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TICHO SMRTI 
NESLUŠÍ 

Zvlášť  ted před Dušičkami si uvědomujeme, že čeká každého z nás. 
Neumíme však o ní mluvit, tématu se často vyhýbají dokonce 

lékaři. Přitom bychom si o smrti m ěli povídat už s malými d ětmi. 
O smrti jako p řirozené součásti života. 

Text: 	 Lucie Z ĺd ková 

Foto: 	 - 	 Michal Svá ček 

eset dětí, skoro ještě  batolat mezi » Nejdůležitější hřbitova, které je hned nad školkou. Je vidě t, že 
dvěma a čtyřmi lety se po jednom LJ . 

j e UY s tím to tu znají a mají svá oblíbená místa, oblíbené 
objevuje ve dve řích malého zahrad- stromy. Když p řicházíme na užší cesti čku, jeden 
ního domku. Chystají se na dopole- člověkem tady chlapec si vyleze na hrob, aby dosáhl pro spad- 

dní procházku. Než je jejich učitelky; kterým děti 
a ie ‚1, M 	+ IN epouziva1 . 

lý kaštan. Alžběta ho na to hned upozor ňuje: 
říkají „Mží" a „Dádo", všechny obléknou, stih- „Po hrobe čkách se co?" A dítě  hned s úsměvem 
nou ti první vyhloubit lopatkami docela velkou velká slova, řešit odpovídá: „Nelozí." Krásný moravismus z řejmě  
díru v mokrém bahně  na cestičce. Se zamazaný- 1 	'1 CUtUcUfli ved. pochytilo od Alžběty, která pochází z Uherské- 
mi kalhotami si tady nikdo hlavu ned ělá a děti ho Hradiště . 
výskají radostí nad svým dilem. Nechlácholit, Ptám seděti, proč  se na ty hroby vlastn ě  nelo- 

„Tak jdeme,” zavelí Mží, jinak Alžb ěta Slavík 1 L neslibovat, ze to zí. Chvíli je ticho, ale pak se ozve čtyřletá Matyl- 
Živá, jedna ze dvou průvodkyň  školky Cestička, da: „Protože jsou tam um řeté lidi." 
zřejmě  jediné školky na světě , která se nachá- bude lepší. Ríkat Děti však „umřeté lidi" zjevně  neděsí. Schová- 
zí na území h řbitova. Malý domek u severní i 	. veci tak, JCU J SOU, 

vají se za náhrobky; sm ějí se, hrají s průvodkyně- 
zdi Olšanských hřbitovů  v Praze d řív využíval mi „šipkovačku" s úkoly. Spíš než z mrtvých mají 
zahradník. Mobilnímu hospici Cesta dom ů , jenž ale dávkovat. « ony i paní průvodkyně  obavu z živých návštěv- 
školku dříve provozoval pro děti svých zamést- níků  hřbitova. Pokaždé když někdo kolem nás 
flanců, objekt nabídlo k pronájmu bývalé vede- prochází, se skupinka ztiší. Už se totiž stalo, že si 
ní Správy pražských h řbitovů . Dnes je Cestička lidé na dě ti stěžovali novému ředitelství, proto- 
samostatný subjekt a chodí do ní docela oby čej- že podle nich nemají na hřbitově  co dělat, jsou 
né děti z okolního Žižkova. S Cestou domů  však hlasité a běhají. 
spolupracuje nadále. „My si ale myslíme, že je správné, aby d ěti 

to prostředí znaly. A že je důležité s nimi mlu- 
Umřeté lidi vit o smrti. Vždyť  se týká každého z nás," dodá- 
Matylda, Meda, Miki, Jonáš, Sininka, Ferda, vá Alžb ěta, pro niž je smrt jedním z životních 
Sárinka, Vincek, Terezka a Míša se s výskotem témat. Je jednou ze tří zakladatelek organizace 
rozběhnou po prostranství v centrální oblasti Ke ko řenům, která iniciovala vznik Lesa vzpo- 
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Téma 

Matylda a Míša z lesní školky 

Cestička ze smrtí strach nemají. 

Zázemí školky je totiž p ř ímo za zdí 

pražských Olšanských h řbitovů  
ajejich průvodkyně  (označení „paní 

učitelka" se tady nepoužívá) s nimi 

o smrti a umírání ob čas nenásiln ě  
mluví. Pomáhají jim vtom i krásn ě  
ilustrované dětské knížky, které 

jsou dnes k dispozici. 

mínek, ekologického h řbitova v pražských Ďáb-
licích. Spolu s kolegyn ěmi se dnes věnuje také 
pořádání seminářů  pro veřejnost o smrti, prová-
zení pozůstalých a pohřbívání. 

Při práci s dětmi jí pomáhají i knížky. Dnes si 
vzala k ruce dvě : Když Dinosaurům někdo um ře 
od manželů  Brownových a O smrti smrťoucí 
od Pernilly Stalfeltové (ob ě  vydala Cesta domů). 
Dřepneme si na kraji cesty mezi hroby a spole č -
ně  si ukazujeme obrázek d ědečka s chlapcem. 
Na dalším obrázku už dědeček chybí. „Co se sta-
lo?" ptá se Alžb ěta hloučku dětí. „Umřel," odpo-
vídají ty starší, které povídání zaujalo. - ,,A proč  
umřel?" ptá se průvodkyně . „Byl stalej." Poví-
dáme si o tom, že neumírají jen sta ří lidé, ale 
i mladší, a dokonce i děti. Žádný děs se neko-
ná, je vidět, že tyhle d ěti o smrti neslyší poprvé. 
Za chvíli už zase vesele pobíhají mezi náhrobky.  

Když umře křeček 
Podle zakladatelky mobilního hospice Ces-
ta domů , typografky a autorky n ěkolika knih 
o smrti pro děti Martiny Špinkové se d ěti zhru-
ba kolem čtvrtého roku věku začnou na věci 
související se smrtí samy ptát. „Je to skv ělá pří-
ležitost, kterou bohužel mnozí rodi če propás-
nou, protože se toho tématu sami bojí," myslí si. 
To je podle ní také důvod, proč  řada lidí nebe-
re děti na pohřby příbuzných. „Je to chyba. D ěti 
by měly být u všech důležitých událostí, a tedy 
i na pohřbu. Jinak nemají Šanci se rozlou čit," tvr-
dí Špinková. 

Když se smrt vyt ěsní z rodinné komunikace, 
může to napáchat velké škody. Za číná to udrob-
ností. Třeba když dítěti zemře domácí zvířát- 

ko. Někteří rodiče jdou ve snaze dít ě  chránit tak 
daleko, že synovi č i dce ři koupí nového křeč -
ka, stejného, jako byl ten p ředchozí, aby se nic 
nepoznalo. Přitom smrt zví řete je podle psy-
chologů  nejlepší p říležitostí, jak si tuto událost 
poprvé prožít a seznámit se s ní. 

„Vzpomínám si na jeden p říklad ze své pra-
xe, kdy rodiče přivedli dívenku, která se najed-
nou začala chovat divn ě. Zhoršil se jí prosp ěch 
ve škole, nekomunikovala," vypráví psycholož-
ka Jarmila Klégrová z pedagogicko-psychologic-
ké poradny v Praze. „Když jsem s níotom mlu-
vila, p řišla jsem nato, že jí vice než rok zatajovali 
smrt babičky. Nejdřív tvrdili, že odjela do lázní, 
pak zase že cestuje. Dívka na to reagovala zm ě -
nou chování." 

Podobný příklad zná i Martina Špinková - 
z vlastní rodiny. Jejímu manželovi v osmi letech 
zemřel táta. „Nevzali ho na pohřeb a o tátovi se 
doma od té chvíle nemluvilo. I když za tím asi 
byl dobrý úmysl, snaha uchránit ho p řed boles-
tí, je to neš ťastné. Děti přistoupí na hry dosp ě -
lých, pochopí, že se nesm ějí ptát, zůstanou se 
svými otázkami samy a ubydlí se  nich osam ě -
lost a nedůvěra. Některé si mohou za čít v hlavě  
vytvářet fantazie, že smrt rodi če byla třeba tres-
tem za něco, co provedly," varuje Špinková. 

Ze stejného důvodu odborníci nedoporu čují 
s dětmi o smrti mluvit v eufemismech. Ne říkat 
„odešel", ale „um řel". Malé dítě  by se pak mohlo 
bát, že když maminka „odejde" nakoupit, už se 
nikdy nevrátí. Co je ale nejdůležitější: aby rodi če 
byli sami k tématu smrti otev ření. „Žádná dětská 
otázka by neměla zůstat bez odpovědi," říká Alž-
běta Slavík Živá. 
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M.tin Špni, 

Ožttě naza 
na konci 

Knihy o smrti pro d ěti mají podle 
vydavatelky Martiny Špinkové 
(Cesta dom ů ) pomoci nejen 
dětem, ale také - a možná hlavn ě  
- rodi čům, abys d ětmi o smrti, ale 
také t řeba o strachu, smutku a stá ř í 
začali mluvit. 

Magazín Pátek LN 

Nebát se ticha 
Pro některé dospělé je však právě  tohle nejtěž-
ší. O smrti nemluví ani mezi sebou. Tohle „smut-
né" téma se bojí nakousnout i senio ři a vážně  
nemocní lidé. Možná i to je důvodem, že ačko-
li 80 procent lidí si p řeje zemřít doma, povede 
se to jen zlomku z nich. Naprostá v ětšina Čechů  
(69 procent) umírá v nemocnicích nebo v ústa-
vech dlouhodobé péče, často po zákrocích, kte-
ré výrazně  sníží kvalitu jejich života jen proto, 
aby se o pár dní či týdnů  prodloužil. Myšlena je 
tím p ředevším velmi invazivní kardiopulmonál-
ní resuscitace, kterou by dobrovoln ě  podstoupil 
jen málokterý umírající. 

Na svobodnou volbu je však často pozd ě . 
Pokud č lověk nesepíše takzvané d ř íve vyslo-
vené p řání, dokument, kde popíše, jak si p řeje, 
aby s ním bylo nakládáno, kdyby byl nap říklad 
v dlouhodobém kómatu nebo trp ěl pokroči-
lou demencí, musejí se léka ři snažit jeho život 
za každou cenu zachovat (návod je k dispozici 
na stránkách Cestadomu.cz ). 
Často by však stačilo, kdybychom si o tom, 

jak si p ředstavujeme sv ůj odchod ze živo-
ta a pohřeb, mluvili se svými blízkými. A prá-
vě  to neděláme. Činí tak jen zhruba třetina lidí 
(36 procent), a čkoli o tom přemýšlí většina z nás 
(70 procent). Data pocházejí z výzkumu ve řejné-
ho mínění, které pravidelně  provádí Cesta domů  
ve spolupráci s agenturou STEM/MARK 

Lze si snadno domyslet, že za tím „velkým 
tichem" je strach. Bojíme se, že když se babi čky 
nebo dědečka zeptáme, jak si p ředstavuje svůj 
pohřeb, bude si myslet, že si její či jeho smrt p ře-
jeme. Bojíme se zeptat svých partner ů, protože 
jsme přece ještě  tak mladí. 

„Samozřejmě  že o smrti nejde za č ít mluvit 
zostra. Je třeba pozorovat jemné náznaky, t řeba 
když si starý člověk začne stěžovat, že ho už život 
netěší. Ptát se, co ho bolí nebo trápí, a naslou-
chat mu," radí Martina Špinková, která se doma 
stará o imobilního tatínka. Zdůrazňuje, že lidem, 
kteří doma pečují o své blízké až do jejich smr-
ti, se někdy vztah ke smrti prom ění. „Někdy je 
opustí strach, často jsou vd ěční za to, že moh-
li být spolu až do konce, ne jen smutní, že jejich 
blízký odešel." 

Bylo by krásné, kdyby si člověk mohl o smr-
ti popovídat nejdříve s blízkými. Skute čnost je 
ale často jiná: řada lidí se špatnou zprávu dozví-
dá od lékaře v neosobním prost ředí nemocnic 
a v chvatu. Ačkoli lékaři v průzkumech hovo ří 
o tom, že by s rodinou pot řebovali strávit ales-
poň  půl hodiny, realita je jiná: obvykle na to mají 
jen deset minut. A někdy i méně . 

Novinám Petru Zavadilovi, dlouhá léta zástup-
ci šéfredaktora Lidových novin, bylo 44 let, když 
šel na celkem rutinní operaci b řišní dutiny. Jeho 
žena, p řekladatelka Alice Zavadilová, čeka-
la na zprávu o výsledku zákroku doma se svou 
maminkou. Pouštěly si film, aby si ukrátily chvíli. 

„Pak už jsem to nevydržela a zavolala jsem 
do nemocnice," říká. „Dali mi jistého věhlas-
ného chirurga, nemůžu si vzpomenout na jeho 
jméno - a jsem tomu vlastn ě  ráda. A ten mi řekl: 
‚To je konečná, paní. To je celý posetý nádorem, 
metastázovaný. Budete se muset rozhodnout, 
jestli mu chcete prodlužovat život, nebo ne." 

Pár vět, které převrátily chod jedné do té doby 
obyčejné rodiny. Na svou bezprostřední reak-
ci na léka řova slova si matka t ří dětí nepama-
tuje: „Bylo to jako rána do hlavy, fyzický šok 
a bolest.' I když by se dalo spekulovat o tom, 
že ji lékař  snad chtěl ušetřit nejistoty, která by 
musela následovat, kdyby ji jen pozval k rozho-
voru do nemocnice, jistě  existoval lepší způsob, 
jak takovou zprávu sdělit. Informování po telefo-
nu však bohužel vůbec není výjimkou. 

Také Veroniku Hurdovou, známou na interne-
tu pod přezdívkou Krkavčí matka, nebo ť  tak se 
jmenuje její blog (a nově  i kniha), poslali léka ři 
z pražského Motola b ěhem operace jejího muže 
čekat domů . Řekli, že by tam nebyla nic platná. 
Několik hodin předtím spadl její manžel z výš-
ky čtvrtého patra a m ěl poranění po celém těle. 
Když odcházela, věděla, že mu jde o život. V šoku 
přesto lékaře poslechla. Vyžádala si od nich jen, 
aby jí ihned zavolali, kdyby se stav jejího muže 
zhoršil. 

Vydržela čekat n ěkolik hodin, ve čer se 
ale strach už nedal vydržet. Zvedla telefon 
a do nemocnice zavolala. Následující konverza-
ci popsala ve své knize Moje milá smrti, kterou 
nedávno vydala. 

„Jako první se do sluchátka ozvalo vzdychnu-
tí. Potom chtěl lékař  vědět heslo pro komuni-
kaci. Nemohla jsem si zaboha vzpomenout, ale 
pak jsem ze sebe vymáčkla: „Bábovka.., myslím," 
řekla jsem roztřeseným hlasem. 

Znovu hluboký nádech a výdech. 
„Paní Hurdová, je mi to nesmírn ě  líto, ale váš 

manžel zemřel." 
Veroniku Hurdovou, která v té dob ě  čekala se 

svým mužem třetí dítě , zaplavil pocit nesprave-
dlnosti. Proč  jí z nemocnice nezavolali? 

„Stoprocentn ě  věř ím, že mi nikdo z nich 
nechtěl ublížit. Ale cítila jsem neuvěřitelný kon-
trast mezi tím, že se mi změnil ve vte řině  celý 
můj život, a tím, že mi dokto ři osobně  a pak 
znovu i po telefonu říkali všechny ty ‚technic-
ké' věci ohledně  poranění mého muže. Neodsu-
zuju je ani v nejmenším. U čili je to tak ve škole, 
praxe se stovkami pozůstalých jim ukázala, že je 
lepší odvést jejich pozornost na fyzi čno, aby se 
nezhroutili. A možná i uchránili sami sebe. Jen-
že mě  v té chvíli vůbec nezajímalo, kolik tepen 
má Honza p řetrhaných nebo které orgány mu 
vypovídají službu. Zajímalo mne jen, jestli p řeži-
je. A bylo pro mne důležité, aby dodrželi slib, že 
mi zavolají, když se situace zhorší. Cítila jsem se 
zvláštně  podvedená," popisuje své pocity Vero-
nika Hurdová, jíž se b ěhem následujících let 
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Alžběta Slavík živá doprovází 

pozůstalé v organizaci Ke ko řen ům 

a v Lese vzpomínek a zárove ň  
působí jako pr ůvodkyně  v lesní 

školce Cesti čka. P ři rozhovorech 

s pozůstalými radí zdržet s 

jakéhokoli hodnoceni: Lidé hlavn ě  
chtějí, aby jim byl n ěkdo nablízku. 

Je dů ležité říct: ‚Jsem tu pro 

tebe.' Nehodnotit, ne ř íkat ‚To je 

strašné, co se ti stalo'. Nevhodná 

je jak tragedizace, protože ta vede 

k tomu, že č lověk hledá viníka té 

situace, ale i bagatelizace typu ‚To 

p řebolí' nebo ‚Zase bude líp'. To 

v té chvíli č lověku nepomůže." 

o smrti by ale lidé podle ní m ě li 

mluvit už za života. č ím d ř ív, tím 

líp. Ideální zp ůsob, jak zač ít hovor 

nap říklad s rodi či, je zmínit se 

o tom, jak by si on sám p řál své 

poslední chvíle prožít, jaký by 

mě l být  jeho poh řeb nebo kde 

by chtě l být  pochovaný. Dobrým 

vykopávákem" diskuse m ůže být 

podle Alžběty Slavík živé i kniha, 

film nebo poh řeb, který jsme 

navštívili. 

Téma 

podařilo přetavit smrt manžela v zážitek s hlu-
bokým smyslem pro její život a dnes o smrti 
přednáší (nap ř. na  konferenci TEDX). 

Já umřu, pane doktore? 
Lékaři u nás skutečně  nejsou vjednoduché pozi-
ci. I když je těžké si představit, jak se může stát, 
že nemocnice nespiní p říbuznému tak zásad-
ní přání, jako aby mohl být se svým blízkým 
v těžkých chvílích smrti, je pravda, že mluvit 
s nemocnými a p říbuznými o smrti je zkrátka 
nikdo nenaučil. Zatímco v Německu mají medi-
ci povinně  čtyřicet hodin seminářů , kde se to učí 
na modelových situacích, u nás je p ředstátnico-
vá práce v paliativní medicín ě  (medicína zamě -
řená na zlepšení kvality života nevylé č itelně  
nemocných pacientů) včetně  nácviku komuni-
kace povinná jen na Léka řské fakultě  Masaryko-
vy univerzity v Bmě. Jinde se medici s podobný-
mi otázkami setkají jen v rámci volitelných nebo 
povinně  volitelných předmětů . 

Není proto divu, že léka ři se „tomu rozhovo-
ru" někdy vyhýbají tak dlouho, až už není pot ře-
ba nic řešit. Pacient buď  zemře, nebo se odsune 
do zařízení následné pé če. Například do hos-
pice. Jejich pracovníci se pak nez řídka setkáva-
jí s tím, že jsou prvními, kdo s pacienty a jejich 
rodinami vůbec o smrti mluví. Stává se i to, že 
nemocní netuší, že jejich lé čba byla ukončena, 
že už nebudou žádné chemoterapie. Na vin ě  
jsou i rodiny. Zaměstnanec jednoho z hospiců , 
který necht ěl být jmenován, popsal případ, kdy 
syn přivezl do hospice maminku s vysvětlením, 
že jde o „zdravotnické za řízení", kde to bude 
„komfortnější než v nemocnici". 

Komunikace o smrti tak selhává na všech 
frontách. 

O změnu alespoň  na té nemocniční frontě  se 
už několik let snaží psycholog Martin Lou čka, 
zakladatel Paliativního centra v Praze. Se svým 
seminářem pro studenty objíždí České lékařské 
fakulty a učí mediky sdělovat nejtěžší zprávy. 

Svým student ům vštěpuje především to, aby 
si na rozhovor ud ělali dostatek času. Kolik to je? 
Zkrátka tolik, aby pacient a jeho rodina nebrali 
konec rozhovoru jako útěk lékaře z nepříjemné 
situace. Lékař  by také měl používat co nejmén ě  
cizích slov. „Nemá smysl sypat na člověka spous-
ty informací," upozorňuje Loučka. „Lidé v tom 
okamžiku vypnou. Je třeba dát jim čas a hlavně  
nebát se ticha." 

Psycholog odrazuje budoucí léka ře a sestry 
i od toho, aby pacienty chlácholili. Spíš je dob-
ré se ptát: Z čeho máte obavy? Co chcete, aby se 
teď  s dědečkem stalo? 

Špatnou zprávu o zdravotním stavu smí sd ě -
lovat jen lékař. Kdyby se Lou čkovi podařil jeho 
plán a v každé nemocnici by fungoval paliativní 
tým, jak je jinde b ěžné, byli by rozhovoru „o smr -
ti" přítomni i další lidé: psychologa sociální pra-
covník. 

Běž si zacvičit 
V jednom takovém týmu p ůsobí spolu s léka-
řem a psycholožkou i speciální pedagožka Pet-
ra Tomalová z Centra provázení. V prostorách 
Dětské kliniky Všeobecné fakultní nemocnice 
Praha a v D ětské nemocnici FN v Brn ě  jej pro-
vozuje Spole čnost pro mukopolysacharido-
su, nevyléčitelnou nemoc, jíž trpí n ěkolik desí-
tek dětí v republice. Pomáhají však i rodi čům 
dětí s jinými diagnózami a také rodi čům, kteří se 
musejí vyrovnat s odchodem p ředčasně  naroze-
ného dítěte. 

„Jsme s lékařem už při prvním setkání s rodi-
nou. On jim sdělí a vysvětlí diagnózu, my jsme 
tam proto, abychom rodin ě  pomohli se všemi 
praktickými věcmi, které s nemocí souvisí: t řeba 
najít pomáhající organizace v míst ě  jejich bydli-
ště," popisuje svou práci Tomalová. 

I když nemoci, se kterými se setkává nej častě-
ji, neznamenají okamžitý rozsudek smrti, rozho-
vory s rodiči jsou těžké, protože perspektiva není 
dobrá. Je t řeba rodičům sdělit, že stav dítě te se 
bude zhoršovat a syn či dcera se t řeba nedožije 
dospělosti. To, co říká o své komunikaci s rodi-
nami, se dá docela dob ře použít, i když nejsme 
sociální pracovníci a smrt nebo t ěžká nemoc se 
dotknou někoho blízkého. 

„Nejdůležitější je být s nimi tady a teď . Ztlu-
mit se, nepoužívat velká slova a řešit aktuál-
ní věci. Ne co bude za m ěsíc, za týden, ale co je 
dnes a může být zítra. Nechlácholit. Neslibovat, 
co nemůžu dodržet. Já jím nem ůžu slíbit, že to 
bude lepší, ale můžu slíbit, že tady budu a že zít-
ra zavolám. A pak to musím udělat," zdůrazňu-
je Tomalová. 

Seznam nevhodných slovních obratů , které 
U za svou praxi Tomalová od rodin posbírala, je 
celkem dlouhý. Několik maminek, jimž um řelo 
dítě, se jí například svěřilo s tím, že je lidé ut ě -
šovali: „Buďte ráda, však máte doma ještě  druhé 
dítě." Nebo: „Však budete mít ješt ě  další děti." 

„Jenže matka, které zem řelo dítě, truchlí prá-
vě  jen po tomhle jedinečném dítěti a nechápe, 
jak si někdo může myslet, že bylo nahraditel-
né jiným," vysvětluje speciální pedagožka, kte-
rá už zažila leccos. ]Teba p říbuzné, kte ří jedné 
mamince radili, aby proti žalu bojovala tím, že 
bude chodit cvičit. 

Když se ptám, co tedy p řesně  lidé v tak těžké 
situaci chtějí slyšet, Tomalová se smutn ě  usmě-
je: „Že jsme se mýlili." To jim ale říct nemůže. 
Naopak, věci je podle ní pot řeba říkat tak, jak 
jsou, ale dávkovat. „Aby lidé nem ěli dojem, že 
život skončil. Vždy je mezistupeň , kdy je co dělat 
- a na to se s nimi soust ředit." 

Upřímnou soustrast. A co dál? 
Příručky etikety jsou piné doporučení, jak rea-
govat, když někomu n ěkdo umře. Každý ví, 
že se na poh řbech říká „up římnou soustrast", 
ale málokdo ví, co dál. Je lepší d ělat, jako že 

16 



Knihu Moje milá smrti napsala 

Veronika Hurdová, známá pod 

svou blogerskou p řezdívkou 

Krkavč í matka, po smrti svého 

muže Honzy, s nimž práv ě  čekala 

t řetí dítě . Už název napovídá, že 

její vztah ke smrtí není podobný 

ničemu, co jste si o tomto tématu 

dosud p řečetli. K dostaníje 

na Krkavcimatka.cz . 

Magazín Pátek LN 

nic, nebo se ptát? Nebo je rad ěji nechat úpin ě  
o samotě? Nechme na tyto otázky odpovědět tři 
ženy, které se se smrtí osobn ě  setkaly. 

„Každý to asi má jinak, ale z osobní zkuše-
nosti - potratila jsem dít ě  ve čtvrtém měsíci 
těhotenství - mohu říct, že mě  těšilo, když se 
mě  někdo zeptal, kdo to byl, jaký můj syn byl. 
Protože s tím člověkem v sobě  nějak komuniku-
jete, zvykáte si na n ěj. Prostě  tu je - a pak najed-
nou není a člověk na něj nechce zapomenout, 
je za ten čas s ním vděčný," říká sedminásobná 
matka Špinková. 

Alici Zavadilovou a „krkavčí matku" Veroniku 
Hurdovou spojuje ztráta manžela. Ob ě  se sho-
dují, že klíčová je p řítomnost. To, aby se rodina 
a přátelé nestáhli, ale naopak tady pro vdovu či 
vdovce byli. 

„Nejhorší byl první měsíc po diagnóze," vzpo-
míná Zavadilová. „Trvalo asi měsíc, než se náns 
přátelé ozvali. Pak byli fantasti čtí, po celou dobu 
Petrovy nemoci se u nás st řídali, udělali si tabul-
ku a podle té nám nosili každý den teplé jídlo. 
Ale ten první měsíc to byl asi šok i pro n ě , prý 
vůbec nevěděli, co nám říct, jak se chovat." 

Manžel Veroniky Hurdóvé zem řel náhle. I ona 
s odstupem dvou let vzpomíná na pomoc své  

rodiny a přátel s vděkem. „Správní lidé za mnou 
chodili ve správnou dobu a nabízeli správnou 
formu pomoci. Kdybych se to snažila napláno-
vat hlavou, tak to líp nevymyslím," říká. Hlavní 
podle ní je nep řemýšlet nad tím, co je a co není 
vhodné. „Dělejte prostě  to, co umíte. Někdo umí 
naslouchat, někdo uklidí a navaří, jiný pohlídá 
dětí, další si vezme na starost organiza ční zále-
žitosti." 

A co jí vysloven ě  vadilo? „Když se někdo sna-
žil hledat ve smrti mého muže nespravedl-
nost. Když lidé pátrali, pro č  se to stalo právě  
jemu. Nebo výroky typu ‚Te ď  se musíš soustře-
dit hlavně  na děti'. Nebylo to se mnou v souladu, 
ale nem ěla jsem jim to za zlé. Mysleli to dob ře 
a snažili se pomoct ze svého pohledu, jak nejlé-
pe uměli," říká smířlivě . 

Snad krom ě  věty „Všechno zlé je pro n ěco 
dobré" (kterou skute čně  uslyšela Alice Zavadilo-
vá) je tedy dovoleno říkat vše. Až se rodiny naše-
ho p říbuzného nebo kamaráda dotkne nemoc 
nebo smrt, nep řemýšlejme tedy zdlouhavě , co 
se hodí říct. Mluvit není třeba. Zeptejme se, co 
potřebují, naslouchejme jim a hlavn ě  tu prostě  
pro ně  bud'me. 

« 

inzerce 

„Tak ne že bych se cht ě l snad n ějak vychloubat, 
nebo co. Ale taky jsem ješt ě  vyhrál krajské kolo 
v naslouchání ženám. No fakt - mám diplom." 
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