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Jsou jich stovky
a tisíce. Rodičů!
kterým osud
nedopřál vidět dceru
nebo syna vyrůstat!
chodit do školy!
zamilovat se. Někdy
krutý konec přišel
nečekaně a rychle!
jindy pozvolna,
po zoufalém boji
s nemocí.
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Elliot Luby
i

Bolest v srdci je ale pokaždé
stejně pronikavá, ochromu-
jící a šílená. A lék, který by

ji zmírnil, bohužel neexistuje. V tu
chvíli platí asi jedině otřepaná fráze,
že rány zahojí čas. Ikdyž mamin-
ky, se kterými jsem měla možnost
se spojit, říkaly; že spíš, než zaho-
jí, otupí. Bolest v srdci jim vzala
i schopnost prožívat radost.
Dvě ženy, které mi svůj příběh svě-
řily, nesmírně obdivuji. Byly neče-
kaně otevřené, ukázaly mi fotky
svých zemřelých dětí ... Oči se jim,
stejně jako mně, ale neustále zalé-
valy slzami. Musím přiznat, že mě
tohle téma zasáhlo jako žádné jiné.
Určitě i proto, že jsem také matka
a nedovedu si představit, že bych
tak statečně dokázala takové tra-
gédii čelit.
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Ztratila jsem
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škrábnutí. Ještě pár dní žila na pří-
strojích, než navždy ve svých šes-
ti letech i se svým plyšovým slu-
níčkem odešla," vypráví Jana. Už
v nemocnici jí prý lékaři nasadili
antidepresiva a prášky na uklidně-
ní, které dokázaly potlačit spous-
tu pocitů a pomohly ve fungování
a péči o mladší, zraněnou dceru.
Doma si nikdo z rodiny nechtěl
připustit, že Kláru ztratili. Jana
doufala, že je dcera ve škole ne-
bo ve škole v přírodě a že se vrátí.
Zmítaly jí pocity prázdnoty, veli-
kého stesku a nespravedlnosti.
S manželem to prožívali podob-
ně, dokázali o všem mluvit, semkli
se a jeden druhého drželnad vo-
dou. "Pomohla nám podpora ro-
diny, přátel, psychologů a návštěva
žen z Dlouhé cesty. Ony také pro-
žily to co my. Poradily nám a řek-
ly to, co jsme potřebovali slyšet,"
svěřuje se Jana. A kdy zase zača-
la mít radost ze života? K lepšímu
se všechno obrátilo ve chvíli, kdy
zjistila, že je těhotná. "V létě se mi
narodi syn a doma to zase ožije,"
těší se Jana a s ní celá rodina.

semkla."
JA1fIl~')

"Tragédie ná

květinka, ale že si kolem sebe
umí zjednat pořádek, jak s dětmi, .
tak s nimi," usmívá se maminka.
Klára byla i pohybově nadaná, už
od roku chodila na taneč!<y, poz-
ději na aerobik a gymnastiku, za-
jímala se o malování na počítači
a chlubila se, že na něm umí víc
než maminka. Poté, co do rodiny
za pár let přibyla další slečna, by-
la nadšená, že má sestřičku Nelu.
A přestože se spolu občas doha-
dovaly a přetahovaly, nedaly jedna
na druhou dopustit. Dojemné bylo
jejich každodenní shledání, když
se Klárka vrátila ze školky nebo ze
školy. Skákaly radostí a objímaly
se ... A pak se blížily jedny Váno-
ce. Klára s Nelinkou nadšeně psa-
ly Ježíškovi o dárky. Moc se těšily
a nernohly se dočkat. "Když při-
šel Štědrý den, dostaly holky prv-
ní dárečky u jedné z babiček. Pak
jsme jeli k druhým prarodičům,
kde jsme chtěli strávit sváteční den
celá rodina pohromadě. Už jsme
tam ale nedojeli. Na náledí jsme
havarovali. Nejhůře byla zraněná

'1 právě Klárka. Bohužel to odnesla
její hlava, jinak na těle neměla ani

"Dcera Klára se narodila jako na-
še prvorozená, navíc byla i prvním
vnoučetem pro prarodiče, « vzpo-
míná Jana. Jako novorozeně do-
stala do postýlky žluté plyšové slu-
níčko, se kterým moc ráda usínala
Klárka byla klidná, krásná holčič-
ka. "Paní učitelky o ní ve školce ří-
kávaly, že vypadá sice jako něžná



POMOCNÁ RUKA
Mámy a tátové, které osobně zasáh-
lo neštěstí z největších, se s trápením
nemuseií potýkat sami. Kromě antide-
presiv, sezení u psychologů a psychiat-
rů jim můžou pomoct i lidé s podobným
prožítkem, kteří se sdružují v organi-
zaci Dlouhá cesta (www.dlouhacesta.
cz). Vyslechnou, sdílejí zármutek, pora-
dí s praktíckýmí záležitostmi. Konzultace
jsou diskrétní a zadarmo.
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Rostlinné látky představují již několik století v
mnoha zdravotních oblastech nenásilnou a přírodní
alternativu léků. Následujíci rostlinné přípravky
mohou pozitivně ovlivnit zvláště témata ženského
zdraví jako jsou krásné vlasy a pevné nehty,
ale i slabost močového měchýře a nervozitu.
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3x to pravé pro ženské zdraví
Pěkná kůže, silné vlasy, pevné nehty
Už se objevují jaro! Proto je nyní =--=-
obzvláště důležité napomoci kůži,
vlasům a nehtům po obtížné
chladné roční době zevnitř a
podpořít jejich regeneraci.
Přípravek Dr. Běhm" Kůže vlasy
nehty se díky jedinečnému
trojnásobnému výživnému komplexu devíti vzájemně
sladěných mikrolátek stará o pěknou kůži, silné vlasy a perne
nehty. Křemík obsažený v oxidu. křemičitém a zlatém
prosuhraje .důležitou mli JI .elastícítě a pružnosti kůže, .ale take
v pevnosti vlasů a nehtů. Vitamíny kyselina pantotenová -
biotin propůjčují vlasům hedvábný lesk a zpevňují nehty.
Zinek, železo, selen, měď a MSM posilují vlasy a nehty a také
pojivovou tkáň. Užívejte si i vy přirozenou krásu zevnitř
s přípravkem Dr. Běhm" Kůže vlasy nehty!

Silná pomoc při slabosti močového měchýře
Je to častý, ale většinou "tajný" >-

problém: slabý močový měchýř. ~
Zátěžová a stresová slabost močo- .=
vého měchýře je nejčastější for-
mou u žen. Při námaze, ale také
smíchu, kašlání nebo kýchání,
dochází kvůli oslabené svalovině
močového měchýře a dna pánevního k nedobrovolnému úni-
ku moči. Pozitivni účinek jader dýňových semínek na močový
měchýř je v lidovém lékařství znám již několik století. Díky
patentovanému výrobnímu postupu jsou látky obsažené
v přípravku Dr. Běhm" Dýňové tablety pro ženu více než
20krát koncentrovanější než v samotné dýni.
Přípravek Dr. Běhm" Dýňové tablety pro ženu posílají
nejen ženský močový měchýř a svaly dna pánevního, ale také
sebevědomi

Klid pro nervy ~ M!lČer!ka Jetní- ~
Stres, tlak na zvýšení výkonností, 42.5mgdl1lJ,é Ppi.,[; a ;;;

;§pracovní přetížení, ale i souk- -
romé neshody jsou často něčím
zcela všedním a mohou vést
k nervozítě, vnitřnímu neklidu
a napětí. Příroda zde nabízí zvláštní rostlinu, jež na nás má
uklidňující a uvolňující účinek: mučenku. Jedná se o rost:limrf
uklidňující přípravek, působící bez útlumu, nevyvolávající Zé..-

vislost, který se může užívat i dlouhodobě. Užijte si i vy
ný den bez napětí s Dr. Běhm" Mučenkou pietní, 425
dražé. Je to čistě rostlinný; vysoce koncentrovaný a velmi - -
snášený přípravek.

Ptejte se ve své lékárně po nových výrobcích Dr. Běhm" ověřeDimIita.
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Matýsek byl podle maminky

Lenky zdravý jako řípa, bez
problémů zvládl nástup do škol-
ky; svou první dovolenou u moře.
Měl rád auta, miloval dětská hřiš-
tě, zoologické zahrady ... "Osudný
den, 28. srpen 2008, začal oby-
čejně. Byla jsem v práci, manžel
doma s dětmi. Odpoledne jsme
všichni vyrazili na procházku
a na návštěvu k tchánovi. Matý-
sek vytáhl dědu na zahradu a my
zatím popíjeli kávu. Najednou se
rozezněl zvonek a objevil se děda
s Matýskem v náručí, na kterého
prý spadla houpačka. Vůbec jsem
nechápala, jak se to stalo," vyprá-
ví Lenka. Až poté zjistila, že dě-
da zavěsil dřevěnou houpačku

ho uvést do umělého spánku. "By-
li jsme zdrcení, ale stále jsme
věřili, že to bude dobré. Byl
na špičkovém pracovišti, dostával
ty nejlepší léky. Po druhé operaci
jim ale umíral, oživovali ho, do-:
.šlo však k poškození mozku.=plá-
če Lenka. .Věděli jsme, co přijde,
a nikomu bych to nepřála! S Ma-
týskem jsme se šli rozloučit. Pohla-
dila jsem ho a řekla: "Odejdi už!"
Asi za dvě hodiny malý zemřel.
Lenka ho chtěla ještě vidět a po-
přát mu, ať se tam, kde je, má dob-
ře. A pak do ní prý vstoupil klid.
Následující dny ale byly plné bez-
naděje, slz, ticha ... "Museli jsme
vybavit pohřeb, zajít do mateřské
školky a sdělit učitelkám, co se
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na kovovou tyč, kam se věší prá-
dlo, a ta se celá zrezivělá zřítila
malému ria břicho. "Hned se mu
udělalo špatně, zvracel. Naložili
jsme ho do auta a odvezli na po-
hotovost. Tam Matýska vyšetřili
a letecky přepravili do Motola.
Druhý den ho operovali. Vzpomí-
nám si, jak jsem se podívala na da-
tum 29. srpna na stěně a říkala si,
že dneska jsou synovi přesně.čtyři
roky a čtyři měsíce," vypráví mla-
dá žena. Lékař jim po operaci řekl,
že to může, ale nemusí dopadnout
dobře. Druhý den s nímí syn nor-
málně komunikoval, byl rád, že je
vidí, četli si knížky. Byl však hod-
ně unavený.Další den jim ale lé-
kař překvapivě oznámil, že se Ma-
týskův stav vý.razně zhoršil, začaly
mu selhávat játra a ledviny, museli
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přihodilo, vyslýchala nás policie,"
svěřuje se Lenka. Největší bolest
v jejím srdci pominula asi po ro-
ce, ale den jeho narozenin, svát-
ku či Vánoce jsou i po skoro třech
letech bolestivé. "Pomohl mi ná-
vrat do práce, starost o dceru, ro-
diče, sestra i jedna skvělá sousedka
li nás v domě," vzpomíná na po-
moc ostatních Lenka. S mužem se
jí však manželství rozpadlo. Měli
po té události jiný pohled na.život,
on chtěl další dítě, Lenka ne. ,;rchá-
novi jsem nikdy níc nevyčetla, sna-
žím se mu v řílavě odpustit, vím, že
to neudělal schválně. Po rozvodu
se ale nevídáme. Tím, co se stalo,
jsem doživotně poznamenaná, těšit
se ze života tak úplně už neumím,
ale drobné radosti si dovedu užít,"
zakončuje svůj příběh.
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Důležitá je víra, a to ne-
• jen v Boha. Člověk se nesmí

vzdávat pocitu, že to takhle nezů-
stane napořád, je potřeba doufat,
že se bolest zrnřrnf av srdci za-
se někdy-bude prostor pro radost
a spokojenost

2 Pomůže vypovídání něko-
• muLkdo bude naslouchat.

3. Objetí od nejbližších a vě-
• dOll'lí, že to všichni společ-

ně zvlá ou překlenout.
'JI Práce,u které se musí pře-
•••• rnýšlet, ale i nenáročná
manuální činnost.

Sezeníu fotografií zemřelé-
ho potomka, povídání s ním.
Komunikace s lidmi, které
stihl podobný osud.

., Vytvoření představo dítě-
I. ti, které tu už není. Můžete
si říct, že se na vás odněkud dívá
a nechce vidět mámu smutnou.
Na druhou stranu je ale dobré se
občas i vyplakat.

8 Je třeba dodržovat denní
• režim - jíst v obvyklou ho-

dinu, pečovat o sebe.

9 Pomůžou vycházky do pří-
• rody, sport, relaxace ...

1O Vypsat se z pocitů ne-
• bo si přečíst zajímavou

knížku typu Rodina po ztrátě dítě-
te (Ilona Špaňhelová), Tváří v tvář
smrti (Naděžda Špatenková),
Prázdná kolébka, zlomené srdce
(Deborah L. Davis),

• KATEŘINA POKORNÁ


