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G. Š.: Tak, Miluško, kolik ti je let? 

Miluška: 42 

 

G. Š.: Jaký máš vzdělání? 

Miluška: Vysokoškolský. Počítá se bakalář? 

 

G. Š.: Mm. Kde bydlíš? V domě, v bytě? 

Miluška: V nájemním bytě. Stará zástavba. 

 

G. Š.: Jak velkým? 

Miluška: 2+1 

 

G. Š.: Jak máš velkou rodinu? Nebo jak jsi měla velkou rodinu, když jsi pečovala? 

Miluška: Rodiče, žijící rodiče. Sestra s rodinou a já s manželem a jeho dítětem  

z prvního manželství. 

 

G. Š.: Mm. A bydlela jsi s kým? 

Miluška: S mužem. Jenom s mužem a jeho synem. 

 

G. Š.: O koho jsi pečovala? 

Miluška: O manžela. 

 

G. Š.: A proč? Jaký měl hendikep? 

Miluška: Protože prodělal pracovní úraz. Z toho pracovního úrazu po několika 

operacích vzešla v podstatě celková nefunkčnost ruky, která končila odumíráním 

ty končetiny a ty bolesti byly tak veliký, že jsme poslední dva roky byli  

na morfiových injekcích na stálý léčbě. Přes katetr. 

 

G. Š.: A jak dlouho jsi pečovala? 

Miluška: No, pracovní úraz prodělal v roce 2004. To zhoršení, takovýhle 

abnormální, bylo tři roky zpátky, kdy už to došlo do fáze těch morfiových injekcí. 

Mm. 

 

G. Š.: A jaký měl stupeň invalidity Jakub? 

Miluška: Ten nejvyšší, třetí. 

 

G. Š.: Třetí stupeň. Vzpomeneš si, jaký pro tebe bylo rozhodování o tom, jestli  

o něj pečovat, nebo nepečovat? 

Miluška: Celodenně. My jsme to řešili docela dlouho. Pak při těch morfiových 

injekcích, jestli bych neměla skončit v práci… Z mojí strany to bylo takový, že 

bych doma i byla, mně by to nevadilo, ale tam šlo o to, že jsem v ten moment byla 

jakoby živitelem rodiny, protože on měl kluka na střední škole. V té době už na 

střední škole… Sice měl ještě rentu, protože to byl pracovní úraz, ale pořád ten 



příjem, který jsem přinášela já, byl větší než všechny tyhle ty dávky. A ke konci 

už jsem byla opravdu živitel, protože nám zdravotní pojišťovna přestala proplácet 

morfiový injekce a jeho důchod vlastně pojaly tyhle ty injekce samy o sobě. 

 

G. Š.: Mm. Co pro tebe znamená morální přesvědčení, v souvislosti s tou péčí 

nebo s péčí o někoho blízkého? 

Miluška: Jako automatika. Pro mě je to, že je to samozřejmý. Já jsem byla 

vychovaná jako člověk, který pokud někoho takového má, tak by se o něj starat 

měl. Takže já jsem nějak neřešila nějaké, jestli kariéru, nebo co. A asi mám 

 i sociální cítění (smích) a já ho mám někdy až moc velký. Jo, beru to jako 

povinnost. Absolutní povinnost. Tam si myslím, že by to mělo být samozřejmý.  

Ty ústavy by měly tu péči nahrazovat jen v tom nejhorším případě, když to ta 

rodina nezvládne. 

 

G. Š.: Jak moc je pro tebe důležitý, co si o tobě myslí tvoje okolí? Třeba 

 i v souvislosti s tou péčí… 

Miluška: Tak asi možná je to důležitý. Člověk hodně žije pro to, co si myslí okolí, 

Ale zase na druhou stranu jsem nikdy neměla pocit, že bych se starala o to, co lidi 

říkají o mě. Tam si myslím, že by si měla být ty sama spokojená vnitřně sama  

se sebou, než nějaký okolí. Protože je důležitý to, že máš čistý svědomí vůči sobě, 

vůči té osobě, co se o ní staráš, než jestli to okolí na tebe kouká, jestli to děláš 

dobře, nebo ne. 

 

G. Š.: Mm. Jak vypadal tvůj běžný den, když ses starala o Jakuba? 

Miluška: Já jsem tedy chodila do práce, pořád chodím do práce, ale v podstatě 

jsme vstávali v 5 hodin ráno, s tím že jsme od nějakých půl šestý… sem ho 

musela dát do kupy fyzicky. Protože tu ruku nezvládal, takže se neumyl… A pak 

jsme píchali ty injekce. To byla otázka tak půl hodiny, protože ty katetry se mu 

hodně ucpávaly a muselo se to píchat hodně pomalu a protože to měl zavedený  

do páteře přes krk, tak to se musel ten krk držet, protože se mu tam ten katetr 

lámal.     Tak jsme třeba ¾ hodiny pomaličku píchali to morfium, aby se to 

nějakým způsobem v tom těle rozleželo. Pak jsem letěla se psem, abych měla 

jistotu, že až se vrátím se psem, že je v pořádku, no a pak jsem tedy odcházela  

do práce. A, když jsem se vrátila zpátky tak to bylo o běžných pečovatelských 

věcech, typu nákupu a uklízení, to řešit nebudeme… Ale potom jsem se vlastně 

vrátila a museli jsme to píchnout znova. Pokud tam nepřišla maminka a nepíchli 

to v poledne.     No, umýt to nešlo vůbec. Vysprchovat se ještě jakž takž, ale 

protože ten katetr byla věc zavedená do kůže a do všeho, tak čištění těhlenctěch 

vývodů z toho těla, pročišťování toho katetru, výměny, to všechno bylo potřeba, 

aby používal obě ruce, který on nezvládl. Takže veškerý tyhle zdravotní věci, 

přelepování katetru, mytí zad a mytí vůbec celého těla, protože on to nezvládl  

a i díky tomu, jak měl tu ruku zborcenou a jak měl to rameno celý zborcený, tak 

se mu zbortila páteř, tak on se tak neohnul tak, že by si umyl nohy… no, tam to 

bylo… ostřihat nehty, to tam vůbec neexistovalo. Jo, vyčistit zuby, oholit, velký 

problém. Hodně velký problém! Nemohl používat holicí strojky, protože ty mu 

dělaly alergii a vyrážku. Tak jsem ho holila doma sama. Bylo toho hodně,  



co člověk dělal. Takový… Jo, tyhle ty hygienický věci, ty mu scházeli… Tak jídlo, 

to snědl, ale ty hygienický věci, to bylo pro něj takový psychicky degradující,  

že to nezvládl. 

 

G. Š.: Mm. Jak vypadal tvůj den, nebo týden, nebo život ještě před tím, než se ten 

úraz stal? 

Miluška: No, tak docela jsme žili. Jezdili jsme na dovolený. Jakub byl vstřícný 

kulturním akcím typu nějakých pražských divadel. Člověk ho naučil. Jak k tomu 

neměl vztah, tak člověk ho naučil. Chodili jsme do kina a pak to, když se stal ten 

úraz, tak pak ještě jakž takž to šlo. I on chodil ještě do práce. Snažil se v té práci 

být, ale už bylo vidět, že ho to bolí… Tak spíš utíkal do takového toho svého světa, 

ale potom ke konci už byl úplně mimo. A po tom úraze v podstatě skončili 

všechny možnosti jezdit na dovolenou. Do zahraničí jsme si vůbec s těma 

morfiovýma injekcema nelajzli a nebyli jsme nikde. Nebyli jsme v podstatě vůbec 

nikde, protože vždycky to byla otázka toho, že v létě se zrovna něco operovalo  

a dovolená se vybírala na to, aby on se zaléčil. A on nechtěl ani nikam jezdit, 

protože se nechtěl ukazovat s tím, co vlastně měl. Ten přístrojek byl takovej 

divnej, takže nechtěl moc ani nikam jezdit a potom ke konci ty poslední dva roky, 

ty prospal.        Jo… ty bolesti byly tak velký, takže pokud nebylo, že zrovna 

někde necoural mezi lidmi, aby vypadl, tak spal. To bylo hrozný. Pro něj to 

muselo být hrozný. 

 

G. Š.: Ivanko, jak ti pomáhala tvoje rodina? Pomáhala ti? 

Miluška: No, musím říct, že moje rodiče ano. Jeho rodiče to tak nějak brali, že je 

nemocný a je to záležitost manželky, tak ty vůbec to neřešili. Ale moje rodiče ho 

vozili po doktorech, když bylo třeba, protože já nejsem nějaký zázračný řidič. 

Protože já jsem byla schopná dojet tam a zpátky, pokud jsem věděla po paměti, 

ale dědeček ještě předtím než měl ty mozkový příhody, ty poslední dva roky, tak 

ten poslední rok nás hodně vozil do nemocnice, když mu bylo špatně. Maminka, 

ta, protože bydleli za rohem a bydlí za rohem, tak mu chodila držet při tom morfiu. 

Hlídala si ho, jestli je v pořádku. No, takže musím říct, že moji rodiče mi v tomhle 

tom směru hodně vyšli vstříc. Tak nějak to chápali. Ale bylo to z toho, že i já jsem 

vyrostla tak, jak jsem vyrostla a bylo to proto, že v rámci naší rodiny asi máme 

sociální cítění. Maminka měla babičku, která... A pečovala o ní do poslední chvíle. 

Vzala si jí z Dobřan. Zbláznila se, když děda umřel a měli jsme jí deset let doma. 

A když jsme jí potom umístili do domova důchodců, tak asi do roka umřela, ale to 

už se prostě nedalo zvládnout tu péči, jo. Ale do té doby maminka pečovala  

o svojí maminku ve 2+1, se dvěma holkama. Jo, tam prostě... Byli jsme 

naskládaný, a přesto jsme tu péči dělali, protože jsme věděli, že se to musí a že ten 

člověk si to zaslouží. 

 

G. Š.: A ještě se zeptám... Přátelé, pomáhali ti taky nějak? Nebo kolegové? 

Psychická podpora třeba? 

Miluška: Jde o to, že … Jo. Určitě. Z mojí strany... Já jsem rodinný typ, takže já 

jsem těch kamarádů neměla moc. Mám možná dvě kamarádky, které mám ještě 

od školy, takže v podstatě nic. Jakub jich měl hrozně moc. Je obdivuhodný, jak 



tím úrazem ty lidi zapomněli. Jak strašně moc zapomněli na toho člověka, který 

do té doby s nimi byl. Přestali tam chodit. Spousta lidí přestala s námi 

komunikovat. Asi ne, že by jim vadilo, že je nemocný, ale asi už si s ním neměli 

co říkat. Byli to známí z práce. Práci musel opustit a už vlastně ten vztah jakoby  

z toho pracoviště přes to kamarádství nepřešel. Ty, co byli, co nám jakoby zůstali, 

tak ty chodili spíš tak jednou za čas. Přišli, pokecali. On si potom našel nějaké 

svoje známý, nějakou společnost, ve který se cítil líp. Asi se necítil tak nemocný. 

Ty lidi ho přijímali. Našli si ho už jako nemocného. Už vstoupil do té společnosti, 

do té skupiny lidí, jako nemocný, který tolerovali tu jeho nemoc, brali jí, věděli, 

že je takovej a asi před nimi nestyděl. Proto mu vyhovovala tahle společnost. 

Jinak, z mojí pozice, z lidí, který jsem znala, tak mi hodně pomáhala... v práci mi 

hodně pomáhali. Protože, říkám... Nemám kamarádky jako takový, takže mi  

v podstatě morálně pomohli lidi z práce. Kolegové, kolegyně... Úplně abnormálně. 

Protože člověk mohl, když nic jiného, tak aspoň povědět, co se stalo, nebo co se 

děje, co se odehrává. Aby to nějakým způsobem ze sebe dostal, než pomoc jako 

fyzická. Fyzicky tohle asi nikdo pomoc nemohl, ale psychicky podpořit, nebo 

vyslechnout, to bylo dost důležitý. 

 

G. Š.: Miluško, změnily se nějak vztahy mezi tebou a tvým okolím tou péčí? 

Miluška: Možná se člověk trošku víc uzavřel. Přilnul ještě k té rodině víc, než 

normálně Ale já jsem byla uzavřený typ vždycky. Já jsem tak nějak to okolí, 

kromě kolegů a rodiny, já jsem nikdy nijak velký okolí neměla. Takže si myslím, 

že by to jako dopadlo na někoho nějak abnormálně, nemám pocit. Nevím, 

vždycky jsem byla člověk, že si špatně hledal blízký lidi. Takže ty, co jsem si 

našla, ty jsem si udržovala. Nevím, asi se možná člověk zavřel ještě víc, protože 

tím, že přišel domů, tak už potom z toho domova nevyšel. Jako nějaké kulturní 

akce a vyhledávání známých a nějaké večery kdo ví do kolika a hraní karet, co 

kdysi dávno bylo, tak to už dávno nebylo. Takže jsme spíš byli takoví potom 

vnitřně doma, pořád. 

 

G. Š.: A změnil se nějak vztah mezi tebou a Jakubem? 

Miluška: Hodně. Hodně. Tam to byl v podstatě takovej partnerský vztah. Takovej, 

jo..., já nevím... Ono už se nedá říct fyzická láska. Jo, člověk má rád. Zamiluješ se 

prvních pět let, pak přišel kluk, no dobře, to bylo dalších pět let. To bylo dítě, tak 

jsme se starali vzájemně o dítě, ale potom ty morfiový injekce v podstatě zrušili 

nějaký sexuální apetit. To můžeme říct, že víme, že tohle to úplně odpadlo..., ale 

byl to úžasný partnerský vztah, který nás spojoval. Mohli jim se rozdělit kdykoli  

a že bylo důvodů spousta! Ale pořád nás to nějak morálně drželo spolu, no. Asi 

víc, když potom začalo to k tomu konci, tak on si to uvědomoval, že mu zůstává 

jenom ta rodina. Ještě cítil, že ze strany jeho rodičů to není úplně ideální, takže 

chápal, že vlastně asi jsem ta, s mejma rodičema, která jednou bude se o něj starat, 

takže tak nějak jsme si k sobě našli ještě pevnější vztah, než byl před tím, jo. Už ta 

důvodnost nějakých pitomých hádek kvůli klukovi, nebo nějakým blbostem byla 

úplně pryč. Bylo důležitý úplně něco jiného. A tam si myslím, že jsme semkli 

společně ještě víc. Ale už to, myslím si, neplnilo funkci manželství. Plnilo to 

funkci partnerského vztahu úplně asi na jiný bázi, jo. 



 

G. Š.: Když říkáš, že pro tebe, nebo pro vás, bylo důležitý úplně něco jiného, co to 

bylo? 

Miluška: Já ti nevím, co to mezi námi potom bylo. Bylo to takový spoléhání se na 

druhého.       Sice já vím, že ta péče z mojí strany byla taková..., že jsem byla 

kolikrát utahaná, vystreslá, protože v noci jsme kolikrát nespali, protože jsem 

měla strach, aby si něco neudělal, jak ho to bolelo.        On zase cítil, že jsem asi 

jediný člověk, který ho nikdy neopustí, když to on sám nebude chtít, tak ho 

neopustí. Taková ta jistota v tom druhým. Nevím, co bych řekla, jo. Těšili jsme se 

na to, až si sedneme a budeme si povídat. On se hrozně těšil na to, až přijdu  

a budu povídat, co bylo.         Co bylo v práci. A kdybych povídala cokoliv,  

i kdybych byla v práci a on zase, co kde zažil.  Takový... Pořád jsme si přelévali 

informace. Hodně jsme povídali. Hodně jsme povídali. A myslím si, že jemu 

vyhovovalo to, že je to..., že člověk je takovej blízký, že mu může říct i zdravotní 

potíže úplně do hloubky. Takový co, co by třeba měl problém říct i doktorovi.  

Ať už to bylo s vyměšováním, já nevím... Se spoustou věcí, které člověk normálně 

neřekne a doktorovi úplně v tom nejhorším případě, tak měl takovou tu jistotu, že 

to může říct. No, a že to můžeme rozebrat a hledat příčiny a eventuálně podpořit, 

jo. Je pravda, že jsem s ním jezdila po všech vyšetřeních, přestože jsem kolikrát 

ani nechtěla, ale on to vysloveně vyžadoval. Jako kdybych mu nahrazovala matku. 

Takovou tu jistotu té rodiny, asi. Já nevím. Byl tam potom ke konci takovej vztah, 

který teďka chybí, docela. (Smích) 

 

G. Š.: Je něco, co pro tebe v době péče vůbec nebylo důležitý? 

Miluška: No, počkej. Co mi bylo ukradený? Já nevím. Já jsem byla člověk, který 

neměl nějaké abnormální požadavky a potom ke konci... (pauza). No, neměla 

jsem nějaký zvláštní požadavky. Akorát když půjdeme do těch fyziologických 

potřeb, tak v podstatě i když jsem s ním v podstatě tři roky nic neměla v otázkách 

sexu, tak mi to nescházelo. Jo? Prostě jsem to přijala tak a nijak mi to nevadilo. 

Neměla jsem potřeby. Možná jsem trochu upadla v sobě sama, že jsem neměla 

potřebu být nějak abnormálně učesaná. Nějak vypadat vůči okolí abnormálně 

krásně, což jsem tedy nikdy nebyla, ale byly doby, kdy se člověk dával do kupy, 

aby oslnil, protože se někam chodilo. Když se přišlo do práce, letělo se z práce, 

tak už člověk neměl potřeby, kdo ví co. No. Možná trošku jakoby upadnul člověk 

ve svých požadavcích. Ale úplně že bych něco zabila... Úplně je možná pravda, že 

jsem odstranila a přestala jsem řešit nějaké nechodíme do společnosti, nechodíme 

za kulturou, jo, tohle mě asi úplně odbouralo. V podstatě ty poslední tři roky jsem 

nějak žila tím, jestli to on chce udělat, tak to uděláme, aby prostě... Z toho on něco 

měl. Nějak jsem přestala vnímat, co bych chtěla já. Nefungovalo tam, co bych 

chtěla já, jo. Bylo to spíš o tom, když mu to udělá radost a zapomene na chvíli  

na bolest, tak to bude úplně ideální. No, možná tohle. Že se člověk vzdá těch věcí 

a neřešil je vůbec, jestli je chce, nebo ne. Asi ty vlastní potřeby tam úplně zmizely. 

Takový potřeby sama sebe, jo. 

 

(přišla kolegyně, přerušily jsme nahrávání) 

 



G. Š.: Miluško, co pro tebe je důležitý naopak teďka? 

Miluška: No, 11 měsíců po smrti, jsem vykopala, tedy tak nějak se konečně 

člověk vykopal, z toho svého. Asi teď mám pocit, že bych měla začít myslet  

na sebe, jo. Že bych měla začít přemýšlet o tom... Abych se podívala za sebe  

a viděla tam taky něco, co jsem udělala pro sebe, co jsem v posledních letech 

vůbec nedělala. A asi se už začínám tak nějak odbourávat od toho, co by asi bylo 

dobře, aby... Možná teď jsem, když se vrátím zpátky, možná teď mě víc zajímalo 

to, co si lidi myslí teďkon, než předtím. Ale teďkon v souvislosti s tím, aby si 

třeba, ne o mě, ale aby třeba neříkali něco třeba: „Ona to nezvládla“, nebo, já 

nevím, : „Kdyby to bylo za Jakuba, tak by se to nestalo“, jo, takový nějaké.. Jo, 

možná to řeknu blbě, ale aby mu člověk neudělal po smrti ještě ostudu, nebo něco 

takového. Tak takhle jsem asi žila těch prvních 10 měsíců a teď mám pocit, že 

když zapomenu na tu finanční hrůzu, která tam skončila, tak asi bych chtěla začít 

žít trošičku pro sebe. Jo, mám sice starý rodiče, kterým chci pomáhat, ale už to 

budu dělat z pozice, že to chci dělat já a ne, že mě k tomu nutí ještě něco dalšího, 

jo... A já nevím... Jít se podívat do divadla. Trošku začít žít. To, co mi asi scházelo. 

I když to budu mít, jsou ještě kroky, které v sobě budu muset ještě udělat, ale 

možná prostě nějakým způsobem se trošku psychicky od něj už odpoutat, víš?  

Je to ještě... Takový to pouto tam bylo hrozně moc silný a je třeba začít žít svůj 

vlastní život, který ještě teď pořád nežiju. Ještě pořád to není můj vlastní život, že 

jsem zavřela dveře. Ještě pořád je přivírám, ale věřím, že je zavřu úplně a začnu 

úplně na novo. 

 

G. Š.: Mm. Miluško, je něco, co teďka pro tebe vůbec není důležitý? 

Miluška: Co teďka pro mě vůbec není důležitý proti té bývalý době? 

 

G. Š.: Mm. 

Miluška: Teď je pro mě hrozně důležitý zdraví těch lidí, který mám a to, aby tu se 

mnou byli.       To jsem pochopila, že to je to úplně nejdůležitější. Možná peníze. 

Úplně až tak, nějaké materiální statky. Člověk už není... Bolí mě vztah  

s Martínkem (adoptovaný syn), že ten se úplně odklonil. Tři měsíce už se mi  

v podstatě neozval... Jo, tohle mě hodně bolí. Ale takový to, že bych něco proti 

minulu. Tím, že minule jsem v podstatě v té poslední době ani neměla nějaké 

obrovské potřeby, tak asi nemám teďka. Ale fakt si myslím, že ty materiální statky 

pro mě nejsou úplně nejdůležitější, no. Takový nějaké... Získat, nebo já nevím... 

Není pro mě důležitá třeba … 

 

(přišla další kolegyně, vypínám diktafon) 

 

G. Š.: Miluško, je něco, co tě ta péče naučila? Nebo ta doba? 

Miluška: Jo. Naučila mě hrozně moc vážit si lidského zdraví. Vnímat, strašně 

moc vnímat potřeby toho druhého. Takový zapomenout sama na sebe a tolerovat  

a respektovat. I když si můžu stokrát říkat, že je to nesmysl a že to není možný, 

tak asi taková ta..., takový to, že ten člověk musí opravdu hrozně trpět a že i když 

mě to nebolí, tak musím, musím! Respektovat jeho subjektivní pocity. I když, asi 

to nemůžeme dělat úplně maximálně, protože pak bychom se zase stali takovejma  



těma jejich otrokama, jo, kdy ten člověk bude zneužívat toho, jak ho to bolí, ale 

myslí, že Jakub tohle nikdy nedělal. Ten byl zase naopak... On se tak snažil  

do poslední chvíle být tvrdej a žít takovou tou...: „Nebudu to na tu ženskou házet. 

Bolí mě to, budu se trápit sám“, jo, ale ještě pořád v něm byl ten tvrdej chlap, 

takže: „Když si ulomím nohu, tak tu bolest jí neukážu radši“. Ale co mě to naučilo, 

byla tadleta... Jakoby to poslouchání těch lidí. Že toho člověka posloucháš  

a vnímáš ho. Každej den, kdy jsou lidi zdraví a žijou, jsou prostě s tebou, jo? Ty 

dny nezahodíš. Nikdy. Budeš vděčná, že je máš, protože druhý den se může stát 

cokoli. Ta smrt byla tak náhlá, že dodneška žiju tak, že začínám žít stylem nevím, 

co bude zítra. Prostě nevím, co bude zítra. Co mě to naučilo? To, že v podstatě 

není vůbec důležitý, co máš na sobě. Možná ani to, co si o tobě lidi myslí není 

vůbec důležitý. Hrozně důležitý je to, aby ten člověk vedle tebe byl spokojený  

a byl … netrápil se. To trápení, to bylo hrozný. Ta bezmoc, že tomu člověku 

nemůžeš pomoc, je úplně šílená. Že prostě tam někde chcípá bolestí a že ti to 

nepomáhá a ty sedíš vedle něj a ty nemůžeš mu... Ani slovně ho nějak utišit, 

protože už je tak rozervanej vnitřně, že cokoli řekneš, tak je jedno, protože on už 

nechce tohle vůbec slyšet. (zvoní telefon) A asi to mě... Naučilo mě to takovou 

tu..., že ty lidi jsou zdraví a že jsou s tebou. A fakt, že seš ráda za každý den, který 

s těma lidmi můžeš prožít. Možná proto mě vadí to, jak Martin od toho najednou 

odešel, úplně ztratil zájem o rodinu. Ta rodina bylo to jediný, co táta měl a věděl 

to do posledního momentu. To věděl, že ta rodina je a asi jsme to do toho kluka 

nenatloukli. No... 

 

G. Š.: Máš pocit, že prožíváš svůj pocit v takových fázích? 

Miluška: Určitě. Určitě. Já to říkám pořád, že život je obrovská houpačka. 

Obrovská houpačka, kdy tě to srazí úplně na kolena někam na dno, pak se z toho 

pomalinku vyhrabeš, aby si se prostě na to dno zase dostala, ale je pravda, že 

každý zlý, je k něčemu dobrý. Pořád se učíš. Pořád se učíš. Pořád se vyvíjíš  

a myslím si, že je dobře. Každý pád, který tě dotáhne až úplně na dno, tě probere  

a řekne ti, že tohle už nikdy nesmíš opakovat. Už nikdy! Jsou věci, které vím 

stoprocentně, že už nikdy nedovolím. Protože doufám, že si to budu pamatovat 

dlouho. Tohle už nedovolím, aby se mi to někdy stalo. Jo, já si to několikrát... 

Několikrát po smrti Martina jsem si to vybavovala, že byly opravdu šťastný 

období, kdy jsme si žili úplně parádně a pak zase byly úplně hrozný období, ale 

myslím si, že právě proto ty hrozný období jsou, aby potom jsi si ty hezký období 

opravdu užívala. Jo, akorát je hrozný, že potom z toho hezkého období vypadneš 

během vteřin a spadneš úplně dolů a nejseš na to vůbec připravená. A k tomu 

hezkému se dohrabáváš postupně, ale možná proto je to potom tak hezký. A proto 

musíš dopadnout úplně na to dno, aby sis to další období začala zase úplně užívat. 

Protože kdyby si z toho hnusného období vyskočila na to nejvyšší, tak by si z toho 

nemohla mít morálně, nebo psychicky svůj vlastní dobrý pocit, protože by  

si neprožila ten růst. Jo, asi si myslím, že ten růst je to nejhezčí, co tě na tom 

uspokojuje. To, jak jako sama zlepšuješ sebe. Vyskočit někam nahoru, tak už 

nemáš co zlepšovat. Tak už musíš zase jenom dopadnout do toho bahna zpátky. 

Protože není už kam jít dál. Myslím si, že to stoupání do toho kopce, je to dobrý, 

co ti to má přinášet. Akorát je blbý, že ten pád potom je ze skály, no. To není 



z kopce dolů. To je ze skály a rovnejma nohama. 

 

G. Š.: Miluško, v době péče, ještě o Jakuba, dokázala jsi si připustit smrtelnost 

toho svého blízkého? Přemýšlela jsi o tom vůbec? 

Miluška: No, vůbec. Hodně jsme si o tom mluvili. On o tom mluvil strašně moc. 

To bylo v týdnu 5x, 6x... Jsme řešili, že umře. Několikrát to zkoušel. Několikrát 

jsem u něj seděla do rána, aby to nevyzkoušel. On o tom mluvil hrozně moc a já si 

to vyčítám, že možná jsem na něj neměla být nepříjemná. Že jsem říkala jako: 

„Neřeš to, to je jenom ruka. Jsou lidi, kteří jsou na tom mnohem hůř.“ vůbec jsem 

netušila, a asi je dobře, že jsem to netušila, že kdyby na to člověk byl připravenej, 

tak nikdy na to nebude připravenej, ale on to řešil hodně moc. A já jsem to 

absolutně zavrhovala. Absolutně! Za prvý z pozice toho, že jsem si pořád říkala, 

že je to přeci jenom ruka. Nemůže to být. Není to rakovina, není to ani, gangréna, 

nic, co otravuje tělo, ale asi to srdíčko dobouchávalo a on to musel v sobě cítit. 

Protože ke konci, ten poslední rok, on o tom mluvil neustále. Taky když jsme 

dělali pohřeb, tak já jsem přesně věděla, co bude na pohřbu. Já jsem věděla úplně 

přesně. Protože on to měl naplánovaný. Do poslední písničky to měl naplánovaný, 

jak jeho pohřeb bude vypadat. Já jsem to vždycky zavrhovala, ale pak jsme  

si vybavila všechno.   Co všechno chtěl a všechno jsem do toho dala. Ale myslím 

si, že když ten člověk není dlouhodobě vážně nemocný, že ti ty doktoři řeknou, že 

ti, já nevím... Je to otázka 6 měsíců, tak se na to nikdy nepřipravíš. Můžeš se na to 

připravovat z pozice toho, že ho budeš mít tři měsíce na přístrojích, tak si říkáš: 

„Bože, ať je to v pořádku.“ Ale když je to pak, já nevím, bouračka, nebo to,  

co bylo, že se zastaví srdce, o kterým ani nevíš, že je nemocný, asi ani by to 

nezvládlo, tak to do poslední chvíle ani nepřipouštíš. 

 

G. Š.: Kolik bylo Jakubovi, když zemřel? 

Miluška: 45. V lednu oslavil pětačtyřicátý narozeniny a v červnu umřel. 

 

G. Š.: Miluško, máš z něčeho obavy? 

Miluška: Mám. Mám hrozný strach z pozice mojí rodiny a všeho, že tady 

nakonec zůstanu úplně sama. Že už mi zůstali jenom rodiče, kterým je nějakých 

třiasedmdesát. Takže si nemusíme nic povídat. Pokud mě se nestane něco 

nárazového, tak je logický, že je přežiju. Mám sestru, která je pomalu o osm let 

starší než já, takže pokud totéž, je pravděpodobné, že se o ní budu starat já.          

A nakonec jí přežiju. A protože už nemáme žádný děti a myslím si, že já už  

k Martinovi nemám šanci najít cestu, tak už jsme se tak strašně oddálili, tak už 

prostě tam ta cesta zpátky už nebude. Nebo taková nějaká na bázi „teta strejda“. 

Neuvidíme se půl roku, pak se třeba uvidíme... Tak mám hrozný strach, že tady  

v nějakých padesáti, šedesáti zůstanu úplně sama. Úplně sama. A protože vím, jak 

se mi strašně špatně hledá životní partner a po tomhle tom už nebudu mít sílu 

hledat partnera a bojím se, úplně strašně, že se dostanu zase do něčeho 

takovýhleho, tak toho se bojím. Toho, že nakonec tady budu úplně sama. To je 

jediný, čeho se bojím. Protože vidím u Jany (sestry), že Mirek (Jany syn) na tom 

bude úplně stejně. Pokud Mirek odejde z rodiny, tak si myslím, že se taky nějak 

dvakrát vracet nebude. Je pravděpodobný při Jiříkovi (švagr) a při tom všem,  



co prožili jeho rodiče oba, že je tam pravděpodobný, že Jana přežije Jiříka. Pak se 

budu starat o ní. Beru to naprosto samozřejmě, že to budu dělat. Ale Jakubovo 

rodiče jsou taky starý, jo.    Vždyť Jardovi je pětaosmdesát, to je otázka roků, 

mámě té je pětašedesát, taky otázka roků. Říkám, pokud mě se něco nestane, že 

tady potom z té rodiny nakonec zůstanu úplně sama. A nenesu nikoho geneticky  

v té rodině. Tohle je druhá věc, kterou si vyčítám. Vyčítám si to úplně zoufale, 

vůči mým rodičům, protože když tenkrát přišel ten Martin a my jsme o to dítě 

zkoušeli, že jsme to nedotáhli do konce. Protože není nikdo jako pokračovatel 

rodu. Je to blbý, že to říkám, protože je mi nějakých 42, tak by mě to nemuselo 

nijak trápit, ale trošku si to vyčítám vůči rodičům, že jsme jim nedali vlastní 

vnuky. Víš? Mirek je z kojeňáku, Martin byl odjinud. Ty děti k nim přestali, 

nenašli k nim... I když byli rodiče úplně zlatý, tak přeci jenom tím věkem... Bylo 

jim nějakých dvaadvacet. Už je nezajímají ani rodiče, tím jejich přístupem. Tak je 

mi teď hrozně líto a snažím se to teď úplně maximálně, těm našim nějak 

vynahradit alespoň tím, že tam neustále jsem, že jim volám, i když vím, že si 

podřezávám vlastní větev. Protože jednou v budoucnu budou tak fixovaný, že pak 

bude velký problém cokoli udělat a někam odejít a neukázat se třeba týden, nebo 

14 dní. Ale beru to jako, že jim to musím aspoň trošku vrátit. To, že jsem jim 

nedala tyhle ty děti, jo. A v té době já jsem mohla. Byla jsem zdravá. A řekli jsme 

ne, ať je tedy Martin ten jediný. Tak tohle je to jediný, čeho se bojím. Bojím se 

toho, že tady zůstanu sama. 

 

G. Š.: Miluško, já už jsem se tě zeptala úplně na všechno, co jsem potřebovala. 

Napadá tě ještě něco, co by si chtěla říct? Třeba k těm otázkám, co jsme se ptali? 

Miluška: Asi ne. Myslím si, že asi jme, probrali všechno, co člověk v sobě tak 

nějak vnitřně má. 

 

G. Š.: Tak já ti moc děkuju. 

Miluška: Nemáš zač. Snad ti to trošku pomůže.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tereza a Mařenka 
18. 4. 2013 

 

G. Š.: Terezo, kolik ti je let? 

Tereza: 45 

 

G. Š.: Jaký máš vzdělání? 

Tereza: S maturitou. Střední. Odborný. 

 

G.Š.: Kde bydlíš? V domě, v bytě…? 

Tereza: V domě. 

 

G.Š.: Jak je velká tvoje rodina, se kterou žiješ? 

Tereza: Tak já mám manžela, dvě dcery a žijeme v domě ještě s tchýní, s její 

sestrou, která je nemocná, nebo invalidní už od narození a žili jsme tam  

i s babičkou. To znamená s matkou mojí tchýně a její sestry. 

 

G.Š.: hm. 

Tereza: Babička mého manžela, no. (smích nad komplikací popisu) 

 

G.Š.: A o koho pečuješ? Nebo jsi pečovala? Nebo jste pečovali? 

Tereza: Tak, pečujeme tedy neustále o tetu, která je od narození invalidní  

a pečovali jsme o babičku, než dostala mozkovou mrtvici. 

 

G.Š.: Hm. A ta teta je invalidní jakým směrem? 

Tereza: Invalidní tak, že od narození má spastickou obrnu. Což znamená 

zkrácený šlachy a žíly, nebo jak to říct a zkroucený ruce, takže vlastně levou ruku 

má úplně nepohyblivou, pravou ruku má zkroucenou a lehce málo pohyblivou,  

ale tím, že si vlastně takhle tou pravou ruku levou přendává. Na nohy se nepostaví, 

protože ty jsou vlastně zkroucený od kolen dolů úplně, takže leze jen po kolenou. 

A do toho před osmi, devět nebo deset let je to, co oslepla. 

 

G.Š.: Mm. A jak dlouho už o ni pečujete? O tuhle tetu? 

Tereza: O tuhle tetu pečujeme, co tam bydlíme a bydlíme tam osmý rok.  

V domě společně s nimi. 

 

G.Š.: Vzpomeneš si, jaký to pro vás bylo rozhodování, jestli tu tetu opečovávat, 

nebo ne? 

Tereza: Jednoznačný, protože to je někdo v rodině, s kým vlastně … pro mě to 

bylo možná těžší rozhodování, protože jsem přišla najednou k někomu, kdo…  

s kým jsem nevyrůstala, s kým jsem třeba neměla takový vztah, ale obě dvě moje 

dcery, i můj manžel, tím, že od narození s tou tetou vyrůstali, tak tam nebylo  

co řešit. Tam je jakoby už navázanej kontakt. Takový, že oni vědí, že ona 

potřebuje pomoc, oni vědí, že se o ni musí postarat. Mají jí rádi, takže tam  

se neřeší, jestli jí pomoc, nebo nepomoct. Tam je to jasný. Oni vlastně, jak můj 

manžel, tak můj synovec, tak tím, že se narodili do této rodiny, tak tam není co 



řešit. Tam se o tu tetu starat. 

 

G.Š.: Co pro tebe znamená morální přesvědčení s ohledem na tuhle péči? 

Tereza: Hodně! Určitě hodně, protože dát takovýdleho člověka do ústavu nebo 

mezi cizí lidi to je jako ho pomalu zabíjet. Ty lidi pokud vyrůstali a naše Mařenka, 

my jí říkáme naše Mařenka, vyrůstala od malička v rodinném prostředí, babička jí 

dopřála i základní vzdělání. Ona byla v Jedličkově ústavu. Ona se naučila 

gramatiku. Dokud viděla, tak veškerou korespondenci za rodinu psala jenom ona. 

Ona popisovala pohledy, dopisy, všechno bez pravopisných chyb, všechno 

naprosto perfektní. Naučila jí vyšívat, z korálků dělat takový ty dečky, podložky  

a z různých lýk a takový, takže aby měla nějakou činnost. Z pohledů sešívala  

a dělala takový krabičky, takový různý leporela, do dneška to mají holky 

schovaný (slzičky dojetí), to se nesmí vyhodit. 

 

G.Š.: Hm. Je pro tebe důležitý, co si o tobě myslí tvoje okolí? Jak o tobě smýšlí? 

Tereza: Není. Vod určitý doby není. Protože okolí si bude myslet to, co si bude 

chtít myslet a nezávisle na mých postojích a na mých názorech a na moje chování. 

Když okolí bude chtít si o mně myslet něco jiného, tak si vždycky bude myslet. 

Takže … já dělám všechno podle svého největšího svědomí a vědomí a …. 

 

G.Š.: … a když se zeptám na takovou tu každodennost. To, jak vypadá tvůj běžný 

den, nebo týden? V souvislosti s tou tetou. S Mařenkou? 

Tereza: Takže, když použijeme tu horší variantu, když tchýně nemůže, tak to 

znamená, že každý ráno musíme si rozdělit úkoly v rodině kdo, kdy, jak může. 

Musíme si naplánovat kdo se kdy o ní bude starat, takže většinou ráno je to na mě, 

že já vstanu a postarám se tak, že: vyvětrat, zkontrolovat její oblečení, připravit, 

uvařit snídani, připravit čaj, svačinu, jakoby na všechno dohlídnout, s tím, že se  

s ní člověk rozloučí a pak musí do práce. V poledne pak, protože já nemůžu, takže 

se střídá buď manžel nebo dcery, takže musí přijít, ohřát oběd, připravit, poklidit 

zase co tam jak zůstalo třeba po snídani nebo tak co tam nechala, popřípadě 

připravit zase na odpoledne ňáký pití, aby tam měla, vyvětrat jí a pak odpoledne 

už pak v rámci rodiny vždycky se někdo domluví a připraví jí svačinu, dobrůtku 

nějakou aby měla, protože nic jiného v životě už jí nezbývá. Žádná jiná radost než 

ňáký dobroty, no a potom samozřejmě večeře, převléct do pyžama, uložit, nebo 

připravit alespoň postel, protože ona pak už si dojde. Ona ráda ponocuje u televize, 

na kterou se tedy dívá v uvozovkách, protože nevidí, ale poslouchá to aspoň, 

připravit jí aspoň postel, rozestlat a pak už se jakoby postará sama. Jednou  

za týden, znamená to to, že většinou je to sobota, to dcery když se domluví a 

dopoledne, ještě před snídaní se jí napustí vana a ty jí vykoupou, stříhají nehty… 

protože nehty ty se musejí stříhat jenom ve vaně, protože tím, jak má ty prsty 

zkroucený, tak je to všechno složitý a … 

 

G.Š.: Mm. Jak ti pomáhá rodina? 

Tereza: Hodně! Právě tím, jak si rozdělujeme různě úkoly a není to jenom na mě, 

takže každý, co kdo může. Takže třeba nepřijde manžel, aby jí převlíkal do 

pyžama, protože samozřejmě, když je to teta, tak stydí se. Jakoby to řešíme 



ženskýma osobami v rodině, kdy se tam řeší tyhle ty věci a to koupání 

samozřejmě tak buď dcery nebo já, protože to by nezvládla. Necítila by se dobře. 

 

G.Š.: Ještě jsem se nezeptala, kolik je tetě? 

Tereza: 63. 

 

G.Š.: Mm. a pomáhají ti třeba i přátelé? 

Tereza: Ne, ty jakoby tam nejsou zatažený, ty jsou jakoby mimo to. Tohle je 

jenom rodinná záležitost. 

 

G.Š.: Změnily se nějak vztahy mezi tebou a tvým okolím, v souvislosti s tou tetou, 

s tou péčí o ní? 

Tereza: Ne, ne. V žádném případě. 

 

G.Š.: Třeba že by ses přestala stýkat s kamarády? 

Tereza: Ne, to vůbec. To okolí to ví, že tam prostě je nějaká starost navíc, ale… 

 

G.Š.: A třeba tvůj vztah vůči rodině s ohledem na tu péči? Změnilo se něco? 

Tereza: Určitě taky ne, v žádném případě. 

 

G.Š.: Vzpomeneš si, jak vypadal tvůj život před tím, než jste začali pečovat  

o Mařenku? 

Tereza: No, bylo možná o trošku míň starostí, bylo to volnější, ale tím že tam  

v té rodině byla, stejně se o tom vědělo. Stejně čas od času se té rodině muselo 

pomáhat, když se jezdilo k lékařům, když se jezdilo do nemocnice, když pak…, 

když oslepla, tak těch vyšetření, toho všeho bylo spoustu, když potřebovala nový 

vozík, tak tohle všechno jsem stejně absolvovala já. Já vlastně s tou její 

maminkou, s tou babičkou, když ještě žila. Takže všechny ty vyšetření a doktory. 

Za tu dobu jsem se seznámila s tolika doktorkami v Chebu o kterých ani nevěděla, 

že jsou (velký smích), protože bylo potřeba jí dotáhnout. A zase je pravda, že  

na mě to bylo díky tomu, že mám služební auto, který je vyšší, do kterého se jí 

lépe… nebo takhle, člověku, který do auta nakládá, se to nakládá líp, protože  

se nemusí tolik ohýbat a přece jen, jak je nepohyblivá, teď se musí zvedat nějaká 

šedesátikilová masa a tím, jak je to vyšší, tak se nemusí tolik ohýbat a krásně  

se tam vejde invalidní vozík. Tak to stejně na mě padlo, no. 

 

G.Š.: Mm. Co pro tebe bylo důležitý, než jsi začala pečovat o tetu, s tou svojí 

rodinou? Vzpomeneš si? Ve srovnání s dneškem? 

Tereza: Asi to rozhodnutí by bylo úplně stejný, nezměnilo by se. Důležitý bylo, 

že potřebovala pomoc. Že v danou chvíli tam nikdo nebyl, kdo by se postaral.   

 

G.Š.: Mm. A co pro tebe třeba vůbec nebylo důležitý? Ještě třeba než jsi tetu 

poznala? 

Tereza: Tak tu jsem poznala v momentě, kdy jsem poznala manžela před mnoha 

lety. 

 



G.Š.: Tak ještě před manželem? 

Tereza: Já nevím. Je pravda, že já jsem v příbuzenstvu měla podobně nemocného 

vzdáleného bratrance, takže jsem s tím v dětství lehce přišla do styku. Ne až tak 

jako osobně, ale přeci jenom se vědělo, že někde je. Vídala jsem se s ním jednou, 

dvakrát do roka a takže mě to… nevím… Tím, jak v tom člověk asi vyrůstá, tak  

se na to dívá jinak. Tak asi nerozhoduje se jinak. Asi je to normální. Nevím. 

 

G.Š.: Když se zeptám, co je pro tebe úplně na prvním místě? Co je pro tebe nejvíc 

nejdůležitější? 

Tereza: Zdraví. 

 

G.Š.: Zdraví, určitě. A teď? Co pro tebe není vůbec důležitý? Je něco, co tě 

nerozhází? Co je ti jedno? 

Tereza: Všechno souvisí se vším. Asi už mě jen tak nerozhází ňáký dohady o tom, 

co kdo kdy jak udělal, nebo neudělal. Jo a takový to, co mě dřív vytáčelo, tak  

na to už mám jiný nadhled, ale nevím. Peníze člověk potřebuje. Bez peněz si to 

zdraví nepořídí. Tak bohužel je to všecko provázaný… 

 

G.Š.: Mm. 

Tereza: neberu si možná věci víc k srdci, protože se pak z toho hroutím. Tak asi 

se snažím všechno mít ve větším odstupu. Snažit se to nepřipouštět si tolik. 

 

G.Š.: Ty jsi říkala, že kdyby ses znovu měla rozhodnout pro péči, tak by ses 

rozhodla stejně. Zase by byla u vás doma. Zase by to bylo takhle? 

Tereza: Každopádně. 

 

G.Š.: Máš pocit, že prožíváš svůj život, nebo dá se říct, že prožíváš svůj život  

v takových fázích? Jako před tím než ti přišla do života Mařenka… 

Tereza: Ne, je to hodně podobný. Nezměnilo se to. 

 

G.Š.: A umíš si představit, že jednou tahle péče skončí? 

Tereza: To si zatím nepřipouštím. Ne. 

 

G.Š.: Máš z něčeho obavy do budoucna? Nebo možná i teď už máš obavy… 

Tereza: Určitě. Obavy z toho, že ty blízký odejdou. Tak, ale s tím se musí každý 

srovnat a mě to holt trvá dýl. (Začíná plakat) 

 

G.Š.: Takže dokážeš o té smrtelnosti svých blízkých přemýšlet? 

Tereza: Dokážu. Ale ještě jsem se s tím nesrovnala. 

 

G.Š.: Nechceš. Mm. Já už jsem se tě zeptala úplně na všechno, co jsem 

potřebovala a myslím, že jsem z tebe dostala to, co jsem chtěla. A myslíš, že je 

ještě něco, co by se tam tak jakoby hodilo, nebo bys chtěla říct? Zdůraznit? 

Tereza: Jak jsem mluvila o tom vytržení z té rodiny, tak že právě i díky tomu,  

že ten člověk vyrůstá v takovým jakoby harmonickým rodinným prostředí, tak 

právě proto vůbec nepřichází v úvahu, že by mohl odejít někam jinam  



z prostředí…Myslím si, že nikde jinde nemůže existovat lepší prostředí, než je ta 

rodina, protože přece jenom jsou to cizí lidi, který nemají vztah k tomu danému 

člověku, protože tohle je někdo v rodině. Příbuzný, byť občas má taky svoje 

chvilky, tak se člověk na něj v daný chvíli zlobí v uvozovkách, ale přesto ho má 

pořád rád a přesto se o něj bude starat. Myslím si, že u cizích lidí, nebo v nějakých 

těch ústavech to není asi možný. 

 

G.Š.: Mm. 

Tereza: Takže to je tak prostě, že ta tam patří, ona se tam narodila, takže tam 

prostě zůstane a bude tam, dokud tam bude moc být. Kdyby pak už nebyla 

schopná komunikovat a nebyla by schopná se hýbat, tak samozřejmě. To už je pak 

o něčem jiným. Když ani ten mozek u té babičky nefungoval, tak jsme věděli,  

že prostě nás poznává, že jsme někdo blízký, že se jakoby usmála a že reagovala 

na určité podněty, tak potom to nejde, že jo. To potom ta péče doma, kdy jí musíš 

přebalovat a jen píchat ňáký injekce a krmit to, to už je taková… druh péče, 

kterou já už bych nezvládala. Já jsem sama nezvládala, jak ona pomalinku umírala. 

 

G.Š.: Mm. 

Tereza: Těch pět let byla strašně dlouhá doba a ty poslední dva a půl roku už jsem 

neměla ani sílu tam chodit. Protože jenom vidíš, jak se ztrácí pomalinku, prostě 

před očima, ale to bylo pro mě strašný. 

 

G.Š.: Mm. 

Tereza: To jsem prostě už nedokázala. Já jsem si jí chtěla zachovat … ona byla 

babička taková strašně energická, taková prostě pracovitá a všechno musela řídit, 

všechno muselo být … a pak tam najednou leží někdo, kdo je to…., tak. I když to 

nebyla moje babička, tak přesto jsem jí měla ráda. Mm. Tak to je. Třeba moje 

starší dcera, ta jí milovala strašně moc a ta vyloženě, protože v té době, kdy 

babička umřela, tak ona bojovala s ošklivou nemocí, tak jsme jí to nechtěli říct, 

protože jsme měli strašný strach jak bude na to reagovat. Tak jsme jí to zatajili  

a řekli jsme jí to až po pohřbu. Takže se s tím nesrovnala a vyčítala, že se  

s babičkou nedokázala rozloučit, tak se musela s babičkou rozloučit. Tak, že jsme 

jí několikrát vzali na hřbitov, aby si tam poplakala a tam se svěřila na tom hrobě, 

že to byla jediná babička skutečná, kterou měla. Babička, slovy skutečná babička. 

Protože ty dvě, co měla, a jsou to ty babičky, protože tohle byla prababička, tak ty 

nejsou takový. 

 

G.Š.: Tak jo, já ti děkuju. Už tě nebudu dál trápit… 

(nepřestávala plakat) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lydia a maminka 
16. 4. 2013 

 

G. Š.: Tak, Lydie, kolik ti je let? 

Lydia:  38 

 

G. Š.: Jaký máš vzdělání? 

Lydia: Stření s maturitou. 

 

G. Š.: Kde bydlíš? Myslím tím v domě, v bytě…? 

Lydia: Tak, je to nájemní byt. 

 

G. Š.:A jak velký? 

Lydia: 1+1 

 

G. Š.: Jak je velká tvoje rodina? 

Lydia: Moje nejbližší rodina – takže dítě, máma a dva bráchové. To je nejbližší.  

4 lidi. 

 

G. Š.: A bydlíš tedy sama s dítětem 

Lydia: Ano, sama s děckem. 

 

G. Š.: Kolik mu je let? 

Lydia: Za 14 dní pět let. 

 

G. Š.: Jo. A teď by mě zajímalo… O koho pečuješ? 

Lydia: Tak, pečuju, chodím se starat za mámou, o mámu. 

 

G. Š.: A proč? Co má za hendikep? 

Lydia: Mamka po mrtvici, infarktu a já nevím co, zůstala na vozíku a nevidí. 

 

G. Š.: A kolik je mamince let? 

Lydia: 67? Letos jí bude 68. 

 

G. Š.:A ty za ní někam docházíš? 

Lydia: Do domova pro seniory. 

 

G. Š.: Jak dlouho už za ní takhle docházíš? 

Lydia: No, už to bude letos 10 let. (odmlčela se) Hrozný, (šeptem) 10 let, to už je 

hrozný. 

 

G. Š.: Jak často docházíš za maminkou? 

Lydia: No, tři dny v týdnu mám volno, to tam nejsem a každých 14 dní jí mám 

doma na víkend. 



 

G. Š.: Mm. Když si vzpomeneš, jaké pro tebe bylo rozhodování o tom, jestli  

o maminku pečovat nebo nepečovat, vzpomeneš si na to? 

Lydia: Já jsem byla rozhodná. Doma to nešlo prostě s tímhle hendikepem. Tak 

jsme se rozhodli… Protože to zkoušela. To byla u bráchy, rok. Zkoušela se sama 

hýbat, ale pak se zranila. Zlomila si klíční kost a všechny žebra a pak byla u mě  

6 týdnů a to nešlo. Přišli jsme na to, že to nejde. Do budoucna. Chvíli jo, ale ne  

na furt. Tak jsme řekli  že zkusíme ten domov. Tam to vyšlo v podstatě hned. 

 

G. Š.: Jo. A jak je pro tebe důležitý, co si o tobě myslí tvoje okolí? 

Lydia: No, někdy to je důležitý, ale není to na prvním místě. 

 

G. Š.: Takže to rozhodnutí, že jste se rozhodli dát maminku do pečovatelského 

ústavu, je pro tebe v pohodě? 

Lydia: Jo, je to v pohodě. Já myslím, že tam je i jakoby mezi svýma. Já vím,  

že tam není šťastná, že tam nechce být, že chce být doma, ale doma to nejde. 

 

G. Š.: Mm 

Lydia: To by byla péče furt a furt, čtyřiadvacet hodin. Tam se ty sestry střídají, 

tam není každý furt. Mají pauzu. Tohle by nešlo, psychicky. 

 

G. Š.: Teď se zeptám. Jak vypadá tvůj běžný den, nebo v tvém případě týden? 

Lydia: Tak teď práci nemám. Takže odvedu ráno malého do školky, pak jdu  

do staré práce, kde mám ňáký resty, nakrmím rybičky, udělám si ňáký papíry, 

oběhám si úřady, když je třeba, vyzvednu malého a pondělí, středa, pátek jdeme 

za babi. Když nemáme babi, tak jedeme do bazénu, bruslit, na kolo, nebo jedeme 

do Nového Kostela. Prostě se věnujeme sobě. 

 

G. Š.: Jak ti pomáhá tvoje rodina, přátelé? Pomáhají ti? 

Lydia: Přátele tedy nemám, tak ňák blízko vůbec už, ty nic, a rodina? Bráchové 

mi musí přispívat finančně, protože mamky důchod na to nestačí. Takže takhle no, 

pokud to šlo, tak brácha si bral mamku třeba na týden, domů, ven, ale pak měl 

úraz a už to nešlo. Boural a už to nešlo. Jede tam na pár dnů, jednou za rok, 

dvakrát za rok, nebo tam jezdíme na ty víkendy právě. Že je venku. Takže tam 

máme zázemí, že tam můžeme kdykoli přijet. A druhý brácha je v Anglii. Ten 

akorát finančně, nebo když přijede. Jinak ne. 

 

G. Š.: A maminka pobírá nějaký příspěvek na péči? 

Lydia: No ano. Maminka pobírá příspěvek. Má třetí stupeň. To byla vlastně 

podmínka, jinak by ji tam nevzali do toho domova. Ještě přimhouřili oko, protože 

neměla dostatečný věk. Změnili se nějak vztahy mezi tebou a tvým okolím? 

Myslím tím třeba tvůj vztah a maminky? Ten se změnil hodně. Ted prostě spíš 

jsem já ta, co určuje ty pravidla, jako by se to otočilo. Ale vím, že potřebuje  

tu moji péči, protože jinak by byla sama. A to bych nechtěla, aby zůstala sama. 

Protože nevidí. Kdyby buď chodila, nebo viděla, tak může aspoň něco, ňákou 

aktivitu dělat, ale že má obojí najednou tak to nejde. Je mi jí svým způsobem líto 



a je to máma a vím, že by mi to taky vrátila ňákým způsobem. 

 

G. Š.: Mm 

Lydia: Změnilo se to v tom, že teď určuju já ty pravidla, nebo jak to bude, i když 

ona by chtěla, aby to bylo jinak. 

 

G. Š.: Teď jsi ty ta máma a ona je to dítě. 

Lydia: No, teď jsem já ta máma. Ale doslova. Říkám, že mám dvě děti, protože… 

je to tak, no. (úsměv) 

 

G. Š.: A třeba mezi tebou a bráchama? Změnilo se něco tou péčí? 

Lydia: Ne, já myslím, že ne. Párkrát jsme se pohádali se starším, ale to je 

normální. Nezměnilo se nic. 

 

G. Š.:A třeba tvoje pracovní okolí? Teď jsi bez práce, ale dřív jsi asi nebyla… 

Lydia: No tak tam, kde jsem pracovala, tak tam respektovali to, že mám mamku, 

tak jak mám. Protože tam zažili, když se mi to stalo. A přišlo to ze dne na den. 

Nečekaně. Takže ňák respektovali, nebo mě v tom podporovali. Když jsem 

potřebovala odejít, nebo odjet za ní, tak naprosto v pohodě. Takže tam nebyl 

problém. 

 

G. Š.: Jo. A vzpomeneš si, jak vypadal tvůj život před tím, než se mamince stala 

tahle věc? 

Lydia: No, vzpomenu. Tam byl rozdíl. Mamka vlastně nebydlela v Chebu, kde já, 

takže jsem za ní jezdila do Rotavy, nebo ona za mnou. A měly jsme takový dobrý 

vztah, jako. Měla jsem víc volnosti, no. Víc záleželo na mně, co chci já, ne co 

potřebuje mamka. To to ovlivnilo dost, no. Mám jí. Když někam chci jet, nebo 

chci něco udělat, tak mám v podvědomí - ale co máma? Musím nejdřív tu mámu 

zajistit. Aby to bylo v pohodě, aby ona to zvládla. To bylo, i když se mi narodil 

malej. Nebo když jsem jí oznamovala, že jsem těhotná. Já jsem měla strach, jak to 

vezme, ale vzala to. A pak ta hrůza, že jsem byla delší dobu v nemocnici. Kdo 

teda za ní přijde? Kdo jí dá ňáký to jídlo, protože to jídlo je nic moc, nebo to byla 

v LDNce tenkrát ještě, ale dobrý no. Tam ty sestry jí podpořily zase. 

 

G. Š.: Mm 

Lydia: … v pohodě 

 

G. Š.: Připadáš si svobodná teďka? 

Lydia: Ne. Ne. Když mám tu mámu takhle, tak ne. Mám to prostě jako povinnost. 

Nevím jak to říct. Já to tak cítím, no. Opravdu, kdybych chtěla někam odjet, 

vycestovat někam, tak nemůžu. Protože vím, že to ta máma nezvládne. Že by tady 

byla sama. Protože brácha jeden je pryč a druhý tři týdny jezdí kamionem pak je 

týden tady, takže taky víceméně pryč. Takže by tu byla úplně sama a to nechci no, 

protože v těch domovech – no není to tam jako doma. 

 

G. Š.: Mm. Co pro tebe bylo důležitý dřív, než maminka onemocněla? 



Lydia: Tak to už nevím. To asi já. Já jsem byla pro sebe nejdůležitější 

 

G. Š.: Takový ty hodnoty má člověk… 

Lydia: Hodnoty, jo? To jsem byla ještě poměrně mladá, když se to stalo, to fakt 

nevím, co pro mě bylo důležitý. Hlavně ta práce. Práce, přátelství to ještě bylo, 

nevím. 

 

G. Š.: A je něco, co pro tebe vůbec nebylo důležitý naopak? 

Lydia: To taky těžko říct, co mi bylo jedno. Možná politika – to je mi furt jedno 

(smích), ale něco konkrétně ne. 

 

G. Š.: A co je pro tebe důležitý teďka? 

Lydia: Teď? No teď je to hlavně mý dítě a ta mamka. To je prostě taková priorita. 

A potom já, abych si našla práci, protože bych blbla doma, doslova. 

 

G. Š.: A když se zeptám na zdraví člověka? Protože dnes se o tom hodně mluví… 

Lydia: No tak to určitě. To, co se stalo mamce, to hodně změnilo názor na tohle to, 

že fakt to zdraví je nejdůležitější a nic to nepřekoná, no. Takže takový ty 

preventivní prohlídky. Člověk na to víc dbá, nebo já aspoň. A ještě víc u toho 

malého. Protože to zdraví, to se nevrátí. A taky to, že když mně se teď něco stane, 

tak kdo se o ni postará? Nebo o toho malého? Starat se o další, když je člověk 

ňákým způsobem hendikepovaný, tak to nejde. Nejde. Já nevím, když si zlámu 

nohu, tak nevím, jak bych to dělala. 

 

G. Š.: Mm. takže na sebe furt dáváš pozor. 

Lydia: No to ne, že bych se jako furt hlídala, ale mám to v podvědomí, že hlídám 

si spíš to, že mamka měla takovýhle zdravotní problémy, nebo léčila si prvotně 

vysoký tlak, takže já si taky chodím na kontroly. Pravidelně si chodím se 

srdíčkem. Abych měla jistotu. No, abych nedopadla vlastně jako ta mamka. Jinak, 

že bych se hlídala, nebo jedla víc vitamínů, nebo nechodila tam, kde mi hrozí víc 

nebezpečí, to ne. 

 

G. Š.: Ale to zdraví, to je asi to nejdůležitější? 

Lydia: No to je, to beze sporu. To fakt. Když to potká tu rodinu tak si to uvědomí 

a přehodnotí to, že to třeba nemuselo být, kdyby… 

 

G. Š.: A teď se zeptám obráceně. Co pro tebe teď není vůbec důležitý? 

Lydia: Teď pro mě nejsou důležitý ňáký jakoby vztahy. Vztahy okolo mě. 

Nehledám, nevyhledávám přítele, nebo přátele, není to pro mě až tak důležitý. 

Nebo není pro mě důležitý honit se za penězma za každou cenu. To taky ne.  

To radši uberu a budu s tou rodinou. Tady s tou rodinou teda.  Jinak nevím. 

 

G. Š.: A kdyby ses měla znovu rozhodnout pro to, jestli pečovat o maminku nebo 

o někoho jiného, bylo by to stejný? 

Lydia: Asi bych volila stejně. Volila bych stejně. Teda už jsem o tom i přemýšlela. 

Kdyby byl větší byt, větší prostor, víc peněz, že by se mohla dovolit prostě ňáká 



pečovatelka – ale ta tam stejně nebude 24 hodin. Ta je vždycky jen od do. Tak je 

stejně člověk pořád vázanej. To by mi asi vadilo nejvíc. To uvázání ještě víc. Tady 

vím, že je v tom domově a když potřebuju odejít, nebo někam odjet, nebo  

do nemocnice, nebo něco s děckem, tak vím, že tam se o ni vždycky nějak 

postarají. A doma? I kdyby byla ta pečovatelka, málokdy se najde, která, by byla 

24 hodin a s kterou by si padly do oka. Je to starej člověk. Má své vrtochy, takže 

určitě není snadný s ní vyjít. Takže by se měnily asi i ty pečovatelky a těžko říct, 

no. Myslím si, že když se jeden člověk stará o toho člověka, že je to náročný, než 

když se střídá X lidí, i když to má své nevýhody - potom. To si myslím. 

 

G. Š.: Změnilo se nějak tvoje zdraví od té doby, co maminka onemocněla? 

Lydia: Mm, myslím si, že ne. Jako, vliv to na to nemělo. Určitě tam byl ňáký...no, 

i když možná jo. Byl tam vlastně stres a to potom vlastně vyšlo najevo, že mám 

rakovinu děložního čípku. Ono to dopadlo dobře, naštěstí, musím zaklepat. A to 

pomohlo tomu, že mám teď Vaška. Takže asi jo. Nevím, jestli to bylo přímo z toho, 

ale bylo to v tom období, kdy se to s mamkou stalo. Taky se změnil můj doktor, 

tak to bude jedno s druhým. Ale aby to mělo na to vliv, jako že by se mi zvýšil 

tlak, nebo tak něco to ne, spíš jsem si začala dávat víc pozor. Jinak ne. 

 

G. Š.: Máš pocit, že prožíváš svůj život v takových třech fázích? Jako před tím, 

než maminka onemocněla, během té péče a pak někdy to skončí? 

Lydia: Ne. No tak někdo mi to říká, že všechno jednou skončí. Že všechno zlý 

jednou pomine, ale já nevím, jestli tohle je zlý. Já nevím, ty fáze. Já to ňák 

nerozděluju. Prostě to přišlo, stalo se a teď to tady je a musím to řešit. Kolikrát mě 

napadlo, že někdy to skončí, nebo kdy to skončí, ale někdo mi to fakt řek, že 

všechno jednou skončí a zase bude dobře, nebo všechno zlý pomine a pak se to 

obrátí. Tady v tom to zlý asi neskončí. Bude to pokračovat, až to jednou skončí, 

ale není to nic zlého. Život to přines. Stalo se, musím s tím žít, no. Nejde to obejít, 

nejde to říkat, že to třeba skončí a bude třeba líp. To nejde. Protože mi bude 

chybět zase jinak, až nebude babi. To se nedá takhle říct. 

 

G. Š.: Takže o tom umíš přemýšlet, o té smrtelnosti svého blízkého? 

Lydia: Jo, určitě jo. Určitě vím, že to přijde. Je to blízký člověk. Vím, že i když  

o tom přemýšlím, stejně mě to zraní, stejně na to nebudu připravená a bude mi 

chybět. Protože už je to dlouho. Je to 10 let. Tak ňák člověk s tím žije. Tak ňák jak 

na tom je. Člověk se přizpůsobí tomu, jak na tom ten člověk je, jaký má jakoby 

potřeby. Takže to se změní potom asi, že člověk nebude mít… možná si přijdu, že 

nebudu mít co dělat, že nebudu mít tolika povinností, ale určitě to přijde. 

 

G. Š.: A umíš si představit, svůj život potom, až to přijde? 

Lydia: Neumím. Neumím! Právě se bojím, potom, že najednou budu mít prázdno. 

Že najednou nebudu mít tolika povinností. Nebo povinností? Já to beru jako 

povinnost, že tam musím za ní, protože kdybych to nebrala jako povinnost, tak 

pak to vynechám a to bych nechtěla, no. Takže pak budu mít víc volného času. 

Takže přerovnat nějak volný čas a co s ním, no? No, uvidíme. Je to sice deset let, 

ale já věřím, že tu ještě dalších 10 let bude. Je poměrně mladá, no. 



 

G. Š.: A máš z něčeho obavy? Co se týká třeba budoucnosti, nebo současnosti? 

Lydia: No té budoucnosti se takhle v tom domově, když je ta babi, že se bude 

zhoršovat ten stav a přijde já nevím, že už nebude moc na tom vozíku být, bude 

mít pleny a ona je mamka naprosto hrdá a nechce to, nechce to připustit. Tak se 

bojím těch komplikací, které budou. To budou hádky a ona nebude na to chtít 

přistoupit a bude se do krve hádat a pak to budou řešit zase ty sestry se mnou. Tak 

toho se bojím, no. Že ten život bude jakoby ustupovat, bude se horšit, ale tím, jak 

na ní budou tlačit tak jí budou urážet tu důstojnost její a ona se jí nechce vzdát.  

To je pro ni opravdu důležitý. Takže s tím bojuje už teď, že je tvrdohlavá. Když 

přijde sestra už třeba v 5 hodin, že jí převlíkne do postele, že jí uloží, tak se prostě 

hádá, že je brzo a že nechce jít ještě spát. No a vznikají tam konflikty, že jo. Jim to 

takhle vyhovuje a já se s nimi dohaduju. On každý tam má svoje potřeby a svůj 

denní rozvrh, který mu vyhovuje. Jsou tam lidi, kteří jdou spát ve 4 odpoledne  

a ráno v 5 straší, ale mamce to nevyhovuje. Tak takhle vznikají ty konflikty a pak 

to bude já nevím, že jí budou dávat třeba ty pleny, nebo že jí nebudou moc na tom 

vozíku vyvézt ven. Bude muset být na té posteli, budou jí polohovat. To už je ale 

fakt hodně dopředu, protože na tom tak máma není. 

 

G. Š.: Mm 

Lydia: Takže to bych takhle ani nechtěla, aby takhle dopadla. To bych radši, aby 

prostě usnula.      A tady tomu se vyhnula, už jen kvůli tomu, že tohle by nedala, 

neobstála by. Jí by to strašně jako zničilo. 

(pláče) 

(delší taktická pauza na uklidnění před další otázkou) 

 

G. Š.: A je něco, z čeho máš strach už teď? 

Lydia: Spíš tohle. Jen tohle. Obavy o tu maminku. 

 

G. Š.: No, já už jsem se tě zeptala úplně na všechno, co jsem chtěla. 

Lydia: Fakt? 

 

G. Š.: Mm. myslíš, že jsme na něco zapomněli? Na něco, co by mohlo být 

důležitý? 

Lydia: No, ta jo nevím, takhle. To je jak pro koho, jak to kdo bere. Někdo tam lidi 

jen odloží. Jsou tam lidi, co tam chtějí být. Jsou si tam blízký s těma jinými, že se 

necítí sami, ale nevím, no. Jsou tam lidi, jak tam jsem často, vidím to, že tam 

jenom čekají na smrt. Ráno se převlečou, jedou na ňáký - já nevím zpívání, jídlo, 

pak jedou k televizi, pak si jdou zase lehnout, nemají žádný zájmy. Že by někam 

chtěli, něco ještě zažít, na něco se těšit. Oni tam vyloženě čekají na smrt. A to mi 

přijde hrozný. Myslím si, že záleží na té rodině. Já se snažím brát tu mámu ven, 

jak to jde. Není to tedy snadný, že to brzdí. Brzdí to všechno - prostě potřebuje víc 

času. Než se dá na ten vozík, než někam dojedete, nebo když píchnete 

vozík.(úsměv) člověk musí počítat s takovýma věcmi, no, ale zase malej, když  

už se narodil, tak už to bylo a babičku bere tak, jak je. Že na tom je tak, jak je. 

Přijde mu to naprosto normální. Spíš se divil, že ostatní mají zdravý babičky. 



Takže když potom někam jdeme, tak to, že máme vozík nebo, že máme problém 

se někam dostat, tak to bere normálně, no. Pro něj to je normální babička. Jinak 

asi … možná asi opravdu záleží na té rodině, no. Že v tom domově není proto, že 

jí nechceme doma, ale je to takový kompromis, no. Je o ni postaráno a doma by to 

nešlo. Bysme si lezly na nervy. Bysme se hádaly. Už teď, když takhle, tak  

se hádáme, ale to asi všude. 

 

G. Š.: a ještě mě napadlo, že vy jste vlastně tři a jediná ty jsi ustoupila, že se o tu 

babičku budeš starat. Maminku tedy. Myslíš, že to má co dělat s morálním 

přesvědčením? Nebo, proč jsi to byla ty a ne někdo jiný? 

Lydia: To bylo jednoduchý, protože oba dva bráchové bydlí někde jinde. A jsou to 

chlapi a dělá jim problém prostě vidět babi, jak jde na záchod, nebo pomoc jí s tím 

záchodem a oblíkáním je pro ně prostě problém. Takže i v tom vidím, že já jsem 

ženská a oni jsou chlapi a nemůžou to prostě udělat. Nemají to v sobě, no. Takže 

když o tom tak přemýšlím do budoucna, jestli mně se něco takového stane, tak 

mám syna, a jak se o mě postará? Takže by to chtělo ještě nějakou holku, aby se  

o mě postarala, protože to je opravdu vidět i tam, že tam chodí spíš ty holky  

za těma rodičema. Jako, že oni se toho vzdali… bylo to plánovaný tak, že oni… 

Že babi bude bydlet u toho staršího bráchy. Má tam dodneška svůj pokojík, ale 

nešlo to, protože švagrová učí od rána do večera a ještě dojíždí, tak je od rána  

do večera ve škole a mamka byla doma sama. Ačkoli se snažila, ale blbla. Prostě 

byla sama. Rádio nestačí. Pak už přestala vylézat. Z té postele, už nechtěla,  

už neměla motivaci. Nešlo to. Takže to byl takový problém. Já jsem tam jezdila 

nejdřív často. Každý den, ale pak to finančně nešlo, ani to tam nedělalo dobrotu. 

Tak jsme to zkusili. Takže jsem tam jezdila párkrát za týden, třikrát asi za týden. 

Ale tím, jak se snažila chodit, že švagrová jí dala jídlo daleko na stůl, daleko  

od postele - tady máš chodítko a musíš chodit - tak se stalo, že vlastně spadla. 

Zlámala si všechno na té pravý straně. No a tím to vzniklo, že to takhle nejde,  

že vlastně blbne, když je tam takhle sama a tak jsme usoudili, že to zkusíme v tom 

domově. Je to blízko do města, já tam mám blízko. Můžeme jí vzít ven. Do města, 

na hřiště, na koncert. Tohle není problém, no, když je tady a tam na té vesnici tam 

byla úplně sama, tam to byla samota, nebo je to samota. 

 

G. Š.: Mm 

Lydia: Takže nemyslím si, že by se úplně dištancovali. Někdy mám ten pocit, že 

by se mohli angažovat krapítek víc, ale tam byl zase problém, že vloni na vánoce, 

ne vloni, vlastně už předloni, tak starší brácha měl nehodu v kamionu a dlouho se 

léčil i po špitálech a pak i doma. Takže zase se to nějak odsunulo dál. Že babi tam 

nemohla, protože brácha by jí nepomohl s tím chozením, takže se to zase 

posunulo dál, no. Všechno se mění, no, nečekaně. Takže nevím, co k tomu… 

 

G. Š.: Tak jo, tak já ti pěkně děkuju. 

Lydia: No nemáš zač. Tys mě tady až dojala, když nad tím člověk přemýšlí… 

 

 

 



Alžběta a David 
3. 5. 2013 

 

G. Š.: Alžběto, kolik Vám je let? 

Alžběta: Mě je 42. 

 

G. Š.: Jaké máte vzdělání? 

Alžběta: Úplné, střední s maturitou. Mám zemědělskou školu. 

 

G. Š.: Kde bydlíte? V domě, v bytě? 

Alžběta: V rodinném domě. V novostavbě. Vlastně ještě než se David narodil,  

ten rok před tím, jsme dostavěli domeček. 

 

G. Š.: Jak máte velkou rodinu? 

Alžběta: Jsem vdaná a máme tři děti. David je nejmladší. Janině je 17, Tondovi 

bude v srpnu 15 a Davidovi je 9. 

 

G. Š.: A žijete s manželem? 

Alžběta: Ano. 

 

G. Š.: O koho pečujete? A proč? 

Alžběta: O Davida. Je mu 9 let. Narodil se s kompletním rozštěpem obličeje. 

Vrozenou vadou a vlastně až během jeho růstu a vývoje jsme zjistili, že je 

opožděný ve vývoji a že je i mentálně i fyzicky retardovaný. 

 

G. Š.: Kdy jste to zjistili? V jakém věku? 

Alžběta: On když se David narodil, tak ten defekt byl viditelný. Obrovský. Tak 

všichni řešili ten rozštěp. Bylo to docela hrozivé u toho miminka. A tak ve dvou 

měsících se začal otáčet na bříško, a jak to měl deformované, tak si ubližoval. Jak 

se otáčel, tak si natrhával tu kůži pod nosem. Když jsme ho chovali, tak se ani 

nemohl zavrtat, jak to ta miminka dělávají, protože to měl pořád bolavé, krvavé. 



Podle mě se spontánně přestal otáčet na bříško a ještě v 1 roce, když mu dělali 

první operaci, tak ještě ležel na zádech. Tak to už jsme viděli, že to je opožděný 

vývoj. Především se řešil ten rozštěp. To pro něj bylo vlastně nejdůležitější, 

protože on od toho třetího měsíce, nebo od půl roku, tak měl každý měsíc 

antibiotika, protože byl hrozně nemocný. On jak řval, tak mu to šlo všechno  

na plíce. A ještě má vrozenou srdeční vadu, tak kvůli tomu musel mít i při teplotě 

antibiotika, aby se ta infekce nezavlekla do srdečního svalu. Jak řval, tak byl 

uřvané dítě. My jsme prostě řešili hlavně tohle a až postupně to další a doktoři 

také. My když jsme se vrátili z té první operace rozštěpu z Prahy, tak naše 

doktorka nás chtěla poslat do lázní, aby si začal sedat a tak. To jsem odmítla, 

protože jsme byli dlouho v nemocnici a tenkrát bylo Janině osm nebo devět  

a když jsem to řekla doma, tak se Janina rozbrečela. Tak jsem řekla, že ne, protože 

sice to David potřebuje, ale že to zvládneme doma. My jsme pak chodili  

na rehabilitace a rehabilitovali jsme doma. Takže všechno to, co měl umět,  

až když jsme viděli to zpoždění, tak jsme to dodatečně řešili. 

 

G. Š.: Vzpomenete si, jaké pro Vás bylo rozhodování, jestli o Davida pečovat, 

nebo ne? Bylo vůbec nějaké? 

Alžběta: Nebylo žádné. My jsme to zjistili až při porodu. My jsme to nevěděli,  

že je nemocný. Co si pamatuji, tak pro mě to bylo hrozné v tom smyslu, že jsem si 

myslela, že to nezvládnu. Ne jestli jo, nebo ne, ale že to nezvládnu. Protože ty 

pocity, to je takové zvláštní. To si pamatuji, že když jsme se šli podívat  

do porodnice, tak mi paní asistentka říkala: „Když vydržíte ještě 14 dní, budeme 

mít nové křeslo, to bude paráda“. Měli ho asi týden, když jsme přijeli rodit. U 

Davida to opravdu bylo takové křeslo, že jsem skoro viděla a já jsem viděla, že 

má David hlavu venku a viděla jsem ten rozštěp. Tak jsem si říkala: „Mm, rozštěp, 

ale to se dá operovat.“ No prostě vím, co mi běželo hlavou. A pak to prostě začalo. 

Když se narodil, tak si ho vzali a my jsme byli vyděšení, protože jak ten defekt 

byl obrovský na tu malou hlavičku, tenkrát měl prostě obrovskou díru, tak mu 

zapadal jazyk a nedýchal. Neokysličovaly se mu plíce. Přitom jak ho ještě 

odebraly dětské sestřičky, tak volali ještě dětského doktora, tak říkali manželovi: 



„Tatínku, pojďte se mnou.“, aby manžel viděl, že ho nenechávají jen tak. Tak jak 

to bylo nečekané pro všechny, tak i sestřičky byly v šoku. A on jak řval, jak měl tu 

díru velkou, tak mu ten jazyk zapadal a tím se neokysličoval a oni jak je ošetřují, 

ta novorozená miminka, tak jsme ho museli polohovat na bok, právě, aby mu ten 

jazyk nezapadl dozadu. Tak to jsem měla strach, protože to jsem si říkala: 

 „Ty bláho, ty plíce!“ Tak to jsem měla strach. A pak nám vlastně zjistili, dvě 

hodiny po porodu, tak nám ještě pan primář přišel říct, že má ještě vrozenou 

srdeční vadu, ale že to není tak strašné. Tak na to začali dávat léky. Pak nám ještě 

řekli, že má srostlé ledviny atd., ale tím, že tu nejsou uzpůsobení na ty nemocné 

děti, tak že ho převezou na neonatologickou jipku. David se narodil ráno  

v 6 hodin, ve čtvrtek a odpoledne ve 4 ho vezla sanita do Plzně. Takže 

rozhodování o tom, jak se starat… Pak mě převezli na pokoj a to jsem byla v šoku. 

Měla jsem strach, jak to bude, ale vůbec ani ne z toho rozštěpu, ale z těch plic. 

Protože jsem si říkala: „Jak se tohle operuje? Bez toho to nejde.  A k tomu 

 tu srdeční vadu.“ pak mi přivezli Davida ukázat. Měl ty různé hadičky, držela ho 

sestřička a pan primář a nevím, co si o mně mysleli, protože za tu chvíli se hrozně 

stydím, protože jsem ho nechtěla. Ani na něj sáhnout. Měla jsem strach, že umře. 

(pláč) A vím z vyprávění, že když se dá dítě mámě do ruky, tak ona ho neopustí. 

Ona se ho nevzdá. Tak jsem věděla, že kdyby něco, tak dokud ho nebudu chovat, 

tak že to bude snazší. Byla jsem taková sobecká. Tak ho odnesli a pak odpoledne 

přijel manžel za mnou na návštěvu ve 4 hodiny a sestřička mi přišla říct,  

že v 5 hodin je objednaná sanita, aby Davida odvezla. Tak nás tam vzala  

za Davidem a tak tam byl na tom boku a všechny ty hadičky a sondy jak měl  

na sobě a tenkrát ta sestřička z jipky říká: „Oni vám ho odvezou do Plzně a tam 

vám ho dají do kupy. Chcete ho pochovat?“ A já jsem řekla, že jo. A od té chvíle 

jsem věděla, že je můj, že to tam je. Samozřejmě jsem pak byla v porodnici tři 

dny a manžel, protože má takovou práci, že jezdí, takže neměl problém 

naplánovat víc jízd do Plzně, tak tam vozil mléko na tu neonatologickou jipku, tak 

ho viděl častěji než já. A tam to bylo zajímavé, že nejdřív viděli tatínka než 

maminku a mě pak pustili, protože pro mě byl ten porod bezproblémový. Takže  

v neděli jsme pak jeli spolu za Davidem do Plzně a pokaždé jsem si musela 



zvykat na ten pohled na něj. Protože když vidíte to miminko, tak některá jsou 

nehezká, vrásčitá, ale na něj byl pohled (vyndává fotky) na který si ta máma 

musela zvykat. (popisuje fotky) On to měl oboustranně i od čelisti až dozadu  

a ještě měl ten horní ret … takové to srdíčko pod nosem, tak na to jsem si musela 

zvykat. Takže u nás nebylo rozhodování, jestli vůbec. A když jsem tam tenkrát 

přijela poprvé tu neděli, tak ošetřující doktorka se mě ptala, jestli jsem vůbec 

chodila do poradny. Že takovýto rozštěp museli zjistit. Je to třetí dítě… takže se 

docela zlobila na porodníky. A já jsem říkala, že na všech ultrazvucích byl manžel 

se mnou a tam žádné podezření nebylo. Jediné, co bylo, to jak dělají v 16 týdnu ty 

APT testy, tak že je to tak na 2-. že může mít maximálně 6 prstů, nebo rozštěp, ale 

aby nás tady evidovala, to ne. No a další ultrazvuk to vůbec nepotvrdil a dělal ho 

 i u nás v nemocnici pan primář a dělal ho déle než jindy, protože tam měl nějakou 

medičku, tak jí všechno vysvětloval: „Tohle nás zajímá. Horní ret, velké stehenní 

kosti…“ A manžel byl u toho, takže že bychom měli nějaké podezření, že nám 

něco neřekli, zamlčeli, tak to vůbec. Tenkrát to pro mě bylo takové nepříjemné 

osočení, jestli jsem vůbec chodila k doktorovi. 

 

G. Š.: Vy jste měla čisté svědomí a doktoři vlastně také. Co pro Vás znamená 

morální přesvědčení s Davidem. S dětmi? 

Alžběta: Hodně. My jsme věřící, ale to si ani nemyslím, že by to byl ten základ. 

Protože co teď znám plno maminek, které jsou rozvedené, samoživitelky,  

s postiženými dětmi, myslím si, že jsou ty děti na tom mnohem hůř, než je David 

a prostě to zvládají a ty děti si nechaly. Tak to si nemyslím. Spíš vidím to, jak 

máme spoustu lidí kolem sebe, kteří se za nás nejen modlí a přimlouvají, ale když 

byl David malý, ani nebyl ještě doma, byl v nemocnici, tak ti známí, kteří si vzali 

koš s prádlem, protože David furt řval a řval a byl pořád na ruce, tak nám přivezli 

koláč, nebo nám babičky uvařili oběd. Nebo kamarádky si odvezly koš s prádlem 

a přivezly ho vyžehlené. Nikdy mě nenapadlo, že to nezvládneme. Nebo že to 

prostě není.… Dostala jsem takový článek od mojí sestry a tam psali, jak to je, 

když se má narodit postižené dítě. A že to není za trest. Že Pán Bůh ví, že to bude 

nemocné dítě a že mu vybere ty nejlepší rodiče. Takže já to mám za odměnu. 



(pláč) Já jsem ta nejlepší máma, kterou mohl dostat. A že to zvládneme. 

 

G. Š.: To je hezké. Jak moc je pro vás důležité, co si o vás myslí vaše okolí? 

Alžběta: No, jak v čem. Bylo to … přijde mi povzbuzující, když … nikdy jsem 

nesnášela, když mě litovali, to jsem úplně nesnášela, aby o nás říkali, že jsme 

chudáci. Ale když si lidé uvědomí, že to nemáme úplně jednoduché, tak to mi 

stačí. Je to takové zadostučinění. Nehledě na to, aby mě kritizovali, že něco 

děláme špatně. Nikdo to neprožil, tak ať prostě mlčí. Ale jinak nás povzbuzují  

a to nejbližší okolí ho přijalo, i v tom církevním společenství. Tam ho milují. 

David tam má i své oblíbence. Určité činnosti má spojené s nějakou určitou 

osobou, takže jakmile ho někdo zvedne do náruče, tak už to vyžaduje. To je prostě 

strašně důležité. A asi dva roky jezdíme na tábor do Kraslic, a jednou jsme šli 

nakoupit, a jak jsem ho měla v tom košíku, tak David, když se mu někdo líbí, 

tak šel nějaký pán a já jsem na poslední chvíli zaregistrovala, plácnutí. David 

natáhl ruku, a jak šel proti němu, tak ho ten pán plesknul. A David jak nemluví, 

tak gesty vysvětlil, že ho ten pán plesknul. Tak to se mě tedy dotklo. Říkala jsem 

si, že kdybych tady teď ztropila hysterickou scénu, že ubližuje mému postiženému 

dítěti… Tak jsem si řekla, že mi ten dědek za to nestojí. Tak to je zatím jediný 

negativní postoj, který jsem za tu dobu zaregistrovala. Jinak osobně jsem nikdy 

neměla špatnou zkušenost. Nikdy jsem nevěděla, jak se k těm postiženým dětem 

chovat. Ani k těm rodičům. Tak se tím bavím. Třeba když byl David malinký  

a třeba jsme chodili k doktorovi, tak mě bavilo pozorovat, jak se ty maminky potí. 

(smích) Třeba jsme byli u paní doktorky a ona nabídla, že bychom moli chodit 

 do poradny mimo, ne se zdravými dětmi a že dopoledne zavolá a že mě vezme, 

jako když se objednáme. Bylo to tedy pěkné, ale já jsem odmítla. Řekla jsem jí,  

že jestli jí to nevadí, tak mě to nevadí. Takže jsme tam byli a teď tam chodily 

maminky s těmi tříletými dětmi. A teď si takhle holčička stoupla proti a koukala 

tak na něj a sahala si na tu svojí pusinku a zkoumala to. A to už na ní její maminka: 

„Lucko, pojď sem“ (šeptem). A mě už takhle cukala pusa a ta holčička se mě 

zeptala co to pod tím nosem má. A já jsem jí říkala: „Takovou bambulku. Ty jí 

nemáš?“ a ona si na to tak sahala a říká: „No nemám.“ Tak jsem jí řekla:  



„No vidíš a my jí máme“. Pak jsem se dozvěděla, že to je dcera profesorky  

na gymplu. Takže chudáci ty mámy, co mají těm dětem říkat? Ty děti jsou 

bezprostřední a mě to přišlo fajn, že se prostě zeptají. Samozřejmě byly takoví, 

kteří přišli k tomu kočárku a říkali: „Hele, to je on.“ Tak to vůbec nemělo smysl.  

A když jsme ještě chodili s Tondou do školky, když se David narodil, tak všechny 

ty maminky věděly, že budeme mít miminko. A když jsme přijeli s kočárem, tak 

se ta jedna paní učitelka z hudebky zeptala, jestli se může podívat. A já jsem 

většinou řekla: „Ale máme rozštěp.“ A ona mi tenkrát řekla: „Já vím. 

Můžu?“ Protože si představíte miminko v těch peřinkách a teď ten pohled byl 

opravdu děsivý i pro nás, natož pro ty cizí. Tak takhle to bylo. Ale nikdy jsme 

neměli žádný konflikt, že by nás někdo od někud vykázal. 

 

G. Š.: Změnily se nějak vztahy mezi vámi a vaším okolím tím narozením, nebo 

tím, že máte postiženého syna? 

Alžběta: Možná ještě spíš k lepšímu. Spíš nabídkami pomoci. Jakékoli… Ne. 

Hezky ho přijali i naši sousedi. Jak jsme si postavili ten domeček, tak jsme tam tři 

rodiny a s těmi jedněmi jsme byli stejně těhotní, jako že Ivánek se narodil asi  

o 10 dní později než David. Takže ti ho přijali úplně skvěle a soused byl ještě k 

tomu městský tajemník a tenkrát otevřeli novou radnici v našem městečku, tak 

jsme tam šli a akorát jsme potkali Martinu s jejich Ivanem. Když jsme tam přišli  

a Petr znovu absolvoval to, že vzal našeho Davida na ruku. A teď ho tam nosil, 

protože jsem tam šla sama s Davidem, manžel tam nebyl a to jsem říkala, že to je 

neuvěřitelné, že to by každý neudělal. Že ho prostě přijali, ačkoli byl nemocný. 

A tenkrát, když manžel přijel po porodu, tak se ptali jak a co, že má rozštěp. Tak 

říkali: „Ještě, že nic horšího.“ A tohle všechno absolvují s námi a Martina byla ta, 

co pracuje na sociálce a která byla první, co řekla: „A ty si zažádáš o příspěvky  

na dítě. A takové to, že jsou potřebnější, že ty to nepotřebuješ, to nechci slyšet.“  

A její manžel říkal: „Prosím tě, to Alžběta nikdy neudělá. Vypiš to za ní.“ Prostě 

jsou úžasní. 

 

G. Š.: Změnily se nějak vztahy mezi Vámi a Vaší rodinou? Nebo uvnitř té vaší 



základní rodiny? Co manžel a děti? Stalo se něco? 

Alžběta: Janina už byla samostatná… Je pravda, že aniž bych jim to musela… 

Ale možná museli ne dospět dřív, ale spíš být samostatnější. My se teď nemůžeme 

dopátrat, když se David narodil v březnu, když jsou vlastně o 8 let, tak Janina byla 

ve 2. nebo ve třetí třídě. Já si myslím, že ve třetí. A já si uvědomuji, že jak ten 

David potřeboval neustálou péči, tak že jsem Janinu vůbec neřešila v té třetí třídě. 

Nějaké úkoly ve škole, to ona dotáhla úplně sama. Manžel jezdil jako obchodní 

zástupce, nebo prodejce, dost po republice a asi jsem jí za to byla málo vděčná. 

Uvědomuji si, že Tonda byl ve školce a ještě měl rok odklad a Janina to sama 

dotáhla do konce. A vzpomínám si, že tenkrát jsem jí na vysvědčení zapomněla 

koupit kytku. Prostě to šlo úplně mimo mě, ty jejich školní životy, že jsem jí 

zapomněla koupit kytku. A já jsem to tak strašně ořvala, že jsem tak neschopná 

matka vůči té Janině. Tak jsme pak paní učitelce koupili kytku k prvnímu září, 

protože měli tu stejnou paní učitelku. Tak dostala kytku 1. září.  

I jejich paní učitelka byla úžasná a všechno to věděla a ptala se na Davida. 

 A David, teď je to možná horší, protože jak je ten atypický autista, tak je vzteklý 

a má sílu. Tenkrát to bylo, že nás to možná i víc stmelilo. A tak já mám ještě 2 

sestry a všichni si chtěli Davídka pochovat a já jsem měla strach. A já jsem se bála, 

že můj táta ho nepřijme, že to bude jediný on. Tak za to se také stydím (pláč).  

A tatínek ho přijal. Takže spíš … 

 

G. Š.: A když jsme u té rodiny… pomáhají vám s Davidem? 

Alžběta: Pomáhají. Některé věci vyžaduje jenom od mámy. Jsou věci, které já už 

fyzicky nezvládnu. Jak je veliký a má sílu bývá i agresivní, ale pomáhají. Pořád. 

Oba dva. I Tonda. Ten už je z nás největší. A David ho ještě tak před dvěma lety 

moc nebral. Spíš tu Janinu. On do toho prostě dorostl, a teď má určité činnosti, 

se kterými jde radši za Tondou. Pomáhají a moc. A vždycky pomáhali, takže …  

A jsou věci, které David odmítá od kohokoli jiného,  dneska: „Když nechceš jíst, 

tak nejez.“ Ale dřív, to bez násilí nešlo. To jsem ho prostě popadla a musela ho 

nakrmit, protože řval hlady. A léky jak bral, tak to se muselo násilím. A když se 

vzbudí v noci, že chce čůrat, tak jenom s mámou. 



 

G. Š.: A myslíte, že je to jen tím autismem? 

Alžběta: On je nějak extrémně závislý na té matce. A my nevíme proč.  

On vyžaduje fyzický kontakt, takže i v noci, v objetí, tam se potřebuje… 

i nejenom, že tam jsme, ale i se musí tvář na tvář a běda, když ho někdy obejme 

manžel, nebo když se otočí a zjistí, že to má vousy. Tak ho odstrčí a chce 

maminku. 

 

G. Š.: A vy jste tedy od jeho narození už do práce nešla? 

Alžběta: No, já jsem šla z mateřské do mateřské. 

 

G. Š.: Ale teď už 9 let pečujete o Davida? 

Alžběta: No. 

 

G. Š.: Jak vypadá Váš běžný den? 

Alžběta: Běžný den, když jde David do školy, tak ráno vstáváme, musíme se 

nasnídat, obléct, to všechno potřebuje pomoc. On se sám neoblékne ani nenají, ani 

na záchod sám nejde, takže všechny ty činnosti mu pomáhám. Takže převléknout, 

nakrmit a jedeme do školy. Tam ho vysadím a jde do školy. 

 

G. Š.: Do jaké školy chodí? 

Alžběta: Tady do té speciální a ta spodní budova ta je pro postižené děti a tam 

jsou úžasní. Má skvělou paní učitelku. Tam se učí znakovou řeč. Tak tam ho 

vozím 3x v týdnu na osmou, 2x v týdnu na devátou. A tam má 4 hodiny ve škole  

a zpravidla ho pak vyzvedávají tety z družiny. A já jedu domů. Nakoupím, uvařím, 

udělám doma co je potřeba. Vypadá to, kolik mám času, když jde David do školy, 

ale tak to vůbec není. Takže nějaké domácí práce se snažím udělat a také dělám  

v církevním sboru. Tam dělám účetní. Tak když jsem doma, tak účtuji, dvou 

sborům. Našemu a ještě jednomu. Nebo ještě jiné práce, nebo mamince pomáhám, 

protože tatínek už je nemocný. Když ona chce nakoupit nebo něco, tak potom 

jedu mamince pomoc ho dát na záchod, protože to už maminka sama nezvládne. 



Takže tam jezdím, když je to potřeba několikrát týdně a pak jedu kolem půl třetí 

pro Davida. To ho vyzvedávám. Pak jedem domů a pak většinou vyžaduje zase 

nějakou svačinu, takže krmit, nebo nějakou večeři, protože manžel hodně vaří.  

On hodně cestuje, tak potřebuje teplé obědy, když je na cestách, tak 2, 3 dny je 

pryč. No a děti už jsou velké. Tonda už ty mužské věci zvládá, jako navozit dřevo, 

protože topíme v krbu, nebo tak. A přijde mi to pak, že jsem neudělala vůbec nic. 

 

G. Š.: A když to srovnáte s tím, než jste o Davida začala pečovat, nebo s tím dnem, 

co jste mi teď popsala, jak vypadal ten Váš den před tím? 

Alžběta: No, byl nevím, jestli klidnější, ale mohla jsem i vypnout, i když Janina  

s Tondou byli doma, tak jsou věci…  Ne, že bych se jich musela vzdát, ale prostě 

jsme to museli přehodnotit a nedělá mi nějaké extra potíže říct, že do nějakého 

obchodu už jít nemůžu. Prostě tam jít nemůžu, protože tambur můžu jít bez 

Davida, nebo tam prostě jít nemůžeme. Některé věci nemůžu dělat s Davidem, 

protože je divoký a prostě to nejde. Dřív jsme si mohli zajít do restaurace… My 

ho tedy bereme s sebou, když někam jdeme, ale je to náročnější. Protože on, když 

někoho vidí s cigaretou, tak by to chtěl hned zkusit a chce běhat. Když se mu 

někdo líbí, tak by šel k tomu druhému. Vidí pivo, tak by se klidně napil. Takže to 

jsou takové věci, které si musím uvědomit. Byla jsem taková svobodnější, že jsem 

nemusela přemýšlet dopředu. Teď, když někam jdeme, tak musím přemýšlet, jestli 

mám všechno s sebou, náhradní oblečení a tak. Když si někam sedneme, tak 

přemýšlím: „Tamhle je schod, tamhle je tamto…“ Všechny ty nebezpečné rohy, 

schody všude, to je prostě fatální nebezpečí pro Davida. Takže to jsou věci,  

na které já myslím, a nedají mi klid, protože má 7x šitou hlavu, protože má 

vzteky… no, jak to říct? Prostě ten život mě někdy více zaměstnává i myšlenkově. 

Neustále ve střehu. Přemýšlet, že si nemůžu lehnout venku a že si bude hrát, 

protože buď sní písek, nebo se vykoupe v tom sudu na vodu, nebo prostě zdrhne 

ze zahrady a on prostě neposlechne, protože nevnímá to nebezpečí. 

 

G. Š.: Co je pro vás teď důležité? Co je pro Vás úplně na prvním místě? 

Alžběta: Nevím. Abychom byli všichni spokojení nějakým způsobem. Zaměstnat 



Davida tak, aby byl sám pro sebe, netrápil ty druhé, což mu nedělá vůbec žádný 

problém a abychom byli v klidu. Zdraví, především David, protože u něj je to 

důležité. Jak on je nemocný a ještě k tomu nemocný, tak u něj je to dvojnásobné, 

tak z toho jsem vždycky špatná. Vždy jsem špatně snášela nemoci dětí, ale u něj je 

to…. Jak on neumí říct, co ho bolí, co mu je… No je to… Že Janinka je  

na gymplu. Je spokojená, moc šikovná, samostatná, úžasná. Přemýšlí jinak, než ti 

její vrstevníci, tak na to jsem neskutečně pyšná. A asi jsem jí to také dlouho už 

neřekla. A Tonda se také trošku vymyká těm svým spolužákům, protože ho 

manžel zaměstnává i fyzicky, prostě prací. A já když se zeptám: „Co dělají?“ Tak 

on řekne: „Já nevím“. Někteří jeho spolužáci nepomůžou ani s nádobím, takže to 

sám vidí, že to je potřeba a je rád, že se to od táty naučí. A manžel hodně jezdí, 

takže aby se vždycky vrátil domů a ačkoli je to paradox, tak když jsme doma 

úplně všichni, tak je David nejvíc nervózní a nejvíc zlobí. Protože jak nám 

vysvětlil pan doktor, tak on je egoista. Egocentrik. A to co je v jeho prospěch, tak 

to vyžaduje úplným způsobem a úplně vydírá a ostatní ho nezajímají. Takže když 

ho hlídá jeden, nebo je jen se mnou, tak je tak hodný, protože ho má sám pro sebe. 

A jakmile jsme tam všichni, tak on se nechce dělit ani s tou Janinou a s tím 

Tondou. On chce tu 100% nebo 120% pozornost a od každého. A v tu chvíli, když 

on si vzpomene. Ne, když já něco dělám a řeknu: „Počkej chvíli.“ To úplně 

nesnáší. Takže je to hrozné, ale říct, abychom byli všichni spolu, tak to je právě to 

největší pnutí. Takže … 

 

G. Š.: Co pro Vás třeba vůbec není důležité? Je něco? 

Alžběta: (přemýšlí) To já vůbec nevím. Třeba módní oblečení, to je mi fuk. Já 

jsem třeba hodně přibrala, tak to je mi úplně jedno. Někdy si řeknu: „Ach jo.“ Tak 

mi to není úplně jedno. Mám nějaké vize. Třeba včera přijel manžel a říkal mi: 

„Tobě to tak sluší.“ A já na něj tak koukám. V poledne jsem jedla polívku,  

v teplákách a on mi řekne: „Tobě to tak pořád sluší“.  A já na něj koukám,  

co se mu stalo a ptám se: „Prosím tě, jak jsi na to přišel?“ a on mi říká: „Já jsem 

teď v jedné firmě viděl bývalou spolužačku a ona o sebe vždycky tak dbala a teď 

je tak strhaná.“ A já jsem říkala: „Jé, to je tak hezké.“ Těžko říct. Jsou věci, které 



mě úplně vytáčejí, ale teď si nemůžu vzpomenout, co pro mě není důležité. 

 

G. Š.: A vzpomenete si, než jste měli Davida, co pro Vás tenkrát nebylo důležité? 

Alžběta: (přemýšlí) No, já si nemyslím, že by se nám o tolik ty priority změnily. 

Tady asi dáváme tu péči o Davida na první místo. Asi jo. Všichni možní doktoři, 

psychologové, kam chodím, vysvětlují, že máme další dvě děti. Ano. To je pravda.  

Já se snažím nějak to… A když byl maličký, tak to asi bylo horší, protože 

vyžadoval chovat a furt řval, tak to bylo hrozné. Ale teď, když si spokojeně hraje, 

nebo když večer usne, tak si můžeme s těmi většími mluvit. Takže si nemyslím, 

že bychom to až tak… Možná, že jo. Že už neodsuzuji ty lidi jenom od pohledu. 

Nebo nehledím na to, jestli je krásný na pohled. Asi to. Že na první pohled dát 

nebo nedat. To je asi ta změna. 

 

G. Š.: Kdybyste se měla znovu rozhodnout pro to, jestli pečovat, nebo ne,  

jak byste se rozhodla? 

Alžběta: Úplně stejně. 

 

G. Š.: Proč? 

Alžběta: Protože jsem si uvědomila, že s Davidem jsem i já hodně dostala.  

Právě si uvědomím a radujeme se z maličkostí. 

 

G. Š.: To je to, co vás to naučilo? 

Alžběta: Jo. Čekat čtyři a půl roku, než řekne máma, třeba. (pláč) 

 

G. Š.: A co ještě Vás to naučilo? 

Alžběta: No trpělivosti moc ne, protože tu nemám (smích), to je furt horší bych 

řekla. Ale možná pohlížet na ty druhé a vidět potřeby těch druhých víc, než ty 

moje. A že jsou věci, o které si někdo třeba ani neumí říct, nechce říct a přitom 

stačí málo a mě to nic neudělá. Jsou věci, které zvládnu i s Davidem. Třeba 

nakoupit někomu staršímu. Možná víc vděčnosti za každý den, který je ve zdraví 

a za to, když je všechno v pořádku. Dostala jsem obrovskou lekci  



i ve zdravotnictví, co jsem mohla s Davidem absolvovat a vidět a tak. To byla také 

taková zajímavá zkušenost. No. 

 

G. Š.: Máte pocit, že prožíváte svůj život v takových fázích, hupech? Vždycky 

něco začne, pak se to vyvíjí a zase je něco jiného? 

Alžběta: No to ani nevím. 

 

G. Š.: Nepřemýšlela jste o tom takhle někdy? 

Alžběta: Ne, o tom jsem takhle nikdy nepřemýšlela. Je fakt, že nikdy neplánuji 

dopředu. Plánujeme si dovolenou v létě společně a na jarní prázdniny třeba 

plánujeme různé věci. Na Vánoce i ve sboru a takovéhle věci, ale jinak nevím, no. 

Myslím, že ne. Možná, že jo. Janinka skončila tu základku, tak to byl jeden 

takový krok, pak jsme prožívali přijímačky na gympl, tak to byla také taková 

zkušenost a teď nás čeká maturita. No možná jo. Nikdy jsem nad tím takhle 

nepřemýšlela. Ty fáze… 

 

G. Š.: Myslím, že člověk je dítě, to je jedna fáze, pak má období puberty, zase se 

dostává někam dál, pak se vdáte, máte děti a teď jste v té fázi, kdy máte ty děti  

a teď do té fáze vstoupí David. A teď máte toho Davida a to je pro mě hodně 

důležitá fáze a pak jednou tahle fáze také skončí. Umíte si představit, že to někdy 

skončí, tahle fáze? 

Alžběta: Neumím zatím, no. A přitom mě to napadlo a zase jsem to rychle… Jak 

to bude, tak z toho mám docela, nechci říct strach, ale přemýšlela jsem. 

Zaměstnává mě to také. Teď je ta fáze, že začal chodit do školy a co pak jednou?        

To zatím… Teď se zatím učíme… Jak je to všechno posunuté, ten jeho vývoj. 

Jeho soběstačnost. Tak nevím, do jaké míry bude schopný se to naučit a zvládnout. 

Takže zatím… Někdy jsem to myslím už Janině řekla, možná i v afektu, to nevím, 

že až tady nebudeme, tak se o něj bude muset postarat ona jako sourozenec. 

 

G. Š.: Co ona na to? 

Alžběta: No, možná, že s tím trošičku žije. Těžko říct, až zemřeme, může se stát 



cokoli. Ale může se stát. Natolik je inteligentní, že jí to asi došlo, no. Samozřejmě 

nám také vypráví, že pro ně nějaká péče v těch stacionářích je, ale také jsem jí 

říkala: „Takového braku máš a snad to bude lepší, ale jde o to, že až se jednou 

vdáš, tak aby ten tvůj manžel ho uměl přijmout.“ Takže si myslím… nemluvili 

jsme o tom takhle dopodrobna, abychom plánovali něco dopodrobna, ale myslím, 

že jí to došlo. Asi víc možná než Tondovi. Tonda je takový… sice mu už bude 15, 

ale on je takové miminko ještě. On je takový naivní. Třeba dvousmyslným věcem 

nerozumí. Ta naivita v tom asi je, že tomu nerozumí. Možná mě překvapí, až 

jednou… 

 

G. Š.: Máte z něčeho obavy? 

Alžběta: No, několikrát mě napadlo, kdyby se mě, nám, něco stalo, tak co s ním 

bude, když on je takový závislá. Jestli by měl někdo sílu se ho ujmout a kde by 

skončil. 

 

G. Š.: Jaký význam má pro Vás péče o Davida? 

Alžběta: Prioritní. Nepovažuji to za úděl. Je to pro mě teď to, co mám a je to můj 

úkol. Nepřijde mi, že bych se musela něčeho vzdát. Já jsem byla naposledy  

v práci než se Janina narodila, potom když se Tonda narodil, tak jsem měla 

živnostech. S manželem jsme to nějak ukuchtili, protože Tonda byl zas často 

nemocný, měl často bronchitidy, několikrát jsme byli v nemocnici. Tak toho jsem 

se bála, kdyby měl nějaký astmatický záchvat. Tak takhle jsme pracovali. A teď je 

pro mě prioritní ta péče o Davida. Aby o něj bylo postaráno, aby byl tam, kde má 

být, ve škole a tak. 

 

G. Š.: Když se zeptám obráceně. Jaký význam si myslíte, že máte pro Davida 

význam Vy? 

Alžběta: No, také si myslím, že nezastupitelný. Možná mi to dělá i dobře, že jsem 

na to hrdá a pyšná. Je to sobectví. Teď veškerá skromnost ať jde stranou. Ale že 

jsem pro něj ta správná máma, že to prostě zvládáme. Když něco, když marodí  

a tak, tak mě to deptá o to víc. Nebo když nevím příčinu, jestli někde nastydl nebo 



tak. Když ho neuhlídám… Vím že si rozsekl hlavu tenkrát naposledy, tady  

na kořenu nosu má takovou skobu. Protože 5. října ještě nebyla světýlka nikde  

a on je prostě chtěl. A ty barevné řetězy jsme našli jenom čiré a barevné nebyly,  

ty byly rozbité, tak on se prostě vztekal. Janinka si vzala barevný papír  

a oblepovala každou žárovičku jiným barevným papírem. Aby mu to svítilo 

barevně. Jenže jí to trvalo dlouho, tak mu řekla: „Nech mě to dodělat,“ a šoupla 

ho do dětského pokoje ke klukům.     No a on jak se tam vztekal, tak s o ten roh 

toho stolu… A pak říkala: „Mami, on tam nějak tlumeně brečí.“ A já: „Mě se taky 

zdá. Ten nějak řve, že ještě neotevřel?“ pak jsme otevřeli dveře a polštář byl úplně 

nacucaný, jak on do toho brečel. Jak má vztek, tak on ani neví, že má tu díru  

v hlavě, tak jsme viděli… No a že jsme mu několikrát zachraňovali život, to je 

normálka. A tenkrát jsem si říkala: „Já jsem taková…“ Takže ho někam za trest 

zavřít, výchovně ho nevnímat, tak to nejde. Jak nám kolikrát říkají. Ale on si 

vybírá ne plovoucí podlahu, ale dlažbu aby tloukl hlavou a nechte ho! Nebo 

si někde najde hranu. Já říkám: „Ten mozek budeš ještě potřebovat.“ Tak potom 

jedeme. První co je mokrou plínu na hlavu a říkám: „Jani, jedeme.“ A Tonda: 

„Můžu jet s vámi? Omluvíš mě z hudebky?“ Tak jsme jeli a pak mě to mrzelo 

zavřít ho, místo abych se mu věnovala a ještě chvíli ho chovala. Tak to jsou chvíle, 

kdy si to dávám za vinu, a že mám nervy na pochodu a ještě jak má vrtkavou 

chůzi, tak ho nechci nechat a když pak slyším nějaký řev, tak mám strach, že už 

zase teče krev a že to může být životu nebezpečné. Ale neříkám na sebe, ale díky 

Bohu, že to zvládáme a když nás pochválí to naše okolí a jdeme na poštu a přijde 

tam paní, co má papírnictví a ona vypráví: „Já Vás tak obdivuji. Jak Vy mu 

rozumíte!“ Jak on nemluví, tak já mu odpovídám a ty jeho posunky, co on má… 

 

 

G. Š.: Také znakujete? 

Alžběta: Učíme se znakovku a on má některé spojené ještě od té doby, co chodil 

do SPC, nebo jsme se učili, co musí zvládnout. (vysvětluje a předvádí některé 

znaky) a na tu znakovku musíte mít i prsty, což on tedy úplně neměl. Ale paní 

učitelka když ho učí „žlutá“ tak on udělá takhle (předvádí ošizený znak), i když je 



to takhle. Červená, zelená… a on to odflákne těma rukama. 

 

G. Š.: On šišlá! 

Alžběta: Jé, to je hezké. On šišlá! A když mu rozumím, tak jsem sama na sebe tak 

hrdá. A když tak Janina. „Jani, prosím tě!“ A pak někdy přemýšlíme a ona mi to 

i přeloží a když se něco naučíme, tak to Janině většinou převádíme a tátovi to 

překládáme. Takže možná, že jsem pro něj nenahraditelná a nepostradatelná.  

A hrozně mě to ale zavazuje. No pro tu budoucnost…. 

 

G. Š.: Jaká je prognóza? Na jaké mentální úrovně je teď a na jakou se může dostat? 

Alžběta: Teď říkají, že je na takových 2 letech. Ale v něčem je… Jak oni mají 

takové ty různé tabulky, tak kostičky.  Kostičky na sebe, za sebe… Tak to jsem 

říkala: „To jsem tedy zvědavá, protože to neděláme. On to tedy udělala už jednou 

ve čtyřech letech, ale proč by to měl dělat znovu?“ A to při každém zkoušení, 

nebo psychologickém testování…     To je to, že když jsme doma sami, tak mu 

řeknu: „Daví, zhasni prosím tě.“ a on zhasne. Nebo, když si chce pustit nějaké své 

oblíbené pohádky, tak si je přinese. A to se ptám Janiny: „Prosím tě, to je na flešce 

nebo na té kartě?“ a on mi to přinese! Na kterém to je, to vytáhne a on to přinese. 

A běžně mu řekneme: „Tohle hoď do plastů.“ A on jak to ví, že to tam házíme, tak 

to tam dá. A to jsou takové věci, na které zase řeknou, že je mu 9. Takže podle 

těchto tabulek oni řeknou, že to nezvládá, že je na úrovni dvou let, ale Janina na 

něj mluví anglicky a on je schopný se naučit anglická slovíčka. Takže Janina, 

když mluví anglicky, nebo zpívá, tak se ho zeptá: „Co to je?“ a on udělá: 

„(zamlaská)“ protože to je veverka. Němčina mu přijde hrozně k smíchu, a když 

manžel mluví německy do telefonu, tak on se hrozně směje. Takže on se učí 

anglicky. Aniž by uměl mluvit. 

 

G. Š.: A jak to vypadá do budoucnosti? Co říkají psychologové a psychiatři? 

Alžběta: Ten vývoj pokračuje, ale pomalu. Právě se mu věnovat, i v té škole. A to 

mi i paní učitelky a všichni vysvětlují, že on to má spojené s prostředím. Některé 

věci ve škole neudělá, nějaké vztekačky, to co dělá doma. A doma zapluje do toho 



svého stereotypu „Maminka se postará“ a on si ve škole svlékne mikinu a dá si jí 

do boxu a doma mu řeknu: „Zuj si ty boty.“ a on na mě dělá: “eee?“ jako 

retardovaného. To ho naučila Janina. A ještě s tou osobou to má spojené. Takže já 

když vyndám nějaké věci, že se budeme doma učit, tak 2 – 3 věci, tak maximálně 

5 minut a víc ne.    A ve škole paní učitelky říkají, že nerespektuje ani přestávku, 

že chce práci, když se mu něco líbí. To je ale důležité, že je poslouchá a že je má 

jakou autoritu, tak to jsou takové věci. Třeba co jsme se nikdy nedozvěděli, nebo 

co nám nikdy nikdo neřekl je, že nikdy nebude mluvit. Ani foniatr v Praze, když 

jezdíme na kontroly na plastiku tak říkal, že je na logopedii ještě brzy. Logopedka 

tady nám zase vynadala, že už jsme měli dávno chodit. Tak jsme řekli: „No jo, 

jemu je sice 9, ale on ještě v 6 letech, když se měl vypláznout jazyk, tak se 

pozvracel. Jak tam měl velkou díru, tak se pozvracel. Nebo si tam něco přilepil  

na patro a od té doby nechtěl nic do pusy. Tuhou stravu vůbec nechtěl, protože se 

mu to lepilo na jazyk a měl to s tím spojené. Takže teď ještě když vyplazuje jazyk  

a teď na něj koukám, jak mu vystupují oči, tak říkám: „Radši stačí.“ než aby jí to 

tam pozvracel. Takže my jsme nemohli chodit ve 2 letech na logopedii. Tak že by 

nemohl mluvit, to nám nikdy nikdo neřekl. Takže předpokládám, že jednou 

vstaneme a on nám to všechno řekne. (smích) 

 

G. Š.: Ale slyší dobře? Jenom ta mluvidla že nejsou v pořádku? 

Alžběta: Slyší. Slyší. Jenom nám řekli, že jedno ucho, protože David hodně trpí 

zánětem středouší, tak že na jedno ucho slyší hůř. Ale když pustíme… cokoli slyší 

hučet, bzučet, tak to ukazuje. A miluje hudbu a jakmile chce nějakou oblíbenou, 

tak podle prvního taktu pozná, že to není ona, co chce. Nebo něco je v nějaké 

pohádce, ve filmu, a hned hlásí, že to je klarinet. Protože naše Janina hraje  

na klarinet, tak to hned pozná. Pozná, že hrají na klarinet, basu, to není žádný 

problém. Takže rozeznává, slyší. Samozřejmě jako každé zdravé dítě, když nechce, 

tak neslyší. 

 

G. Š.: Teď se na něco zeptám, a jestli nechcete odpovídat, tak neodpovídejte, ale 

dokážete si připustit smrtelnost toho svého blízkého? 



Alžběta: No, několikrát byl v ohrožení života, už ne jako miminko, ale to pro mě 

bylo šílené. A vždycky mě to, já nevím, jak to mám říct, ale snížilo nebo zvýšilo 

hranici strachu. Možná mi teď už stačí málo. Nějaký výkřik a mám strach. 

Několikrát. Mě to už napadlo a kdokoli z nich, nejen David. A už z těch úrazů to 

bylo patrné a nebyli jsme tomu daleko. Takže si říkám: „Pán Bůh ví, jestli bych se 

já nezbláznila.“ Ale že vůči tomu nejsme imunní, to mi dochází. Několikrát, když 

ještě neměl patro, ještě měl tu dírku, tak si hrál a všechno cucal. Ještě teď je 

schopný si všechno strčit do pusy a uvnitř jakoby to patro neměl, on to měl takhle 

dozadu a po straně to neměl, tak on si tam nastrkal několik hraček. A já jsem mu 

to tahala. Těžko si představíte, když tam to patro máte, ale tam jsou ještě tolik 

centimetrů místa, když tam to patro není, tak že jsem potom našla kolo  

od nějakého autíčka a on se pořád dávil a jak se to zvedlo, tak jsem to mohla 

zachytit zespoda. Ale opravdu já jsem tu ruku měla v tom krku nevím až kam, ale 

už to bylo za tím ohybem. Nebo visací zámek, co měl Tonda. Ještě, že si ho tam 

strčil tím těžkým dolů. Takže jsme to vytáhli za ten háček. A teď se mu zvedl 

žaludek, jak mu to tam sklouzlo, tak jsem ho tam několikrát škrábla a tak. A pak 

mám záchvat vzteku, když mu vynadám a pak se na mě zlobí a nechce nic jíst.  

A já říkám: „No bodejť by jo, když to tam máš aua.“A třeba máme za sebou  

i poleptání louhem, kdy jsem si také myslela, že zase něco spolkl a on vzal  

z kýblu nějaký suchý škraloup a on si spálil jazyk a ret. A tím, jak já jsem si 

myslela, že snědl nějaké víčko z nějakého šamponu, tak jsem mu tam strčila 

takhle a možná jsem mu to zanesla do toho hltanu, takže jsme byli 14 dní  

v nemocnici a to bylo v době, kdy jsem si zlomila nohu, takže jsem měla sádru  

od třísla až po kotník a on nemohl moc jíst a byli jsme spolu v nemocnici, v Plzni 

a to bylo taky takové… Měl pak ještě měsíc sondu a gastrosondu a že v žaludku to 

není. No, nejhorší na tom je, že v tu dobu ho hlídala babička. Jako tchýně. Tak to 

jsou ještě další bodliny do toho. On byl tak statečný. On má vysoký práh 

bolestivosti, že hodně vydrží. Doma teď, co je nemocný, tak ho neudržím v posteli 

a jak byl v té nemocnici, tak byl celou dobu na infuzi a tu sondu měl na krmení. 

Tak on byl tak strašně hodný a tak strašně dobře zvládá ty anestezie a ty operace. 

Největší problém je pak hlad, že mu pak dávají pomalu najíst. Tak to jim těžko 



vysvětlím, že má hlad a že když se nají tak … no, takže to jsou takové věci, kdy 

jsme měli na mále a nebyli jsme od toho daleko. Nejhorší je v tu chvíli, když 

nevíte proč a co se děje. Tak nic příjemného. 

 

G. Š.: Já už jsem se zeptala úplně na všechno. Chcete říct ještě něco, co by se 

mohlo hodit, nebo co jste ještě nedořekla? 

Alžběta: Když jsme byli poprvé na té operaci, když mu zavírali tu pusinku, tak 

jsme ještě neřešili tu jeho závislost.    Tu retardaci. Takže tam jsem byla  

s Davidem a na tu jipku nesmí maminky a tenkrát mě tam pustili, jako 

že maminka od ročního dítěte a potom…(zvoní telefon) a pak vlastně když jsme 

byli na těch dalších, pak mu dělali to patro a to mu bylo dva a půl. Když mu byl 

rok, tak mu dělali první operaci. Že mu zatáhli a sešili ten ret. Když mu byl rok  

a půl, v září, tak nám volali, že mají volný termín. Po té narkóze se mu asi rozjelo 

to srdíčko, ta díra se mu asi zvětšila, tak jsme chodili na kardiologii a půl roku  

na to jsme jeli do Motola, že mu udělají katetr. Tam mu udělali uzávěr.  No a dva  

a půl mu bylo, když mu dělali patro a v tři a půl mu udělali nosní přepážku. 

Takhle mu to sešili, aby mu ten nosánek mohl růst. A když mu bylo dva a půl, tak 

já jsem vůbec nechápala a do dneška to nechápu, jak mu z toho nic můžou udělat 

něco. Tak jsem si myslela, že mu tam dají nějakou plastovou, nebo titanovou, 

nějaký plátek mu tam dají a pak jsem se ptala: „No, ale jak on to při jídle pozná, 

že tam něco má?“ Tak jsme se ptali a oni nám řekli: „To uděláme z toho vlastního 

materiálu.“ „Jakého?“ „Z toho, co má tady na kraji. Tady to natáhneme  

do prostředka a tady to sešijeme aby to drželo.“ On má včetně toho měkkého 

i tvrdého patra a oni mu vymodelovali i ten čudlík co tam má! To je při jídle, 

abyste se neudusila. Takže to tam má nějaké kormidlo. Tak to jsem ani nevěděla. 

Takže neskutečné. A tenkrát nám paní, primářka ještě byla, která ho prvně 

operovala, když mu dělala ten ret a tenkrát nám říkala, že až mu budou dělat to 

patro, tak se mu úplně změní podíl a podmínky pro dýchání. Že on se bude znovu 

učit dýchat jako při tom porodu a protože se mu neokysličovaly plíce a jak mu 

zapadal ten jazyk. Pak mi vysvětlili, že jazyk je sval a tím, že to miminko  

v břiše to nepotřebuje, tak jsem měla strach usnout. Protože on se v jednom měsíci 



ne otočil, ale odstrčil se a na záda.   A když jsem ho přebalovala, nebo převlékala, 

tak to nesmělo dlouho trvat, protože ten jazyk zapadal. Když už lapal po dechu, 

tak ho otočit. A tady při té operaci, na to mě paní primářka upozornila, a že to 

bude dramatické. A tenkrát jsem si dávala podmínku, abych tam s ním mohla být 

hned. Protože v těch dva a půl letech už tam ta závislost byla znát. Ta retardace už 

byla znát, ale nějak jsme to v tom věku neřešili. Takže byl závislý a tenkrát ho 

přivezli z té operace        a on   se hned vzbudil, že mamika. Tak mě pustili k 

němu. A oni byli všichni tak vyplašení! A pak jsem to manželovi hrdě vyprávěla. 

„Já vůbec nevím, proč všichni byli tak vyplašení? Vždyť to nebylo jejich první 

miminko. Proč byli tak vyplašení, že mu klesá saturace, když mě to ta doktorka 

jasně řekla, i když jako laikovi, že se to musí znovu naučit.“    A ještě dvě hodiny 

poté volali i primáře anesteziologa a do té doby tam na mě … to si pamatuji, že 

přišla nějaká sestřička, a ta na mě koukala jako že: „Další hysterická matka, která 

musí být na jipce.“ A přitom jsem si říkala: „Ale Šárko, vždyť jste byla u té první 

operace.“ Já si je tam všechny pamatuji, nebo jsem si je pamatovala. Mám jí 

spojenou, že ona měla denní, když byl na té první operaci a že on byl její první 

pacient. Tak mi to bylo tak líto, a že na mě tak pohlíží. Tak mu tam dali ten 

zvlhčovač, co pouští páru. Tak jsem mu to dávala hodně blízko k puse, aby dýchal. 

A tak on vždycky usnul a najednou: „aaaaaaaaa.“a byl vzhůru a měl 85. A já jsem 

se ptala, kolik musí být? A oni: „Tak 98, normální je tak stovka.“ pod 90 už je to 

nebezpečné a čím níž, tím je to nebezpečnější. Teď měl 85, zapadal mu jazyk a já 

si říkám: „Co blbnou?“ A teď tam zavolali toho primáře, anesteziologa a on se se 

mnou tak baví a říká: „Jak David doma spí?“ A já říkám: „Pane doktore, on neumí 

spát na zádech. Protože od malička, aby mu nezapadal jazyk, tak jsme ho museli 

polohovat na boku a on na zádech neusne. Maximálně chviličku, možná pár minut 

ale pak se vzbudí nebo    se sám překulí. Tak já ho tady klidně budu držet.“ Tak 

jsme ho trošku pootočili, aby to bylo dostupné pro ošetřující personál a aby si 

nepřiskřípnul žádné hadičky. Tak jsem tam byla takhle opřená a opřela jsem si ho 

takhle o sebe (předvádí, jak je nakloněná a jak si opírá Davida o prsa) a on usnul. 

Prostě on se budil, protože mu zapadal jazyk,     tak se budil. A ten doktor říkal: 

„Ale on musí spát. Aby si odpočinul po té operaci, tak musí spát.“ A tak ho 



vždycky vzbudili, když mu jazyk zapadl dozadu a on se vztekal. A pak se to tedy 

za ty dvě hodiny uklidnilo. A když se se mnou ten primář za dvě hodiny bavil tak 

ty sestřičky najednou: „Chcete kafe? Čaj? Vy jste ještě nic nepila…“ Pak jsem 

slyšela jak ty sestry říkají: „No já kdybych tady byla takhle 10 minut ohnutá, tak 

už se nezvednu, jak mě bolí záda.“ A já říkám: „Ale víte co, já jsem tady od toho. 

Já nejsem z těch, kteří na vás budou řvát jak to, že přivazujete mé dítě k postýlce, 

když vím, že by si vyrval kanylu. A já vím, že je potřeba udělat převaz a že to dítě 

řve, tak já ho prostě podržím  a zafixuji, abyste mu mohly udělat převaz. Když jste 

mu dělali tamponádu, nebo když mu přepichovali ruce a když je potřeba a od toho 

já jsem tady, aby byl brzy zdravý a vím, že nemůžete být pořád u něho.“ Na něco 

je zvyklý a tak pak když nás propouštěli domů, tak mi ta dětská paní doktorka říká: 

„Paní Jonášová, my bychom to bez Vás nezvládli.“  Tak to bylo takové 

vysvědčení, že jsem důležitá a že jsem tam byla co platná. Vždycky, když spolu 

něco  zvládneme, tak jsem tak hrdá. (pláče) Takže je šikovný a jak jsme byli s tím 

poleptáním a když jsem tam byla, tak jak byl statečný,  i když ho to muselo bolet 

a muselo to být nepříjemné. A jak to zvládal. A ještě má něco před sebou a ještě 

ho něco čeká, tak jsem přesvědčená, že to také zvládne. A když tam budu moc být 

s ním a pomoc mu v tom, tak budu ráda. Tak jsem za něj vděčná. Ten můj život 

obohatil. Ne jenom můj určitě. A když vidím maminky, když řeknou maminky: 

„Já ti ten párek nedám, protože je studený a párek není zdravý.“ Tak jak já bych 

mu ho ráda dala, kdyby mohl jíst. Protože takové dítě, když jí jenom tekutou 

stravu… Jak jsou ty maminky někdy nevděčné. Jak jste se ptala o co jsem bohatší,              

tak opravdu bereme automaticky, že dítě může kousat, může jíst, může chodit  

a tak dále a když David se začal po té operaci plazit, tak jsem si říkala: „Až bude 

mít dva metry, tak to bude blbé.“ To mě opravdu napadalo. A pak on si třeba klekl, 

že si dal nohy pod sebe, ale neuměl na nich lézt. Tak se pak zase plazil. A pak to 

šlo najednou i po těch kolenou. On měl takové mozoly na těch kolenou. Všechny 

tepláky prodřené. Ale prostě jsme věděli, že všechny světlé kalhoty a tepláky  

po Tondovy šly pryč. A tenkrát, to jsou takové věci, které si s manželem říkáme až  

po určitém čase, že se vůbec stydíme za to myšlení , co nás napadlo a pak, když 

začal chodit a teď nám zdrhne na zahradu a my se sousedy nemáme plot, protože 



jsme kamarádi a on tam zdrhne. A ještě provokuje a ha ha ha a čeká, až pro něj 

někdo běží a manžel, když tam takhle pro něj několikrát šel, tak řekl: „Víš, já jsem 

si myslel, že nikdy nebude chodit.“ A já: „ Jo, jo. Já jsem si myslela, že ani 

nepoleze.“ A on třeba rozumí anglicky. To jsou takové věci. … je to radost. Je to 

pomalu  a možná proto je to pro nás cennější a důležitější. A jak mi občas říká ta 

moje kamarádka, sousedka, jak on sám neusne: „Tak mu to řekni důrazně.“ a to 

slovo pak u nás bylo takové zaklínadlo. Já to úplně nesnáším to „důrazně“. A ona 

mi pak říká: „Prosím tě, můžeš mi to odpustit?“ to jsou věci, které…, že to dítě 

sedí v kočáru… Davida jsme vozili v kočáru a divili jsme se, že ujde třeba jen  

50 metrů. A on měl totálně zborcenou nožní klenbu a my proč nechtějí ani chodit!        

A jeho ty nohy tak bolely. Máme známého ortopeda, který říkal: „Bodejť by 

chodil, když ho to bolí!“ takže mu necháváme šít boty. Od sandálků, má to 

kovovou výztuž na kotníky, takže má sandále i boty plné. A najednou jsme mohli 

jít i do města. Teď už tam nechodíme, protože on tam má tu paní a pokaždé tam 

něco chce. Na zmrzlinku potřebujeme jít. Tam jde o to, že on se vytrhne a na to 

musíme dávat pozor, protože na to člověk musí být i fyzicky.   Ale prostě je 

schopný, i když chce, tak si sedne i v křižovatce na zem, ale prostě jsme si mysleli, 

že nebude chodit. On ani k těm sousedům nedošel. Pak s brejličkama to byla také 

sranda. Jeden čas měl brejličky. A teď jak bude číst obrázky, když neumí číst. 

Takže jsme se učili, když to je domeček, tak je to střecha nad hlavou (ukazuje), 

letadlo je všechno, co letí, tak to takhle (zase ukazuje), kočka „mňau“, tak to 

řekl… Takže jsme učili obrázky, aby je uměl přečíst, tak jsme tam šachovali. Jít 

 k doktorovi, to on by tam rozebral všechny ty přístroje. To ho zajímá. Zatím se 

nám nestalo, že by nějaký doktor, i tady z těch odborných, by k němu byli 

nepříjemní, nebo k nám. Takže já nemám nijakou nepříjemnou zkušenost. 

 

G. Š.: Jaký má stupeň závislosti? 

Alžběta: Čtvrtý. 

 

G. Š.: Ten nejvyšší. 

 



Kačka a Eliška 
18. 4. 2013 

 
G. Š.: Kačko, kolik ti je let? 

Kačka: 40 

 

G. Š.: Jaký máš vzdělání? 

Kačka: Střední. 

 

G. Š.: Kde bydlíš? 

Kačka: Ve Skalný, v domě. Rodinném domě. 

 

G. Š.: Jak máš velkou rodinu? 

Kačka: Mám dvě děti, a přítele. 

 

G. Š.: A jak velký děti? 

Kačka: 20 a 13 

 

G. Š.: a bydlíte společně? 

Kačka: Všichni 

 

G. Š.: o koho jsi pečovala nebo pečuješ? 

Kačka: Pečovala jsem o to mladší 13 letou Elišku. 

 

G. Š.: A proč? 

Kačka: Protože měla vrozenou vadu srdce. 

 

G. Š.: Mm. A kdy jsi o ni pečovala? 

Kačka: Od... No, vlastně od vzniku vady, takže od narození až do teď. Do teď  

o ní pečuju (smích), ale příspěvek, nebo ňákou náhradu jsem dostávala do jejích 

11 let. 

 

G. Š.: Hm. Takže ona má vrozenou vadu srdce… kvůli tomu. Chodila do školky, 

třeba? 

Kačka: No, chodila, ale jenom na 4 hodiny. 

 

G. Š.: Vzpomeneš si, jaký bylo pro tebe rozhodování o tom, jestli o ní pečovat, 

nebo nepečovat? 

Kačka: To bylo jednoduchý. To jsem věděla, že budu pečovat. 

 

G. Š.: A věděla jsi, že to bude trvat takhle dlouho, třeba? 

Kačka: No, to jsem věděla, protože tu diagnózu jsem znala, takže jsem věděla. 

 

G. Š.: A můžeš trošku přiblížit víc tu diagnózu? Co to obnáší? 

Kačka: No, tak… je to vada, která já, když jsem se učila, tak nešla ani vyléčit. 

Tedy vlastně, nebo šla vyléčit… první operace byla až kolem 4 let, ale když já 



jsem se to učila, před těma hodně lety, a teď už, Bohu dík, je to tak daleko,  

že Eliška měla první operaci naplánovanou ve 3 měsících, ale uskutečněnou v pěti. 

Takže vlastně krásný. 

 

G. Š.: Hm. Co pro tebe znamená morální přesvědčení v souvislosti s tou péčí? 

Kačka: Morální přesvědčení? No, přece jsem to dítě chtěla, tak je moje morální 

povinnost se o něj postarat!  (pousmání) 

 

G. Š.: Mm. A v souvislosti s tou péčí… Jak moc je pro tebe důležitý, co si o tobě 

myslí tvoje okolí? 

Kačka: S tou péčí? 

 

G. Š.: Jestli ti záleží na tom, aby o tobě pozitivně smýšleli, nebo je ti to úplně 

jedno? 

Kačka: V souvislosti s péčí je mi to asi úplně jedno. 

 

G. Š.: A jinak? Když odmyslíme tu péči? 

Kačka: Jinak samozřejmě jsem ráda, když o mě smýšlí, krásně, kladně, ale prostě 

i kdyby si o mě mysleli cokoli tak prostě budu pečovat. (velký smích) 

 

G. Š.: Určitě si vzpomeneš, když jsi byla s Kačenkou doma, jak vypadal tvůj 

běžný den, nebo týden? 

Kačka: Když byla malá, tak to bylo určitě horší, protože brala prášky a sirupy, 

které jí nechutnaly. Tak to bylo hrozný čtyřikrát denně je do ní rvát, no a být  

jí pořád nablízku, protože pořád modrala a takový ty nedostatky dechový… a teď 

už je to fajn. Teď už mi to zase i jakoby nevadí. 

 

G. Š.: A třeba ten denní režim? Jak vypadal? 

Kačka: Jako u normálního zdravého miminka mi to přišlo, protože tam bylo 

vlastně jenom o tom lékování. Ale zase když to srovnám s tím klukem, tak toho 

aspoň někdo chtěl hlídat. Kačku nikdo nechtěl hlídat, ani na hodinu (smích) 

 

G. Š.: jak ti pomáhala tvoje rodina? 

Kačka: No, to jsme tady. Oni by i chtěli, ale báli se. Takže oni byli nejradši, když 

jsem něco potřebovala vyřídit, tak radši jeli se mnou a tam jí chvilku pohlídali  

a pro mě to bylo taky lepší, že ona byla se mnou, protože kdyby náhodou, tak 

jsem tam byla. 

 

G. Š.: A tvoji přátelé? Pomáhali taky nějak? 

Kačka: Ne ne, asi ani ne. 

 

G. Š.: Změnily se nějak vztahy mezi tebou a tvým okolím? Tou nemocí Kačenky? 

Kačka: No, chvilku to bylo takový, že dávali na odiv to, jak mě litovali. To, jak 

mě litujou …A to je přesně to, co člověk nepotřebuje. A jinak, pak už se to 

srovnalo, protože jsem nikomu neřekla, že teď není v pohodě. Ona vypadá  

v pohodě… takže tak. 



 

G. Š.: Dobře. A co třeba tvůj vztah s tou Kačenkou? Mění se nějak? Nemyslím jen 

tím, že dospívá… 

Kačka: Mm. no. 

 

G. Š.: Třeba oproti tomu tvému synovi? 

Kačka: Zatím nic moc, že by se měnilo. Ona ví, že je to tak. Spíš mě dává 

problém, dělá problém mluvit o budoucnosti její. Když se pak na ní kouknu  

a vidím to všechno, tak nemůžu. 

 

G. Š.: Mm. A vzpomeneš si, jak vypadal tvůj život před tím, než se ti Kačenka 

narodila? V tom jejím případě? Protože ona tu vadu měla od narození, že jo? Jak 

jsi žila před tím? 

Kačka: No, asi podobně. Žila jsem pro toho Petra. No a pak pro tu Kačku. Spíš 

byl ten Petr víc odstrčenej než ty děti ostatních. I ve stejným věkovým rozdílu. 

 

G. Š.: Oni jsou od sebe o 7 let, viď?… když počítám. 

Kačka: Mm. 

 

G. Š.: Co pro tebe bylo důležitý před tím, než se ti narodila Kačenka? Než jsi 

zjistila, že je nemocná? 

Kačka: Hm, takový to normální. Zdravý děti. 

 

G. Š.: A co pro tebe vůbec nebylo důležitý? 

Kačka: Já vůbec nejsem materiální, takže nic. Žádný takový, že bych měla ňáký 

peníze, nebo něco. 

 

G. Š.: A teď? Co je pro tebe nejvíc nejdůležitější? 

Kačka: Teď? Teď je pro mě, no, ty bláho, teď je pro mě momentálně důležitá 

Petrova maturita, ale kromě toho, že Kačka jev pohodě. 

 

G. Š.: Mm. A co teď pro tebe vůbec není důležitý. 

Kačka: Pořád to, co si kdo o mě myslí a jestli něco mám, nebo ne. 

 

G. Š.: Mm. Kdyby ses měla znovu rozhodnout pro tu péči tak, jak to bylo? Už sis 

to prošla. Trvá to ňákých pár let, rozhodla by ses znovu pečovat? 

Kačka: No, určitě. V tomhle případě jo. Protože to není… já si myslím, že je těžší 

mít nějaký mentální postižení, než tohle. Pořád jsou na tom lidi hůř. 

 

G. Š.: Máš někdy pocit, že prožíváš svůj život v takových třech fázích, jako před 

tím, než Kačenka onemocněla, pak během té nemoci, během té léčby a pak určitě 

bude ještě něco dál? 

Kačka: (pláče) No, to určitě. Ale toho, co bude dál, toho se bojím. 

 

G. Š.: A čeho se bojíš? 

(pláč, nemůže mluvit) 



 

G. Š.: A umíš si představit, že Kačenka se vyléčí, jak bude tvůj život vypadat dál? 

Kačka: No, to jo, to bych si dovedla představit. (pořád pláče. Vzlyká) 

 

G. Š.: Je nějaká šance na vyléčení Kačenky? 

Kačka: No jako úplná ne, ale je spousta podpůrných možností. 

 

G. Š.: Takže je možný, že bude vést plnohodnotný život? 

Kačka: (rozhodně) to určitě! 

 

Ticho… 

 

G. Š.: A já jsem se asi zeptala úplně na všechno, co jsem se chtěla zeptat. 

Kačka: Jo? To je dobře (s úlevou a pousmáním) 

 

G. Š.: chtěla by si ještě něco říct k tomu, třeba…? 

Kačka: k té péči? 

 

G. Š.: Třeba ty začátky, co pro tebe znamenaly? 

Kačka: Jako moje pocity… Bylo nejhorší takový to, že člověk nevěděl, co bude. 

Kde na to všechno vezmeme peníze, protože přeci jenom jsme jezdili pořád do  

té Prahy, a tak. No, pak se to vyřešilo.  To bylo fajn. Jako, že aspoň tak. Víš co, 

úplně nejhorší co si pamatuju… Když byla malá a jezdili jsme sanitkou a teď já 

jsem potřebovala v tý Praze čůrat a teď co s ní? Ani na ten záchod se nevešla? 

(smích) To bylo hrozný, protože tenkrát nás ta sanitka nevzala dva. To bylo 

ošklivý.   Teď už je to fajn. Teď už sanitkou nejezdíme. Teď už si z toho děláme 

výlet. 

 

G. Š.: A jak často jezdíte? 

Kačka: Teď už jednou za rok a půl, tak přibližně. 

 

G. Š.: Mm. 

Kačka: Ale jezdili jsme měsíc co měsíc. Třeba. 

 

G. Š.: Můžeš říct, že tě to něco naučilo? Tahle nemoc? 

Kačka: Určitě obdiv. Ke všem, co se o někoho starají. I když ten jsem měla  

i předtím, ale to mi to úplně osvětlilo. 

 

G. Š.: A máš pocit, že ti to naopak něco vzalo? 

Kačka: Ne 

 

G. Š.: A ještě se zeptám. Cítíš se svobodná? 

Kačka: jo. 

 

G. Š.: Teď už jo? 

Kačka: Asi i před tím. Mě to tak nějak jakože nevadilo. Prostě je to moje dítě. 



Tak jsem svobodná se svým dítětem. 

 

G. Š.: Mm. Tak jo. Já ti moc děkuju. 

Kačka: No, tak já tobě taky! (úsměv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adriana a tatínek 
26. 4. 2013 

 

G. Š.: Paní Galová, kolik je Vám let? 

Adriana: 56 mi bude teď v červenci. 

 

G. Š.: Jaké máte vzdělání? 

Adriana: Já jsem jenom vyučená pletařka. Takže vlastně výuční list. 

 

G. Š.: Mm. Kde bydlíte? V domě, v bytě? 

Adriana: Bydlíme v rodinným domku. Je to řadová výstavba. 

 

G. Š.: Jak velkou rodinu máte, s kterou bydlíte? 

Adriana: Bydlím já, tatínek, maminka a bratr tam je ještě. 

 

G. Š.: Mm. O koho pečujete? 

Adriana: O tatínka. 

 

G. Š.: Kolik mu je let? 

Adriana: Tatínkovi bylo 76 let. 

 

G. Š.: Jak je tatínek hendikepovaný? Proč o něj pečujete? 

Adriana: Tatínek onemocněl cukrovkou. Cukrovka mu zničila i ledviny, takže 

chodí na dialýzu 3x  v tejdnu a tím pádem, jak začal chodit na tu dialýzu, tak 

přišel postupně i o nohy. Na pravý noze přišel o prsty, takže má půl chodidla  

a levou nohu, přišel pod kolenem o ní. Takže je prakticky nepohyblivej. Nemůže 

se pohybovat. Jenom na vozejčku a tím pádem potřebuje větší pomoc. 

 

G. Š.: Mm. A jinak je samostatný? On má jenom… jenom, v uvozovkách jenom…? 

Adriana: No, von má i ruku. Teďko se mu přidala i ruka. Má odvápnění, takže 

ruka bolí. Má jí nateklou, takže se prakticky na ní neopře, protože ho bolí. Takže 

potřebuje pomoc při hygieně, potřebuje pomoc při oblíkání, potřebuje pomoc při 

sesunutí na tom vozejčku. Takže s ním musím 3x týdně vstávat ve tři čtvrtě na pět, 

protože chodí na dialýzu. Ve čtvrt na šest pro něj jezdí sanitka, takže vstávám  

s ním. Pomáhám mu oblíknout, umejt, snídani mu připravím a dám mu, aby se 

najed a čekáme na sanitku. Pak přijede sanitka. Přeberou si ho, odvezou si ho  

a kolem druhý hodiny ho znovu přivezou. 

 

G. Š.: Mm. A to vyjdete z práce zrovna? 

Adriana: To je doma maminka, manželka jeho, tak ta ho přebere a já ve dvě 

hodiny končím, takže… 

 

G. Š.: Takže potom jdete pomáhat Vy ještě. A jak vypadá ten Váš zbytek dne teda, 

 s tatínkem? 

Adriana: No, tak můj zbytek dne, když je tatínek po dialýze, to nebývá těm lidem 

zrovna dobře. Nevím, jestli jste s někým mluvila, kdo chodí na dialýzu? Takže on 



ten den většinou přijde, dáme mu najíst, oběd, inzulín, prášky, převlíknout, 

protože on je v posteli většinou přes zimu. Přes zimu on nechce jít ani ven. V létě, 

když je, tak ho bereme na vozíček na zahradu, nebo se s ním procházíme. No, 

takže po tý dialýze když je, tak se nají a odpočívá. Musí si odpočinout. Takže usne. 

To tak tři hodinky spí odpoledne. Pak se probudí, nají a pak se večer dívá  

na televizi. To už je mu trochu líp, když se prospí. A druhý den už je to dobrý. 

 

G. Š.: Už je to lepší. Jak dlouho už takhle pečujete o tatínka? 

Adriana: Už tři roky. 

 

G. Š.: Tři roky to trvá. Vzpomenete si, jaký to pro Vás bylo rozhodování o tom, 

jestli o tatínka pečovat, nebo nepečovat? Protože chodíte do práce do toho… 

Adriana: Já mám jediný štěstí, že jsem v práci tady ve Skalný. Že nikam 

nedojíždím. Takže vlastně když se zdržím, nebo tak, tak si to prostě napracuju, 

těch pět minut, když přijdu dýl. Ale většinou mi to vychází, protože sanitka jezdí 

ve čtvrt na šest a já chodím do práce od půl šestý. Takže to stíhám. A tady taky 

pracuju do dvou hodin, takže to taky stíhám. 

 

G. Š.: Mm. Takže nebylo žádný, jestli tatínka umístit do nějakého pečovatelského 

ústavu? 

Adriana: Ne, to já jsem ani nechtěla. To bych nechtěla. Nemohla bych mu to 

prostě ani udělat. Protože on se celej život o nás staral a vždycky říkal, že furt 

máme domov, dokud oni ještě jsou. Jako, tak furt máme domov. Tak bych ho 

nemohla dát. 

 

G. Š.: Mm. Jak je pro vás důležitý, co si o Vás myslí Vaše okolí? 

Adriana: Jako, to není pro mě moc důležitý. Co si o mně myslí okolí. Já si dělám 

své a jako… Já si myslím, že spíš okolí to vnímá tak, jako že to bere jako za poctu,  

že se starám o tatínka. Že jsme ho jako nikam nedali. Nebo že jsem ho nikam 

nedala, protože tam je ještě bratr a ten mi taky pomůže dost. On chodí na směny. 

On chodí na odpolední, na ranní a na noční. Takže on, když bylo potřeba, tak 

chodil radši na noční a na odpolední, protože byl doma třeba dopoledne.     

Jo, že když byla maminka sama doma, tak on byl doma třeba dopoledne, kdyby 

potřebovala ona něco pomoc s tátou, tak že jí pomohl on. 

 

G. Š.: A ještě někdo z rodiny? Pomáhá Vám? Máte děti? 

Adriana: Já děti nemám. Mám přítele. 

 

G. Š.: A pomáhá přítel? Zapojí se? 

Adriana: Jo, přítel, když potřebuju někam jet, nebo něco, tak jo. Pomáhá. Pak 

mám ještě tady bratra a ten bydlí tadyhle (ukazuje směr). Tadyhle hned u školy. 

Manželka je taky učitelka. Možná, že jí znáte. Ale asi ne. Ona už tady neučila. 

Odešla potom do Chebu. Tak ten taky. Když potřebuju s něčím pomoc, tak 

zavolám, nebo tam dojdu, tak jako taky pomůže. 

 

G. Š.: A co Vaši přátelé? Pomáhají Vám taky nějakým způsobem? 



Adriana: Tak já mám. Já vlastně teďka ani nikam nemůžu, když jsem… Ale mám 

kamarádky, jako když potřebuju, nebo kdybych potřebovala, tak voni mi vždycky 

říkají: „Řekni, my ti pomůžem.“ nebo „Já ti pomůžu“, takže jako jo. 

 

G. Š.: Takže cítíte tu podporu, že jí máte? 

Adriana: Jo, to jo. 

 

G. Š.: Jak se změnily vztahy mezi Vámi a Vaším okolím tím, že jste začala 

pečovat o tatínka? 

Adriana: Nezměnily se. 

 

G. Š.: Nic se nezměnilo. 

Adriana: ne. 

 

G. Š.: A třeba změnil se ten vztah mezi Vámi a tím Vašim tatínkem? 

Adriana: Ani ne. Jako… já jsem měla vztah dobrej. Jako, když to řeknu… Takhle. 

My jsme měli… Máma naše, naše maminka, ta trestala. Táta ne. Táta náš nikdy. 

Ten na mě ruku nevztáhl. Na mě stačilo, když táta na mě zvýšil hlas, ale aby 

trestal nás, to ne. To kolikrát musel mámu ještě krotit, nebo to, jo… Takže já jsem 

měla s ním dobrej vztah. Nebo že bysme se hádali, nebo že by bylo ňáký vyčítání, 

nebo něco, to ne. Můj táta byl takovej, že vždycky ustoupil. Každýmu. Ani takhle  

s lidma nebo to, jo. On dřív byl strašnej fanda fotbalu. Tady hrál fotbal pro 

Skalnou. Dělal pro fotbal, jo, takže on byl takovej hodně sportovně založenej. 

Takže on žil tutím. Ten bratr tady taky hrával fotbal, ten druhej tady taky hrával 

fotbal, takže bylo to takový. Takže von se věnoval tomu a von žil tím. I na sport se 

rád v televizi díval. Dívá se i do dneška a není zlej. Ani že je třeba teďka 

nemohoucí, není zlej. Některý lidi jsou třeba zlí. 

 

G. Š.: A nemáte třeba pocit, že teď Vy jste ta, jakoby maminka a on je to dítě,  

o které musíte pečovat? 

Adriana: No, ono to tak je. Já jsem kolikrát říkala: „Ty jsi takový moje miminko 

teď.“ 

 

G. Š.: Teď je to obráceně. 

Adriana: Nó, no no. Je to tak. 

 

G. Š.: Vzpomenete si, jak vypadal Váš život před tím, než jste začali o tatínka 

pečovat? Není to tak dávno. Jsou to tři roky, jste říkala... 

Adriana: Jo, tak to jsem chodila do práce. Mohla jsem si dovolit jít támhle, nebo 

támhle. Nepotřeboval mojí péči nikdo. Nepotřeboval mojí blízkost nikdo, že jo. 

Chodila jsem sem. Vždycky jsem jela na kole se sem za ním podívat. Protože 

jsem bydlela jinde, než voni. Ale tím, že se to stalo, tak jsem přišla sem. Protože 

moje maminka taky byla po operaci srdce, jo, a pak dostala ještě i mrtvičku. Takže 

vona by, jako... Prostě chápe všechno, ale má tu ruku... 

 

G. Š.: Takže pomáháte vlastně i mamince... 



Adriana: Nó, no no. Ona by to jako sama nezvládla. Před tím, než ještě začal 

chodit na tu dialýzu, tak to ještě chodil. To ještě měl nohy, to ještě chodil, tak to 

bylo v pohodě. To ještě jsem tady nemusela. Ale když se mu stalo tuto s těma 

nohama, tak to vona sama už by nezvládla. 

 

G. Š.: Takže jste se nastěhovala teprve po tý nemoci. Teprve po tý nemoci… Když 

ta nemoc… Propukla pořádně, tak jste se nastěhovala sem k rodičům. Co pro Vás 

bylo důležitý, než jste začala pečovat o tatínka? Bylo něco? 

Adriana: Tak já jsem ani nic důležitýho neměla. Jako, já jsem žila normálním 

životem. Žila jsem s přítelem. Mohli jsme jít, kam jsme chtěli, mohli jsme jet, kdy 

jsme chtěli, mohli jsme dělat, co jsme chtěli. Kdežto teďka už, s tímhle tím 

bičováním, tak je to vomezený. Ale já mám takovýho přítele, že von měl 

maminku taky starou, jeho maminka se dožila devadesáti let a měl jí tam u sebe  

v baráku. Protože on má taky barák. Takže von ví, co to je, jako pečovat o starýho 

člověka, takže jemu to vůbec nebaví. A navíc von je pobožnej a u těch pobožnejch 

je to jako tuplovanější. Že vyznávají to, že se musí starejm lidem pomáhat, takže 

jako jemu to vůbec nevadí. 

 

G. Š.: Cti otce svého, i matku svou...  

Adriana: No. 

 

G. Š.: Co pro Vás naopak nebylo vůbec důležitý. Říkáte, že jste mohli dělat,  

co jste chtěli, to pro vás bylo důležitý a co vám vůbec... Co Vám bylo jedno? 

Napadne Vás něco? 

Adriana: Já ani nevím, co mi bylo jedno. 

 

G. Š.: A když se vrátím tedy k tý péči teďka? Je pro Vás teď něco hodně důležitý? 

Adriana: No, je. Je pro mě důležitý, aby byl spokojenej hlavně. Jsem ráda, že 

netrpí. Protože když mu vzali ty nohy, jako pod kolenem a to, tak měl i bolesti, tak 

se musely píchat injekce, nebo brát prášky, tak pro mě bylo důležitý to, aby se mu 

to zahojilo a aby netrpěl. A teď jsem taková spokojená, protože je to zahojený, 

netrpí, nemá bolesti, je spokojenej, tak i já jsme spokojená. 

 

G. Š.:A je něco, co teďka je Vám úplně ukradený? Co pro Vás vůbec nic 

neznamená? 

Adriana: Tak jako ukradený mi není asi nic. Ale jako... Je mi i jedno, že třeba 

nemůžu někam jít. Není to pro mě teďka důležitý. 

 

G. Š.: Mm. 

Adriana: Jako na dovolenou třeba nejezdím třeba každej rok, jako jsme mohli 

třeba každej rok jet na dovolenou, nebo to, že jo. Tak teď třeba na dovolenou 

nemůžu. Nebo nechci. Nechci. Mohla bych, ale nechci. Tak jsme se domluvili  

s přítelem, že budem jezdit každej druhej rok. Tak to potom se stará tady bratr. 

Tak ten se potom stará a chodí tam, pomáhat mamince vypravovat tátu a ten co je 

doma, tak pomáhají. A nevěsta toho Ivana, když něco řekne, tak vona jí pomůže. 

Takže... Než já se vrátím z tý dovolený. 



 

G. Š.: Cítíte se svobodná? 

Adriana: No, tak jako svobodná asi ani ne. Protože máte ty starosti. Ale jako 

říkám si, dá se to vydržet. Protože jako, člověk nikdy neví, jako do kdy tady může 

bejt. Vona ta dialýza taky jde do určitý doby, jako jo. Takže jako si říkám, že se to 

dá vydržet. Ňákej čas. 

 

G. Š.: Dokážete si tedy připustit smrtelnost toho Vašeho blízkýho? Toho tatínka? 

Přemýšlíte o tom někdy? 

Adriana: No, moc jako ne. Vím, že to taky přijde. Přijde to vždycky, že jo, ale 

mám z toho strach. 

 

G. Š.: A máte ještě z něčeho třeba strach, obavy? 

Adriana: No, mám třeba jako aby se jako nic nestalo, nebo jako jo. Furt jste  

v takovým jakoby stresu. I kvůli tý mamince, protože dostala tu mrtvičku a třeba 

když nejsem doma, nebo když jsem na dovolený, tak jim musím volat, protože mi 

to nedá. Nebo píšu smsky. Tak mi odpovídají: „Buď v klidu, neměj strach. 

Všechno je tady v pořádku.“ Ale nedá to prostě člověku. Mám to v sobě, jako, jo. 

 

G. Š.: Takže o ně máte strach? 

Adriana: Nó, no nó. Ten neklid v sobě mám. A jsem klidná akorát, když jsem  

s nima. 

 

G. Š.: Jo. Jo. A jak si představujete svůj život, až ta péče skončí? Umíte si to 

představit? 

Adriana: No teď si to neumím představit jako. Protože teď už jsem tak navyknutá 

na ten režim, že potom až tu nebude, tak nevím. Jako, co s tím časem. Nedovedu 

si to teďka ani představit. 

 

G. Š.: Jo. Teď ho nemáte a pak nebudete vědět, co s ním. 

Adriana: Nó. Teď ho nemám a pak zase říkám... Já mám teď tolik práce  

a zvládnu to a co potom, až jí nebudu mít? 

 

G. Š.: A máte někdy pocit, že prožíváte svůj život v takových fázích? 

Adriana: Mm. 

 

G. Š.: Dalo by se říct? 

Adriana: No, dalo. Dalo by se říct, že tenkrát to bylo tak, teď je to tak, pak to 

bude zase jinak, že jo. Takže ono by se to dalo říct, že ono to je v určitých fázích. 

 

G. Š.: Mm. Že to bylo před tou péčí, než tatínek onemocněl, teď během, když se  

o něj staráte a o maminku, pomáháte a pak to bude zase nějak. 

Adriana: Pak to bude zase nějak. Jinak než teď. 

 

G. Š.: Je něco, co Vás ta péče naučila? Dá se říct, že Vás něco naučila? 

Adriana: No, ta péče Vás naučí, že dokážete zvládnout i víc, než si myslíte. Jo? 



 

G. Š.: Mm. 

Adriana: Pak jako bych řekla, že ta péče Vás naučí i si toho člověka víc vážit. 

Jako, když byl člověk mladej, tak si člověk tak nevážil, jak Vás vyhubovali, nebo 

něco. To byl člověk takovej, že pro nic za nic! Nebo se o Vás báli. Jako se teď 

bojíte Vy o svojí dceru, tak se Vaši rodiče třeba o Vás taky báli, tak jste na ně byla 

třeba někdy nazlobená. Něco Vám třeba zakázali, nebo Vás nechtěli někam třeba 

pustit, jo. Teď už je to takový, že si člověk uvědomuje, že byl někdy vůči nim 

nespravedlivej. Jo, že o Vás měli strach, tak tím pádem, že to bylo takový a že 

člověk neposlouchal. Nebo odmlouval někdy, jako, jo. No a teď už je to takový 

jiný, no. 

 

G. Š.: A ještě se zeptám, proč jste se rozhodla pro tu péči vlastně Vy? Proč jste se 

nastěhovala k rodičům Vy a ne Vaši bratři? Proč zrovna Vy? 

Adriana: Tak, to bylo... Jeden bratr, ten tam bydlí u nich, ten nejmladší, co je  

z nás, tak ten u nich bydlí. A tadyhle ten bratr co je, tak ten má rodinu a děti. Ty 

chodí do školy ještě. Ten druhej bratr, ještě máme jednoho, ten je ve vedlejším 

městě, ten má taky děti, jako rodinu. Takže tam to bylo... A já jsem prakticky ty 

děti neměla, neměla jsem rodinu, nikdo mě tak nutně nepotřeboval. Přítel, ten se 

dokáže sám ještě postarat. Jako já mu tady uvařím, von se sem dojde najíst, dám 

mu domů jídlo, nakoupím mu... Jako spolu chodíme nakupovat, všechno, jo. 

Takže pro mě bylo snadnější jít sem k nim. A jsem jediná holka. To jsou klucí  

a zase... I když můžu říct, že ten můj přítel, co je, tak ten se dokázal o maminku 

postarat dobře. 

 

G. Š.: Co pro Vás znamená morální přesvědčení? 

Adriana: (Přemýšlí) Já nevím, ani. 

 

G. Š.: Já myslím, že už jsem se zeptala úplně na všechno, co jsem se chtěla zeptat. 

Chtěla byste ještě něco říct k tomu? Třeba k těm otázkám? Jestli se Vám ještě 

něco vrátí... Co jsem se ptala a nedořekla jste to třeba? 

Adriana: Nevím, no. Tak já Vám vesměs řekla všechno, no. Jako, já musím 

chodit s tatínkem po doktorech. Když chodí k doktorovi, tak jdu s ním chodit, 

protože on těch nemocí má víc. S maminkou taky. Ze začátku, ale vona teď už ale 

chodí sama. Teďko už zavolám tomu příteli, protože von už je doma. Von šel  

do důchodu o dva roky dřív. Tak ten už je doma. Vždycky mu zavolám, tak von 

jede s ní. Když jedu s tatínkem, tak jedu i já. Protože aby zase i papíry a ona si to 

vyřídí sama, jo. Ale teď jezdíme s tatínkem k zubaři, protože ho bolel zub, tak mu 

ho paní zubařka vytrhala, takže s ním chodím já. Takže teďka mu bude dělat nový 

zuby. Takže tak to je, na světě. 

 

G. Š.: Tatínek má štěstí, že Vás má. 

Adriana: Nó, to říká každej, že tatínek má štěstí, že mě má. 

 

G. Š.: Tak já Vám moc děkuji.  

 



Markéta a maminka 
22. 4. 2013 

 

 

G. Š.: Markéto, kolik ti je let? 

Markéta: 44 

 

G.Š.: Jaký máš vzdělání? 

Markéta: Vysokoškolský. 

 

G.Š.: Kde bydlíš? V domě, v bytě? 

Markéta: V bytě. 

 

G.Š.: Jak máš velkou rodinu? 

Markéta: Tak teď už jsem jenom s manželem, ale mám dvě děti. 

 

G.Š.: O koho pečuješ, nebo jsi pečovala? 

Markéta: Teď chceš slyšet asi tu maminku, ne? (věděla jsem to z předchozího 

nezávazného rozhovoru) 

 

G.Š.: O maminku jsi pečovala? 

Markéta: Mm. 

 

G.Š.: Proč jsi o ni pečovala? Jaký měla hendikep? 

Markéta: Povzdech. Takže, nejdřív byla doma a vyvíjelo od cukrovky, přes 

revmatoidní artritidu, nemohla vlastně chodit a se hýbat. Takže nejdřív doma. 

Takže jsme spolu chodily po doktorech a co vlastně potřebovala. No a pak to 

vlastně skončilo v nemocnici, když už se nemohla vůbec hýbat. 

 

G.Š.: A bydlela, prosím tě, s vámi v tom bytě, nebo sama? 

Markéta: Ne, sama bydlela. 

 

G.Š.: A vy jste docházeli, tedy? 

Markéta: Já sama. Hrozný! 

 

G.Š.: Jak dlouho jsi o ni pečovala? 

Markéta: Tak co myslíš pečováním? Takový to, když jsem jí pomáhala, když už 

sama nemohla, to mohlo být takových pět let. Vlastně co zůstala sama, co jsem se 

vdala, tak jsem tam chodila každý den. Ta nemoc přicházela pomalu, a jak to 

narůstalo, tak jsem s ní musela být častěji. No a pak ten závěr. Pak to bylo rok  

a půl tak. 15 měsíců to bylo přesně.   

 

G.Š.: A jak dlouho už nepečuješ? 

Markéta: Teď to budou dva roky, co zemřela. 

 

G.Š.: Mm. Vzpomeneš si, jaké pro tebe bylo rozhodování o tom, jestli o ní 



pečovat, nebo nepečovat? 

Markéta: Povzdech. No, vzpomenu. Nechci na to vzpomínat, protože, takový to 

běžný, když byla doma a pomáhala jsem, to bylo samozřejmý. To mi nepřišlo, jak, 

že bych se měla rozhodovat. To mi přišlo samozřejmý. Ale pak, když jsem jí 

viděla ležet v nemocnici a naskytly se takový ty momenty, kdy ty sestry jí 

nestíhaly něco udělat, pomoc, tak jsem řešila, jestli si jí vzít domů nebo nevzít 

domů, že jo. A víš co, ne, že by se mi o tom nechtělo mluvit. Tak, snažím si to 

vždycky ňák vytěsnit. My jsme několikrát řešili, že si jí vezmu domů. Úplně 

domů, protože jsem tam musela denně jezdit, abychom jí vůbec nakrmili. Protože 

hodinu jenom jedla. A to každý jídlo jedla hodinu, jakoby. A každý to rozhodování 

bylo hrozný! Já už jsem přijela domů, byla jsem rozhodlá, že si jí vezmu domů, 

muž mi na to kývl, do toho tchýně přilítla, že nepřipadá v úvahu. Pak si mě vzal 

primář a vrchní sestra, prostě jak kdyby se o mě střídali. Mně vlastně vnucovali, 

že si jí vzít domů nemůžu. Ne vnucovali. Zdůvodňovali, že si jí vzít domů 

nemůžu. A já prostě, teď když se k tomu vracím… Nechci se k tomu ani vracet, 

protože to beru, jako že já jsem jako selhala.  Prostě, že nezemřela se mnou. 

 

G.Š.: Co pro tebe znamená morální přesvědčení? 

Markéta: Nevím, na tohle ti neumím odpovědět. 

 

G.Š.: Jak pro tebe je, nebo bylo důležitý, co si o tobě myslelo tvoje okolí? 

Markéta: Na to jsem vůbec nekoukala. 

 

G.Š.: Bylo ti to jedno. 

Markéta: (zvoní) Bylo mi to úplně jedno. Protože pokud někdo neprožije to, co ty 

v tom okamžiku, nebo neprožil, to, co ty, tak je ti to úplně jedno. Já jsem prostě 

koukala jenom na to odbýt si svoji práci, zabalí a být s ní. Takže jsem vůbec 

neřešila, co někdo kolem ní. Nevím. To mi bylo úplně jedno. 

 

G.Š.: Jak vypadal tvůj běžný den, nebo týden, když jsi docházela za tou 

maminkou? Ještě spíš domů, když jsi za ní docházela ještě? Říkáš, že jsi to tady 

zabalila… 

Markéta: To bylo předtím. To, když byla doma, tak měla jsem sice ňákej svůj 

plán, jako třeba, že půjdu nakoupit, podívám se po obchodech a pak mi poslala 

smsku „vařím dobrý oběd“ a všechno bylo jinak. Takže jsem z práce vždycky šla 

k ní. Manžel třeba ani nevěděl, že jsem tam byla a pak jsem šla nakoupit a šla 

jsem domů.  No a pak takový to běžný. Večeře, manžel, děti…     A vlastně, když 

už ležela, tak to bylo to samý, akorát jsem za ní nejela domů, ale byla jsem s ní  

v nemocnici. Takže můj život se točil kolem ní. A byla jsem tak strašně zvyklá,  

že když ležela ze začátku, tak já už jsem se těšila, že bude doma. Já jsem zjistila, 

že už nikoho jiného nemám jako jí. S kým si mám, že jsem si s ní mohla povídat, 

protože já kamarádky třeba nemám! Takže to byl pro mě hrozně blízký člověk  

i jako kamarád. Takže já jsem s ní trávila vlastně… Buď jsem byla se svojí 

rodinou, nebo sní, no. Takže práce, maminka a pak rodina. Tak to probíhalo. Furt 

do kola. 

 



G.Š.: Jak ti pomáhala tvoje rodina? 

Markéta: Manžel úžasně. To bych vůbec nezvládla. To jsem přišla domů úplně 

vyřízená, že si mamku vezmu domů… On „tak si vezmeme mamku domů“. Když 

jsem se sbalila, že jdu za mamkou na snídani, nebo v neděli na kafe, „tak jo, tak 

jeď“. To neřešil, bylo to samozřejmý. 

 

G.Š.: A on sám se třeba zapojoval do té péče o maminku? 

Markéta: Jo. Myslím, že jo. Protože pak už byly okamžiky, kdy já jsem opravdu 

nemohla ze školy, že už toho bylo hodně nebo třeba Plzeň neznám tak dobře, tak 

když bylo třeba ňáký vyšetření a do té Plzně, že jsme tam něco nemohli najít, tak 

jel on místo mě. Nebylo to často, ale bylo to. Stávalo se to. A bylo to úplně 

samozřejmý. 

 

G.Š.: A tvoje děti se taky zapojovaly do toho? 

Markéta: Jo. Protože když jsem ještě studovala, tak tím, že jsem za tou 

maminkou chodila do nemocnice každý den, tak Šárka chodila za mě, no. 

 

G.Š.: Mm. A přátelé ti taky pomáhali, nebo…? Třeba ňáká psychická podpora? 

Markéta: Teď zrovna přemýšlím, jestli taky vlastně tady někdo takový byl?  

V práci asi nebyl, protože to bylo takový… Asi ta Klára. S tou se o tom dalo 

mluvit, protože maminku zná. Jinak Yveta vůbec, to je kapitola sama o sobě  

a jednou mi tady Terezka řekla „no, vždyť my vůbec nevíme, co se u tebe děje. 

Vždyť ty se vůbec nesvěřuješ.“ protože jsem pak zjistila, že ono to vlastně ani 

nikoho nezajímá.No, takže vlastně ani člověče… ale vlastně pak ta spolužačka, co 

se mnou dělala tu vejšku. Tak ta jo. Protože ta prožívala taky takovou docela 

zajímavou věc zrovna. Sice něco jiného, ale tak jsme si pobrebentily. 

 

G.Š.: Mm. A změnily se nějak vztahy mezi tebou a tvým okolím? Právě tou péčí? 

Že jsi chodila za tou maminkou? 

Markéta: To asi nevím. Tím, že jsem to okolí nevnímala, tak nevím. Je tedy 

pravda, že spíš koukám na některé věci úplně jinak. Takže zřejmě asi jo. 

 

G.Š.: A když se zeptám… změnil se nějak tvůj vztah a maminky vztah? Třeba, 

neměla jsi pocit, že najednou se ty role obrátily? 

Markéta: No, já jsem se tomu vždycky smála a říkala „když jsem byla já malá, 

tak si mě brala k doktorovi ty a teď to máme opačně.“(smích) 

 

G.Š.: Takže takhle jo? 

Markéta: Jo. 

 

G.Š.: Vzpomeneš si, jaký byl tvůj život před tím, než jsi začala pečovat  

o maminku? 

Markéta: Ne, já jsem to takhle měla furt. Ještě než onemocněla, tak mamka, tím 

jak byla sama a měla jenom nás, a ségra daleko tak to takhle bylo nastavený. Tak 

to prostě bylo. Taky když zemřela, tak jako … mi docvakly takový ty vazby, jako 

že teď až jsem dospělá. Že pořád jsem byla pořád to dítě. Víš? Že až teď jsem 



dospěla. Blbý viď, ve čtyřiceti. (smích) 

 

G.Š.: Co pro tebe bylo důležitý v době té péče? 

Markéta: Abych to všechno vydržela a aby na mě nepoznala, jak jsem z toho 

vyřízená. Že bych si tam nejradši lehla za ní. 

 

G.Š.: Mm. A co pro tebe třeba vůbec nebylo důležité v době, kdy jsi pečovala  

o maminku?      Bylo něco? 

Markéta: Určitě bylo, ale jsou to dva roky, já nevím. Určitě to něco bylo, ale teď 

nevím co. 

 

G.Š.: Mm. Co je naopak pro tebe teďka důležitý? 

Markéta: Teď? Teďka aby se ten můj syn, co propad hazardu, doopravdy tedy, 

dostal rozum a aby se Šárce narodilo zdravý miminko. 

 

G.Š.: Je teďka něco, co je ti úplně jedno? Co není důležitý ve tvém životě? 

Markéta: Ač tedy je to divný, manželovo rodiče, u kterých jsme bydleli 20 let  

a strašně moc mi pomohli, tak je to asi ošklivý, ale je mi úplně jedno, co si o mě 

myslej. To je mi teď fakt úplně šumák. Protože oni věděli, co se mi děje, ale nikdy 

nepochopí, proč jsem se sebrala a odešla od nich. A to je mi tedy úplně jedno,  

že to nepochopí. (smích) 

 

G.Š.: Máš pocit, že tě ta péče o maminku něco naučila? A co tě naučila? 

Markéta: Koukám se na ty nemohoucí lidi, myslím si, že úplně jinak. A myslím 

si, že se i jinak dívám na tu péči o ty nemocný lidi a na ty ústavy, který existuji.  

A na ty lidi, co se o ty lidi starají. Protože si myslím, že to je strašně nedoceněná 

práce. A když jsou ty lidi odkázaný na cizí pomoc, že to je hrozný. 

 

G.Š.: A co si myslíš o těch laických pečovatelích, jako jsi byla ty? Ty jsi byla 

vlastně laický, neprofesionální pečovatel. 

Markéta: Je to blbý, ale myslím, že klobouk dolů před takovýma lidmi, co to 

dokážou. A já to do dneška nechápu. Já to nechápu, jak jsem to mohla vydržet 

vůbec. Jako takový to předtím, když nemohla, chodili jsme na nákup. Dobrý. Bylo 

to hrozný, ale pořád to šlo. Ale když pak vidíš toho člověka, jak se sám ani 

nenapije a jak je zoufalý a prosí tě, ať vypneš přístroje… no a … Nechápu, jak 

jsem to mohla vydržet a ještě k tomu studovat. A ještě se mi doma rodiče, děti  

i najedli. I manžel. (smích) 

 

G.Š.: Máš pocit, že ti to naopak něco vzalo ta péče? 

Markéta: No, takových 10 let života. Já jsem byla tak strašně unavená  

a vyčerpaná. To bylo hrozný. Sebralo mi to tolik síly a nedošlo mi to, tak až půl 

roku po tom. Když bylo po státnicích, po pohřbu, tak až potom. 

 

G.Š.: Mm. 

Markéta: Víš, že jsem neměla sílu vůbec na nic. A ještě teď mám pocit,  

že nejsem zdravá. Že se to snažím vytěsnit a … vyčerpalo to. 



 

G.Š.: Máš pocit, že prožíváš svůj život ve třech fázích? Takový před tím, než 

maminka vlastně potřebovala tu tvojí péči, pak během té péče a pak maminka 

když vlastně odešla? Dá se to tak říct? Markéta: Život je úplně jiný. Ne úplně 

jiný. Je to jiný. Jak kdybych začala něco znova. 

 

G.Š.: Dospěla jsi. 

Markéta: No (smích) 

 

G.Š.: Dokázala sis představit, že ta péče jednou skončí? 

Markéta: Já jsem si to ani nepředstavovala v tu chvíli. Já jsem neviděla konec. 

Prostě jsem to brala, že pořád to jde dokola a konec jsem neviděla, ani jsem si to 

nepředstavovala. 

 

G.Š.: Mm. 

Markéta: A bála jsem se i představovat, protože tam to bylo jasný. Jakmile ta 

péče skončí, tak vlastně skončí i maminka. Takže tam to jsem si nepředstavovala. 

 

G.Š.: Ale dokázala jsi přemýšlet o té smrtelnosti svého blízkého? 

Markéta: Jo, tam to bylo nastavený. Tam jsme věděli, že jdeme ke konci.  

Od samého začátku to bylo jasný. 

 

G.Š.: Já jsem se zeptala úplně na všechno, snad. Možná mě napadá…máš  

z něčeho teďka obavy? Bojíš se něčeho? 

Markéta: No, mám. Teď řeším toho našeho syna a bojím se, že přišla ta chvíle, 

kdy ho budu muset vyhodit z domu. A bojím se toho, že když to udělám, že to 

nedopadne dobře. Asi tak. Mám pocit, že pořád se mi nakládá. Už jsme si myslela, 

že tou smrtí maminky máme našlápnuto k něčemu hezkého. Tak to nám nedovolí 

(kouká k nebi). Abychom si náhodou nemysleli, že to je fajn. (vzlyká) 

 

G.Š.: A když už jsme u toho Radima… Pomáhal i on s tou maminkou? 

Markéta: No, protože my jsme potom v té jedné fázi, když se jakoby ta hybnost 

zlepšila, tak mi tam paní doktorka řekla, že pokud máme v rodině ňákýho silnýho 

chlapa a byl by schopen jí přenést na ten vozík, že bychom jí eventuálně mohli 

posadit. Tak se mnou hned jel a tu babičku zkoušel posadit. Jako, byl z toho hned 

vyřízenej, ale jako zvládl to. Šel to zkusit. 

 

G.Š.: Mm. Já už jsem se asi opravdu zeptala na všechno, co jsem chtěla. Chtěla  

by si ještě ty něco říct k tomu? K té mamince? Co tě napadlo. 

Markéta: Ani snad nic. Já jsem i tady z toho měla i docela obavy. Protože já se to 

snažím někam nacpat v hlavě, abych to tak neprožívala (slzy). Teď z té svatby 

mám vyloženě hrůzu, protože … Šárce zasadila myrtu a pěstovala jí, takže to má 

Šárka na svatbu. Prostě to přišlo. Myrta je obrostlá a maminka není. Víš, takový… 

No. 

 

G.Š.: Tak jo, já ti děkuju. 



ANTONIE A BRATR 
2. 5. 2013 

 

G. Š.: Paní Antonie, kolik Vám je let? 

Antonie: 65 

 

G. Š.: Jaké máte vzdělání? 

Antonie: Já jsem vyučená přadlena. 

 

G. Š.: Teď už jste v důchodu? 

Antonie: No, teď už jsem v důchodu. 

 

G. Š.: Bydlíte v rodinném domě. Jak máte velkou rodinu? 

Antonie: My máme tři děti, takže pětičlennou. A ještě sourozence. Jsme vlastně 

čtyři sourozenci. Dvě holky jsme byly a dva kluci. To byla dvojčata. A o to jedno 

jsem se právě starala. 

 

G. Š.: O koho jste tedy pečovala? O toho bratra jste pečovala? 

Antonie: O toho bratra jsem pečovala. To bylo v roce 2009 až 2010 a on měl úraz 

na hlavu. Spadl ze schodů a potom měl poúrazovou demenci. A o něj jsem se 

právě starala. 

 

G. Š.: Kolik mu bylo let? 

Antonie: 56 když se mu to stalo, v 57 umřel. 

 

G. Š.: Jak dlouho jste o něj přesně pečovala? 

Antonie: No, vzala jsem si ho v lednu 2010 domů a pak šel do domova důchodců 

a tam zemřel. Tam jsem ho dávala 1. září a on umřel 7. prosince. Takže on tam 

dlouho nebyl. 

 

G. Š.: Takže to bylo tři čtvrtě roku, jestli dobře počítám? 

Antonie: No, tři čtvrtě roku jsem ho ošetřovala. 

 

G. Š.: Co to znamenalo ta poúrazová demence? Jak to vypadalo? 

Antonie: Bylo to, že ztratil paměť. On si vlastně pamatoval to, co bylo. Ale to, co 

je toho času, to si nepamatoval. Takže to byl jako problém. On nevěděl, jak se 

oblékat, co si oblékat, hygiena to byl velký problém. Takže jsem ho musela 

oblékat, koupat jak mimino. On úplně převrátil svůj život. Ten jeho život byl 

úplně převrácený naruby. Sladké nejedl, teď jedl sladké. Mohl se ujíst sladkého. 

Tahle demence to je ještě to, že na Vás svádí něco, co jste třeba vůbec neudělala, 

jo? Třeba na muže, že mu sebral koláčky. „On mi to ukradl“. Nebo že jsem mu 

vzala peníze. To je ta demence. Že si něco pamatoval z kdysi, ale třeba co jsem 

mu řekla, třeba: „tohle si vezmi, to jsem ti připravila“ a otočím se na něj, něco 

dělám a on mi řekne: „Co jsi mi říkala?“ On zapomínal. 

 

G. Š.: Mm. On nevěděl. Vzpomenete si, jaké pro Vás bylo rozhodování o tom, 



jestli o něj pečovat, nebo nepečovat? 

Antonie: No, tam jako nebylo nějaké rozhodování, protože vím, že on tu pomoc 

potřeboval. On byl v nemocnici v Plzni, asi necelý měsíc. Tam mu dělali tři 

operace. On měl krvácení do mozku a pak ho převezli sem, kde jsem tedy vůbec 

nebyla spokojená. Jeden den jsem ho celého oblékla, odejdu a druhý den přijdu, 

on je samá krev. On totiž zapomněl. On ještě k tomu ochrnul. Ale po čase ho 

naučili chodit, ale to byl na té LDNce. Ale pak jsme se domluvili s tou pracovnicí, 

sestrou jednou, že bychom ho dali na tu LDNku, že to je nejlepší, kde se z toho 

dostane. No a tam ho tedy opravdu naučili chodit, ale on zlobil. Jak bych Vám to 

řekla? On byl agresivní. Ale slovně agresivní. No a oni, když chtěli mít od něho 

pokoj, tak ho prostě naládovali práškama. Bohužel. Takže já, když jsem tam přišla, 

tak on spal. Jenže já jsem ho navštěvovala každý den. Když jsem to viděla, tak 

jsem říkala: „No, to snad není možné. Tolik peněz se tu platí…“ A oni všechno 

spočítali v jednotkách, ale co to ty jednotky vlastně jsou? Takže oni si započítali 

třeba pleny, které dostávaly zaplacené od státu. Takže já jsem si říkala, že tady ho 

nenechám. Takže já jsem tam u něj byla, že si ho vezmu ještě na Vánoce domů, 

ale oni mi řekli, že jsem to měla nahlásit alespoň měsíc dopředu. Tak jsem řekla, 

že si ho od ledna vezmu domů. Já jsem nad tím vůbec nepřemýšlela. To bylo 

rozhodnutí ze dne na den. Protože já jsem ošetřovala mamču (5 let), tak mi to tak 

nějak bylo blízko, jo? No, ale dalo mi to zabrat, těch tři čtvrtě roku. 

 

G. Š.: Proč jste se pro tu péči o Vašeho bratra rozhodla právě Vy a ne někdo jiný  

z Vaší rodiny? Třeba Vaše sestra nebo ten Váš druhý bratr? 

Antonie: No, protože ten můj druhý bratr, to je to samé. Tomu bych ho vůbec 

nemohla dát do péče. A sestra, ta je vlastně už o 10 let ode mě starší a má 

nemocného manžela. On má silnou cukrovku. Tak se o něj musí opravdu starat. 

Tam se musí držet ty diety… ona je z něj také už špatná, protože tihle ti cukráři 

taky umí člověku zavařit. Jsou to takoví pedanti. Takže bohužel, no. Tak to zbylo 

jenom na mě. To byl můj osud. 

 

G. Š.: A Vaše maminka v té době už nežila? 

Antonie: Né, maminka mi umřela v roce 1999. 

 

G. Š.: Co pro Vás znamená morální přesvědčení? 

Antonie: Co pro mě znamená? Nevím. Myslíte jako, kdybych si ho měla vzít  

na hlídání, nebo…? 

 

G. Š.: Třeba v souvislosti s tou péčí. Člověk je o něčem přesvědčený… 

Antonie: Já nevím. Já jsem o tom nikdy nepřemýšlela. Říkala jsem si, že ten 

člověk potřebuje pomoc. Tak jsem neváhala. A za druhé je to bratr. Takže já jsem 

o tom nepřemýšlela. Bohužel. Prostě je to rodina a rodina by si měla pomáhat.  

Je to tak? (smích) 

 

G. Š.: Je. Jak moc je pro Vás důležité, co si o Vás myslí okolí? 

Antonie: Nic, vůbec nic. Já si tedy myslím, že s nimi umím dobře vycházet. Já 

nejsem taková, že mi někdo něco řekne a já bych utíkala na druhou stranu a řekla 



to těm druhým. To ne. Já si myslím, že s lidmi vycházím dobře. Myslím si, že  

o mě nemají špatné mínění. 

 

G. Š.: mm a třeba když jste se starala o toho bratra, bylo Vám také jedno, co si  

o Vás myslí? 

Antonie: No, na tohle téma jsme se nebavili. Jen když jsem mluvila s lidmi, tak 

mě obdivovali, že jsem měla tu sílu a odvahu si k sobě vzít nemocného bratra. 

Když oni věděli jak na tom je. 

 

G. Š.: A ten Váš bratr, když jste se pro péči rozhodovala, on o tu péči stál? 

Antonie: Jo. On chtěl. Měrmomocí chtěl. On tenhle bratr, Toník to byl, tak my 

jsme k sobě od malička tíhli. On byl takový veselý. Zato ten druhý, to byl takový 

syčák a je. Takže když jsme se viděli, tak už na dálku se usmíval. Já jsem k němu 

měla takový kamarádský vztah. Byli jsme spolu zadobře. 

 

G. Š.: A on nikoho nemá? Žádnou svoji rodinu? 

Antonie: Ne, oni byli oba svobodní. Neměli děti. Nikoho. Já jsem jim právě 

vždycky vyčítala, že… Žena, když zůstane na stará kolena sama, tak si dokáže 

poradit, ale ten mužský… Já to teď vidím u toho druhého bratra. A on právě tenhle, 

co jsem se o něj starala, tak už na něm ta demence byla vidět před tím úrazem, si 

myslím. Protože už na něm bylo vidět, když jsem k němu přišla, že už špatně 

uklízí, že mu je to jedno, kde co nechá, kde co položí. Takže tam už asi byly vidět 

náznaky té nemoci. No a po tom úrazu, když jsem se dostala do jeho bytu, tak už 

mi bylo jasné, že je nemocný. 

 

G. Š.: Jak vypadal Váš běžný den, nebo týden s bratrem, když jste o něj pečovala? 

Antonie: Jak to probíhalo? Tak ráno, to jsme vstávali tak na tu sedmou, protože 

on do osmi musel brát léky. Tak to jsem ho vzbudila, to se mu nechtělo. Musela 

jsem ho odtáhnout do koupelny, musela jsem ho osprchovat, udělat mu snídani, 

dát mu prášky. No, pak jsem tady něco pokuchala    v kuchyni, dala jsem mu 

oblečení, no a šli jsme ven. Protože on také potřeboval být venku. Nakoupili jsme. 

No a pak jsme přišli domů. Někdy se stalo, že jsme se někde zdrželi, tak jsme šli 

třeba na oběd. To on byl strašně šťastný. Ale řeknu Vám, že to se málokdy vidí, 

jak on jedl příborem (ukazuje vzorný způsob). A jak si všechno to jídlo 

vychutnával! To byla úplně radost se na něj dívat. No, pak jsme šli domů. Udělala 

jsem mu čaj. On miloval čaj, tak on si vždycky řekl, jaký chce a pochopitelně, že 

si vždycky koupil nějakou sladkost. Tu pak zbaštil a pustil si televizi. Já jsem 

mezitím rychle něco vyprala, vyžehlila… Vždycky jsem se na něj šla dívat, jestli 

něco nepotřebuje. A pak o hodně později, to už jsem mu dávala i pleny, protože  

už neudržel moč. Takže to jsem ho musela chudáka i přebalovat. No a připravila 

jsem večeři a někdy po večeři jsme se tady šli spolu projít. Já jsem ho totiž jednou 

pustila samotného a on se mi málem ztratil, takže pak už jsem ho nepouštěla. Ale 

vždycky jsem mu nechávala občanku, kdyby náhodou něco. On se i bál.  On  

na mě byl tak přilepený, tak upoutaný, že beze mě neudělal ani krok. Pak byla 

večeře. On si zase pustil televizi a v 8 hodin se vykoupal. To bylo něco! To bylo 

nejhorší, ta jeho hygiena! A pak si pustil televizi. A to já už jsem byla za ten den 



tak upachtěná, nákupy a všechno možné dohromady, tak bych vždycky v devět 

hodin nejradši padla za vlast. Ale on si vždycky v deset vzpomněl na prášky. 

Jenže on kdysi dávno ty prášky asi bral na desátou hodinu, jenže já jsem mu ty 

prášky dávala už v osm hodin. Taky se stalo, že už jsem spala a on rozsvítil  

v jednu hodinu u mě v ložnici a že jsem mu nedala prášky. Takže to bylo dost 

kruté. Ale jemu se spát nechtělo, to je jasné, že on nebude chodit spát v devět 

hodin. Takže já jsem chodila spát tak na tu jedenáctou, ale beztak. Televize řvala 

na plné pecky, takže jsem nemohla spát ani náhodou. Teď jsem na něho koukala, 

jestli se mu nic nestane, protože on třeba vzal konvici (rychlovarnou) a postavil ji 

na sporák. Tak to jsem ho musela opravdu hlídat. Takže ještě na noc jsem mu 

udělala konvici čaje, aby se mohl napít, a pak ráno jsem mu vypínala televizi, aby 

si šel už lehnout. No, proto se mu pak nechtělo vstávat. Vždycky jsme jeli v tom 

týdnu třeba dvakrát k doktorovi. Chodili jsme pro prášky a na kontroly. 

 

G. Š.: A Vy jste v té době už nepracovala? 

Antonie: Já jsem už byla v té době v důchodu. Takže jsem si to mohla dovolit, 

vzít si ho k sobě.    Já jsem vlastně skončila, když mi bylo 62 a vzala jsem si toho 

bratra. 

 

G. Š.: Pomáhala Vám Vaše rodina? 

Antonie: Ani ne. Oni ani nevěděli. Sestra mi ho jednou pohlídala, když nás 

pozvali do restaurace, ale jinak jsem ho měla pořád já. On nikoho neměl. Jinak 

měl vlastně mě a sestru. 

 

G. Š.: A ani manžel Vám nepomáhal? Nebo děti? 

Antonie: Ne. Všechno bylo na mě. 

 

G. Š.: Ani psychickou podporu? 

Antonie: No, ta psychická podpora, ta mi chyběla. A to si myslím, že tu potřebuje 

každý člověk. Protože ten stát si myslí, že když Vám dá pár šlupek, že to je 

všechno. Ale člověk byl psychicky kolikrát úplně na dně. 

 

G. Š.: A bratr byl v nějakém invalidním důchodu? 

Antonie: Ne, ten už byl také v důchodu. 

 

G. Š.: A nějaký příspěvek na péči měl? 

Antonie: Žádala jsem hned, jak jsem si ho vzala. Tak tady byli z té sociálky  

a dostala jsem na něj čtyři tisíce.   

 

G. Š.: Takže měl ten první nebo druhý stupeň závislosti? 

Antonie: No, on měl ten druhý, ale žádala jsem pokaždé…. Já jsem chtěla 

alespoň ten třetí. Protože za ty čtyři tisíce to bylo hrozné. On se alespoň sám 

najedl, ale já jsem musela dělat všechno. Já ho musela oblékat, přebalovat, koupat 

jsem ho musela. Ještě si tak někdy zavázal boty. 

 

G. Š.: A třeba sestra Vám nepomohla alespoň finančně? 



Antonie: Ne, to ne. Já jsem si nestěžovala. Protože když jsem chtěla ten třetí 

stupeň, protože jsem říkala, že by mi ho nikde nevzali bez toho třetího stupně,  

v žádném domově důchodců, protože to dneska vyžadují. Jinak by mi ho nevzali. 

Druhý stupeň dneska nic neznamená, takže ne. Finančně ne. On mi tedy přispíval 

ze svého důchodu. To mi dával půlku a ty čtyři tisíce jsem na něj brala. Tak si 

myslím, že to nějak stačilo. Ale za tu dřinu, můžu říct, že to je málo. Protože si 

myslím, že ti lidé, co jsou doma s dětmi, které jsou nemocné od narození a berou 

na ně takovou almužnu, tak to je tedy něco. Tihle lidé, třeba autisti, tak oni na ně 

berou 12 000, a když to porovnám s tím mým bratrem, tak si myslím, že to je 

nespravedlivé. Protože ten autista se sám oblékne, sám se nají, umyje. Jenom, že 

ta matka s ním musí být doma, protože nemůže jít… Protože oni jsou dost takoví 

hyperaktivní, tak to je takové nespravedlivé. Ale nikdy jsem si nestěžovala. 

 

G. Š.: Změnily se nějak vztahy mezi Vámi a Vašim okolím? 

Antonie: Ne. Vůbec. To jsem ani nepostřehla, že by se to nějak změnilo. 

 

G. Š.: Ani v rodině? 

Antonie: Sice manžel někdy říkal, že to snad není možné, ale to jsem mu říkala, 

že je nemocný, že to takhle musí brát. Ale ne. Nemůžu říct, že by někdo z rodiny 

byl vůči němu nějak agresivní, nebo takhle. 

 

G. Š.: A třeba s vašimi přáteli? Scházeli jste se jako před tím? Navštěvovali jste se? 

Antonie: No, tak přátelé… ty jako máme, ale už se tak nějak nenavštěvujeme. Ale 

za ním chodili, protože oni hráli fotbal, i za staré pány. Protože oni hráli fotbal  

od pěti let, tak oni za ním chodili.   To bylo takové docela milé, že třeba přišel i 

sám na jiné myšlenky. Nebo když jsme byli ve městě a někoho potkal, tak on byl 

hrozně rád. To na něm bylo poznat. Byl rád, že ho poznal a že se s ním mohl 

vybavovat. No a jinak dobré. 

 

G. Š.: Vzpomenete si, jak vypadal Váš život před tím, než jste o bratra začala 

pečovat? 

Antonie: No, to bylo prakticky bezstarostné. Šla jsem si do práce, kdy jsem chtěla. 

Přišla jsem si z práce také, kdy jsem chtěla. Pak jsem šla třeba na zahradu. Když 

se mi nechtělo nic dělat, tak jsem nic nedělala. Prostě takový život nicnedělání. 

Tak to je jasné, že když jsem si ho pak vzala, tak to už ty starosti nastaly. 

 

G. Š.: Co je pro Vás důležité? Teď, když už máte za sebou takovou zkušenost? 

Antonie: Rodina. Pořád rodina. Já žiji vlastně jenom pro rodinu. To je asi můj 

koníček. 

 

G. Š.: Co pro Vás naopak teď vůbec není důležité? 

Antonie: Víte co pro mě není důležité? Peníze. I když by je člověk potřeboval. To 

jako jo, ale zase si říkám, že my jsme s mužem, protože jsme měli tři děti, tak 

jsme taky měli co dělat, ale říkám si, že teď ti mladí lidé by chtěli všechno, ale my 

jsme s tím manželem… Peníze nebyly, no, tak jsme si to nekoupili. Tak asi takhle. 

 



G. Š.: A vzpomenete si, když jste pečovala o brášku, co pro Vás bylo důležité 

tenkrát? 

Antonie: Když jsem o něj pečovala? 

 

G. Š.: Ano, v té době. 

Antonie: Abych se mohla vyspat. (smích) Vyspat se, protože já jsem byla kolikrát 

jako mátoha. Protože když jsem šla spát třeba v 11, teď jsem usnula únavou a on 

mě vzbudil během jedné hodiny a teď jsem měla strach fakticky usnout znovu, 

aby si něco neudělal. Tak vyspat se. To byl pro mě jenom spánek a můžu Vám říct, 

že potom, když tedy odešel na ten domov důchodců, tak jsem tři dny spala.  

Ne tedy, že bych spala v jednom kuse, ale prostě jsem si vychutnávala ten spánek. 

To je úplně… 

 

G. Š.: Trošku mi to připomíná život s miminem ze začátku. 

Antonie: No, to tedy můžu říct, že to mimino je. Protože když to vidím u toho 

malého (vnuka), když neví, co chce! On chce toto a tohle a u toho dospělého 

člověka, když má demenci, tak to je něco. „A já se teď nebudu koupat, já se chci 

koukat na televizi!“ 

 

G. Š.: Vzpomenete si, co Vám tenkrát bylo úplně jedno? Co pro Vás nebylo 

důležité, když jste pečovala o bráchu? 

Antonie: Co mi bylo jedno v té době? Nevím. 

 

G. Š.: Bylo vůbec něco? 

Antonie: Asi ne. Nevzpomínám si, že by mi něco vadilo, nebo že by něco… asi 

ne. Důležité pro mě bylo… já jsem si myslela, že se z toho dostane z té demence. 

Že se vyléčí. On byl opravdu dobrý.  Já, když jsem si ho vzala z té nemocnice, tak 

během tří měsíců se z toho hodně dostal. Ale potom vlastně se to tak nějak 

překlenulo a začalo se na něm pozorovat, že se mi ztrácí. A ten doktor z Plzně mi 

řekl, že má před sebou tak rok života. A co mě mrzí a pořád na to myslím je, že 

jsem si ho měla nechat doma až do toho konce. To jsem si ho měla nechat, no. 

Bohužel. 

 

G. Š.: A kdybyste se měla znovu rozhodnout pro péči, v tom samém smyslu, 

udělala byste to znovu? 

Antonie: No, asi ne. Protože říkám. Teď mám toho bratra, toho druhého a to je to 

samé. Já ho chodím navštěvovat, občas mu něco přinesu, hlavně to jídlo. Občas 

ho musím šatit. Protože on si na sebe nic nekoupí. No, byla jsem na sociálním, 

tam jsem to všechno nahlásila, co a jak a oni za ním také občas zajdou. A ještě je 

nějaká služba, to se jmenuje… no, já si vzpomenu, až to nebudu potřebovat…  

Ty tam také za ním občas přijedou. Ale teď mi volali naposled, že jim nechtěl ani 

otevřít, protože on tam má neskonalý čurbes! To jsou ti lidé s tou demencí. A to 

jsem říkala, že tenhle druhý bratr je také slovně agresivní. Hrozně a on ani tu 

pomoc nechce. On nechce jít k lékaři, protože on řekl, že je zdravý, že já jsem 

nemocná. A když tam přijdu, tak on na mě (zle): „Co tady chceš?“ Takže já s tímto 

bratrem bych do toho asi nešla. To by mě asi položilo. Protože on neumí jednat  



s lidmi. A i známí, co mám, tak mi to dosvědčí. On třeba i při tom fotbalu, co hráli, 

tak byl zlý. Hrozně zlý. A my jsme spolu ani moc nevycházeli, když jsme byli 

doma jako děti.     Ten jak mohl, tak mi ublížil. Nemyslím, jako že by mě…, ale 

přišel kolem mě a šťouchanec. Já byla samá modřina. Takže nevím. Já bych s ním 

do toho sama nešla. Je mi to líto, ale prostě nešla bych do toho. 

 

G. Š.: Dá se říct, že prožíváte svůj život v takových fázích? 

Antonie: Myslíte s tím hlídáním? 

 

G. Š.: No, třeba. Třeba než jste začala pečovat o maminku, pak jste pečovala  

o maminku, pak maminka odešla, pak nastala zase další fáze… 

Antonie: No, můžu Vám říct, že já vlastně hlídám někoho od svých dětských let. 

Pořád. Protože moje sestra je o deset let ode mě, tak jí jsem hlídala děti. Prostě 

pořád jsem někoho hlídala.             A teď jsem si řekla, že já už chci žít trochu pro 

sebe. Ale děti mi nevadí. To chraň Bůh! Já ho miluji, toho prcečka malého. Ale 

do dospělých lidí už bych asi nešla. Protože už i v mém věku, 65 let, je to 

psychicky náročné. Hrozně náročné. 

 

G. Š.: Uměla jste si představit svůj život po tom, co byste přestala pečovat o svého 

bratra? Když jste o něj pečovala, uměla jste si představit, jak bude vypadat Váš 

život potom, až ta péče skončí? 

Antonie: No, jako předtím prakticky. Domácnost, zahrada, vyspat se (smích). To 

je všechno.  Já vlastně nejsem náročný člověk, takže jsem žádné iluze neměla. 

 

G. Š.: Měla jste z něčeho obavy, když jste o bráchu pečovala? Třeba  

v budoucnosti? 

Antonie: No, to jo. Protože kdyby se se mnou něco stalo, tak co s tím bratrem? 

Nikdo ho nechtěl. Ty lidi s demencí… Oni umí toho člověka, co o ně pečuje, 

úplně zdeptat. Jako jo. To jsem si říkala: „Pane Bože, když se se mnou něco stane, 

tak co s tím bráchou? Sestra si ho nevezme…“ On by tedy musel jít do nějakého 

ústavu, protože bych to nezvládla. Protože by si ho nikdo z rodiny nemohl vzít. 

Sestra ne. Můj muž určitě ne. (trpký smích). Takže z toho jsem měla obavu. 

 

G. Š.: A dokázala jste si někdy připustit smrtelnost bratra? Napadlo Vás to někdy? 

Antonie: To určitě. To určitě jo. Protože on si stěžoval, když jsem ho tu měla. On 

si stěžoval na hlavu, že ho bolela. Tak to jsem měla strach, aby si třeba… Nevím, 

mozková mrtvice… Cokoli.  To jsem tedy měla strach. I když, potom jsem ho dala 

do toho domova důchodců. No, tam jsme se domlouvali s tou sestrou… nevím, asi 

na mě i viděla, že jsem byla psychicky špatná. A říkala, že by to asi bylo lepší, dát 

ho tam na ten konec. Protože on byl i dost agresivní. A nejen na mě.     On byl 

vulgární, a i když bral sedativa, tak ona říkala, že by to bylo lepší ho dát do toho 

domova důchodců, že by se tam o něj dobře postarali. A o něj bylo postaráno 

dobře. To nemohu říct. A já jsem tam za ním jezdila každý týden. To on byl 

strašně šťastný. Někdy jsem s sebou vzala i sestru. A potom už ke konci, to bylo 

asi nějak v říjnu, listopadu, to jsem si ho taky vzala na nějaký den domů. Ale to už 

byl na vozíčku, to už nechodil. Bylo mi ho líto. Strašně mi ho bylo líto, ale 



bohužel. Stalo se. 

 

G. Š.: Myslíte, že Vás ta péče o bráchu něco naučila? Co vás naučila? 

Antonie: Vážit si jeden druhého a vážit si života. Víte co? Nebýt na lidi zlá. 

Prostě vycházet s nimi co nejlíp, protože člověk neví, jak dlouho tady bude. To 

bylo, i když jsem opatrovala tu maminku. Tu jsem opatrovala pět let. Takže to 

bylo také dost takové. I když ona byla soběstačná, to je pravda. Také občas někdy 

něco zapomněla. To víte, mamince bylo pětaosmdesát let. Do devadesáti jsem se  

o ni starala. Ona byla na domově důchodců, pak jsem si jí vzala k sobě. A s ní 

jsem tedy vycházela poměrně dobře. A také mi chybí, do dneška. Protože ona 

uměla tak hezky vyprávět.         Já jsem jí strašně ráda naslouchala. Takže tady 

říkám, že je umění si jeden druhého vážit. I když je ten člověk potom nemocný, 

tak k němu přistupovat s láskou. Ne s nějakou chamtivostí a ne: „tady mám peníze, 

tak…“ Mně nějak peníze nijak nevadily. Dostávala jsem ty čtyři tisíce na něj, on 

mi také přispíval, tak to bylo nějak v pohodě všechno, no. 

 

G. Š.: Myslíte, že to, že jste se starala, že jste pečovala, ať už o maminku nebo  

o toho bráchu, že mělo pro Váš život nějaký význam? 

Antonie: No určitě. Určitě. Něco mi to dalo, no. Prostě… Nevím, jak bych to 

řekla… I když jsem byla unavená tady z toho, tak mi to furt dávalo sílu pro 

někoho žít. Byla jsem pořád pro někoho taková… no prostě, s láskou jsem to 

dělala. 

 

G. Š.: Jste věřící? 

Antonie: Věřící jako ne, i když jsem chodila na náboženství jako dítě čtyři roky, 

pak nám to komunisti utípli, pak jsme se odstěhovali do Úzké ulice. Do staré 

Úkolní ulice a to jsme měli pod sebou kostel, tak to už jsme chodili. Maminka mě 

brávala, ale to už jsem potom brečela.          Já jsem říkala: „Prosím tě, už mě tam 

nevoď“. Ale jsem tak trošku do toho duchovna, protože já si zase myslím…, že asi 

bych to možná ani nesvedla, tohle všechno, kdybych nebyla… Malinko tam asi je 

toho věřícího. Něco mi to dalo, ale to duchovno tam je, to je pro mě dost… Třeba 

když Vám řeknu, že… Třeba tomu nebudete věřit, že třeba se budete na ten život 

vracet několikrát.       Ale já si myslím, že to tak určitě je. Moje dcera to je 

duchovno až. Ona má i takový rok narození 22. 2. ve 2 hodiny, takže ona tam to 

duchovno vidí úplně všude… 

 

 

G. Š.: Já už jsem se zeptala úplně na všechno, co jsem se chtěla zeptat. Chcete 

ještě něco dodat? Nebo napadá Vás ještě něco, co jsme třeba nedořekly? 

Antonie: No, co jsme třeba neřekly… Že možná, že to je i možná větší přání lidí, 

kteří pečují o ty nemocné lidi, že ten stát by se jim měl trošičku víc věnovat. Ne 

jim tady hodit pár Šupů a hotovo. Protože ti lidé, když si to člověk uvědomí, 

pečují od rána do večera, 24 hodin denně, že by, si myslím… Alespoň jednou  

do roka jim zaplatit nějaké lázně, nebo tak něco. Něco jim věnovat. Protože oni 

jsou rádi, že se o ně ti členové rodiny postarají, o ty nemocné lidi. Ale co ten stát? 

Protože kolikrát, když to vidíte, jaké sbírky se dělají třeba na ty nemocné děti, 



nebo na to… Proč to nemůže udělat stát? Proč to všechno musí dělat jenom ta 

rodina. Je to tak? Protože já už jsem se pídila… třeba po internetu. Tady není 

vůbec nic. V Praze je nějaký takový ten, (hledá slova) že si můžete posedět s těmi 

lidmi, kteří pečují, že si můžete vyměnit nějaké zkušenosti, nebo tak, ale tady 

jako… Ale tady nic není. 

 

G. Š.: Ani žádnou pečovatelku, profesionální, která by sem docházela, jste neměli? 

Nevyhledávali jste? 

Antonie: Ne. Neměli. Sice, oni tady byli z té sociálky, a když jste si zažádala  

o ten sociální příspěvek, tak oni už tyhle ty služby… už asi nedělají, no. Možná, 

že třeba já nevím, že kdybych ho chtěla na jeden den někde nechat, myslím, že 

něco takového je tady dole v té Karlovce. Že tam odkládají rodiče své děti, když 

chodí do práce. Oni to vodí jako do školky, ty staré lidi, tak možná že tam jo, ale 

já jsem to nevyhledávala. Víte co? My jsme byli na sobě tak závislí, že bych ho 

tam asi nemohla dát. Říkám, až potom ten konec nemoci už na mě bylo moc silné 

kafe. To už jsem nezvládla. 

 

G. Š.: A za jak dlouho ten brácha zemřel, když jste ho dala do toho pečovateláku 

nebo domova důchodců? 

Antonie: Od 1. září tam byl, tak tři měsíce. 7. prosince zemřel. Po třech měsících, 

no. A to už potom byl ležák. To už potom, když jsem za ním přijela, tak jsem ho 

mohla vozit jenom na vozíčku. To už bych ho ani nezvládla, protože já trpím 

bolestí páteře. Takže já už bych ho potom nezvládla. Tahat do koupelky a tak. To 

už potom i maminku. To pak na té židli od počítače, na těch kolečkách, tam jsem 

si jí vždycky posadila a dala do vany nebo to, ale to už… no jo, no. Takový je 

život. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Magdaléna a tatínek 
25. 4. 2013 

 

G. Š.: Kolik Vám je let, Magdaléno? 

Magdaléna: 50 

 

G. Š.: Jaké máte vzdělání? 

Magdaléna: Úplné střední, s maturitou. 

 

G. Š.: Bydlíte v domě. S kým bydlíte? 

Magdaléna: No, bydlím vlastně s partnerem. Nejsme sezdaný. 

 

G. Š.: A s tatínkem? 

Magdaléna: S tatínkem. A vlastně dole má byt ještě manželovo, nebo přítelovo 

maminka. 

 

G. Š.: Mm. A o koho pečujete? 

Magdaléna: O otce. 

 

G. Š.: Kolik mu je let? 

Magdaléna: 88. Příští měsíc mu bude 89. 

 

G. Š.: Jak je tatínek hendikepován? Proč o něj pečujete? 

Magdaléna: Je vlastně nepohyblivý. On vlivem nemocí, který prodělal a i stářím 

v podstatě, zůstal jakoby bezmocný, že se nemůže pohybovat, nemůže chodit. 

 

G. Š.: Jak dlouho už o tatínka pečujete? 

Magdaléna: No, celkem takhle už tři roky a takhle intenzivně vlastně 14 měsíců 

po smrti maminky. 

 

G. Š.: Vzpomenete si, jaké pro Vás bylo rozhodování o tom, jestli o tatínka 

pečovat, nebo ne? 

Magdaléna: Ono to vyplynulo samo sebou. Protože v podstatě, když se o něj 

starala ještě maminka, tak jsme jí taky chodili pomáhat s ním a když zemřela 

maminka, tak bylo jednoduchý rozhodnutí, že jsme si ho vzali k sobě. 

 

G. Š.: Mm. Co pro vás znamená morální přesvědčení? 

Magdaléna: Nevím. Já jsem vlastně vychovaná v rodině, která je věřící a to asi na 

to má vliv. (zde začíná plakat a vlastně pláče až do konce rozhovoru) 

 

G. Š.: Je pro Vás důležitý, co si o Vás myslí Vaše okolí? 

Magdaléna: Ne. 

 

G. Š.: je to úplně jedno. 

Magdaléna: (přikyvuje a utírá si oči) 

 



G. Š.: Magdaléno, jak vypadá Váš běžný den, když máte tatínka doma? 

(momentálně je tatínek již druhý týden v nemocnici a léčí si koleno) 

Magdaléna: Vstávám v 5 hodin, připravím mu snídani, pak ho umyju. To nám 

trvá zhruba tak 40 minut, to máme načasovaný. Já pak odcházím ve čtvrt na sedm 

do práce. To přichází paní, která mi pomáhá s tou péčí o tatínka (sousedka, která 

se nabídla vypomáhat a je momentálně bez práce). Když přijdu z práce domů,  

po té druhý hodině, kolem půl třetí, tak ona odchází. Vlastně tu péči přebíráme my. 

No, pak běžný povídání s ním. On má taky svůj zajetý program. On si čte. Každý 

den potřebuje noviny, dostává tedy noviny. Pak má pravidelně v 15 nebo 16.30  

A-Z kvíz.   To taky jako nevypustí. Sleduje sportovní přenosy. Má pár vybraných 

pořadů v televizi, který si taky nenechá utéct, takže takhle vlastně máme…. Ten 

jeho pokoj je umístěný vedle kuchyně, takže ta komunikace a ten pohyb je tam 

vlastně běžný. 

 

G. Š.: Mm. 

Magdaléna: A končíme, někdy vlastně večer zase mytím, po večeři mytím  

a takovým tím klidovým programem, kdy už zůstává v posteli. Kdy jsou udělaný 

převazy, kdy jsou dodaný léky, takže všecko… 

 

G. Š.: A tatínek je úplně nepohyblivý? 

Magdaléna: Pohybuje se vlastně… když má dobrý den… Takhle. Běžně  

se posadí. Běžně se posadí, když je to docela dobrý, tak se zvedne na 

francouzských holích, dokáže se vzepřít, udělat úkroky do boku, že se posadí na 

toaletní židli, na vykonání potřeby, že jo. Při tom máte možnost vyčistit lůžko, 

převléct, co je potřeba udělat, no a zase zpátky. Ale že by chodil, že by se jako 

rozběhl, nebo chodil po bytě, to ne. Takže do tohoto stavu, kdyby se zase dostal, 

že by se vlastně udržel na těch nohách, že by mohl udělat tohle, tak to by bylo fajn. 

 

G. Š.: Mm. Jak Vám pomáhá Vaše rodina? Nebo přátelé? Pomáhají Vám? 

Magdaléna: No, pomáhají mi v podstatě všichni, protože jsou prostě účastni toho 

procesu. Takže kdy je potřeba. I syn dochází. I snacha dochází s vnučkou, nebo 

pravnučkou respektive taťkovo, takže zase dochází k určitému rozptýlení, pobaví 

se… (pláče) To jsou asi věci, který by člověk nemohl dělat sám… 

 

G. Š.: Myslíte si, že se nějak změnily vztahy mezi Vámi a Vašim okolím tou péčí 

o tatínka? 

Magdaléna: Asi ne. 

 

G. Š.: A třeba vztah mezi Vámi a Vaším tatínkem? Změnil se nějak? 

Magdaléna: My jsme měli vždycky dobrý vztah. Já si myslím, že ne. 

 

G. Š.: Dřív se staral tatínek o Vás, teď se staráte Vy o něj… 

Magdaléna: Tak ňák… 

 

G. Š.: Je to obráceně. A je to přirozený. Vzpomenete si, jak vypadal Váš život 

před tím, než jste o tatínka pečovala? Nebo začala pečovat Vy? 



Magdaléna: Tak, měla jsem relativně víc volného času, který jsem mohla věnovat 

sobě, že jo, takže to bylo asi to jediný. Jinak, já jsem v podstatě docházela taky 

pravidelně, téměř denně.     Když něco potřebovali, tak i víkendy. Takže my jsme 

na sebe byli tak navyklí, že pomáhat v době, kdy jsem byla sama, nebo já jim, 

takže ňáká výrazná změna nenastala. 

 

G. Š.: Cítíte se svobodná teďka? 

Magdaléna: No, tak úplně ne. Přeci jenom je to určité omezení. 

 

G. Š.: Mm. 

Magdaléna: Protože v první řadě musíte zajistit, aby to doma všechno fungovalo. 

Nebo někdo aby přišel, nebo tak. 

 

G. Š.: A je něco, co pro Vás bylo důležitý před tím, než jste začala pečovat  

o tatínka? 

Magdaléna: V jakém smyslu? 

 

G. Š.: Co si uvědomujete teď…. Nebo takhle. Co je teď pro Vás důležitý? 

Magdaléna: Spokojenost všech členů rodiny. Asi tak. To bylo v podstatě i před 

tím. 

 

G. Š.: Takže je to srovnatelný? 

Magdaléna: No, asi bych to srovnala. Je to srovnatelný. 

 

G. Š.: Je naopak teď něco, co není důležitý? Co je Vám úplně jedno? 

Magdaléna: No, tak já jsem třeba jezdila dřív pravidelně cvičit, na to mi čas 

nezbývá. Protože je to zrovna v té době, kdy večer je práce kolem něj, no tak 

prostě se to na ňákou dobu oželí. 

 

G. Š.: Mm. Kdybyste se měla znovu rozhodnout pro tu péči, pečovala byste znovu? 

Magdaléna: Ano. (pláče) 

 

G. Š.: A proč? 

Magdaléna: Ze stejných důvodů. To jako… Je to tatínek. Pokud to člověk 

zvládne, pokud to bude možný, tak jo. 

 

G. Š.: Mm. Myslíte si, že Vás ta péče něco naučila? 

Magdaléna: No, asi jo. Asi jsem se zklidnila a vidím takový… jak bych to řekla? 

Že asi život v tom stáří není úplně jednoduchý. Že ty lidi mají za sebou ňáký život, 

kdy něco tvořili. To dětství taky neměli lehký, že jo, protože prožili válku. Ale 

dokázali se nad tím jakoby… Nevrací se k tomu. Je to špatný, co v tom životě 

zažili, tak vlastně je to někam posunulo, já nevím… teď abych to neřekla až nějak 

pateticky, ale teď nějak to zhodnocují v tom, že předávají dál tu lásku. Že ňák ne, 

že by měli zlobu na to, co se stalo. (velký pláč) 

 

G. Š.: Mm. 



Magdaléna: Že to je určitá zkušenost, protože když vidí člověk, co se kolem něj 

děje, tak že je to někdy hodně smutný. (utírá si oči) 

 

G. Š.: Dalo by se říct, že prožíváte svůj život v ňákých fázích? 

Magdaléna: No, dalo. Dalo by se to říct. 

 

G. Š.: A v jakém smyslu? 

Magdaléna: No, jakoby dětství. Takový to mládí volný. Potom už zase povinnosti. 

Rodina, výchova dítěte… Potom jsem se shodou okolností rozvedla, když jsem  

si na to určitým způsobem zvykla, zase byl ten život o něčem jiným. Zase taková 

 ta volnost, že jo. Pak jsem poznala současného partnera a do toho, jak se nám ten 

život nějak ustálil, tak přišly ty změny v rodině. Že odešla maminka, tatínek 

onemocněl… nebo obráceně vlastně. Napřed tatínek onemocněl, pak zemřela 

maminka a teď na to navazuje ta péče. Takže takový jednotlivý etapy. 

 

G. Š.: Umíte si představit, že ta péče jednou skončí? 

Magdaléna: Asi ano. 

 

G. Š.: Přemýšlíte o tom? 

Magdaléna: Ne až tak. Tedy napadá to člověka… Vlastně i teď, že je takový 

období, že tu zrovna není, ale až tak tu budoucnost neřeším. 

 

G. Š.: A umíte si představit, jak bude třeba vypadat Váš život, až ta péče skončí? 

Magdaléna: To asi ano. 

 

G. Š.: A máte z něčeho obavy? 

Magdaléna: Ne. No tak takový obavy jako třeba o vlastní zdraví a zdraví svých 

blízkých, to asi samozřejmě ano. Nebo aby člověk nepřišel o práci, ale to je 

takový běžný, to nesouvisí s tou situací. 

 

G. Š.: A třeba v souvislosti s tím tatínkem? Bojíte se něčeho do budoucna? 

Magdaléna: Nevím, no. Tím, že jsem vlastně ztratila maminku, tak je to 

takový… Prostě asi se s tím musíte smířit. Nic jiného nezbývá. (pláč) 

 

G. Š.: Mm. Teď se zeptám na něco strašně intimního a zranitelného, ale já  

se zeptám. Když nebudete chtít odpovídat, tak neodpovídejte, ale dokážete  

si připustit smrtelnost toho Vašeho blízkého? Toho tatínka? 

Magdaléna: Asi ano. Protože někdy prostě je v takovém stavu, že jakoby vnímám 

to, že sám by to chtěl už ukončit. Jo, že si možná… protože on si vlastně… 

psychicky sám je docela čilý, takže si tu beznadějnost nebo bezvýchodnost 

uvědomuje. 

 

G. Š.: On má tu zdravou hlavu, relativně zdravou hlavu a bolavý tělo. 

Magdaléna: Ano, relativně zdravou hlavu. Přesně tak. (pláče) 

 

G. Š.: Mm. Já jsem se už zeptala na všechno. 



Magdaléna: Jo? (radost) 

 

G. Š.: Úplně. Co jsem potřebovala vědět, tak jsem se zeptala. Je něco, co byste 

chtěla říct, nebo dodat? 

Magdaléna: No, já možná bych měla, nebo mám takovou zkušenost, že v tom 

článku vlastně té péče o ty lidi, potřebujete nutnou pomoc a ne vždycky to je 

úplně snadný. A jedním taky ze slabých článků je obvodní lékař. Jo. 

 

G. Š.: Mm. 

Magdaléna: To mě tedy docela zaráží. Protože… teď už chodí docela na návštěvy, 

ale strašný problém je, když někam přijdete a oni Vám řeknou: „No, to musíte 

třeba na urologii“, nebo „To s ním musíte někam jinam…“ a teďka chodíte žebrat, 

aby Vám někdo napsal sanitku, jo. Takový to je… to mi přijde ponižující. Nebo 

když třeba donesete papíry a jsou tam vypsaný medikace, které všechny má, tak já 

si myslím, že už by ten obvodní lékař měl být schopen, nebo měl by mít… já 

nevím jak to říct… no, že by mu ty léky podle toho mohl napsat a ne, že musíte 

jednou za dva, za tři měsíce, ono to není často, ale je to zatěžující, obejít všechny 

doktory, aby vám to napsaly, no.   Jinak chválu bych pěla na ty sestřičky té služby 

Home care. To jako opravdu jsou šikovný děvčata. No, taková zkušenost, no. 

 

G. Š.: Kolik se Vám jich tady střídá? 

Magdaléna: Stabilně dvě a chodí mi sem pomáhat jedna, asi jako externí, protože 

ta slouží většinou víkendy. Ale ne taky každý. Mají to ňák rozdělený. Takže 

stabilně dvě. 

 

G. Š.: Mm. Je to snadný pro tatínka, aby se sžil s těma holkami? S těma 

sestřičkami? 

Magdaléna: No, tak víte co, on byl celý život takový komunikativní a měl rád lidi, 

takže to nebyl problém. Takže tam jako… tam spíš bylo zajímavý, co bych Vám 

měla říct, on měl, jak prostě začal hůř chodit… 

 

(zde si Magdaléna přála přestat nahrávat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRAKT 

 

Význam péče o osobu blízkou pro laického pečovatele 

 

Předkládaný výzkum se zabývá problematikou laických rodinných pečovatelů. 

Cílem této práce je zjistit, jaký význam mají handicapovaní jedinci, potažmo péče 

o ně, pro osobu rodinného, neboli laického pečovatele a jaká omezení s sebou 

nese odpovědnost na ně kladená. Pro výzkum byla použita kvalitativní metoda 

rozhovoru, která ve výsledku prokázala zásadní význam poskytování péče pro 

rodinné pečovatele. 

 

 

Caring about Close Family Members and its Significance for Lay Family 

Caregivers 

 

 The submitted study deals with lay family caregivers problems. The main 

aim of the research is to find out what is the significance of handicaped family 

members, or care about them, for lay family caregivers and what limitation bring 

their responsibility. For research has been adopted qualitative method of interview 

which proved radical signifikance of home care for family carers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


