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ze života
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Nemohla jsem tomu uvěřit, proč 
zrovna já?! A co bude dál? Je mi 
teprve devětatřicet, mám tři děti, 
manžela, práci, rodiče… Já ještě 
nechci umřít! Nemůžu! Čekala 
mě operace, při níž mi odstranili 
kus lýtkové tkáně, pak jsem pod-
stoupila imuno-léčbu a pravidel-
ně docházela na kontroly. Lékaři 
mi po čase odebrali vzorek tkáně, 
aby zjistili, zda se nádor nerozší-
řil dál po těle. Čekání na výsled-
ky bylo nekonečné! Snažila jsem 
se neházet flintu do žita a myslet 
pozitivně, ale nastaly okamžiky, 
kdy to nešlo. Vůbec nic mě ne-
bavilo, neměla jsem radost z dětí, 
cítila jsem se fyzicky i psychicky 
pod psa. Naštěstí lékaři pro mě 
měli dobré zprávy, a mně i celé 
rodině spadl kámen ze srdce! 
Sice stále musím chodit na pra-
videlné kontroly a odběry, ale už 
jsem se vzchopila! Jsem bojovni-
ce, ta hnusná nemoc už si na mě 
nepřijde! 

Manžel motorkář
Během mojí nemoci a léčení 
manžel často brouzdal po inter-
netových obchodech s motocy-
klistickým zbožím. Jako mladý 
kluk jezdil motokros a láska 
k motorkám ho nikdy neopusti-
la. Když si koupil boty a přilbu, 
bylo mi jasné, že to se svým zá-
měrem koupit si silnou motorku 
myslí opravdu vážně. „Podívej, 
líbila by se ti taková?“ ukazoval 
mi snímky motocyklů na inter-
netu, a já jen nevěřícně koukala. 

ven, kde stála připrave-
ná motorka. „Nasedni si, 
projedeme se!“ Měla jsem 
strach, co bude s dětmi, 
kdyby se nám něco stalo...  
A co když se něco přihodí 
mně? Vždyť jsem teprve 
nedávno utekla hrobníko-
vi z lopaty! Manžel moje 
obavy vycítil. „Neměj 
strach, jen si to zkusíš. 
Když se ti to nebude líbit, 
nebudu tě nutit, slibuju.“ 
Tak jsem nasedla, žalu-
dek až v krku, a křečovitě 
se chytila manžela kolem 
pasu. Ještě dneska cítím to 
chvění v břiše, když jsme 
se rozjeli! Popojeli jsme 
pár metrů, a já už plácala 
manžela po rameni, aby 
zpomalil. Vyjeli jsme ze 
vsi a manžel mě poučoval, 
co a jak mám dělat v za-
táčkách, povzbuzoval mě, 

jak jsem statečná, a mně 
přitom tekly slzy jako malé 
holce. 

Na motorce 
opatrně!
Uběhlo pár týdnů, a mně 
se jízda na motorce zalíbi-
la! Navíc jsme se dozvě-
děli, že naši známí také 

jezdí, a tak jsme začali plánovat 
společné výlety. Už máme naje-
to spoustu kilometrů a nasbíra-
li jsme tolik krásných zážitků! 
Jezdíme opatrně, nepouštíme 
se do žádných hrdinských ma-
névrů jako jiní motorkáři, které 
na cestách potkáváme. Někteří 
si asi myslí, že mají křídla nebo 
co! Jsem vděčná osudu, že mi 
dal šanci pobýt tu snad ještě 
pěkných pár let, tak přece nebu-
du vyvádět hlouposti. Naopak, 
chtěla bych vzkázat všem moto-
ristům, aby byli opatrní, obezřet-
ní a mysleli na sebe i na ostatní 
účastníky silničního provozu. Ži-
jeme jen jednou, tak ať jsme tady 
co nejdéle a máme ty nejhezčí 
cestovatelské zážitky!

Andrea, Štěchovice

Příliš mě to nezajímalo, měla 
jsem úplně jiné starosti. Vědě-
la jsem, že se mě manžel sna-
ží aspoň trochu rozptýlit a při-
vést na jiné myšlenky, za což 
jsem mu byla vděčná, ale žád-
ného nadšení se ode mě, chu-
dák, nedočkal. Po nemoci jsem 
nějakou dobu chodila o ber-
lích, a v té době manžel oprav-
du přijel domů na motorce. 
„Koupil jsem ji, abych mohl Voj-
tíška doprovázet!“ předváděl mi 
mašinu na zahradě. Náš nejmlad-
ší, tehdy pětiletý, syn Vojta totiž 
rád jezdíval na malé čtyřkolce 
v odlehlých končinách naší vísky 
a manžel ho doprovázel pěšky 
nebo na kole. „Prosím tě, a jak  
ti asi bude Vojtíšek stačit,  
když pojedeš na tomhle?“ zlobi-
la jsem se.

Jsi statečná holka!
Berle jsem po nějakém čase 
mohla konečně odhodit a vrátit 
se do normálního života. Všech-
no jsem si užívala naplno a pří-
liš nepřemýšlela nad tím, co by 
kdyby. Člověk stejně neví, co ho 
čeká… Jednoho dne za mnou 
do kuchyně přišel manžel, oble-
čený v motocyklistické kožené 
bundě. „Pojď se mnou do ga-
ráže,“ vybídl mě. Nechápala 
jsem, ale šla jsem s ním. „Zkus 
si to!“ podal mi černou kombi-
nézu. Nevěřícně jsem se na něj 
podívala. „No, šup, prostě si to 
zkus!“ trval na svém. Oblékla 
jsem se, a kupodivu  mi to padlo 
jako ulité. Nasadila jsem si přil-
bu a manžel mě vytáhl za ruku 

Vážná nemoc asi každému změ-
ní pohled na život. I já si od té 
doby, kdy jsem se dotýkal dru-
hého břehu, užívám každý den, 
který mohu trávit se svou skvě-
lou ženou a dvěma syny. Ráno 
vítám slunce a večer měsíc. 
A věřte, je to úžasné!

Kamilko, děkuji!
Můj život byl zprvu bezproblé-
mový, pohodový. V roce 2004 
se nám s manželkou Kamilou 
narodil první syn a o sedm let 
později druhý. Do dubna 2014 
jsme prožívali radosti i starosti 
běžných dnů, volný čas trávili 
jako rodina společně. A pak to 
přišlo. Lékaři mi diagnostiko-
vali nádor na mozku, a nám se 
život obrátil vzhůru nohama. 
Přišla hospitalizace v kladen-
ské nemocnici, následovala 
hospitalizace a operace 
nádoru v Ústřední vojen-
ské nemocnici v Pra-
ze. Nemohl jsem pra-
covat, nesměl jsem 
řídit, všechno zů-
stalo na manželce. 
Dny před operací 
a po ní byly velmi 
stresující a náročné  

Před třemi lety mi 
z nenápadného 
pupínku na levém 
lýtku lékaři 
diagnostikovali 
zhoubný nádor. 
V ten moment se 
mi převrátil život 
vzhůru nohama.

Popojeli jsme pár 
metrů, a já už 

plácala manžela 
po rameni, aby 

zpomalil!

Jsem bojovnice, nebojím se 
nemoci ani motorky

„Chlape, dostal jste novou šanci na život, 
tak si užívejte každého dne!“ vyzval mě 
pan doktor Netuka. „Slibuji, že budu,“ 
odpověděl jsem mu pevně odhodlaný slib 
dodržet. Byl leden 2016 a já právě ukončil 
svou druhou léčbu nádoru na mozku. 

na psychiku všech členů rodiny. 
Moje úžasná žena za mnou jez-
dila každý den do nemocnice, 
přitom chodila do práce a sta-
rala se o naše syny a celou do-
mácnost. „Kamilko, děkuji, že 
tě mám, byla jsi mi velkou opo-
rou v těch nejtěžších chvílích. 
Miluji tě!“

Pár slov nestačí
Po roce léčení přišla konečně 
vidina návratu do práce. Jenže 
ouha, zákeřná nemoc se vráti-
la! Musel jsem podstoupit další 
operaci, ozařování, chemote-
rapii. Byla to těžká 
doba, strachoval 

jsem se, zda se uzdravím, obá-
val jsem se, že manželka ne-
zvládne další dlouhou dobu 
sama zajišťovat rodinu… A tak 
jsme se rozhodli požádat o po-
moc nadaci Dobrý anděl, která 
podporuje nejen rodiny s ne-
mocnými dětmi, ale i ty, kde 
vážně onemocněl jeden z ro-
dičů. Každý měsíc nám dárci 
posílali finanční příspěvky, ze 
kterých jsme hradili výdaje 
spojené s léčbou, běžným cho-
dem domácnosti, ale i s tráve-
ním volného času – to abychom 
minimalizovali dopad nemoci 

Doktore, 
slibuji, že budu!

na naše děti. Nelze jednou vě-
tou vyjádřit naši vděčnost všem 
dárcům, Dobrým andělům. 
Z celého srdce jim děkujeme. 

Páni doktoři,  
jste frajeři!
Má druhá léčba byla ukončena 
v lednu 2016. Musím poděko-
vat výbornému týmu ve stře-
šovické nemocnici, oddělení 
neurochirurgie v čele s profe-
sorem Vladimírem Benešem. 
Nemůžu vynechat ani docen-
ta Davida Netuku a jeho tým 
a MUDr. Nováka, který pracuje 
ve FN Motol a vedl mé ozařo-
vání a chemoterapii. Ti všichni 

mi pomohli vrátit se do živo-
ta! Pánové, moc vám dě-

kuji. Jste frajeři! Klaním 
se. Díky lékařům, mé 
ženě a Dobrým andě-
lům dokázala naše 
rodina těžké časy 
překlenout. A dnes, 
když už zase můžu 
pracovat a vydělá-
vat, pomáháme pro-
střednictvím nada-
ce dalším rodinám, 
které se aktuálně 
potýkají se stejným 
problémem, jaký 
jsme řešili my. Moc 
dobře víme, jak je 
tato finanční pomoc 
důležitá. A potěší 
mě, pokud se díky 

mému příběhu najde 
i mezi čtenáři Překva-

pení několik nových 
Dobrých andělů.  

Karel (36), Vinařice 

Dobrý anděl
Máte ve svém okolí rodinu s neza-
opatřenými dětmi, ve které se rodič 
potýká s rakovinou? Doporučte jim 
nadaci DOBRÝ ANDĚL! Pravidelné 
příspěvky usnadní rodičům zvládnout 
složitou situaci a minimalizovat dopad 
nemoci na jejich děti. 

 S rodinou 
 letos v dubnu 

 Při první jízdě jsem  
 měla žaludek až v krku 

 Výletů na motorce 
 si s manželem  
 užíváme naplno 

 Pan Karel se svými  
 nejbližšími na výletě 
 v zoo v Bešeňové 


