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unavená, zmatená… Noc se 
přehoupne v den a já čekám, až 
manžel zavolá. Jak to asi Kuba 
zvládá? Ještě je mu špatně? Od-
poledne se od lékaře dozvídáme, 
že blasty jsou i v mozkomíš-
ním moku. Lékaři nasazují léky, 
Kuba statečně zvládá první od-
běry z „kapsičky“… 

Zvykám si na stres
Je pátek, zase jedu za svými 
dvěma kluky. Těším se na ně. 
Prvotní šok už opadá, zvykám 
si na stres a snažím se nepři-
pouštět si strach. Uvědomu-
ju si, že jsme to opravdu my,  
kteří musíme bojovat. Filípka 
jsem vypravila do školy, od-
poledne zase počká u Wendy. 
Terezka většinu cesty v autě 
spí. Parkuju skoro u nemocnice 
a utíkám na onkologii. Kubík 
má radost, že mě vidí. Usmívá 
se na mě a já na něj! Vyprávím, 
mu, co je doma nového, hraje-
me si hry na tabletu, manžel 
mezitím odbíhá na oběd. Te-
rezka v klidu spí u mě v nosít-
ku. A mně v hlavě zní: Sakra, 
musíme bojovat! 

Iva Novotná, Třebíč

S manželem Davidem vychová-
váme tři skvělé děti, sedmiletého 
Filipa, dvouletého Jakuba a roč-
ní Terezku. Jsme normální rodi-
na, která nechtěla nikdy víc než 
šťastný a spokojený život a občas 
si splnit nějaký ten sen. Protože 
je ale život nevyzpytatelný, po-
tkal nás osud, se kterým teď mu-
síme a chceme bojovat!

Jen pár modřin
Úterý, manžel je v práci, 
kde přebírá nový kamion, Filda 
je ve škole a já doma s Kubí-
kem a Terezkou. Už ráno jsem 
si všimla, že Kubíkovi přibyly 
další modřiny na nohou, vůbec 
se mi to nelíbí. Volám dokto-
rovi, ať se na něj radši koukne, 
počítám, že dostaneme tabletky 
se železem a pojedeme domů. 

Pořád tomu, co se před chvílí 
odehrálo, nemůžu uvěřit. Vždyť 
ještě dopoledne jsem měla nor-
mální, zdravé dítě! Doma Filíp-
kovi vysvětluju, co se děje. Od-
kývá mi to a jde si připravit věci 
do školy, abychom mohli udělat 
úkol. Díky tomu si uvědomu-
ji, že svět se nezastavil. Musím 
fungovat. Volá manžel a říká 
mi, že Kubík má pravděpodob-
ně ALL (akutní lymfoblastic-
ká leukémie). Zítra ráno půjde 
na odběr kostní dřeně, a pak se 
uvidí, co dál.

Léčba začíná
V noci nemůžu spát. Když 
upadnu do mikrospánku, budí 
se Terezka na kojení. Ráno 
visím na telefonu a čekám 
na dobré zprávy. Odběr kost-
ní dřeně má Kubík za sebou, 
na výsledky čekáme. Balím  
Terezku a babičku, která za námi 
přijela a je snad víc ubrečená než 
já. Jedeme do Brna. Terezka ce-
lou cestu řve, lásku k cestování 
po tatínkovi evidentně nezdědila. 
Z nemocničního komplexu, kde 
sídlí oddělení onkologie, je mi 
zle. Kubík leží v postýlce a pře-
kvapeně na mě kouká. Kde se 
tady máma vzala? Na Davidovi 
je vidět, že má za sebou kruš-
nou noc. Pak jdeme s manželem 
za doktorem. Posloucháme, co 
nám říká, ukazuje nám schéma 
léčby a říká, že zítra syna čeká 
lumbální punkce. Kubík zatím 
na tabletu sleduje na pohádky, 

že syna převezou do nemocnice 
v Brně.“ Pokládám telefon, srd-
ce mi buší. Chce se mi brečet. 
V hlavě se mi točí tisíce myš-
lenek, ale snažím se zachovat 
klid. Volám manželovi: „Mi-
láčku, okamžitě přijeď domů, 
musíme do nemocnice. Volal 
doktor, Kubovy odběry dopadly 
špatně.“ Honem, co teď? Balím 
věci, mezitím obvolávám sou-
sedky a kamarádky, jestli někdo 
může pohlídat Fildu, který se 
za chvilku vrátí domů z druži-
ny. Zachraňuje mě kamarádka 
Wendy, bulím jí do telefonu. 
Kubík sedí a v klidu si hraje. 
Myslí mi proběhne myšlenka, 
že to musí být nějaký omyl, 
vždyť mu sakra nic není! Má jen 
pár modřin…

Mám strašný strach
V nemocnici už na nás čekají 
primářka a další dvě doktor-
ky. Terezka vyvádí, já brečím, 
manžel vysvléká Kubu, aby ho 
mohli prohlédnout. Teprve teď 
si všímám vybouleného bříška 
a uvědomuju si, že si párkrát 
stěžoval, že ho bříško bolí. Pri-
mářka konstatuje, že syn má 
zvětšené slezinu a játra. Udě-
lají mu další kontrolní odběry. 
Pak čekáme na výsledky, ale už 
teď nám lékaři říkají: „Bohužel 
všechno nasvědčuje tomu, že 
Kubík má leukémii.“ Nemůžu 
tomu věřit. Za půl hodiny zná-
me výsledky. Sanitka k převo-
zu syna do Brna je připravená, 
v hlavě mi běží: „Sakra, to jako 
fakt?! Fakt má můj syn tuhle 
hroznou nemoc? Cítím strach, 
tak strašný strach… V rychlos-
ti se loučíme s manželem, oba 
zadržujeme pláč. Sanitka odvá-
ží mého muže s Kubíkem a já 
stojím a jen koukám. Nejsem 
schopná pohybu. Jsme to oprav-
du my, komu se to děje?

Svět se nezastavil 
Vrátila jsme se domů, vyzved-
la Filipa u kamarádky Wendy. 

Doktor Kubu prohlíží, sestřič-
ka odebírá krev, překvapivě 
se to obejde bez většího pláče. 
Odvážím odběry do laboratoře. 
Terezka cestou řve jako par-
dál, úmorné cestování jí začíná 
vadit. Doma nachystám dětem 
oběd, nakrmím je a pak se sna-
žím trochu uklidit chaos, který 
tu vládne od doby, kdy se Te-
rezka narodila, a já polovinu 
dne strávím kojením. Marná 
snaha, za zadkem mám trpaslí-
ka, který zdatně kramaří. Zvoní 
telefon, Kubík mi ho s nadše-
ním nese s pokřikem halóóó. 
Na displeji svítí jméno pana 
doktora. „Paní Novotná, rychle 
se sbalte a jeďte do nemocnice, 
volali z laboratoře, výsledky 
jsou špatné. Pravděpodobně jde 
o onemocnění krve, počítejte, 

v žíle kanylu, na hrudníku elek-
trody monitoru… Tváří se, jako 
by to byl normální den. Jenže 
za chvilku začíná poplakávat 
a zvrací. 

Jsem zmatená 
a unavená
Trhá mi srdce, že tu musím syna 
a manžela nechat samotné, ale 
nejde to jinak. Potřebuju se vrá-
tit domů. Terezka spouští v autě 
cirkus a vydrží plakat celou ces-
tu až do Třebíče, i když třikrát 
zastavuju a snažím se ji uklid-
nit. Sto metrů od domu konečně 
usíná. Ještě vyzvednout Filipa 
u Wendy a konečně domů. Jsem 

Sakra, musíme bojovat!
Od chvíle, kdy syn onemocněl, mi v hlavě zní:

INFO 
ChCete vědět, Jak Se kubíkOvi daří?
Sledujte stránky www.jakubnovotny.webnode.cz, 
které zřídili paní iva s manželem. 

Jak pOMáhá dObrý anděL? 
Onemocní-li dítě těžkou nemocí, je obvyklé, že jeden rodič s ním 
tráví čas v nemocnici. Musí se vzdát svého zaměstnání, s tím však 
souvisí pokles příjmu domácnosti. Zároveň se objeví mnoho no-
vých výdajů na dopravu, doplatky na léky, nízkobakteriální stravu 
a další zdravotní pomůcky. rodině paní ivy a mnoha dalším pomá-
hají dárci prostřednictvím nadace dobrý anděl každý měsíc. díky 
tomu mohou rodiny zvládnout situaci o trochu snadněji. Staňte 
se také dobrým andělem na www.dobryandel.cz. nadace vaše 
příspěvky odevzdá do posledního haléře potřebným rodinám. 

Příběh Kubíka a jeho rodiny začal v říjnu 
loňského roku. V té době život pětičlenné 
rodině z Třebíče obrátila naruby vážná nemoc. 
O prvních dnech, které následovaly po vyřčení 
kruté diagnózy, vypráví maminka Iva… 

 Já s Kubíkem během  
 léčby v březnu 2017 

 Kubík v nemocnici 
 v říjnu 2016 

S manželem Davidem, Kubíkem a Terezkou  
před nemocí v červenci 2016


