úplně jinak –
Andrea neměla ani sebemenší chuť něčemu novému se učit, vyhýbala se všemu, co by její samostatnost mohlo
zvýšit, většinu času trávila na pohovce v jídelně a nechala se prakticky ve všem obsluhovat od druhých – včet-
ně maličkostí, které by byla spolehlivě zvládla sama. Nebyla zvyklá prosit ani děkovat, své požadavky vykřiko-
vala jako nějaká sobecká panovnice, a v našem malém pečujícím týmu zavládlo jisté rozladění. Brzy jsme chá-
pali, proč byla péče o Andreu pro personál v jejím minulém působišti tak složitá. 
Zrekonstruovat dramatický příběh jejího života nebylo snadné: na některé události si už ani sama dobře nepa-
matovala, ale po pár dnech spolužití a společného povídání se začal příběh skládat. Jedním z mála pevných bodů
byla tragická smrt jejího tatínka a krátce na to i její babičky, tatínkovy maminky, dvou lidí, které měla ráda, po

kterých se jí stýskalo a na které často vzpomínala; zemřeli, když
ještě chodila na základní školu. V době svých učňovských studií
se začala toulat, pak onemocněla. Od té doby prošla asi dvaceti
různými institucemi, které jí poskytovaly nějaké služby nebo péči.
K nám přišla vlastně jako bezdomovec, člověk bez zázemí, bez
peněz, bez plánů, bez přátel, bez budoucnosti. Ustýskaná slečna,
jejíž časté povzdychnutí bylo: "Ach jo jo jo jo, ach jo jo."
V době, kdy k nám přišla, to vypadalo, že se na nic netěší, že ji nic
nebaví. Po čase jsme přišli na to, že ráda vaří a ráda chodí na
houby (houbaření s nevidomou dívkou se s noblesou a trpělivostí
sobě vlastní zhostil náš dobrovolník Radek), a úplně nejraději ze
všeho jezdí s někým autem. Když například jednou ráno zjistila,
že se během dopoledne chystáme na nákup do nedalekého města,
ze strachu, abychom jí neujeli, seděla přes dvě hodiny v autě před
domem – nevěřila, že jí opravdu včas řekneme. 
A ještě jedné záliby si hned po přestěhování do Malejovic začala
užívat: ukázalo se, že miluje dlouhé vanové koupele. Neměli jsme

důvod ji v téhle zálibě nějak omezovat, a tak koupel přicházela na řadu někdy i dvakrát denně. 
Trávila jsem s Andreou hodně času a ona mi začala důvěřovat. I trpělivost našich pomocníků začala postupně
přinášet plody. Andrea si zvykla na to, že s námi sice nemůže manipulovat, ale že se na nás může spolehnout.
Začala vnímat, jak působí na své okolí. Do svého slovníku zařadila slova "prosím" a "děkuji". Dokonce si
posteskla, že by zase ráda viděla. Jednou pozdě večer jsme spolu seděly na stoličkách v kuchyni a řeč se stoči-
la na otázky víry a Pána Boha. Andrea projevila přání nechat se pokřtít. Asi tři minuty na to zastavilo u domu
auto a na dveře někdo zaklepal. Nečekaným hostem byl jeden náš známý kněz, který se tu zcela neplánovaně
zastavil, protože měl náhodou cestu okolo. Povzbudil Andreu v jejím úmyslu, požehnal jí a zase zmizel ve tmě. 
Hned následující den se Andrea začala na křest připravovat. Plánovali jsme také malou hostinu a přemýšleli,
koho pozvat... Během několika dní se však Andrein zdravotní stav zhoršil, takže byla přijata do nemocnice 
a křest tak nakonec proběhl méně slavnostně, než by si Andrea byla přála: na nemocničním lůžku. Modrá látka
na šaty, kterou si pro tuto příležitost vybrala, zůstala složená i s papírovým střihem na piánu v malejovické jídel-
ně. Několik dnů nato byla Andrea definitivně propuštěna – jak sama říkala – domů, do Malejovic. 
Začínal advent, blížily se Vánoce a Andrea si dělala starosti, za co nám všem nakoupí dárky, když nemá žádné
peníze. (Zjistili jsme, že si někdo před rokem vzal na její jméno půjčku, kterou jí strhávali z účtu - ten byl v té
době už v mínusu a každý další invalidní důchod, který na účet přišel, byl okamžitě celý stržen. Intenzívně jsme
v té době zařizovali, aby jí zůstávalo alespoň zákonem zaručené minimum...)
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V Malejovicích už byla spousta sněhu. Přátelé pořídili pro Andreu zimní oblečení a boty. Andrea měla radost.
Lidé, kteří se o ni starali, ji začali mít rádi a péče o ni byla vedená jinak, než na začátku: Andrea nás svým
počátečním nevděkem a panovačným chováním učila onomu důležitému a nesnadnému umění – dávat druhým
ničím nepodmiňovanou lásku.
Andrea jedla a pila čím dál méně, zhubla, byla také slabší, při chůzi jsme ji museli podpírat. Slábla a nezdálo
se, že by se její stav měl ještě zlepšit. Cítila jsem, že nám nezbývá mnoho času. Začali jsme si klást stejné
otázky, které si kladou všichni blízcí člověka, který pomalu odchází z tohoto našeho světa. Zvládneme to
"doma", nebo bude nutný převoz do nemocnice, kam už ale Andrea jet nechtěla? Vystačíme se skromným
vybavením, které zatím máme k dispozici? V tu dobu jsme se v myšlenkách upínali k budoucnosti: až bude stát
ošetřovatelská část našeho hospice, budeme mít pro tento druh péče mnohem pohodlnější zázemí.
Andrejčiným přáním bylo mít v malejovickém domě trvalé bydliště. V pátek 2. prosince byla úředně zapsána
jako stálý obyvatel malejovického domu. Byl to náš dárek pod stromeček a Andrejka z něj měla upřímnou
radost. 

Paní Janůrková z Vlkové – naše nejstarší dobrovolnice – se Andree stala jakousi náhradní babičkou.

V úterý 6. prosince Andrea poprvé k cestě ze svého pokoje do společné jídelny, kde trávila většinu dne, využila
vozík. Byl to také první den, kdy bylo třeba ji do vany a z vany vynést v náručí. (Byla jsem vděčná, že, ač se
to možná nezdá, mám silného muže.) Ve středu chtěla Andrejka zůstat ve svém pokoji v posteli. Celé dopoledne
u ní trávila naše věrná pomocnice, babička Janůrková ze sousední vesnice, a četla jí pohádky. 
Odpoledne jsem ji vystřídala a strávila s Andrejkou zvláštní dlouhé odpoledne. Pouštěly jsme hudbu, Andrejce
se velice těžko mluvilo, a tak jsme spolu byly většinu času potichu. Andrejka si přála zavolat kněze, který ji
připravoval na křest, a ten jí udělil svátost biřmování. Část odpoledne Andrejka prospala – seděla jsem na její
posteli a měla její hlavu na svém klíně, hladila ji po vlasech a žasla, jak její tvář zvláštně zkrásněla. Za okny
byl krásný zimní den, pokojem tiše zněla krásná hudba a já měla pocit, jako by se otevřelo nebe. Andrejka spala,
já se dívala oknem na zahradu, kde by za pár let měl stát nový dům, a vybavily se mi děti, které jsem znala 
a které už z tohoto světa odešly. Zvlášť silně se mi vybavil Honzík z Hlučína, o kterém jsem už do jednoho 
z minulých Svižníků psala; s ním jsme si tenhle dům na vesnici, kam se bude moci jezdit celý rok, a ne jen
o letních prázdninách, před lety vysnili. Mé nahromaděné emoce se proměnily v slzy. Měla jsem silný pocit, že
Andrejka odchází. Večer přijela z Prahy naše kolegyně Lenka, která se chtěla s Andreou vidět. Zůstala u ní přes
noc a ráno, po klidné noci, zjistila, že Andrejka chvilku po půl osmé přestala dýchat. Téměř nepostřehnutelně,
ve spánku.
Byl čtvrtek, 8. prosince. Ve svém novém doma ležela klidně na své posteli dívka v krásných modrých šatech,
narychlo ušitých podle střihu, který tak dlouho čekal v jídelně na piánu, a my s uslzenýma očima museli kon-
statovat, že jí to moc sluší. Za oknem se zrodil nový zimní den a sluníčko vytvořilo ze zasněžené zahrady za
oknem třpytivou bílou pláň – prostor pro budoucí dům. Dříve jsme si mysleli, že nemocné děti bude možné
nechat žít až do konce teprve tam... 

V Malejovicích s Davidem, září 2005.


