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Zpravodaj Nadačního fondu a Sdružení Klíček

Oba komiksy budou už během ledna 2008 volně ke stažení na webových stránkách www.detivnemocnici.cz.
Na těchto stránkách také najdete elektronickou podobu Průvodce po dětských nemocničních odděleních v ČR
– a mnoho dalších materiálů a informací z naší kampaně “Nezůstat sám”, věnované hospitalizovaným dětem
a všem, kdo se o ně starají.

Milí přátelé,
posíláme Vám vánoční pozdravy ze sněhem poprášených Malejovic. Lesy v okolí jsou krásně bílé, rybníky
zamrzlé, takže se na nich dá bruslit – vánoční atmosféra, jak si ji pamatujeme z dětství.
Na rozdíl od fotografie hospitalizované Laury v minulém Svižníku jsou snímky na této stránce naaranžované: jsou
součástí jednoho ze dvou našich nových komiksů, které jsme vydali nikoli pro pobavení, ale pro poučení dětí
i jejich rodičů. Komiksy jsme nafotili v nemocnici v Kutné Hoře – všem zúčastněným členům personálu patří naše
poděkování – zvláštní díky patří primáři dětského oddělení, MUDr. Robertu Kestřánkovi!

Mezi stálé obyvatele našeho malejovického respitního a hospicového domu přibyl v tomto roce jeden čtyřnožec:
svéhlavá koza Katka, zvíře, které má neuvěřitelnou sílu a zároveň hebký kozí mateřský pohled. Děti ji moc rády
pozorují a ty odvážnější i krmí.

Naše zvířata nám čas od času připomenou, jak důležité je věnovat pozornost své fyzické kondici: těsně před
vánočními svátky nás navštívil náš pomocník a přítel, ortoped Jiří Košťál. Když se začal sbírat k odchodu, byl
už nejvyšší čas dojít „uklidit“ kozu. Pozvali jsme kamaráda Jiřího, ať se jde s námi na kozu podívat – a myslím,
že nelitoval, byla to opravdu podívaná: koza tentokrát vyvinula neobyčejnou sílu, takže mého jinak poměrně
zdatného muže povalila, provaz se, jako ve filmové grotesce, obmotal mému zaskočenému muži kolem nohy,
a jak se koza rozeběhla, podařilo se jí svého povaleného pečovatele popotáhnout několik metrů po zmrzlé zahradě.
Jiří ortoped se smál, až se za břicho popadal, můj muž Jiří se, povzbuzen těmi účastnými projevy, vzchopil
a nakonec nad kozou (slavně) zvítězil.
Kromě kozy, zdá se, s námi v naší práci nikdo nesmýká. Jsme za to vděčni.
Na závěr přijměte naše srdečné pozvání na Tříkrálový koncert, který pořádáme v neděli 6. ledna 2008 v Praze
na Habrovce, blízko od stanice metra Budějovická, v kostele svatého Františka z Assisi. Začátek koncertu je
v 15 hodin. A ještě jedna novina úplně na závěr: režisér Tomáš Škrdlant dokončil v těchto dnech nový film
o naší práci „Životy dětí“. Výrobu filmu zaplatila Energeia, o.p.s. – velmi za to děkujeme! V lednu budeme
dokument promítat v Ostravě a v Praze – více informací o koncertě i o filmu najdete na přiloženém lístku.
Děkujeme všem našim pomocníkům a podporovatelům za pomoc a podporu – velmi ji potřebujeme a velmi si jí
vážíme. Zvláště dnes děkujeme panu ing. Jaroslavu Šťastnému, díky jehož štědré podpoře jsme mohli pořídit
digitální tiskový stroj – tohoto Svižníka tedy už můžeme tisknout sami v Malejovicích, a dokonce výrazně levněji!
Milí přátelé, přejeme Vám všem požehnaný nový rok a k tomu ještě mnoho sil a odvahy do každodenního
pozemského putování! Jako malý dárek od nás přijměte dva kalendáříky na rok 2008.
Z Malejovic Vás zdraví a krásné novoroční dny bez smýkání Vám přeje

V Malejovicích, 29. prosince 2007

Hanka, která do posázavských Malejovic přijíždí až z dalekého Lipníka nad Bečvou, se kozy vůbec nebojí. Na snímku
vpravo, pořízeném před pár dny, vidíte naši kozu v celé její kozí kráse: na pozemku za domem, kde by v budoucnu
měla vyrůst novostavba ošetřovatelské jednotky našeho dětského hospice, teď s urputností sobě vlastní každý den
spásá ojíněnou zelenou trávu, posypanou jemným sněhovým popraškem.
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Jako nemůže dítěti v nemocnici nikdo nahradit jeho rodiče, nemůže ani žádné prostředí rodině nahradit vlastní
domov. Když se však rodina ocitne v těžké situaci, bývá pro ni úlevou, když může na čas změnit prostředí a od-
počinout si někde, kde je o všechny dobře postaráno a kde se o své starosti může s někým podělit. Byli bychom
moc rádi, kdyby takovým prostředím pro rodiny s těžce nemocnými dětmi byl právě náš hospic.
Jedna z rodin, která naše služby využila v poslední době, měla za sebou skutečně velmi pohnutý osud. Čečenská
rodina se dvěma chlapci, která přežila bombardování v Grozném, se rozhodla pro emigraci do České republiky.
Po čase stráveném v uprchlickém táboře se nakonec dostala až do jednoho severočeského města, kde teď obývá
malý obecní byt. Krátce po nastěhování byl u jednoho z chlapců diagnostikován zhoubný nádor. Po dobu léčby
v motolské nemocnici využívali rodiče naši ubytovnu – tam jsme se také seznámili. Po několika měsících byla
léčba ukončena jako dále neperspektivní – nemoc postupovala a chlapec byl propuštěn do domácího ošetřování.
Pro větší pohodlí jsme rodině půjčili polohovatelné lůžko – jednu z výborných pomůcek naší zatím malé, ale
pomalu se rozšiřující půjčovny pro rodiny, které se starají o těžce nemocné dítě doma.

Když se chlapcův zdravotní stav zhoršil a rodina se přes všechny své modlitby za zázračné uzdravení začala více
zabývat myšlenkou na možný chlapcův odchod z tohoto světa, vyvstala potřeba odjet zpátky do rodné vlasti – ma-
minka nám popisovala tradici, podle které by se měl člověk vrátit do země předků. Díky obrovskému nasazení
Jany Hradilkové z občanského sdružení Berkat a solidaritě mnoha lidí se podařilo v poměrně krátké době shro-
máždit dostatečnou finanční částku na to, aby se maminka s nemocným chlapcem mohla letecky vypravit na
dalekou cestu.
Rodiče nemocných dětí řeší samozřejmě také spoustu na první pohled drobných starostí, ovšem to, co nám, lidem
zvenčí, může připadat nevýznamné, může být pro rodiče nemocných dětí velmi důležité. Jedna taková starost
vyvstala v době příprav na cestu: maminka nemocného chlapce se zabývala myšlenkou na to, co si vezme na
cestu na sebe. Jako každá žena chtěla jednak hezky vypadat, – a přece jen šlo o setkání s příbuznými po pěti dlou-
hých letech –, a jako muslimská žena si navíc přála pořídit novou velmi dlouhou sukni. Pro takové
nakupování je ale potřeba mít nejen peníze, ale také čas a dobrého společníka. Ve dnech, kdy pobývala se svým
synem v Praze v nemocnici, jsme jí nabídli s nakupováním pomoc: náš kolega, všestranně nadaný Martin Řehák,
přijal roli společníka nemocného chlapce na nemocniční klinice – maminka by měla jinak velké zábrany
odjíždět do města za nákupy a chlapce nechávat na nemocničním pokoji samotného. Naše empatická, citlivá

a praktická kolegyně Helena Chvátalová se vydala s maminkou Fatimou do centra Prahy nakupovat. Zprvu se
zdálo, že se dlouhé tmavé sukně z obchodů snad úplně vytratily, ale nakonec se k nemalé radosti obou žen nákup
podařil.
Mezinárodní asociace uprchlíků (IOM) a také solidární lidé z ministerstva vnitra pomohli se všemi potřebnými
náležitostmi, bez kterých by se dlouhá cesta s přestupem přes Moskvu dala v tak krátkém čase těžko zvládnout.
Cestu z bytu na letiště nebylo možné zajistit sanitkou, kterou by hradila zdravotní pojišťovna, a tak jsme nabídli,
že se o převoz postaráme. V den odletu, v pondělí 12. listopadu, jsme brzy ráno vyjeli z Malejovic se speciálně
upraveným velkým autem – díky naší partnerské organizaci, obecně prospěšné společnosti Energeia, máme od
léta možnost využívat prostorný devítimístný vůz s velkým úložným prostorem, kam se vejde mnoho zavazadel,
ale také třeba invalidní vozík nebo rozkládací polohovatelné lůžko. Pro větší chlapcovo pohodlí jsme z matrací
vyskládali plochu mezi druhou řadou sedadel a opěradly první řady sedadel a vytvořili jsme tak jakési „letiště“,
které jsme vystlali dekou a polštářky. Do Prahy na letiště s námi jel i táta a starší bratr, v malinkém a velmi
skromně zařízeném panelákovém bytě zůstal jen kocour. Přes účinnou léčbu bolesti byla pro chlapce velmi ne-
příjemná jakákoli manipulace, a tak jsme byli za nápad s matracemi velmi rádi – cesta vleže byla nakonec poměrně
pohodlná. Celý dlouhý proces odbavení na letišti bylo možné udělat i v chlapcově nepřítomnosti, takže rodina
mohla ještě pobýt pohromadě v autě – venku už bylo navíc poměrně chladno. Chlapec byl velmi slabý, neudržel
se na nohou, a tak přišel vhod vozík, který jsme pro každý případ vzali ráno z Malejovic s sebou – nakonec
cestoval letadlem s maminkou a chlapcem až do Čečny.
Vozík jsme zpátky do Malejovic přivezli až minulý pátek, 21. prosince: maminka se vrátila zase na ruzyňské
letiště a my tam na ni čekali vedle jejího muže a staršího syna. Vrátila se sama. Po příletu domů do Čečny,
k rodině, se s chlapcem přišli pozdravit všichni příbuzní a známí z okolí a chlapec následující den, ve čtvrtek
15. listopadu v sedm hodin ráno zemřel. Ještě týž den, jak je v muslimských rodinách zvykem, bylo chlapcovo
tělo pochováno do země. Do země předků. Do země, která je v myslích a vzpomínkách mnoha jejích obyvatel
zapsaná jako velké bojiště.
Na Štědrý den nám maminka Fatima volala – plakala a znovu děkovala. Povídala o tom, jak moc je jim smutno.
Až se všichni trochu více vzpamatují, chtějí se sejít se všemi, kdo jim pomohli v tak těžké době jejich života.
Přes všechnu bolest, která vždy loučení s milovanou bytostí provází, pociťujeme určitou úlevu, když má rodina
možnost být se svým dítětem tak, jak si všichni přejí, a když i rozloučení mohou uspořádat podle svého. Zažili
jsme totiž v minulosti mnoho rodin, které z nějakého důvodu tuto možnost neměly. Zvláště v těžkých chvílích
člověk potřebuje povzbuzení a prostor pro to, aby mohl vyjadřovat, co cítí, a také, aby mohl dělat, co by rád.

Mysleli jsme letos o Vánocích na mnoho rodin, pro které jsou to první
vánoční svátky, které tráví bez svého milovaného dítěte.
Před několika málo týdny nám zavolala maminka našeho kamaráda
Páji – už dospělého mladého muže, který měl za sebou několik velmi
náročných operací a nemocničních terapií, aby nám třesoucím se
hlasem oznámila, že její milovaný syn jí před několika hodinami
zemřel doma v náručí. Poslední nemocniční kontrola potvrdila
postup nevyléčitelné nemoci. Rodiče se rozhodli postarat se
o svého syna doma. Víkend, který po tomto telefonátu
následoval, jsme v Malejovicích pořádali „potáborové“
setkání – většina z nás kamaráda Páju léta znala, a tak
jsme uspořádali malé rozloučení, které bylo po
domluvě s rodinou spojené se zádušní mší. Před stůl,
který nám v naší malé kapli slouží jako oltář, jsme
postavili dřevěnou loďku – během tábora ji
používáme jako symbol táborové plavby. Loď
v tu chvíli symbolizovala naši plavbu pozemskou…

Během návštěvy v našem malejovickém domě už byl nemocný Džabrail velmi slabý, ale stále sám chodil, a dokonce
projevil přání svézt se na našem poníkovi Bety – na snímku vlevo je už na poňském hřbetě v doprovodu svého táty
a našeho kolegy Radka. Fotografie vpravo zachycuje Džabraila s maminkou Fatimou v prostředí naší velké
knihovny – více než knížky ovšem naše dětské návštěvníky mnohdy láká počítač (zvláště ty, kteří jinde přístup
k počítači nemají). Nejoblíbenějším místem z celého našeho domu ovšem bývá společná jídelna s kuchyní; Džabrail
si během svého pobytu u nás zamiloval kynuté houskové knedlíky mojí maminky (není divu – moje maminka je
nejlepší kuchařka na světě). Domácí a s láskou vařené jídlo po mnoha týdnech prolomilo Džabrailovo nechutenství
a on se k velké radosti svých rodičů zase dosyta najedl.

Pája při servírování táborového oběda...


