
když byla léčba ukončena, o podpoře, které se jí samotné dostávalo, o podpůrné a alternativní péči, o promě-
nách, které se s člověkem udějí, když je nablízku takovému trápení, o hledání nových nadějí, když ty na uzdra-
vení se už zdají být ztracené. Maminka ivana, jakkoli dojatá a chvílemi rozechvělá, mnohé studenty udivila svou
vyrovnaností a klidem: působila jako člověk, kterého prožitá bolavá zkušenost nezlomila, ale v určitém ohledu
posílila. Bylo zřetelné, že se rána z prožité bolesti hojí, a také, že myšlenka na dceru a na možné opětovné 
setkání s ní jsou pro maminku něčím, jako novou jistotou.
Koncem ledna nám jedna ze studentek napsala:

„Za rok v klíčku jsem se naučila, že pokud mohu poskytnout okamžitou podporu, musím to udělat, a to
právě teď, protože čas nečeká. v poslední době mě velmi povzbudilo povídání paní ivany o martince,
žila a brala jsem z něho odvahu celý prosinec. Doufám, že v knížce od vás najdu ta pravá slova pro mě
i mé blízké.“

Studentce na sklonku roku umřela nemocná maminka. Poslali jsme jí pro povzbuzení jednu z knih Elisabeth
Kübler–Rossové.
Počátkem letošního roku jsme dostali smutnou zprávu z Londýna: 
ve věku 90 let tam zemřela naše dlouholetá spolupracovnice a nadační
i osobní přítelkyně, paní Peg Belsonová, výjimečná osobnost, která
se zasloužila o lepší pochopení potřeb nemocných a hospitalizova-
ných dětí a proměnu – nejen britských – dětských nemocnic. Poprvé
jsme se setkali v roce 1991 při naší cestě do Londýna. Manžel tenkrát
jako novinář pobýval na krátké stáži v jednom britském týdeníku
a cesta do Británie se pro nás stala příležitostí navštívit tamější dětské
nemocnice a inspirovat se pro práci u nás. Paní Belsonová pak několi-
krát navštívila Českou republiku, pomohla nám například při natáčení
filmu „Nezůstat sám“, který srovnával podobu hospitalizace dětí u nás
a ve Velké Británii, přednášela na konferencích, které jsme v Ostravě
a v Praze uspořádali, pomáhala organizovat studijní návštěvy českých
zdravotníků a herních specialistů v londýnských nemocnicích. 
Naposledy nás navštívila v listopadu loňského roku – na fotografii je 
zachycena po malé procházce se psem Davidem. Během své návštěvy 
natočila rozhovor pro Český rozhlas, který si můžete poslechnout ze
záznamu na internetu – odkaz najdete na našich webových stránkách.

Závěrem dnešního Svižníka bych Vám všem, kdo jste nám pomohli a kdo nám pomáháte, velice ráda podě-
kovala za Vaši podporu – a poprosila Vás, abyste v ní neustávali. Po finanční stránce je totiž pro nás současná
doba výrazně těžší, než v několika předešlých letech, a to přitom před sebou máme hned několik velkých 
investic – v domku na návsi (psala jsem o něm v minulém Svižníku) nás čekají podlahy a vnitřní vybavení, na
malejovické škole bude potřeba kompletně přetěsnit všechna střešní okna a zřejmě i vyměnit tepelnou izolaci,
náš útlý tým, který bychom – s ohledem na všechnu práci – potřebovali spíše rozšířit, bude těžké vůbec 
udržet v dosavadním stavu. a tak s vděkem a nadějí myslíme na všechny naše dárce a podporovatele: každý
Váš dar je pro nás pomocí! 

Za celý Klíček Vás zdraví 
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Milí přátelé,
srdečně Vás zdravíme z úplně zasněžených Malejovic. Velké mrazy a hromady sněhu vytvořily z vesnice skoro
pohádkové prostředí. Minulý víkend na všechnu tu zmrzlou nádheru svítilo sluníčko a sníh se třpytil na zemi
i na větvích stromů a keřů tak krásně, že by se člověku chtělo tu pomíjivou krásu nějak zachytit a uchovat. Děti,
které tady s námi víkend trávily, vyrazily ven na klouzačku a jindy tichou vesnicí se nesl dětský smích. „To bylo
zase tak pěkné, slyšet děti, jak si venku hrají,“ komentovala to paní Förstrová, rodačka z Malejovic a naše
dobrovolnice. Seděli jsme kolem stolu v jídelně našeho nadačního domu – dětského hospice, a nalepovali štítky
na těch asi 5.000 obálek, ve kterých poputuje Svižník k Vám – lidem, kteří jste přišli s naší prací nějak
do kontaktu. 
Paní Förstrová, dnes už důchodkyně, vzpomínala, kolik dětí bylo ve vesnici dřív, když tady vyrůstala, a popi-
sovala, co všechno společně podnikaly... Spolu s dětmi z okolí chodila do zdejší školy, která byla a stále je nej-
větším domem ve vesnici. Když děti vyrostly a postupem času se skoro všechny odstěhovaly do měst, zůstala
škola prázdná a chátrala, až to vypadalo, že spadne. V roce 1997, shodou neuvěřitelných okolností, jsme 
se dozvěděli, že zastupitelstvo nedalekých Uhlířských Janovic hledá pro školu nového majitele. O školu jsme
se ucházeli a v létě 1997 jsme ji dostali darem. Začal se tak odvíjet příběh proměny bývalé venkovské školy 
v dětský hospic – v místo setkávání lidí, do jejichž života vstoupilo trápení těžko popsatelné slovy.

Hlavní zprávou dnešního Svižníka je naše pozvání do Malejovic prostřednictvím televizní obrazovky: 
na neděli 26. února zařadila Česká televize na druhém programu do vysílání od 17:15 půlhodinový dokument
režiséra Tomáše Škrdlanta „Životy dětí“; reprízy budou ve středu 29. 2. od 16:00 a pro ty, kdo by si chtěli
protáhnout páteční večer, ještě v noci z pátka na sobotu 3. 3. v 1:05.
Výrobu filmu financovala obecně prospěšná společnost Energeia. Nový dokument volně navazuje na dva filmy
Martina Pátka, které o naší práci už Česká televize v minulosti odvysílala. Diváci budou mít opět příležitost
nahlédnout zblízka do našeho snažení a poznat také některé lidi, kteří Klíček podporují: ve filmu například
hovoří sestra Frances Dominica, která v roce 1982 založila vůbec první dětský hospic na světě, Helen House
v anglickém Oxfordu. Budeme Vám vděčni, pokud dáte informaci o vysílání filmu i svým přátelům a známým. 

Za pomoc s tiskem děkujeme 
společnosti 

„Dětský hospic je dům na cestě, ne na konci cesty.“
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Příběh Klíčku, jak mnozí z Vás vědí, ale začal mnohem dříve, než se objevila budova bývalé malejovické
školy. Devět let předtím, už v roce 1988, jsme se s manželem poprvé setkali s dětmi, které se léčily na klinice
dětské onkologie. Toto setkání nás hluboce ovlivnilo. Po třech letech dobrovolnické práce jsme s přáteli zalo-
žili Nadaci Klíček a náš život se začal ubírat původně neplánovaným směrem.
„Když se věci nedějí tak, jak člověk chce, dějí se líp,“ odvážně říkal evangelický farář Luděk Rejchrt,
se kterým jsme se tenkrát u lůžek vážně nemocných dětí potkali a seznámili. Byl vlastně prvním duchovním,
kterého jsme měli možnost osobně vidět zblízka při práci s dětmi v nemocnici. Povídal si s malými i velkými,
hrál na kytaru a zpíval (a neohlížel se na někdy překvapené pohledy personálu), nosil do nemocnice knížky
a časopisy a věnoval nemocným dětem svůj čas a energii – ale nejen to. Jednou jsme se potkali na pokoji
u lůžka dospívajícího pacienta adama – jeho stav se velmi zhoršil a naše návštěva u něho byla náhle přerušena
vstupem sestřičky, která adamovi podala další dávku léku proti bolesti; adam téměř okamžitě usnul, málem
uprostřed věty. V takovou chvíli zůstává člověk ochromený svou bezmocí stát u nemocného s prázdnýma
rukama. Luděk Rejchrt své ruce sepjal, u postele poklekl a začal se modlit. Je to už více, než dvacet let, kdy
jsme toto setkání zažili – a přesto si stále živě vybavujeme jak své prvotní překvapení (pokleknutí u postele 
přece jen nepatřilo k obvyklým nemocničním rituálům), tak ten úlevný pocit, který se v nás vzápětí rozhostil:
pan farář s jistotou předává svou lidskou bezmoc směrem do nebe. a nebyl to žádný výraz bezmoci! Byl to 
aktivní krok směrem, který pro nás byl tehdy více tušený, než vědomě prožívaný. Čekala nás ještě dlouhá
cesta, než jsme porozuměli alespoň tomu málu, čemu snad z duchovní oblasti člověk vůbec porozumět může
a má. (a než jsme si uvědomili a zažili, že k úplné péči o vážně a nevyléčitelně nemocného člověka, bez ohledu
na jeho světonázor či vyznání, spirituální dimenze prostě vždy patří.) 

Už několik let půjčujeme rodinám, které se starají o své vážně a mnohdy nevyléčitelně nemocné dítě doma, 
pomůcky, jež jim jejich péči mohou usnadnit. Rodiče vítají hlavně polohovací postele a kyslíkové koncentrá-
tory. Náš malejovický respitní a hospicový dům je tak také základnou, odkud čas od času vyrážíme na návštěvy
do rodin.
Maminka ivana z jedné moravské vesnice se na nás obrátila v době, kdy měla její dospívající dcera Martina
za sebou dlouhou a náročnou onkologickou léčbu – ta však byla ukončena, protože nemoc navzdory léčbě po-
stupovala. Maminka, sama zdravotnice, se dokázala v domácím prostředí postarat o všechno, co slábnoucí
a nemocí sužované tělo její dcery potřebovalo. Cítila však, že vyvstávají i otázky mimo její zdravotnickou
erudici, a že obavy a strachy, které na celou rodinu doléhají, se jí daří jen těžko rozptylovat. Vstoupili jsme tedy
do intenzivního kontaktu přes internet a telefon a nabídli jsme svou podporu a praktickou pomoc. Dali jsme
prostor všemu, co maminku napadalo, čím se trápila a co před ní stálo. Jsou to všechno tak těžké a smutné
otázky, že se s nimi pečující rodiče málokdy obracejí na další členy rodiny. a pokud na všechno zůstávají sami,
je to k neunesení. Velkou pomocí pak mohou být účastní lidé zvenčí – ať už jsou to lidé z hospice, nebo někdo
z přátel kolem rodiny. 
Ukázalo se také, že maminka musí stále myslet na slova lékaře, který je do domácího ošetřování z nemocnice
propouštěl: „Bude to dlouhé, trýznivé a bolestné umírání.“ Není divu, že se stupňovaly obavy a vynořovaly se
otázky: „Zvládneme to doma? Co všechno může ještě přijít? Můžeme se na to nějak připravit? Dokážeme dát
své dceři doma všechno, co bude potřebovat? Nebude přece jen nutné odjet do nemocnice?“
Varovná slova lékařské autority se zdála být silnější, než to, co mohla sama maminka vidět na vlastní oči: tělo
Martiny bylo sice den za dnem křehčí a slabší, ale díky neuvěřitelné péči a podpoře, kterých se jí v domácím
prostředí dostávalo, byla Martina stále schopná si povídat a dokonce vyrábět ze speciální hmoty krásné malé
šperky. V důsledku nemoci byla Martina ochrnutá od pasu dolů a její polohování z boku na bok bylo ztížené
prorůstáním velkého nádoru na zádech. Péče o ni vyžadovala nejen mnoho energie a trpělivosti, ale hlavně
lásky. Když jsme rodinu doma navštívili a přivezli jsme na přání rodičů kyslíkový koncentrátor („pro každý
případ“), byla Martina zrovna obklopena narozeninovými dárky a v pokoji bylo mnoho krásných květin. 
Myslím, že nic jiného než láska nemůže dát pečujícímu člověku sílu dobře se postarat o tak slabé a bolavé

tělo, setrvat v jeho blízkosti a neutopit se ve vlastním žalu a slzách nad stavem, který se přes všechnu opatro-
vanou naději v zázrak zdá být nezvratně postupujícím ke konci života. Jemná a krásná tvář Martiny s jejíma
velikýma očima byla pohublostí ještě výraznější, a i když by se od tak utrápeného a nemohoucího těla asi
mnoha lidem chtělo spíš utéci, láskyplné vazby byly, myslím, tím hlavním, co dávalo těm nejbližším sílu 
setrvat. Martina mě přivítala milým úsměvem a já (nejprve v duchu, a pak při odchodu u dveří nahlas)
vyjádřila jejím rodičům velké díky a obdiv za všechno, co pro Martinu dělají.
Bylo to v roce 2010 a pomalu se blížily Vánoční svátky – dny, které měla Martina z celého roku nejraději. 
a její blízcí si dělali velkou starost, jak vánoční atmosféru při jejím stále se zhoršujícím stavu vykouzlí. 
17. prosince, přesně týden před Štědrým dnem, mi dopoledne maminka ivana volala: Martina brzy ráno umřela.
Když později maminka sepisovala celý příběh, aby se o něj podělila na jednom setkání zdravotníků, vzpomí-
nala na ten den takto:

„nad ránem mě něco vzbudilo, co to bylo? martinka, přišla se rozloučit, naposledy, vidím ji v klidu a míru
odpočívat na polštáři, už nedýchá, nic ji nebolí, nemoc skončila, je po všem. Už nemám strach, nic hor-
šího se nemůže stát a mám představu, co chci. nachystáme její oblíbené věci, veselé triko s kapucí,
sukni, punčochy a teplé ponožky, aby jí nebylo zima. naposledy umyjeme tělíčko, oblečeme a učešeme
vlasy. Je krásná, jako by jen usnula. Přijíždí rodina, aby se mohla v klidu s martinkou rozloučit a říci
ještě nevyřčené. Celý den až do večera se loučíme, je to naposledy, kdy jsme všichni spolu. Jsem klidná
a vyrovnaná, už vím, že pohřeb zvládneme.
Jsem vděčná, že jsem měla veškeré možné informace, že se dá pečovat o umírající dítě doma, že nic
není nemožné a když to chci zvládnout, tak to zvládnu. není nic důležitější pro život, než láska, víra, po-
kora, odhodlání a naděje a to vždy a v každé situaci. Jsem na sebe hrdá, jsem se sebou spokojená, že
jsem to dokázala za veliké podpory rodiny a přátel. Jsem spokojená a vyrovnaná, nelituji ničeho, jsem
vděčná za čas, který nám byl dán a děkuji Bohu za krásné společné chvíle, které nám navždy zůstanou
uloženy v srdci jako kouzelné vzpomínky na báječný život a zaženou slzu v oku.“

Několik málo dní předtím, v době, kdy pohled na ztrápenou dcerku přinášel obrovskou bolest, napadly 
maminku ivanu verše – a ty se pak objevily na parte, vedle fotografie Martiny: krásné usmívající se slečny
s tmavýma očima. 

anděl
Je to on, ten jehož já znám
ten který pro ostatní je nepoznán,
ten který vždy podá mi ruku
a řekne, neboj se nových zvuků,
...už je cítím, je to však záhada,
krásná hudba a k ní rajská zahrada,
ukonči tu těžkou svoji pouť
a nech nás v dáli odeplout...
Je to tak lákavá představa,
kdo vlastně vyhrál a kdo prohrává...???

od maminky

V listopadu loňského roku, necelý rok poté, co Martina umřela, přijala maminka ivana naše pozvání a přijela
se podělit o svůj příběh na setkání studentů našeho vzdělávacího programu pro herní specialisty. Upřímně
a velmi otevřeně vyprávěla o nelehkém čase, stráveném nablízku své nemocné dceři; o zvládání náročné 
nemocniční léčby, o tom, jak se zdálo, že je nejhorší pryč, ale nemoc se znovu ozvala, o zvládání péče doma,
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erudici, a že obavy a strachy, které na celou rodinu doléhají, se jí daří jen těžko rozptylovat. Vstoupili jsme tedy
do intenzivního kontaktu přes internet a telefon a nabídli jsme svou podporu a praktickou pomoc. Dali jsme
prostor všemu, co maminku napadalo, čím se trápila a co před ní stálo. Jsou to všechno tak těžké a smutné
otázky, že se s nimi pečující rodiče málokdy obracejí na další členy rodiny. a pokud na všechno zůstávají sami,
je to k neunesení. Velkou pomocí pak mohou být účastní lidé zvenčí – ať už jsou to lidé z hospice, nebo někdo
z přátel kolem rodiny. 
Ukázalo se také, že maminka musí stále myslet na slova lékaře, který je do domácího ošetřování z nemocnice
propouštěl: „Bude to dlouhé, trýznivé a bolestné umírání.“ Není divu, že se stupňovaly obavy a vynořovaly se
otázky: „Zvládneme to doma? Co všechno může ještě přijít? Můžeme se na to nějak připravit? Dokážeme dát
své dceři doma všechno, co bude potřebovat? Nebude přece jen nutné odjet do nemocnice?“
Varovná slova lékařské autority se zdála být silnější, než to, co mohla sama maminka vidět na vlastní oči: tělo
Martiny bylo sice den za dnem křehčí a slabší, ale díky neuvěřitelné péči a podpoře, kterých se jí v domácím
prostředí dostávalo, byla Martina stále schopná si povídat a dokonce vyrábět ze speciální hmoty krásné malé
šperky. V důsledku nemoci byla Martina ochrnutá od pasu dolů a její polohování z boku na bok bylo ztížené
prorůstáním velkého nádoru na zádech. Péče o ni vyžadovala nejen mnoho energie a trpělivosti, ale hlavně
lásky. Když jsme rodinu doma navštívili a přivezli jsme na přání rodičů kyslíkový koncentrátor („pro každý
případ“), byla Martina zrovna obklopena narozeninovými dárky a v pokoji bylo mnoho krásných květin. 
Myslím, že nic jiného než láska nemůže dát pečujícímu člověku sílu dobře se postarat o tak slabé a bolavé

tělo, setrvat v jeho blízkosti a neutopit se ve vlastním žalu a slzách nad stavem, který se přes všechnu opatro-
vanou naději v zázrak zdá být nezvratně postupujícím ke konci života. Jemná a krásná tvář Martiny s jejíma
velikýma očima byla pohublostí ještě výraznější, a i když by se od tak utrápeného a nemohoucího těla asi
mnoha lidem chtělo spíš utéci, láskyplné vazby byly, myslím, tím hlavním, co dávalo těm nejbližším sílu 
setrvat. Martina mě přivítala milým úsměvem a já (nejprve v duchu, a pak při odchodu u dveří nahlas)
vyjádřila jejím rodičům velké díky a obdiv za všechno, co pro Martinu dělají.
Bylo to v roce 2010 a pomalu se blížily Vánoční svátky – dny, které měla Martina z celého roku nejraději. 
a její blízcí si dělali velkou starost, jak vánoční atmosféru při jejím stále se zhoršujícím stavu vykouzlí. 
17. prosince, přesně týden před Štědrým dnem, mi dopoledne maminka ivana volala: Martina brzy ráno umřela.
Když později maminka sepisovala celý příběh, aby se o něj podělila na jednom setkání zdravotníků, vzpomí-
nala na ten den takto:

„nad ránem mě něco vzbudilo, co to bylo? martinka, přišla se rozloučit, naposledy, vidím ji v klidu a míru
odpočívat na polštáři, už nedýchá, nic ji nebolí, nemoc skončila, je po všem. Už nemám strach, nic hor-
šího se nemůže stát a mám představu, co chci. nachystáme její oblíbené věci, veselé triko s kapucí,
sukni, punčochy a teplé ponožky, aby jí nebylo zima. naposledy umyjeme tělíčko, oblečeme a učešeme
vlasy. Je krásná, jako by jen usnula. Přijíždí rodina, aby se mohla v klidu s martinkou rozloučit a říci
ještě nevyřčené. Celý den až do večera se loučíme, je to naposledy, kdy jsme všichni spolu. Jsem klidná
a vyrovnaná, už vím, že pohřeb zvládneme.
Jsem vděčná, že jsem měla veškeré možné informace, že se dá pečovat o umírající dítě doma, že nic
není nemožné a když to chci zvládnout, tak to zvládnu. není nic důležitější pro život, než láska, víra, po-
kora, odhodlání a naděje a to vždy a v každé situaci. Jsem na sebe hrdá, jsem se sebou spokojená, že
jsem to dokázala za veliké podpory rodiny a přátel. Jsem spokojená a vyrovnaná, nelituji ničeho, jsem
vděčná za čas, který nám byl dán a děkuji Bohu za krásné společné chvíle, které nám navždy zůstanou
uloženy v srdci jako kouzelné vzpomínky na báječný život a zaženou slzu v oku.“

Několik málo dní předtím, v době, kdy pohled na ztrápenou dcerku přinášel obrovskou bolest, napadly 
maminku ivanu verše – a ty se pak objevily na parte, vedle fotografie Martiny: krásné usmívající se slečny
s tmavýma očima. 

anděl
Je to on, ten jehož já znám
ten který pro ostatní je nepoznán,
ten který vždy podá mi ruku
a řekne, neboj se nových zvuků,
...už je cítím, je to však záhada,
krásná hudba a k ní rajská zahrada,
ukonči tu těžkou svoji pouť
a nech nás v dáli odeplout...
Je to tak lákavá představa,
kdo vlastně vyhrál a kdo prohrává...???

od maminky

V listopadu loňského roku, necelý rok poté, co Martina umřela, přijala maminka ivana naše pozvání a přijela
se podělit o svůj příběh na setkání studentů našeho vzdělávacího programu pro herní specialisty. Upřímně
a velmi otevřeně vyprávěla o nelehkém čase, stráveném nablízku své nemocné dceři; o zvládání náročné 
nemocniční léčby, o tom, jak se zdálo, že je nejhorší pryč, ale nemoc se znovu ozvala, o zvládání péče doma,



když byla léčba ukončena, o podpoře, které se jí samotné dostávalo, o podpůrné a alternativní péči, o promě-
nách, které se s člověkem udějí, když je nablízku takovému trápení, o hledání nových nadějí, když ty na uzdra-
vení se už zdají být ztracené. Maminka ivana, jakkoli dojatá a chvílemi rozechvělá, mnohé studenty udivila svou
vyrovnaností a klidem: působila jako člověk, kterého prožitá bolavá zkušenost nezlomila, ale v určitém ohledu
posílila. Bylo zřetelné, že se rána z prožité bolesti hojí, a také, že myšlenka na dceru a na možné opětovné 
setkání s ní jsou pro maminku něčím, jako novou jistotou.
Koncem ledna nám jedna ze studentek napsala:

„Za rok v klíčku jsem se naučila, že pokud mohu poskytnout okamžitou podporu, musím to udělat, a to
právě teď, protože čas nečeká. v poslední době mě velmi povzbudilo povídání paní ivany o martince,
žila a brala jsem z něho odvahu celý prosinec. Doufám, že v knížce od vás najdu ta pravá slova pro mě
i mé blízké.“

Studentce na sklonku roku umřela nemocná maminka. Poslali jsme jí pro povzbuzení jednu z knih Elisabeth
Kübler–Rossové.
Počátkem letošního roku jsme dostali smutnou zprávu z Londýna: 
ve věku 90 let tam zemřela naše dlouholetá spolupracovnice a nadační
i osobní přítelkyně, paní Peg Belsonová, výjimečná osobnost, která
se zasloužila o lepší pochopení potřeb nemocných a hospitalizova-
ných dětí a proměnu – nejen britských – dětských nemocnic. Poprvé
jsme se setkali v roce 1991 při naší cestě do Londýna. Manžel tenkrát
jako novinář pobýval na krátké stáži v jednom britském týdeníku
a cesta do Británie se pro nás stala příležitostí navštívit tamější dětské
nemocnice a inspirovat se pro práci u nás. Paní Belsonová pak několi-
krát navštívila Českou republiku, pomohla nám například při natáčení
filmu „Nezůstat sám“, který srovnával podobu hospitalizace dětí u nás
a ve Velké Británii, přednášela na konferencích, které jsme v Ostravě
a v Praze uspořádali, pomáhala organizovat studijní návštěvy českých
zdravotníků a herních specialistů v londýnských nemocnicích. 
Naposledy nás navštívila v listopadu loňského roku – na fotografii je 
zachycena po malé procházce se psem Davidem. Během své návštěvy 
natočila rozhovor pro Český rozhlas, který si můžete poslechnout ze
záznamu na internetu – odkaz najdete na našich webových stránkách.

Závěrem dnešního Svižníka bych Vám všem, kdo jste nám pomohli a kdo nám pomáháte, velice ráda podě-
kovala za Vaši podporu – a poprosila Vás, abyste v ní neustávali. Po finanční stránce je totiž pro nás současná
doba výrazně těžší, než v několika předešlých letech, a to přitom před sebou máme hned několik velkých 
investic – v domku na návsi (psala jsem o něm v minulém Svižníku) nás čekají podlahy a vnitřní vybavení, na
malejovické škole bude potřeba kompletně přetěsnit všechna střešní okna a zřejmě i vyměnit tepelnou izolaci,
náš útlý tým, který bychom – s ohledem na všechnu práci – potřebovali spíše rozšířit, bude těžké vůbec 
udržet v dosavadním stavu. a tak s vděkem a nadějí myslíme na všechny naše dárce a podporovatele: každý
Váš dar je pro nás pomocí! 

Za celý Klíček Vás zdraví 
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Milí přátelé,
srdečně Vás zdravíme z úplně zasněžených Malejovic. Velké mrazy a hromady sněhu vytvořily z vesnice skoro
pohádkové prostředí. Minulý víkend na všechnu tu zmrzlou nádheru svítilo sluníčko a sníh se třpytil na zemi
i na větvích stromů a keřů tak krásně, že by se člověku chtělo tu pomíjivou krásu nějak zachytit a uchovat. Děti,
které tady s námi víkend trávily, vyrazily ven na klouzačku a jindy tichou vesnicí se nesl dětský smích. „To bylo
zase tak pěkné, slyšet děti, jak si venku hrají,“ komentovala to paní Förstrová, rodačka z Malejovic a naše
dobrovolnice. Seděli jsme kolem stolu v jídelně našeho nadačního domu – dětského hospice, a nalepovali štítky
na těch asi 5.000 obálek, ve kterých poputuje Svižník k Vám – lidem, kteří jste přišli s naší prací nějak
do kontaktu. 
Paní Förstrová, dnes už důchodkyně, vzpomínala, kolik dětí bylo ve vesnici dřív, když tady vyrůstala, a popi-
sovala, co všechno společně podnikaly... Spolu s dětmi z okolí chodila do zdejší školy, která byla a stále je nej-
větším domem ve vesnici. Když děti vyrostly a postupem času se skoro všechny odstěhovaly do měst, zůstala
škola prázdná a chátrala, až to vypadalo, že spadne. V roce 1997, shodou neuvěřitelných okolností, jsme 
se dozvěděli, že zastupitelstvo nedalekých Uhlířských Janovic hledá pro školu nového majitele. O školu jsme
se ucházeli a v létě 1997 jsme ji dostali darem. Začal se tak odvíjet příběh proměny bývalé venkovské školy 
v dětský hospic – v místo setkávání lidí, do jejichž života vstoupilo trápení těžko popsatelné slovy.

Hlavní zprávou dnešního Svižníka je naše pozvání do Malejovic prostřednictvím televizní obrazovky: 
na neděli 26. února zařadila Česká televize na druhém programu do vysílání od 17:15 půlhodinový dokument
režiséra Tomáše Škrdlanta „Životy dětí“; reprízy budou ve středu 29. 2. od 16:00 a pro ty, kdo by si chtěli
protáhnout páteční večer, ještě v noci z pátka na sobotu 3. 3. v 1:05.
Výrobu filmu financovala obecně prospěšná společnost Energeia. Nový dokument volně navazuje na dva filmy
Martina Pátka, které o naší práci už Česká televize v minulosti odvysílala. Diváci budou mít opět příležitost
nahlédnout zblízka do našeho snažení a poznat také některé lidi, kteří Klíček podporují: ve filmu například
hovoří sestra Frances Dominica, která v roce 1982 založila vůbec první dětský hospic na světě, Helen House
v anglickém Oxfordu. Budeme Vám vděčni, pokud dáte informaci o vysílání filmu i svým přátelům a známým. 

Za pomoc s tiskem děkujeme 
společnosti 

„Dětský hospic je dům na cestě, ne na konci cesty.“




