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TÉMA

Stalo se něco, co nemohly ovlivnit. Přesto 
nedokážou zcela zapudit myšlenku co by, kdybych? 
Jejich život změnila nehoda, nemoc, zkrat 
v rozrušení. Přišly o dítě. Do smrti nezapomenou. 
Chvíle bezmoci, vysílení pláčem, steskem i dny prázdna 
řídnou, ale nezmizejí. Ony to vědí a učí se s tím žít. 

Jen žena, jíž umřelo dítě, které porodila, vychovávala, milovala 
a s nímž plánovala život, ví, jak jeho předčasná smrt bolí. 
Každá prožívá ztrátu jinak. Jinak hledá nové cíle, nové opory, 
životní motor. Se smutkem někdy neporadí ani psycholog, 
ale… Pomocnou ruku nabízí Dlouhá cesta, sdružení maminek, 
které tohle znají. Prožily totéž, jen o trochu dřív.

 mámy 
pláčou

Když 

TýdeníkKvěty



➥
16 TýdeníkKvěty

➥

Dcera Natálie a syn Fi-
lip. Nejbližší rodina 
Blanky Drdové. Roz-
vedená tmavovláska 

žila se dvěma dětmi v Mostě. 
Relativně v klidu. Chodila do 
práce, děti do školy. Dcera – roz-
zářená akční slečna plná zájmů, 
syn – trochu samotář, ale jinak 
šikula… Přišla rána! Natálku 
zabilo auto. Při závodech do vr-
chu kousek od Berouna vyletěl 
tmavý vůz z dráhy, 15letá dívka 
byla jediná z diváků, kdo před 
ním nestačil utéct. Byl 15. kvě-
ten 2010. 

Milovnice aut psala mámě jed-
nu SMS za druhou. Naposledy tu, 
že závody za chvíli končí a pak 
jedou domů. Máma Blanka ne-
měla důvod k obavám, dcera tu 
byla s dospělým rodinným ka-
marádem – fandou do aut – a ne 
prvně. Pak se odmlčela… 

„Volala policie. Byla jsem 
v transu, nechápala, co se stalo. 
A nevěřila! Když jsme přijeli do 
Berouna, chtěla jsem ji vidět. 
Policista mi řekl, že to vzhledem 
k ráně na hlavě nedoporučuje. Já 
váhala, ale i můj brácha, který 
mě vezl, byl proti. Ve smuteční 
síni před pohřbem ji chtěla vidět 
moje máma, já řekla: ‚To nepře-

písničky, které měla Natálka ráda. 
Smutek jsem odžívala rychle ve 
chvílích, kdy to nikdo neviděl. 
Nechtěla jsem se svěřovat, ne-
jsem ten typ,“ popisuje stav, jaký 
nastal. Psycholog ji štval otázka-
mi na její soukromí, i když dnes 
přiznává, že se snažil najít cestu 
jak pomoci. Uzavřela se. 

„Byla to rázná psychiatrička 
a pak moje nejlepší kamarádka, 
které mě začaly tahat z ulity. Ka-
marádka mi také pomohla uspo-
řádat věci po Natálce. Nic jsem 
nevyhodila, jen musel pryč ko-
cour, zoufale ji hledal. Natálčin 
šatník? Nosím její džíny, trika… 
Tedy ty větší,“ připouští s lehkým 

„Zní to hloupě, ale ne-
vím co říct, když se 
někdo ptá, kolik mám 
dětí. Mám dvě. Když 

to ale řeknu, následuje otázka: 
‚Co dělají?‘ V tu chvíli nechci 
nic vysvětlovat,“ přiznává Irena 
Rousková, sympatická třiačtyři-
cátnice. Usmívá se a v očích má 
jiskru, když vypráví, jaký její syn 
Tomáš byl, jaké vtipy dělal, jak 
pomáhal s mladší sestrou Káťou, 
jak si všichni rozuměli a spolužáci 
ho měli rádi. Střih – oči elegantní 
dlouhovlásky jsou plné slz. „Budu 
vyprávět, jak to cítím já, máma,“ 
odmlčí se. Překonává pláč. 

Z vyšetřovacího spisu: student 
Tomáš R. (16), skočil 27. 1. 2009 ve 
zkratovitém jednání (asi kvůli roz-
chodu s dívkou) z balkonu v 5. p.  
domu v Litomyšli, kde bydlel.… 

Irena v tu chvíli postavila zeď 
mezi sebe a okolí. Doteď ji bou-
rá, ale paradoxně ji zachránila 
v době, kdy se blízcí hroutili. 

„Tomáška na střední škole ba-
vila hlavně hudba, začal se učit 
na kytaru, přemýšlel nad životem, 
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Příběh první: 

žiju!‘ Dál o tom nepadlo slovo. 
Natálku jsem neviděla, nevím, 
jestli to bylo dobře. Někdy mě 
to mrzí,“ zamýšlí se nad pro ne- 
zúčastněné divnými věcmi Blanka 
a sleduje roh kuchyňského stolu, 
kde svítí u vzpomínek svíčka. 

■ Byly jako kamarádky
Právě proto, že Blanka v sobě po 

dceřině smrti řešila otázky, které jí 
přišly pro cizího tabu nebo zvláštní, 
nevyřkla je nahlas. Bolest si držela 
v sobě. Pro okolí byla v klidu, téměř 
nikdo na ní nic nepoznal. Snažila se 
být oporou rodičům a synovi. 

„Brečela jsem doma, když byl 
Filip ve škole. To jsem si i pouštěla 

úsměvem úřednice a dodává: 
„Cítím ji pak blízko. Byly jsme 
už kamarádky a říkaly si všech-
no. I když se kolem mě začal 
točit nějaký chlapík, ptala jsem  
se na názor Natálky a dost jsme 
se nasmály. Moc mi chybí.“ 

Blanka si otírá slzy a mačká 
v dlani šálek s kávou. Situace je 
pro ni o to horší, že smrt Natálie, 
která měla nastoupit na střední 
školu, není ukončena právně. 
Stát zažaloval pořadatele závodů 
a jednání se vleče. 

■ Zemřela podruhé
Po roce od smrti dcery se 

Blanka mírně zotavila, ale při-

sel. „Bylo mu deset, když jsem se 
rozvedla. V novém bytě, kam jsme 
se přestěhovali, mi Tom pomáhal 
se vším. Byl jako každý jiný v jeho 
věku. Volal mi, když se mu něco sta-
lo, rozuměli jsme si,“ vypráví Irena; 
po dvou letech od synovy smrti byla 
schopna dívat se na YouTube, kam 
jeho kamarádi umístili video –  
vzpomínku na něj. 

Co kluka, který má plány sám, 
s mámou i mladší sestrou, dostalo 

Naději a pomoc z psychické krize nabízí 
i sourozencům a dalším členům rodiny. 

Zajišťuje společná svépomocná setkání, 
individuální podporu, víkendové rekondiční 
pobyty, vzpomínkové akce a mnoho dalších 
aktivit. S nápadem založit sdružení přišla 
Martina Hráská, drobná tmavovláska, ekonomka 
a sportovní lektorka z Čelákovic. 

„Když mi v roce 2003 zemřel syn Ondra, 
měla jsem potřebu se setkat s rodiči, kteří to 

zažili a přežili. Hodně mi pomáhalo sdílení 
s maminkou, jíž zemřel v nemocnici syn tři 
týdny před Ondrou. Hledala jsem, jestli u nás 
existuje nějaké sdružení, kde bych mohla 
potkat i ostatní rodiče, ale nic jsem nenašla. 
To byl ten první impulz k založení Dlouhé 
cesty,“ popisuje, jak sdružení vzniklo. 

„Inspirovala jsem se trochu v USA 
a Německu. Ale jinak to byl krok do 
neznáma. Pomohly mi dvě kamarádky –  

Bibi Wildnerová a Alice Nejmanová, které se 
nebály do toho jít,“ říká Martina. Do povědomí 
Dlouhou cestu dostal dokument Olgy Sommerové 
Přežily jsme svoje děti. „Víc nás kontaktují ženy,“ 
poznamenává Martina Hráská a dodává, že i ony 
pak tvoří v Dlouhé cestě jakési skupiny. 

„Jiné věci spojují maminky, kterým zemřelo 
čerstvě narozené miminko, jiné ty, jejichž dítě 
zemřelo při tragické nehodě nebo dobrovolně. 
Snažíme se pomoci všem,“ říká autorka sdružení. 
Nápady na většinu projektů, které v současnosti 
probíhají, vzešly přímo od matek. Třeba Barevný 
anděl. „Při něm se finančně a poradensky podílíme

na rekonstrukci dětských pokojů pozůstalých 
sourozenců. Je na místě poděkovat sponzorům, 
v této oblasti není lehké shánět finanční prostředky,“
přiznává Martina. Dlouhá cesta se zároveň snaží 
o zlepšení komunikace s veřejností, odborníky 
(policie, zdravotní personál), začíná iniciovat změny 
v zákonech a tak dále (Česko je např. jediný stát 
v EU, kde rodiče nemají právo na vydání svého 
miminka v porodnici, pokud se nenarodí živé). 

„V současné době se na nás s prosbou 
o podporu nebo pomoc obrací tak deset rodičů 
měsíčně. Časová období, která uplynula od 
ztráty jejich dítěte, se různí. Psala nám třeba 

maminka přímo z porodnice, kde jí zemřelo miminko, 
ale někdy se rodiče ozvou i po několika letech. Je 
to individuální,“ popisuje Martina a říká, že věkové 
spektrum klientů je 25 až 70 let. „Hodně těch, kteří 
se k nám obrátili o pomoc, se později stalo 
školenými laickými poradci. Ti můžou ve svém 
městě či regionu nezištně pomoci dalším rodičům, jež 
stihl podobný osud. Snažíme se tak dát dohromady 
lidi, které potkalo totožné neštěstí, s šancí se 
navzájem podpořit,“ připouští Martina, která prázdno 
po smrti syna vyplnila mj. Dlouhou cestou. Aktivní 
patronkou sdružení je herečka Jitka Sedláčková. 

www.dlouhacesta.cz

DLOUHÁ CESTA aneb Pomoc v bolesti
Občanské sdružení 
Dlouhá cesta 
je jediné svého 
druhu v Česku, 
které je primárně 
zaměřeno na 
pomoc pozůstalým 
rodičům. 

šla druhá rána: ve zprávách sle-
dovala šot o tom, v jaké fázi je 
šetření viny či neviny pořada-
tele závodů, kde se to stalo a… 
„Najednou šel záznam nehody. 
Viděla jsem popravu svého dítě-
te v přímém přenosu a sesypala 
se.“ Musela zůstat doma a tehdy 
údajně kdosi v její práci pronesl, 
že psychicky labilní zaměstna-
nec je nežádoucí. Od října 2011 
je samoživitelka bez práce; ta se 
v Mostě hledá těžko.

„Záměrně jsem si nechala Na-
tálčin mobil, ale měla jsem strach 
ho otevřít. Bojovala jsem s tím, 
že to je její soukromí. Trvalo půl 
roku, než jsem se podívala. SMS 
jsem chtěla vymazat, ale nedalo 
mi to a četla jsem ty poslední 
z patnáctého května,“ vrací se 
v myšlenkách štíhlá žena. „Další 
zprávy už ne!“ 

Natálčin odchod nesou těžce 
i babička, děda a bratr. Syn byl 
pro Blanku důvod, proč si nesáhla 
na život. „Máma našla Dlouhou 
cestu a nutila mě, ať tam zavo-
lám. Nechtěla jsem, ale nakonec 
jsem podlehla. Pomohli mi tím, 
že jsem o všem začala bez obalu 
mluvit s někým, kdo si prožil stej-
né věci. Třeba připravoval pohřeb 
svému dítěti. A pomohli i Filíp-
kovi úpravou jeho pokojíku,“ líčí 
Blanka s tím, že je v kontaktu 
s několika Natálčinými spolužač-
kami, představuje si, jak by dcera 
vypadala dnes, ale: „K pomníčku, 
který jí udělali kamarádi na cha-
lupě u našich, kam děti jezdily, 
půjdu letos prvně. Mluvit o Na-
tálce se už neostýchám a mluvím 
o ní ráda!“ 

Blanka našla sílu a jednou za-
stavila na místě, kde její dcera 
zemřela. Den co den nabírá další 
síly a v okolí sleduje -náctileté. 
„Tohle se nevyléčí, nezmizí, jen 
se s tím člověk musí učit žít. Jde 
to, ale těžce…“ ■

filozofickými věcmi, zajímal se
o styl emo, ale odsuzoval sebe- 
poškozování a nebyl okouzlen smr-
tí. To říkám proto, že lidé si s tím 
jeho odchod spojují. Tomíka těšil 
design, kreslení, móda. Byl veselý, 
měl řadu plánů. Chtěl být stylista 
a vizážista,“ říká Irena.

■ Láska může zabít
Měl dospělou duši. Zajímal se 

o věci, o které by jako dítě nemu-

Tohle se nevyléčí, nezmizí, jen se s tím člověk musí učit žít. Jde to, 
ale těžce,“ říká Blanka, která přišla o 15letou dceru.

NAJEDNOU SE 
ODMLČELA

Natálie
Příběh druhý: 

MĚL 
PLÁNY, 
TAK 
PROČ?

Tomáš

Měli jsme k sobě hodně blízko,“ říká Irena. Její 
syn zemřel v nemocnici na následky zranění...
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do kleští? „Našel si slečnu, měl ji 
rád. Terezka byla o čtyři roky starší 
než Tom, byla nadaná a milá. Tom 
s ní byl šťastný, ale taky se na ni 
hodně upnul…“ 

■ Chci, aby měl klid!
„Kolem čtvrté odpoledne za 

mnou přišla do práce ubrečená 
Tereza, že se u nás něco stalo. 
Pak přijel policista se zprávou, že 
Tomáš spadl z balkonu. Šílené. 
Pár minut před tím mu Terezka 
řekla, že se s ním chce rozejít. Byl 
už doma, když jí ještě psal SMS, 
že chce o všem mluvit. Z pokoje 
s balkonem poslal pryč Káťu, která 
se ptala, co mu je… Moc jsem si 
přála, aby to nebyla sebevražda! 
Vyšetřovatel byl citlivý člověk, 
řekl mi, že to byl zkrat. Já na ten 
balkon dva roky nevstoupila a pod 
ním jsem nebyla doteď. Nemůžu,“ 
popisuje žena, pro niž se zastavil 
čas. Další rok si moc nepamatuje, 
fungovala na úsporný režim: budila 
se s tím, že to byl sen, chodila do 
práce a plnila funkce mámy. 

„Nikomu nic nevyčítám. Chci 
jen, aby měl Tomášek klid. Víte, 
jak se mluví o dětech, které si sáhly 
na život, jak se hodnotí jejich blízcí. 
Dlouho mě mučilo, proč mi neza-
volal, šlo to řešit jinak. Dostavil se 
hrozný pocit, že ve mně neměl opo-
ru, jakou jsem se cítila být. Nevolal 
ani kamarádům, nikomu. Vše se to 
stalo tak rychle, bez varování.“ 

Obrnila se: o jistých věcech ne-
chce v zájmu sebezáchovy speku-
lovat, prostě neodvolatelně jsou! 

■ Vyrovnání? Nelze!
Irena vypráví o Tomášově po-

hřbu, jak složité bylo udělat ho 
jinak, jak se v rodině objevila na-
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Klidem v této situa-

ci. V době po úmrtí 
dítěte je člověk vel-
mi zranitelný, často 
nemá sílu prosadit 
své. Třeba kreslené 
parte.“

■ Myslím 
na ni denně

Truchlí, ale 
dnes jinak. Pláče, 
avšak umí už nechat 
i myšlenky odpočí-

INZERCE

 „Nevím, jestli je horší 
vidět své dítě umí-
rat, nebo se dozvě-
dět, že náhle ze-

mřelo. V prvním případě je stále 
malá naděje co kdyby, ale trápení 
a bezmoc je tu také,“ konstatuje 
36letá Dagmar Švédová z Brna. 
Ví, o čem mluví. Její Klárka ze-
mřela před třemi lety na nádor 
mozku. Bylo jí pět.

„Jednou v září syn Dalibor 
přiběhl do mého pokoje a říká: 
„Mami, Klárka nemůže dýchat.“ 
Jeli jsme k doktorce, ta nám dala 
čípky na laryngitidu a poslala nás 
do nemocnice na pozorování, 
protože dcera i trochu kulhala,“ 
rekapituluje období, kdy žila 
v Blansku a které zahájilo rodin-
nou tragédii. Čtyřletá holčička se 
dostala v brněnské dětské nemoc-
nici napřed na infekční odděle-
ní, ale po magnetické rezonanci 
přišlo resumé: rozsáhlý nádor na 
mozku a přesun na onkologii. 

„Lékařka mi diagnózu sdělila 
na chodbě. Nabídli mi čaj, psy-
chofarmaka a odešli. Bylo to těž-
ké,“ vzpomíná původní profesí 
zdravotnice, která s pláčem sle-
dovala holčičku přes sklo poko-
je. Hlavou se jí honily myšlenky, 
jak s ní bude mluvit o něčem tak 
závažném. „V té chvíli se zdálo 
být nezvládnutelné jít do pokoje 
a říct dceři: ,To bude dobré,‘“ po-
pisuje blondýnka a pláč se vrací. 
V nemocnici s dcerkou zůstat 
nemohla, doma čekal devítiletý 

vat. „Zodpověděla jsem si mno-
ho věcí. Chvíli jsem mohla být 
její průvodkyní, pak se rozhodla 
odejít. Člověk nemůže druhého 
vlastnit,“ vysvětluje Dagmar, kte-
rá se po smrti dcery přistěhovala 
se synem k partnerovi, s nímž 
má dnes 17měsíčního Martina. 
„Někdy je těžké, když pláču, po-
chopení okolí. Nemůžu nikoho 
nutit ke spoluúčasti, protože plá-
ču pro dítě, které bylo součástí 
mého života. Není dobré emoce 
potlačovat,“ zamýšlí se Dagmar 
s tím, že někdy to má těžké i okolí 
takto postižených rodičů, protože 
v nich nechce jitřit vzpomínky, 
neví na co se ptát, jak odvést po-
zornost. 

„Partner má z prvního manžel-
ství dvě malé dcery, bála jsem se, 
že setkávání s nimi nezvládnu. 
Zvládla! Postupem času také ak-

tivně spolupracuju 
s onkologickými pa-
cienty i rodiči těchto 
dětí, a to ve sdruže-
ní ONKA,“ říká 
Dagmar Švédová. Na 
otázku, jestli si nepřá-
la s novým partnerem 
holčičku, odpovídá: 
„Chtěla jsem kluka! 
Z holčičky jsem měla 
strach.“ 

Na Klárčin hrob 
nechodí. Je hrdá, že 
po dvou letech do-
kázala předat dcer-
činu urnu, jež je 

uložena u jejího po-
mníčku, který jí posta-

vil tatínek. ■

la stejně jako dřív, jen sem tam 
utíkala brečet. V září se od léka-
řů dozvěděla o nádoru, v říjnu, 
že její dcera zemře, jen se neví 
kdy. Vyhledala „čarodějku“, kte-
rá pomohla psychicky, dodala 
naději a ukázala cestu k důstoj-
nému soužití. 

„Klárka měla zasažené cent-
rum chůze, plic a řeči. Postupně 
ztrácela hybnost. Jednou řekla: 
‚Těším se do nebe.‘ Věřím, že 
se tam dostala. Umřela v sanit-
ce, byla jsem u ní. Její plíce už 

nemohly. Tu dobu jsem ji dr-
žela v náručí a cítila uklidnění. 
Udělala jsem všechno, co jsem 
mohla.“ Byl červen 2009. 

Přišel posttraumatický stres 
a otázka jak dál. „Nesnášela jsem 
žádné živé děti – kromě syna. 
Vadily mi šťastné rodiny. Hodně 
mi pomohlo okolí a později i to, že 
jsem chtěla některé věci pochopit 
a studovala je, začala jsem spo-
lupracovat s Nadačním fondem 
dětské onkologie Krtek, s Dlou-
hou cestou a snažila se pomáhat 

řčení, že viník je ona, odhaluje, jak 
těžce nese bratrův odchod mladší 
dcera, že ona navštěvovala psycho-
ložku, jak za pár měsíců přišla krizí 
o práci a zase se zvedla atd. 

„Někdy jsem se bála, že málo 
truchlím. Měla jsem v sobě 
prázdno, děsilo mě, že nevím co 
cítit. Bolest jsem hromadila uvnitř. 
Mohla mi utrhnout srdce, ale nedá-
vala jsem ji znát. Nic už nebude ta-
kové jako dřív, ani já.“ Proto  začala 
hledat lidi se stejným osudem. 

Vše Ireně vnuklo založit službu 
pomáhající lidem v podobné situaci 
(jako absolventka gymnázia a so-
ciálně právní školy k tomu má cit), 
v tom souzní i s Dlouhou cestou, 
kde se stala laickým poradcem. 

„Nejhorší? Vyzvedla jsem To-
mášovu urnu, držela ji v náručí, 
jako když jsem si ho nesla z porod-
nice, ale teď byl přede mnou hrob, 
kam jsem ho měla uložit,“ říká 
Irena, která za synem na hřbitov 
chodí nerada. Má ho kolem sebe. 
„Dáváme se s dcerou dohromady. 
Bydlíme ve stejném bytě, celý jsme 
ho přestavěli a Kátě jsme s podpo-
rou Dlouhé cesty vybudovali nový 
pokoj. Ona to vnímá silněji, smrt 
bratra, který byl pro ni kamarád, 
vzor i autorita, na ni stále doléhá. 
Vyčítala si, že ho poslechla a ne-
chala v místnosti s balkonem sa-
motného! Uvažovala jsem o stě-
hování, ale mám strach, že bychom 
Toma definitivně odstřihly. Takhle 
je pořád s námi.“ 

Zní to cynicky – naštěstí jí věci 
související s řešením synovy smrti 
stavějí do cesty zajímavé lidi a vý-
zvy. „Mám jeho mobil, pár věcí 
a pochopila jsem, že v sobě měl 
bolest i zklamání, která neunesl. Ale 
to řešení nepochopím nikdy.“ ■

lidem v této situa-
ci. V době po úmrtí 
dítěte je člověk vel-
mi zranitelný, často 
nemá sílu prosadit 
své. Třeba kreslené 

dnes jinak. Pláče, 
avšak umí už nechat 
i myšlenky odpočí-

tivně spolupracuju 
s onkologickými pa-
cienty i rodiči těchto 
dětí, a to ve sdruže-
ní ONKA,“ říká 
Dagmar Švédová. Na 
otázku, jestli si nepřá-
la s novým partnerem 
holčičku, odpovídá: 
„Chtěla jsem kluka! 
Z holčičky jsem měla 
strach.“ 

Na Klárčin hrob 
nechodí. Je hrdá, že 
po dvou letech do-
kázala předat dcer-
činu urnu, jež je 

uložena u jejího po-
mníčku, který jí posta-

vil tatínek. 

Zajímají vás nevšední 
lidské osudy?

Chcete ušetřit 
a dostat nové číslo 
domů do schránky?

Objednejte si 
Týdeník Květy 

jednoduše pomocí 
SMS na číslo 

902 11. 

Tvar SMS: 
KVETY mezera JMENO 

mezera PRIJMENI 
mezera ULICE mezera 

CP mezera MESTO 
mezera PSC
Více informací 

na str. 20

Příběh třetí: 

BEZMOC, 
BEZMOC 
A BEZMOC!

Klára

syn. Dagmar byla rozvedená, po-
máhali jí rodiče a přítel. „Volala 
jsem mamince a partnerovi, že 
Klára umře. Nikdo to neřekl, já 
si vše poskládala!“ Informovala 
i Klárčina otce. 

V nemocnici s ní strávila 17 dnů. 
Jezdila 20 kilometrů tam, a když 
malá slečna usnula, vydala se zpět 
za synem. A ráno, než se dcera 
vzbudila, opět přijížděla do ne-
mocnice. Oběma dětem řekla, že 
je Klárka moc nemocná a může 
umřít. „Bylo bolestné slyšet dceru, 
jak při marném čekání na návštěvu 
tatínka říkala: ‚Táta mě nemá rád, 
protože jsem nemocná!‘ Plakala. 
Nikoho nesoudím, dlouho s námi 
nebyl, s dětmi kontakt omezil.“ 

■ Doma byla v bezpečí
Klárka chtěla z nemocnice 

domů. Mohla. Máma sice při-
šla kvůli ošetřování člena ro-
diny o post ředitelky pobočky 
komerční pojišťovny, ale měla 
dceru u sebe! Starala se o ni 
celé dny, vozila ji všude, jak to 
šlo. Děti sama obhospodařova-

Irena je statečná, musí! Synovy fotky si často prohlíží v Kátině 
novém pokoji, ale slzy se vkrádají dál...

Udělala jsem všechno, co 
jsem mohla,“ vzpomíná na 
nemocnou dcerku Dagmar. 
Někdy lidské síly nestačí...


