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Když slyším, jak si někdy stěžují lidé, které
v životě nic strašného nepotkalo, vytane mi na
mysli osud žen, jež se musely vyrovnat s nejhorší
tragédií, jaká může matku potkat. Se smrtí dítěte.

Sárka Polochová by o tom mohla vy- rodiče pak vzájenmě pozdě litovali, že spolu zůstala sama Kdo něco podobného neprožil,
právět dlouhé hodiny, i když raději nedokázali komunikovat dřív. nejspíš si to vůbec nedovede představit "PIvní
jen tiše vzpomíná a nechce drásat dny si člověk vůbec nedokáže připustit, že je
rány, které se ještě nezahojily. Ví, že BEZNADĚJNĚ SAMA to defínitívní stav, nevratná situace, že už nikdy

se nezahojí nikdy ... Ztratila totiž před devíti Dcerka byla nadaná, studovala na gymnáziu nebude nicjako dřív. Strašná představa Smrt
lety dospívající dceru, kterou vychovávala i v jazykové škole a pro pokračování ve stu- dítěte nelze přijmout srdcem ani rozumem. Pak
sama od dvou let. Tehdy byla přesvědčená, že diu si zvolila rakousko-české gymnázíum, pocítíte děsivou beznaděj, zoufalství a chcete
její život definitivně skončil. "Když bylo Alen- které ale bylo v Praze. Proto se rozhodly, se vším skoncovat Jenže mojí mamince tehdy
ce osm měsíců, odjela jsem s ní za manželem, že se z Ostravy přestěhují do Prahy. .Našla bylo čtyřiasedmdesát let ajsemjejíjediná dce-

který byl služebně v Afghánistánu. Žili jsme S d v ruk klín v • akové si .
v Kábulu, ale situace v zemi se stále zhoršova- jj e et S arna V e Je v t ove SItuaCI
la a po několika měsících se maminky s malý- li b V" Musit v it v dVI t (.(.
midětrnimuselyvrátitdomů,"vzpornínápaní ve ce ne ezpecne. USIe zaci neco e a .
Šárka. Na další rnisi už s dcerkou neodjela, jsem pro nás byt, ale jelikož to bylo v roce fa ... Snažila jsem se to všechno zvládat díky
po dvou letech se manželství rozpadlo, roz- 2002, kdy v létě vypukly povodně, nastěhovaly podpoře maminky, několika přátel, procházkám
vedli se a ona nastoupila do práce. "Vyrůstala jsme se až 11. září. Den nato Alenka tragicky a meditacírn v nádherné Praze a zejména díky
jsem bez otce a byla jsem přesvědčená, že to zahynula," zašeptá paní Šárka a v tu chvíli je práci, kterou mi nabídla dlouholetá známá. Ne-
s Alenkou zvládnu sama." Dceři se maximál- jasné, že už nemůže dál říct ani slovo. .Na víc malou oporou zejména v prvrúch chvílích mi
ně věnovala, s hlídáním pomáhala maminka. se mne neptejte, je to moje třináctá komnata," byl i Alenčin otec, kterého její smrt také hlubo-
Alenčin otec byl pracovně převážně v zahrani- Bylo jí šestačtyřicet, žila jen pro dceru, po ce zasáhla," vzpomíná paní Šárka na nejhorší
čí, neviděl se s dcerou téměř třináct let. Oba rozvodu jiného partnera nehledala, a tudíž chvíle ve svém životě. "Podvědomě jsem ale
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VŽDYCKY JE
TŘEBA SE NA NĚco

ZAMĚŘIT, tJ9)YŽ
JE TO ZPOCATKUNEREÁLNÉ

stále toužila po dítěti. Zažádala jsem o adopci
a absolvovala jsem už i psychologické testy,
ale bylo mi jasné, že v zájmu dítěte dostanou
vždycky přednost úplné rodiny. Dalším velkým
handicapem byl i můj věk. Ale já jsem dítě zou-
fale chtěla, protože jsem v tom viděla jediné
východisko pro další život. Nakonec jsem se
tedy rozhodla, že zkusím jinou cestu."

STAL SE ZÁZRAK
Byla to složitá situace, protože umělé oplod-
nění se u nás dělá u žen maximálně do osma-
čtyřiceti let, což paní Šárka dobře věděla. Byla
těsně na této věkové hranici a věděla také, že
může uskutečnit jediný pokus, a pokud otěhot-
ní, zůstane s dítětem sama. Netušila však, že
vyvzdorované štěstí, jež ji navzdory prožité tra-
gédii čeká, bude hned dvojnásobné. .Než jsem
nastoupila na kliniku, vyzkoušela jsem snad
všechny pověry, aby se mé tajné přání splnilo.
Skákala jsem na židovském hřbitově po jedné

noze okolo hrobu rabiho Lowa, chodila jsem
prosit k Pražskému Jezulátku a tak podobně.
Jedna kartářka mi sice rok po dceřině smrti
předpověděla, že budu mít dvojčata, ale tehdy
mi to připadalo tak absurdní, že jsem tomu
nevěřila," vypráví paní Šárka a na tváři se jí
objeví úsměv. ,,Avidíte, rozhodl to osud. Otě-
hotnělajsem, čekala jsem hned dvojčata, která
se narodila ve třicátém devátém týdnu, obě
děti měly skoro tři kila ajsou úplně zdravé. Od
té doby věřím na osud i na zázraky!"

NA MATURITNíM SRAZU
Po bytě na Barrandově, kde si povídáme,
okolo nás pobíhají pětiletá dvojčata Martinka
a Honzík, která své mámě vlastně zachránila
život. Zůstala s nimi čtyři roky doma, na pod-
zim se chystají do přípravné třídy základní ,
školy. A paní Šárka dává k dobru ještě jednu
úsměvnou historku okolo jejich narození.
Ležela už v porodnici, když jí volali spolužáci

z Ostravy. Slavili na Stodolní třicet let od ma-
turity a ptali se, kde vězí. Kdyžjim řekla, že
každým dnem čeká narození dvojčat, napřed
tomu nechtěl nikdo věřit a pak si nastávající
maminku brali jeden po druhém k telefonu.
.Loní v létě jsme měli sraz po pětatřiceti le-
tech, tak jsem vzala Martinku a Honzíka s se-
bou. Některé spolužačky už mají starší vnuky,
než jsou moje děti, ale co na tom záleží. Snad
jsem riskovala až příliš, ale v naší rodině máme
dlouhověkost v genech. Mamka má ve svých
dvaaosmdesáti letech z vnoučat velikou radost
a už teď se těší na jejich první školní krůčky.
Někdy spím pouze čtyři hodiny denně, abych
všechno v domácnosti zvládla sama, ale opět
žiju a mám chuť se po tom všem znovu smát."

PROBUDIT NADĚJI
V nejbližší době se Šárka chce aktivně zapojit
i v Asociaci dvojčat, kde se coby starší mamin-
ka může podělit o nejednu zkušenost. Za vše
vděčíjedné paní doktorce, která věděla, co se
stalo, a bylo jí jasné, že její touha po dítěti není
žádný rozmar. "Nemuselo se to podařit, i s tím
jsem počítala, ale kdybych svou poslední šanci
mít děti nevyužila, donekonečna bych si to
vyčítala." Není sama, komu zemřelo dítě, tako-
vých rodičů je víc. Když měla dvojčata přibliž-
ně rok, seznámila se Šárka s maminkou, která
přišla o stejně starého syna, jako byla její dce-
ra. S Martinou jí spojil podobný osud. I ona za-
čala znovu nejen novým mateřstvím, ale stala
se i spoluzakladatelkou nadace Dlouhá cesta,
kteráje nápomocná všem, kdo přišli o to nej- 2:J:s:!
dražší - o dítě. "Musím přiznat, že někdy jsem :;;:s.
z toho neustálého kolotoče po čertech unave- z
ná, Ale když mi Martinka řekne: «Maminko, ~

o
ty se k nám ale hodíš» nebo se Honzík nechá c;

oslyšet: «Marni, ty jsi hodná a moc ti to sluší,. ~
rázem zapomenu na únavu," dodává Šárka Po- ;g;

o
lochová "Snad můj příběh pomůže probudit >~

naději v ženách, které ji už také skoro ztratily. ~
Protože v životě vždycky zůstává nějaká šance, ~
ikdyž se zdá, že už nemáte na výběr." • ~
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