
aby je v době jejich dovolené někdo zaskočil. Přitom si všimla malého asi dvouapůlletého chlapce, který
evidentně neměl nikoho, kdo by ho chodil navštěvovat.”

Toho chlapečka jsme znali ze svých návštěv onkologického oddělení také. Byl z dětského domova a nikdo ho
v nemocnici nedoprovázel. Svoje hubené ručičky natahoval ke každému, kdo šel okolo a kdo by ho mohl po-
chovat. Naše známá fyzioterapeutka nám tenkrát říkala: “Já se u něho ani nemohu zastavovat, protože člověku
to pak láme srdce, když ho za chvíli zase musí vrátit zpátky do postýlky, tak kolem jeho pokoje raději vždycky
jenom rychle projdu.”
Daniel popisuje, jak se s chlapečkem sblížili oni:

“Maruška ho vzala do náruče a v tu chvíli začalo mezi nimi vznikat nečekané pouto. Když nastal čas od-
chodu, chlapeček, kterému jsme později dali jméno Olinek, ji nechtěl pustit a dokonce s pláčem volal:
mami! Na druhý den jsem se do nemocnice vypravil i já. chlapce jsme nosili v náruči a cítili jsme, jak
do sebe nasává lásku. Oba dva jsme podobným způsobem vnímali jako výzvu a jako konkrétní volání od
Boha, abychom se Olinkovi věnovali. Ten se začal uzdravovat, rozvíjet a přibývat na váze. Po několika
měsících mezi námi vznikl tak silný vztah, že jsme se rozhodli ho adoptovat, i když lékařská prognóza
byla špatná a věděli jsme, že péče o něj nebude snadná. Mezitím jsme zjistili, že Olinek má v dětském
domově o rok mladší sestřičku. Moje první myšlenka byla, že on potřebuje sourozence! Proto jsme se
rozhodli, že se pokusíme adoptovat i ji. celý adoptivní proces probíhal rychle a hladce. V tom jsme spa-
třovali Boží požehnání. V listopadu 1993 jsme najednou měli doma dvě malé děti. Začala nová etapa
našeho života. Radovali jsme se ze společných vánoc a zvídavých děti kolem sebe. Hned na začátku
nového roku 1994 se ale našemu Olinkovi, který se slibně uzdravoval, nemoc vrátila. Čtyři měsíce jsme
bojovali o jeho život. Po celou dobu byl s námi doma. Slíbili jsme mu dokonce, že ho už nikdy
nepošleme do nemocnice. Aniž jsme si byli plně vědomi toho, co slibujeme, jsme rádi, že jsme slib
dodrželi. Olinek do poslední chvíle neměl žádné bolesti a odešel doma, tiše v naší blízkosti. Zůstala nám
jeho sestřička, které jsme při adopci dali jméno Dorotea (z řečtiny „Boží dar“).

Ptala jsem se Daniela, zda tenkrát měli nějakou podporu:
“Podporu jsme neměli. Poslední týden jeho života byl náročnější. My jsme se s Maruškou ve dne v noci
u něj střídali. Byla to milost, že do posledního okamžiku nemusel brát ani prášky proti bolesti.”

S Danielem jsme se poprvé setkali před více než dvaceti lety – stal se pro nás velkou inspirací a vzácným
příkladem člověka, který opravdu žije v souladu s tím, v co věří a co hlásá. Dnes se Daniel sám potýká
s vážnou nemocí – o tom, co mu nemoc přináší, nadějně a otevřeně hovoří v knížce „Můj zápas s rakovinou“,
která mu před pár týdny vyšla v nakladatelství Kvartus.

Děkujeme Vám všem, kdo myslíte na druhé, děkujeme také moc všem, kdo myslíte na nás a na naši práci!
Moc děkujeme za všechnu Vaši podporu! Bez ní bychom svou práci dělat nemohli. Stále máme více plánů
než prostředků k jejich naplnění, a tak do nového roku vstupujeme s pokorným předsevzetím dál dělat,
jak říkávala Matka Tereza, „malé věci s velkou láskou“. 
Dobrý a požehnaný rok 2015 Vám za Nadační fond Klíček přeje
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Zpravodaj Nadačního fondu a Sdružení Klíček

Milí přátelé,
posíláme Vám vánoční pozdrav a přání všeho dobrého do nového roku 2015! Pro přátele a příznivce Klíčku
jsme připravili malý vánoční dárek – od Štědrého dne jej najdete “pod stromečkem” na našich webových
stránkách www.klicek.org. Osobně si pro dárek můžete přijít na náš tradiční Tříkrálový koncert, který pořádáme
v neděli 11. ledna 2015 (pozvánka je přílohou Svižníka). A nebo nám napište, a my Vám dárek pošleme.
Svižník k Vám putuje z malé posázavské vesnice
Malejovice, kterou mnozí z Vás dobře znáte. Náš
Nadační fond Klíček tady opravil zchátralou venkovskou
školu, která od své kolaudace v roce 2004 slouží jako
první dům dětského hospice. Jednou za rok tady pořá-
dáme „Den otevřených dveří“ – fotka vpravo je z toho
letošního; proběhl v sobotu 29. listopadu. Snímek za-
chycuje Viky, která s námi letos v Malejovicích, spolu
se svou sestrou Dorotkou, kamarádkou Luckou a brat-
rancem Štěpánem strávila také čtrnáct táborových dní. 
Během tábora projevila přání zkusit si spát “pod ši-
rákem” spolu s ostatními, což vyžadovalo speciální
přípravu. Mysleli jsme na to, že Viky nesmí nastydnout,
a už vůbec by neměla z postele spadnout – což však
předpokládalo vytvoření skutečně “princeznovského”
lůžka. Nejprve jsme volali rodičům Viky, abychom si
byli jisti, že se do takového podniku vůbec můžeme pustit. “Cokoli Viky chce a cokoli je možné, s tím
souhlasíme,” zněla okamžitá odpověď jejího tatínka. A tak se náš kolega Radek pustil do díla.

“Na malejovickou táborovou louku před velké indiánské tee-pee (aby to bylo blízko, kdyby 
náhodou v noci začalo pršet) jsme postavili naši oranžovou voděodolnou skládací postel. Kdo
naši malejovickou louku znáte, víte, že vede malinko z kopce, takže při instalaci postele došlo 
k zahlubování, podkládání a "vodovážnému" vyměřování patřičných nohou postele tak, aby se
Viky celou noc dobře leželo. A pak už jsme jenom přidávali matrace, plážové lehátko, polštá-
řek, spacák a čekali na tmu a úžasné noční nebe s miliony hvězd. Usínání v teplé letní noci pod 
zářící nebeskou klenbou, možná si ten pocit při čtení vybavíte... “
... vzpomíná Radek na krásný večer. 

Do Malejovic už více než deset let přijíždějí rodiče se svými vážně nemocnými dětmi, aby si odpočinuli, aby
si popovídali o svých starostech (i radostech a nadějích), aby našli pro sebe i pro své děti místo, kde je jim hezky,
kde i nemocné děti a jejich sourozenci a kamarádi mohou lecos zajímavého podnikat a kde se nikdo nemusí
přizpůsobovat rutinnímu režimu – všechno se tu snažíme šít svým hostům na míru. 
“V kolik je snídaně?” ptala se nás jednou jedna babička, která k nám zrovna přijela se svým nemocným 

vnukem. Měli za sebou dlouhou cestu, byli unavení, byl už večer a oni se chystali jít spát.
“Jak budete chtít,” odpověděli jsme popravdě. 
“No né, počkejte, v kolik tady máte snídani?” naléhala. 

Za pomoc s vydáním Svižníka 
děkujeme společnostem:

Auros PB, s.r.o.

Tiskárna Olprint – J. Olejko (kalendáře)

Viky a Princezna (Viky hledí vlevo, Princezna vpravo).
Každá z našich koček má nejen své jméno, ale i svůj
příběh. Mnohé děti, které k nám jezdí, mají tu svou
oblíbenou kočku a asi Vás nepřekvapí, že první, s kým
se vždy vítají, jsou právě kočky – nikoli lidé…
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“Jak si kdo přeje,” snažili jsme se vysvětlit.
“Tak v kolik máme přijít na snídani?” trvala na svém už poměrně rozladěná babička.
“Hodilo by se Vám to třeba v půl deváté?” rezignovali jsme.
“Dobře, přijdeme v půl deváté,” oddechla si.
Teprve během následujících dní porozuměla tomu, jak malejovický dům funguje. A přivítala to, jako ostatně
všichni naši hosté. Když se někdo doma stará o vážně nemocné dítě, moc toho obvykle nenaspí, takže je pro
něho svátek, když se může dosyta vyspat – a když ho pak po probuzení čeká ještě prostřený stůl, je to takový
malý svátek.
Mnoho rodičů se během léčení svého vážně nemocného dítěte setkalo s různými institucemi, které jim v rámci
svých pravidel něco poskytovaly – málokde byl však názor rodičů a dětí tím, co určovalo nebo alespoň zásadně
ovlivňovalo směr a způsob péče nebo léčby. Člověk se tomu na jedné straně ani moc nediví: v našich konči-
nách je instituce stále tak nějak nadřazená těm, komu by měla sloužit, a mnoho lidí ji tak i vnímá a neshledává
na tom nic v nepořádku – ať už jsou v roli toho, kdo v nějaké instituci pracuje, nebo v roli toho, kdo od insti-
tuce něco potřebuje. Když ale víte (nebo dokonce zažijete), že to jde i jinak, začne Vám být nepříjemné, jak
u nás tato přežívající nadřazenost institucí deformuje vztahy a mnohdy i charaktery lidí. Však není náhoda, 
že se Mňačkův román “Jak chutná moc” dočkal letos na podzim čerstvé dramatizace (v činohře Národního 
divadla v Brně, v úpravě dramatika Tomáše Vůjtka). Opojení funkcí nebo vedoucí pozicí v sobě skrývá
pokušení začít vládnout, místo zodpovědně sloužit – a to se samozřejmě zdaleka netýká jen politiky.
„Úřad je holt úřad“, říkají někteří lidé. Vybavuje se mi scéna z “Uspořené libry” – možná si vzpomínáte na 
zfilmovanou povídku na motivy divadelní hry Seana O’Caseyho, kde dva muži, představovaní Jiřím Sovákem
a Janem Werichem, naléhají na úřednici na poštovním úřadě (hrála ji Jana Werichová), aby jim umožnila
vybrat z vkladní knížky jednu libru. (Nezapomenutelnou roli dámy v kloboučku si tu zahrála Stella Zázvor-
ková…). Když se podnapilému Samuelu Adamsovi (Janu Werichovi) nepodaří čitelně podepsat a zkazí tím
příslušný formulář, jeho kamarád, ztvárněný Jiřím Sovákem, u okénka poprosí o další “formulářík” – poštovní
úřednice ovšem usoudí, že jim dá vzhledem k jejich podroušenému stavu už jenom jednu šanci… 

“Tak – a to je poslední, který vám dávám.”
Na tuto podmínku ovšem přijde od Jiřího Sováka jasná a pádná reakce:

“Helejte, moc nevyskakujte, žížalko. Jste tady vy kvůli mně, nebo já kvůli vám? Takový, jako jsem já,
vám platíme gáži. Ne, jste tady pro veřejné blaho občanů, ne abyste se tady na mě vytahovala a byla drzá
a lascívní.”

Na jedné nemocniční ubytovně při jedné velké nemocnici v jednom hodně velkém městě mají i dnes, 
v prosinci 2014, ubytovaní rodiče (tedy dospělé a svéprávné ženy a dospělí a svéprávní muži) stále zákaz
návštěv… Vrátní mají instrukci, že nemohou na návštěvu nikoho pouštět, pouze v den “nástupu” může uby-
tovanému někdo pomoci s kufrem… 

Shodou okolností máme v téže budově už dvacet jedna let pár pokojů, které jsme
zařídili jako rodičovskou ubytovnu, a víme, jak důležité je, aby mohla být rodina
pohromadě, i když třeba někdo přijede jen přes den na návštěvu. S nemocniční
ubytovnou ovšem sdílíme vchod i vrátnici. Před třemi týdny, bylo to ve čtvrtek, mi
volala kolegyně, která se o ubytovnu stará: na vrátnici “chytli” (rozuměj: zastavili

a nepustili dál) několik příbuzných, kteří šli na návštěvu za rodinou, ubytovanou právě u nás. Byli to
příbuzní desetileté holčičky, jejíž stav byl velmi vážný, a proto se za ní sjela skoro celá rodina. Naše
ubytovna to má s návštěvami od samého počátku jinak: za ubytovanými samozřejmě přichází, kdo je od
ubytovaných pozván. Dosud vždycky stačilo se na vrátnici “nahlásit”, teď to ale stačit přestalo. Vymysleli
jsme tedy okamžitě způsob, jak “zlegalizovat” něco, co z našeho pohledu sice není ani trochu nelegální, ale
nemocnice s tím (stále) nepočítá: vytvořili jsme speciální průkazky “návštěva”, díky nimž pak mohli příbuzní
přes vrátnici “oficiálně” procházet. Přišli vždy na kuchyňku naší ubytovny, uvařili si kávu a něco malého snědli,
a vrátili se zase na oddělení. Tato rodina využívala nové průkazky jen dva dny. V sobotu holčička zemřela.

Práce Klíčku (stále ještě) zčásti spočívá i v odstraňování překážek, kvůli kterým nemohou vlastní rodiče dělat
pro své nemocné děti to, co by rádi a co by bylo třeba. Koneckonců: možná jste i Vy někdy měli pocit, že je
v naší společnosti stále mnoho nenormálního považováno za normální, a naopak normální věci to stále leckde
mají těžké…
Mezi normální lidské záležitosti také patří možnost rozloučit se se svým zemřelým dítětem. Pokud dítě zemře
v nemocnici a příbuzní jsou u toho (a nemají tu “smůlu”, že dítě zemře v noci a oni jsou zrovna v nemocnici,
která na noc rodiče vykazuje pryč z oddělení), mají na to zhruba dvě hodiny, po domluvě s personálem třeba
o něco málo déle. To ale nemusí stačit. 

Pokud jste viděli dokumentární film o naší práci “životy dětí”
(odkaz na něj máme na webu v aktualitách z roku 2012),
vzpomenete si možná na vyprávění Sestry Frances Dominiky,
která před více než třiceti lety v Oxfordu ve Velké Británii zalo-
žila vůbec první dětský hospic na světě, Helen House, a iniciovala
tím vznik celého dětského hospicového hnutí:

“Vzpomínám si, že jsem jednou vezla jednoho malého
chlapce, který umřel v nemocnici. Byla jsem s jeho rodiči
a oni si přáli – on si přál –, abychom ho potom, až umře,
vzali domů, do jeho vlastního pokojíčku. Vzpomínám si,
jak jsem je tenkrát vezla, maminka ho měla na klíně
zabaleného v dece, a když jsme dorazili k nim domů…”

“A to bylo možné?”
“Ano. Tedy, já to tak udělala. A nad jejich domem tenkrát

zářila duha a bylo to prostě úžasné.”
i my se při své práci setkáváme s rodiči, kteří by si nejraději odvezli tělo svého v nemocnici zesnulého dítěte
domů, aby je nemuseli opouštět tak brzy… Jenže… Jenže to v České republice stále nejde. Není možné, aby
rodiče byli v kontaktu s tělíčkem svého zesnulého dítěte ještě třeba pár dní po jeho smrti, a mohli se tak s ním
v klidu postupně rozloučit. A proto jsme se rozhodli nečekat na to, až se nám v Malejovicích podaří vybudo-
vat novostavbu ošetřovatelské jednotky, která takové rozloučení umožní (ošetřovatelská jednotka bude stát
kolem 100 milionů korun a Pán Bůh ví, zda a kdy se nám ji podaří postavit), ale chtěli bychom pro tento účel
co nejdříve zařídit jeden samostatný menší objekt. Ve stavebních plánech jej už máme – měl vyrůst zároveň
s ošetřovatelskou jednotkou a podle původního záměru měl nabízet skladovací prostory a umožňovat sezónní
ubytování. Rádi bychom teď původní projekt upravili tak, abychom v tomto domku mohli vyčlenit jednu až
dvě místnosti, kam by mohlo být tělíčko zemřelého dítěte převezeno a kde by mohlo zůstat až do pohřbu.
Takové místnosti jsou v dětských hospicích samozřejmostí. Většinou vypadají jako malý dětský pokojíček,
v němž je díky speciálnímu zařízení možné udržovat nízkou teplotu. Rodiče a (s jejich svolením) třeba i další
příbuzní nebo přátelé zesnulého dítěte se s ním sem mohou přijít rozloučit. Rodiče mívají potřebu vzít tělíčko
svého dítěte znovu do náruče, být s ním v soukromí, nikým a ničím nerušeni. Procházejí těžkou dobou, ve
které by se všichni okolo měli spíš držet zpátky, zdržet se dobrých rad a myslet hlavně na to, aby nepřekáželi. 

Není to instituce, ale rodina a nejbližší, kdo nese tíhu odchodu svého dítěte a kdo je také schopen si všechno
potřebné, od péče o dítě až po záležitosti spojené s odchodem dítěte z tohoto našeho světa, zařídit po svém –
pochopitelně je dobře, když na to všechno nezůstávají rodiče sami a také, když jim v tom někdo (nebo něco)
nebrání. První rodina, kterou jsme poznali a která se rozhodla zařídit věci kolem odchodu svého dítěte po svém,
byli Daniel a Maruška Heczkovi, se kterými jsme se seznámili počátkem devadesátých let. Daniel na tu dobu
vzpomíná:

“V létě roku 1993 se moje manželka vypravila na oddělení dětské onkologie do motolské nemocnice
v Praze, aby se věnovala nemocnému dítěti, které si vzali naši přátelé do pěstounské péče. Ti potřebovali,

Sestra Frances Dominica během návštěvy
Prahy v září 2014. Se sestrou Frances nás
pojí dlouholeté přátelství a velmi nás těší,
že přijala naši nabídku a stala se členkou
čestného výboru Nadačního fondu Klíček.
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u nás tato přežívající nadřazenost institucí deformuje vztahy a mnohdy i charaktery lidí. Však není náhoda, 
že se Mňačkův román “Jak chutná moc” dočkal letos na podzim čerstvé dramatizace (v činohře Národního 
divadla v Brně, v úpravě dramatika Tomáše Vůjtka). Opojení funkcí nebo vedoucí pozicí v sobě skrývá
pokušení začít vládnout, místo zodpovědně sloužit – a to se samozřejmě zdaleka netýká jen politiky.
„Úřad je holt úřad“, říkají někteří lidé. Vybavuje se mi scéna z “Uspořené libry” – možná si vzpomínáte na 
zfilmovanou povídku na motivy divadelní hry Seana O’Caseyho, kde dva muži, představovaní Jiřím Sovákem
a Janem Werichem, naléhají na úřednici na poštovním úřadě (hrála ji Jana Werichová), aby jim umožnila
vybrat z vkladní knížky jednu libru. (Nezapomenutelnou roli dámy v kloboučku si tu zahrála Stella Zázvor-
ková…). Když se podnapilému Samuelu Adamsovi (Janu Werichovi) nepodaří čitelně podepsat a zkazí tím
příslušný formulář, jeho kamarád, ztvárněný Jiřím Sovákem, u okénka poprosí o další “formulářík” – poštovní
úřednice ovšem usoudí, že jim dá vzhledem k jejich podroušenému stavu už jenom jednu šanci… 

“Tak – a to je poslední, který vám dávám.”
Na tuto podmínku ovšem přijde od Jiřího Sováka jasná a pádná reakce:

“Helejte, moc nevyskakujte, žížalko. Jste tady vy kvůli mně, nebo já kvůli vám? Takový, jako jsem já,
vám platíme gáži. Ne, jste tady pro veřejné blaho občanů, ne abyste se tady na mě vytahovala a byla drzá
a lascívní.”

Na jedné nemocniční ubytovně při jedné velké nemocnici v jednom hodně velkém městě mají i dnes, 
v prosinci 2014, ubytovaní rodiče (tedy dospělé a svéprávné ženy a dospělí a svéprávní muži) stále zákaz
návštěv… Vrátní mají instrukci, že nemohou na návštěvu nikoho pouštět, pouze v den “nástupu” může uby-
tovanému někdo pomoci s kufrem… 

Shodou okolností máme v téže budově už dvacet jedna let pár pokojů, které jsme
zařídili jako rodičovskou ubytovnu, a víme, jak důležité je, aby mohla být rodina
pohromadě, i když třeba někdo přijede jen přes den na návštěvu. S nemocniční
ubytovnou ovšem sdílíme vchod i vrátnici. Před třemi týdny, bylo to ve čtvrtek, mi
volala kolegyně, která se o ubytovnu stará: na vrátnici “chytli” (rozuměj: zastavili

a nepustili dál) několik příbuzných, kteří šli na návštěvu za rodinou, ubytovanou právě u nás. Byli to
příbuzní desetileté holčičky, jejíž stav byl velmi vážný, a proto se za ní sjela skoro celá rodina. Naše
ubytovna to má s návštěvami od samého počátku jinak: za ubytovanými samozřejmě přichází, kdo je od
ubytovaných pozván. Dosud vždycky stačilo se na vrátnici “nahlásit”, teď to ale stačit přestalo. Vymysleli
jsme tedy okamžitě způsob, jak “zlegalizovat” něco, co z našeho pohledu sice není ani trochu nelegální, ale
nemocnice s tím (stále) nepočítá: vytvořili jsme speciální průkazky “návštěva”, díky nimž pak mohli příbuzní
přes vrátnici “oficiálně” procházet. Přišli vždy na kuchyňku naší ubytovny, uvařili si kávu a něco malého snědli,
a vrátili se zase na oddělení. Tato rodina využívala nové průkazky jen dva dny. V sobotu holčička zemřela.

Práce Klíčku (stále ještě) zčásti spočívá i v odstraňování překážek, kvůli kterým nemohou vlastní rodiče dělat
pro své nemocné děti to, co by rádi a co by bylo třeba. Koneckonců: možná jste i Vy někdy měli pocit, že je
v naší společnosti stále mnoho nenormálního považováno za normální, a naopak normální věci to stále leckde
mají těžké…
Mezi normální lidské záležitosti také patří možnost rozloučit se se svým zemřelým dítětem. Pokud dítě zemře
v nemocnici a příbuzní jsou u toho (a nemají tu “smůlu”, že dítě zemře v noci a oni jsou zrovna v nemocnici,
která na noc rodiče vykazuje pryč z oddělení), mají na to zhruba dvě hodiny, po domluvě s personálem třeba
o něco málo déle. To ale nemusí stačit. 

Pokud jste viděli dokumentární film o naší práci “životy dětí”
(odkaz na něj máme na webu v aktualitách z roku 2012),
vzpomenete si možná na vyprávění Sestry Frances Dominiky,
která před více než třiceti lety v Oxfordu ve Velké Británii zalo-
žila vůbec první dětský hospic na světě, Helen House, a iniciovala
tím vznik celého dětského hospicového hnutí:

“Vzpomínám si, že jsem jednou vezla jednoho malého
chlapce, který umřel v nemocnici. Byla jsem s jeho rodiči
a oni si přáli – on si přál –, abychom ho potom, až umře,
vzali domů, do jeho vlastního pokojíčku. Vzpomínám si,
jak jsem je tenkrát vezla, maminka ho měla na klíně
zabaleného v dece, a když jsme dorazili k nim domů…”

“A to bylo možné?”
“Ano. Tedy, já to tak udělala. A nad jejich domem tenkrát

zářila duha a bylo to prostě úžasné.”
i my se při své práci setkáváme s rodiči, kteří by si nejraději odvezli tělo svého v nemocnici zesnulého dítěte
domů, aby je nemuseli opouštět tak brzy… Jenže… Jenže to v České republice stále nejde. Není možné, aby
rodiče byli v kontaktu s tělíčkem svého zesnulého dítěte ještě třeba pár dní po jeho smrti, a mohli se tak s ním
v klidu postupně rozloučit. A proto jsme se rozhodli nečekat na to, až se nám v Malejovicích podaří vybudo-
vat novostavbu ošetřovatelské jednotky, která takové rozloučení umožní (ošetřovatelská jednotka bude stát
kolem 100 milionů korun a Pán Bůh ví, zda a kdy se nám ji podaří postavit), ale chtěli bychom pro tento účel
co nejdříve zařídit jeden samostatný menší objekt. Ve stavebních plánech jej už máme – měl vyrůst zároveň
s ošetřovatelskou jednotkou a podle původního záměru měl nabízet skladovací prostory a umožňovat sezónní
ubytování. Rádi bychom teď původní projekt upravili tak, abychom v tomto domku mohli vyčlenit jednu až
dvě místnosti, kam by mohlo být tělíčko zemřelého dítěte převezeno a kde by mohlo zůstat až do pohřbu.
Takové místnosti jsou v dětských hospicích samozřejmostí. Většinou vypadají jako malý dětský pokojíček,
v němž je díky speciálnímu zařízení možné udržovat nízkou teplotu. Rodiče a (s jejich svolením) třeba i další
příbuzní nebo přátelé zesnulého dítěte se s ním sem mohou přijít rozloučit. Rodiče mívají potřebu vzít tělíčko
svého dítěte znovu do náruče, být s ním v soukromí, nikým a ničím nerušeni. Procházejí těžkou dobou, ve
které by se všichni okolo měli spíš držet zpátky, zdržet se dobrých rad a myslet hlavně na to, aby nepřekáželi. 

Není to instituce, ale rodina a nejbližší, kdo nese tíhu odchodu svého dítěte a kdo je také schopen si všechno
potřebné, od péče o dítě až po záležitosti spojené s odchodem dítěte z tohoto našeho světa, zařídit po svém –
pochopitelně je dobře, když na to všechno nezůstávají rodiče sami a také, když jim v tom někdo (nebo něco)
nebrání. První rodina, kterou jsme poznali a která se rozhodla zařídit věci kolem odchodu svého dítěte po svém,
byli Daniel a Maruška Heczkovi, se kterými jsme se seznámili počátkem devadesátých let. Daniel na tu dobu
vzpomíná:

“V létě roku 1993 se moje manželka vypravila na oddělení dětské onkologie do motolské nemocnice
v Praze, aby se věnovala nemocnému dítěti, které si vzali naši přátelé do pěstounské péče. Ti potřebovali,

Sestra Frances Dominica během návštěvy
Prahy v září 2014. Se sestrou Frances nás
pojí dlouholeté přátelství a velmi nás těší,
že přijala naši nabídku a stala se členkou
čestného výboru Nadačního fondu Klíček.



aby je v době jejich dovolené někdo zaskočil. Přitom si všimla malého asi dvouapůlletého chlapce, který
evidentně neměl nikoho, kdo by ho chodil navštěvovat.”

Toho chlapečka jsme znali ze svých návštěv onkologického oddělení také. Byl z dětského domova a nikdo ho
v nemocnici nedoprovázel. Svoje hubené ručičky natahoval ke každému, kdo šel okolo a kdo by ho mohl po-
chovat. Naše známá fyzioterapeutka nám tenkrát říkala: “Já se u něho ani nemohu zastavovat, protože člověku
to pak láme srdce, když ho za chvíli zase musí vrátit zpátky do postýlky, tak kolem jeho pokoje raději vždycky
jenom rychle projdu.”
Daniel popisuje, jak se s chlapečkem sblížili oni:

“Maruška ho vzala do náruče a v tu chvíli začalo mezi nimi vznikat nečekané pouto. Když nastal čas od-
chodu, chlapeček, kterému jsme později dali jméno Olinek, ji nechtěl pustit a dokonce s pláčem volal:
mami! Na druhý den jsem se do nemocnice vypravil i já. chlapce jsme nosili v náruči a cítili jsme, jak
do sebe nasává lásku. Oba dva jsme podobným způsobem vnímali jako výzvu a jako konkrétní volání od
Boha, abychom se Olinkovi věnovali. Ten se začal uzdravovat, rozvíjet a přibývat na váze. Po několika
měsících mezi námi vznikl tak silný vztah, že jsme se rozhodli ho adoptovat, i když lékařská prognóza
byla špatná a věděli jsme, že péče o něj nebude snadná. Mezitím jsme zjistili, že Olinek má v dětském
domově o rok mladší sestřičku. Moje první myšlenka byla, že on potřebuje sourozence! Proto jsme se
rozhodli, že se pokusíme adoptovat i ji. celý adoptivní proces probíhal rychle a hladce. V tom jsme spa-
třovali Boží požehnání. V listopadu 1993 jsme najednou měli doma dvě malé děti. Začala nová etapa
našeho života. Radovali jsme se ze společných vánoc a zvídavých děti kolem sebe. Hned na začátku
nového roku 1994 se ale našemu Olinkovi, který se slibně uzdravoval, nemoc vrátila. Čtyři měsíce jsme
bojovali o jeho život. Po celou dobu byl s námi doma. Slíbili jsme mu dokonce, že ho už nikdy
nepošleme do nemocnice. Aniž jsme si byli plně vědomi toho, co slibujeme, jsme rádi, že jsme slib
dodrželi. Olinek do poslední chvíle neměl žádné bolesti a odešel doma, tiše v naší blízkosti. Zůstala nám
jeho sestřička, které jsme při adopci dali jméno Dorotea (z řečtiny „Boží dar“).

Ptala jsem se Daniela, zda tenkrát měli nějakou podporu:
“Podporu jsme neměli. Poslední týden jeho života byl náročnější. My jsme se s Maruškou ve dne v noci
u něj střídali. Byla to milost, že do posledního okamžiku nemusel brát ani prášky proti bolesti.”

S Danielem jsme se poprvé setkali před více než dvaceti lety – stal se pro nás velkou inspirací a vzácným
příkladem člověka, který opravdu žije v souladu s tím, v co věří a co hlásá. Dnes se Daniel sám potýká
s vážnou nemocí – o tom, co mu nemoc přináší, nadějně a otevřeně hovoří v knížce „Můj zápas s rakovinou“,
která mu před pár týdny vyšla v nakladatelství Kvartus.

Děkujeme Vám všem, kdo myslíte na druhé, děkujeme také moc všem, kdo myslíte na nás a na naši práci!
Moc děkujeme za všechnu Vaši podporu! Bez ní bychom svou práci dělat nemohli. Stále máme více plánů
než prostředků k jejich naplnění, a tak do nového roku vstupujeme s pokorným předsevzetím dál dělat,
jak říkávala Matka Tereza, „malé věci s velkou láskou“. 
Dobrý a požehnaný rok 2015 Vám za Nadační fond Klíček přeje
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Milí přátelé,
posíláme Vám vánoční pozdrav a přání všeho dobrého do nového roku 2015! Pro přátele a příznivce Klíčku
jsme připravili malý vánoční dárek – od Štědrého dne jej najdete “pod stromečkem” na našich webových
stránkách www.klicek.org. Osobně si pro dárek můžete přijít na náš tradiční Tříkrálový koncert, který pořádáme
v neděli 11. ledna 2015 (pozvánka je přílohou Svižníka). A nebo nám napište, a my Vám dárek pošleme.
Svižník k Vám putuje z malé posázavské vesnice
Malejovice, kterou mnozí z Vás dobře znáte. Náš
Nadační fond Klíček tady opravil zchátralou venkovskou
školu, která od své kolaudace v roce 2004 slouží jako
první dům dětského hospice. Jednou za rok tady pořá-
dáme „Den otevřených dveří“ – fotka vpravo je z toho
letošního; proběhl v sobotu 29. listopadu. Snímek za-
chycuje Viky, která s námi letos v Malejovicích, spolu
se svou sestrou Dorotkou, kamarádkou Luckou a brat-
rancem Štěpánem strávila také čtrnáct táborových dní. 
Během tábora projevila přání zkusit si spát “pod ši-
rákem” spolu s ostatními, což vyžadovalo speciální
přípravu. Mysleli jsme na to, že Viky nesmí nastydnout,
a už vůbec by neměla z postele spadnout – což však
předpokládalo vytvoření skutečně “princeznovského”
lůžka. Nejprve jsme volali rodičům Viky, abychom si
byli jisti, že se do takového podniku vůbec můžeme pustit. “Cokoli Viky chce a cokoli je možné, s tím
souhlasíme,” zněla okamžitá odpověď jejího tatínka. A tak se náš kolega Radek pustil do díla.

“Na malejovickou táborovou louku před velké indiánské tee-pee (aby to bylo blízko, kdyby 
náhodou v noci začalo pršet) jsme postavili naši oranžovou voděodolnou skládací postel. Kdo
naši malejovickou louku znáte, víte, že vede malinko z kopce, takže při instalaci postele došlo 
k zahlubování, podkládání a "vodovážnému" vyměřování patřičných nohou postele tak, aby se
Viky celou noc dobře leželo. A pak už jsme jenom přidávali matrace, plážové lehátko, polštá-
řek, spacák a čekali na tmu a úžasné noční nebe s miliony hvězd. Usínání v teplé letní noci pod 
zářící nebeskou klenbou, možná si ten pocit při čtení vybavíte... “
... vzpomíná Radek na krásný večer. 

Do Malejovic už více než deset let přijíždějí rodiče se svými vážně nemocnými dětmi, aby si odpočinuli, aby
si popovídali o svých starostech (i radostech a nadějích), aby našli pro sebe i pro své děti místo, kde je jim hezky,
kde i nemocné děti a jejich sourozenci a kamarádi mohou lecos zajímavého podnikat a kde se nikdo nemusí
přizpůsobovat rutinnímu režimu – všechno se tu snažíme šít svým hostům na míru. 
“V kolik je snídaně?” ptala se nás jednou jedna babička, která k nám zrovna přijela se svým nemocným 

vnukem. Měli za sebou dlouhou cestu, byli unavení, byl už večer a oni se chystali jít spát.
“Jak budete chtít,” odpověděli jsme popravdě. 
“No né, počkejte, v kolik tady máte snídani?” naléhala. 

Za pomoc s vydáním Svižníka 
děkujeme společnostem:

Auros PB, s.r.o.

Tiskárna Olprint – J. Olejko (kalendáře)

Viky a Princezna (Viky hledí vlevo, Princezna vpravo).
Každá z našich koček má nejen své jméno, ale i svůj
příběh. Mnohé děti, které k nám jezdí, mají tu svou
oblíbenou kočku a asi Vás nepřekvapí, že první, s kým
se vždy vítají, jsou právě kočky – nikoli lidé…
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