
Odkaz mého syna. 

/dopis do časopisu/ 

Dobrý den vážení, 

váš časopis odebírám již někdy od r. 1993 a vždy se na něj těším a přečtu jej od první až do 

poslední stránky. 

Chci vám povědět můj příběh a hlavně předat odkaz, který tady po sobě zanechal můj syn. Své 

vyprávění ovšem musím začít od začátku. 

Bydlíme celá léta v Doksech u Máchova jezera. Parta šesti chlapců šla od mateřské školky, 

přes základní až po vyučení spolu. I když se jejich cesty v dospělosti rozdělily, tak se kluci 

vždy, když se v Doksech sešli, setkávali. V r.2003 odešel následkem autohavárie Jiřík. Byl to 

velmi dobrý člověk a co hlavně - bylo mu 23let. Byl to hoch ze sousedství, kterého jsem měla 

moc ráda. Můj Pepík řekl, že je potřeba se z takových tragických odchodů poučit. 

Před dvěma roky mě můj syn zavolal, že mě řekne špatnou zprávu tak, abych se na ní 

připravila. Řekl, že zemřel Péťa / další ze šestice/ ve věku 29let, který po dlouholeté abstinenci 

chtěl jenom vyzkoušet drogu. Jenom tak, co to teď s ním udělá, když je naprosto čistý a o deset 

let starší. Další šanci nedostal. A opět můj Pepík, když jsme celou záležitost probírali, tak 

řekl, že je potřeba se poučit. Odchází nejlepší z vás Pepí, a kdo je další na řadě? Můj syn 

pokrčil rameny. Že to bude on - mě ani ve snu nenapadlo. 

V květnu let.roku jej hospitalizovali s vysokým krevním tlakem na metabolické oddělení FN 

Motol, kde ležel na jipce deset dní. Nepodařila se jim udělat biopsie ledviny/ tepenné 

krvácení/ a urolog nařídil konzervativní způsob léčby, což zapřičinilo jeho smrt.  

Jsem přesvědčená, že by můj syn chtěl, abych toto zveřejnila- už jenom proto, aby mladí lidé 

nepodceňovali sebemenší zdravotní problémy /neodsouvali je na později kvůli práci/ a také 

proto, abychom tak nespoléhali na lékaře. Oni jsou jenom lidi. Dělají spousty chyb a my se 

jim svěříme v domění, že nám pomůžou. V případě mého syna to bylo přesně opačně. Je 

potřeba se ptát - vyžadovat si a to důrazně komunikaci - spoupráci s lékaři!!! Nedat se 

odradit tím, že na vás nemají čas anebo se jim jednoduše do nějakého vysvětlování nechce v 

domění, že oni vědí nejlíp co pacientovi pomůže. Jsem naprosto přesvědčená, že kdyby mému 

synovi nastínili problémy, které vznikly a kdyby mu dali na vybranou, takže můj syn by řekl - 

operujte a dnes by tady s námi byl.  

On byl velmi dobrý syn, ještě lepší člověk a jedním slovem mimořádná osobnost. V české 

snowboardové asociaci bylo jeho jméno spjato s vynikajícím odborníkem a pohodovým 

kamarádem. Moc nám všem chybí. 

Děkuji předem za uveřejnění mého příběhu a jsem s pozdravem Jana Pomahačová. 

 


