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Diagnóza – rakovina
(úvodní text k výstave)

Mnozí z nás se cítí bezmocní, mají-li se setkat s nekým, kdo musí žít s
rakovinou. Je to pochopitelné, nebot my všichni s touto diagnózou stále ješte
spojujeme jistý rozsudek smrti, který byl tomuto cloveku vyrcen. Náš cit nám
namlouvá: je to jen otázka casu, kdy to s ním bude tak daleko… Dríve nebo
pozdeji tomu neutece. Tento strach mohl být dríve opravdu opodstatnený, ale
je tomu tak ješte i dnes? Díky pokroku lékarského výzkumu není už tato
nemoc neporazitelná tak casto, jako tomu bylo drív! Presto slovo rakovina
vyvolává kdesi hluboko v našem nitru hruzu a blokuje nás. Dovedeme si
predstavit neuveritelnou tíhu, která dolehne vyslovením této diagnózy na bedra
nemocného cloveka. Všichni takovou situaci vnímáme, jakoby se týkala prímo
nás samých, jakoby ohrožovala i nás.

A práve v této težké chvíli nesmíme nechat jeden druhého na holickách!
Uvedomujeme si to a chceme se svého úkolu zhostit co nejlépe. Ve skutecnosti
však casto s nemocným zacházíme úplne jinak.

Výstava je pokusem sdelit moje osobní, více než dvanáctileté zkušenosti v
tomto oboru. Pokouším se prolomit ledy bezmoci mezi nemocným a jeho
okolím. Nebot , když už jednou dojde ke konkrétnímu setkání cloveka s
clovekem, zjistí najednou obe strany s údivem, že je toho tolik nevyrceného,
tolik, o cem by se dalo, nebo melo mluvit.

Za každou fotografií je konkrétní clovek, kterého jsem na našem oddelení
potkal a který s diagnózou rakoviny musí žít.

Bez výjimky považuji všechna tato setkání za velká obohacení nejen pro me
osobne, ale i pro celé okolí. Chtejí nás povzbuzovat a dodávat nám odvahu,
abychom se nebáli v duvere obracet jeden na druhého.

Petr Žaloudek, Víden, duben 2003.
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Paní Katka

„Myslím, že jsem touto diagnózou pretížena, je to na mne prespríliš, vzalo me to...
Jsem však už schopna požádat o pomoc,

kdykoliv  ji potrebuji!”

Tichá, do sebe uzavrená žena. Mela krásné ruce a oci, v nichž se odrážela její jemná
duše.
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Pan Franz
„Muj život sice visí na tenké nitce, ale moje vule je silná...“

Málomluvný, do sebe uzavrený pán. Bojoval a stal se z neho premýšlivý clovek.
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Paní Petra
“Moje dcera mi denne ríká: ´Vždyt  jsi zdravá!´ Mám tomu verit? Tahle diagnóza me

velice ranila…”

I tato paní bojuje. Diagnóza rakoviny ji šokovala a vyvedla z míry. Nemela sice žádné
velké plány do budoucna, žila proste a užívala si života. Života, ve kterém nebylo místa
pro utrpení a bolest a pro takovou težkou nemoc. Vždycky tomu tak bylo. Clovek si rád
zvykne na život bez starostí a utrpení. Je to jednodušší, než je prijmout jako výzvu a
vyporádat se s nimi. Cím více bereme své zdraví jako samozrejmost, tím vetší muže být
naše zklamání.
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Pan Rudolf
„Od té doby, co jsem nemocen, se všechno úplne zmenilo. Ani já už nejsem takový, jaký

jsem kdysi býval. Život se stal pochmurným … Mou hlavní oporou je moje žena.
Kdybych ji nemel, už bych tady asi dávno nebyl… „Bež k doktorovi – nech se vyšetrit –
delej s tím konecne neco“ ríká mi porád. „Ale já jsem jako ochromen, víte, jsem velice

rád a vdecný za to, že ji mám…“

Velmi slušný, jemný a trpelivý clovek. Nemoc je pro neho velikým utrpením. Ješte
dobre, že v této chvíli není sám!
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Pani Christine

„Myslím, že od té doby, co jsem se dozvedela, že mám rakovinu, jsem ješte porád v
šoku. Prišlo to tak najednou, neocekávane, tak prekvapive, presne na samém pocátku

mé nové vzrušující práce. Moje práce byla i mým koníckem, venovala jsem se plne
jedné charitativní cinnosti.

Tato aktivita me nesmírne bavila, delala jsem to velice ráda a odpovídalo to zcela mému
zamerení. Ted  už tu práci delat nemohu. Chybí mi a cítím obrovskou prázdnotu a
samotu…”

Mnozí z nás už podobnou zkušenost udelali. Clovek se vrhne s nejcistšími a nejcestnejšími
úmysly do nejaké charitativní nebo sociální cinnosti, cítí sílu a energii a doufá, že podá
pomocnou ruku všem nemocným a trpícím a tem, kterí stojí na okraji spolecnosti. Myslí to
zcela vážne. A najednou z niceho nic, potká práve tohoto cloveka nejaká tvrdá rána, nebo
nemoc. Konfrontace s vlastním utrpením, ne s cizím, bývá casto ješte daleko bolestivejší a
neúnosnejší. Nést kríž druhého cloveka bývá pro nás lehcí, než ten vlastní. Avšak práve
vlastní kríž nás muže nejlépe naucit chápat utrpení druhých. Kdybychom dokázali sami
sebe prijímat se všemi svými chybami a bolestmi, slabostmi a nemocemi, dokázali bychom
se opravdoveji podílet i na utrpení druhých.
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Pan František

 „Jen se nevzdat nadeje…“

Tichý, uzavrený, ale príjemný clovek. Utrpení dlouze se vlekoucí nemoci ho však
poznamenalo. Avšak v jeho chabém tele plném bolestí se skrýval silný duch.



9

Pan Friedrich

„Mám fantastickou manželku, která pri mne stojí. Presto je mi jasné, že s diagnózou
rakoviny se musím vyporádat sám…”

Potvrzení diagnózy vyvedlo tohoto pána z rovnováhy. Velice pomalu zacíná znovu žít.
Spoluúcast partnera je v tomto prípade neobycejne velkou pomocí!
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Pan Günter
„Jiste, v hlave se ti promítá všechno možné a premýšlíš o tom, co bude dál, co se bude

dít... Nejenom proto, že se me to prímo týká a že se  porád ješte cítím mladý. Ale hlavne
proto, že mám malého syna, který krome me nemá nikoho...“

Co by bylo, kdyby... Všichni známe tento výraz. Co by bylo, kdybych byl zdráv, kdyby byla
pri mne ješte moje manželka, anebo kdybych alespon nemusel mít malé díte. Je to prece
hrozné, když se malé deti musí bezmocne dívat, jak se trápí a trpí jejich rodice a pritom se
strachem ocekávat, že zde zustanou sami. Prijímat skutecnost bez reptání je casto, ba
dokonce ve vetšine prípadu, to nejvetší a nejkrásnejší umení, jaké je clovek schopen vytvorit.
Není však mnoho tech, kterí to dokáží. Vetšina z nás jsou snílci  žijící v nereálném svete
– ve svete samého kdyby a pak  a pritom si neuvedomují, že skrytá krása všedního dne
mizí tak rychle, jako mizí tekoucí voda mezi prsty rukou, na nichž ulpely nádherné,
diamantum podobné kapky vody...
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Pan Erhard
„Není mi do smíchu. Od druhé svetové války bojuji se zdravotními problémy: strelná

rána do hlavy a po ní následky, z nichž nejhorší byla po celá desetiletí trvající
deprese… Nynejší diagnóza  „rakovina“ me vubec neprekvapila. V rade všech tech
nemocí, které me potkaly, je to jen další choroba… a kdoví, treba není zdaleka ješte

poslední. Už jsem si na to zvykl, žít se svými nemocemi.  Mezi všemi temito nemocemi a
svým životem jsem uzavrel jakýsi pakt na zpusob „modus vivendi.“Nemoce prijímám,
nemá smysl, abych se kvuli nim vzrušoval, chci si zachovat chladnou hlavu, abych se

dokázal koncentrovat na jiné starosti v živote. Život je navzdory všemu krásný a krátký,
nechci si ho nechat zkazit zbytecnými starostmi a frustracemi…“

Obdivuhodný clovek.
Navzdory težkému osudu
stále nachází ve svém
živote nové a nové
duvody být optimistou.
Za své aktivity na
pracovišti, ale i ve
verejném živote byl již
nekolikrát vyznamenán.
Jeho hluboká, ale taky
optimistická životní
filozofie stála zcela jiste
za všemi jeho úspechy i
za spokojeností, kterou
vyjadroval nejen slovy,
ale vyzaroval celou svou
bytostí. Dekuji Vám,
pane Erharde, za Vaše
svedectví a za Vaši
existenci!
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Pan Ernst
Nemoc ho pripravila o hlasivky a musel se proto bolestive ucit novému zpusobu

dorozumívání s lidmi. Nemohl najednou vyslovit ta nejjednodušší a nejprimitivnejší
prání – rec náhle prestala plnit svou dorozumívací funkci, i když jeho mozek a ústa byla

ochotna mluvit. Presto se naucil komunikovat!
Pan Ernst a hodne jiných lidí se dorozumívají ocima. Máme-li odvahu dívat se jim

prímo do ocí, budeme nejen rozumet, co nám chtejí ríci, ale možná v nich objevíme i
neco pro nás docela nového a neobvyklého, neco, co nás vnitrne obohatí.
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Paní Helga

“Co vám mám ríct? Musim neco ríct?!”
Odpovedel jsem: “Ne, samozrejme, že nemusíte nic ríct, to záleží na vás. V tom prípade

ale o vás musim mluvit já.”
Pusobila klidne, uzavrená do sebe. Když mluvila, mluvila velmi tiše a málo. Jakmile

však nekdo rekl neco legracního nebo vyprável nejaký vtip, vyklubala se z ní
neuveritelne veselá, vtipná a príjemná osoba.

Když jsem si ji chtel
vyfotografovat,
prišel k nám
znenadání její
manžel, který ji
vždycky doprovázel
na ozarování,
a rekl jí: “Proc se
neusmeješ? Vždyt
jsi navzdory
nemoci takový
radostný clovek,
úsmev k tobe
patrí…”

Když se na tuto
výzvu konecne
pousmála, uvedomil
jsem si, že má její
manžel pravdu.
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Pan Josef
“Když mi lékar rekl ‘máte rakovinu’, odpovedel jsem: “Dobre, a co ted  budeme

delat?”

Sportovec, který se naucil být vždycky fyzicky odolný. Nejen jeho telo, ale i jeho duch
byl práve tak fit. Je-li clovek ochoten prijmout nejakou situaci, získává tím príležitost

necemu novému se z ní naucit.
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Paní Clothilda

„Byla jsem s manželem 60 let vdaná, bylo to krasné manželství. Nedovedete si ani
predstavit, jak milý a pozorný byl manžel behem mého onemocnení a behem mého
pobytu v nemocnici. Znenadání umrel a já jsem mu nakonec nemohla jít  ani na
pohreb. Jeho smrt me težce zasáhla,bylo to ješte horší, než moje vlastní nemoc.

Presto jsem za všechno co se stane vdecná a snažím se žít dále.”

Vyvážená osobnost, príjemná, sympatická a obdivuhodná paní!
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Pan Friedrich

„ Být pozitivní a smát se je základním kamenem k uzdravování...“

Toto je výrok optimisty, který denne s úsmevem vcházel a opouštel ozarovací místnost



17

Pan Walter
Na mou otázku, jak se mu vede, jsem vždy dostal stejnou odpoved: „Díky, darí se mi

dobre, nemohu si stežovat.“

Jestli vypadá pan Walter na této fotce prísne, tak je to jenom tou  polohou vleže na posteli.
Byl totiž velice odevzdaným a jedním z nejradostnejších a nejspokojenejších pacientu,
které jsem kdy poznal. A to i navzdory jeho težké nemoci, která ho definitivne upoutala na
lužko. Jeho životní postoj a jednoduchost jsem velice obdivoval...
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Paní Gerlinda

Ve znamení duhy

„Ranní cervánky se probudily a ohlašují zacátek nového dne. Obrovská duha objímá
sveží, rosou pokropenou krajinu. Plnost života se

znovu, již pokolikáté, zacíná odvíjet.
Místo mého vnitrního rozjímání leží ješte v klidu, pohrouženo pod “strechou mého

sveta.”
Bystré oci mladé ženy se na mne dívají, nežné, prátelské, zahalené do zárící modre.

V nich se odráží svet duvery, jasné odevzdanosti a jemného optimismu.
Zdroj vecné obnovy – obštastnující dar Stvoritele.

Tak jako se duha vecne vyživuje z neustále se premenující a obmenující prírody, darí se
nám skrze nás, nebo skrze náš myšlenkový pochod, že se opatrne pohybujeme dopredu –
vecná premena.

Toto byly cástecne nekteré z myšlenek, které me doprovázely na samém zacátku
ozarovací terapie a doprovázejí me nadále.

V nich nacházím útechu a posilu k tomu, abych zvládla své utrpení s rakovinou.”
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Paní, která vyzarovala klid a radost. Stacilo vést s ní rozhovor mezi ctyrma ocima,
abych zjistil, že tyto rysy její povahy jsou odrazem jejího vnitrního sveta. Casem se naucila
prijímat život jako neco ne samozrejmého. Každý nový den byl pro ni darem a naucila se
radovat se z malých vecí. Takové bylo pro ni i ráno, které popisuje pri snidani se svou
dcerou. I ono pro ni bylo necím jedinecným a výjimecným. Snažila se být nekomplikovaná
a brát život tak jak pricházel – nekomplikovane – to bylo jeji motto. I me tento její postoj
velice zaujal a delal na mne velký dojem.
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Pan Rudolf

„Dík pomoci skvìlého týmu radioonkologické kliniky probíhá vše v naprostém poøádku,
bez stresu a se stoprocentní profesionalitou.  A tak vùbec nemám dojem, že jsem

nemocen. Jsem si jist, že terapie bude mít úspìch. Ještì jednou všem dìkuji!

Já Vám taky dìkuji pane Rudolfe za Vaši chválu a povzbuzující slova.



21

Pan Helmut

„Mysli pozitivne a žij vesele, tým na onkologii ti pomuže, jak jen muže...“

Vyrovnaný, velice príjemný clovek.
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Paní Alžbeta
„Dríve jsem bývala hodne na cestách, ráda jsem poznávala  nové a vzdálené zeme. Ted
se ucím sedet doma mezi ctyrmi stenami a využít pritom co nejlépe všechen volný cas,

který ted mám a cestování ho už venovat nemohu.”

Tichá, klidná a mírumilovná žena. Klid, který jasne a jiste vyzarovala, byl však tvrde
vybojován. Byl to klid vybojovaný kompromisem mezi její touhou na strane jedné a
prijetím vlastních hranic a omezení, zpusobených nemocí na strane druhé.
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Paní Danuta

„Když mi rekli, že mám rakovinu, zmenily se totálne
moje životní priority“.

Drobná žena, ale plná energie, otevrená novému životu.  Životu v jednoduchosti a míru,
životu, ve kterém mají duchovní hodnoty prednost pred materiálními.
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Paní Anita
„Sám to nezvládneš. Tvoje okolí, rodina, prátelé a tvá víra jsou velice duležité.“

Paní, ze které vyzaroval optimismus a radost ze života; velice silná osobnost.
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Paní Anna

“Život jde dál...”

Malá, drobná a jemná žena, ze které navzdory její nemoci vyzaroval pozitivní prístup k
životu.
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Pan Walter
„Jsem v penzi a teším se z malickostí, které mi život nabízí. Rád chodím na procházky

do lesa, v léte sbírám houby (taky je rád jím), velice rád poslouchám dechovku a
úcastním se všech akcí, které se v naší vesnici konají – nikdy se nenudím…“

Obdivuhodný a závideníhodný clovek.
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Paní Ernestina a paní Silvie

“Máme stejné povolání,  i když každá z nás bydlí a pracuje
na jiném míste.  Ale teprve díky této chorobe a náhodnému setkání v cekárne na

radiologické klinice jsme se
opravdu sblížily a poznaly se. Podporujeme se

navzájem a posilujeme tím jedna druhou.”

Jak se ríká, sdelená starost – polovicní starost, duležitý poznatek nemocných lidí.
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Pan Ernst

„V mládí jsem hodne sportoval (lehkou atletiku, fotbal, lyžování). Ve stárí podnikám už
jen menší výlety na kole (1-2 hodinové). Mám rád svoji rodinu a proto se s duverou

dívám do budoucnosti.”

Jeho láska k rodine a k lidem vubec, zcela jiste zpusobila velkou odezvu. Bylo nádherné
se s tímto clovekem denne setkávat a sledovat jeho vrelý vztah k dceri.

Výjimecne prátelský a príjemný clovek.



29

Paní Marie

„Život je presto všechno krásný, at se deje, co se deje.“

Vždy dobre naladená paní. Díky její pozitivní energii a její nekomplikovanosti vždycky
v cekárne vládla uvolnená, témer domácí atmosféra.
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Pan Alfred
„Muj Bože – na svete existují veci, a je jedno, jestli velké nebo drobné, které jsou ve

své podstate tak nevysvetlitelné, že se nedají rozlousknout jako orech...“

Klidný, velice príjemný a zajímavý clovek. Jeho nemoc a terapie se mu podepsaly na
hlasivkách. Setkání s ním mi pripomínala slova z bible: “Je cas mluvit a cas mlcet.”

(Kazatel 3,1-8)
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Paní Marie

„Moje životní zkušenost? S nárkem a stížnostmi to daleko nedotáhneš. Když se ale
smeju, hned se nejen mne, ale i mému okolí darí mnohem lépe.“

Prátelská a skromná paní, vyzarující klid a pokoj. Bohatství životních zkušeností a
moudrosti z ní prímo sálalo. Setkání s ní bylo pokaždé velice príjemné.
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Paní Margareta

„Moje motto bylo vždycky a je až dodnes: co se nedá zmenit, jednoduše prijímám a
nebráním se tomu.

Veselá, vyrovnaná a príjemná paní, kterou témer vždy na ozarování doprovázel nekterý z
clenu její rodiny.
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Pan Johannes
„Po operaci hlavy jsem si myslel, že zacnu pracovat za 6 týdnu, pozdeji, že to bude za

10 týdnu. Ješte pozdeji, když jsem se dovedel, že mám zhoubný nádor, jsem mel už
jenom jedno prání. Chtel jsem ješte žít a být se svou ženou a svými detmi. Doufám, že

dobrý Buh a Matka Boží mi pomohou vše pozitivne a radostne zvládnout.“

Tichý, nenápadný, velice prátelský a sympatický muž. I jeho nemoc prekvapila. Byl však naprosto
presvedcen a mel silnou víru, že nejenom jeho nemoc, ale celý jeho život je v rukou Božích.
Byl to hluboce verící krest an. V té své víre, duvere a odevzdanosti byl obdivuhodný.
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Paní Hana
„Od té doby co mám rakovinu se denne ucím odlišovat veci duležité od banálních.

Také se snažím zbavit
nepodstatných návyku a myšlenek.“

Hluboká, uzavrená osoba.
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Pan Norbert

« Rakovinu musíš prijmout, aby ses s ní naucil žít. Teprve ted  si uvedomuji, jak muže
být život krásný.»  Pak se otocí k manželce, která ho casto na ozarování

doprovázela:“Tvoje láska mi dodává sílu!”

Vyrovnaná a neobycejná osobnost.
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Pan Reinhardt
 V živote každého z nás jsou lidé, na které nikdy nezapomeneme. Mezi mnoha

pacienty, kterí zustanou navždy v mé pameti je i pan Reinhardt. Pred nekolika lety jsme
ho ozarovali, pozdeji jsem se s ním obcas setkával. Kéž o bohatství jeho osobnosti

promluví techto pár myšlenek:

Návod na prežití
Jeden filozof, který byl za války v koncentracním tábore, rekl: “Kdybych videl z okna cely
jenom zed , asi bych to
neprežil. Videl jsem
však i trávu a kvety,
které místy rostly ve
škvírách zdi...”
Podobne i já hledám v
mém každodenním
živote svou “trávu”. Na
dvore mého domu rostly
tri stromy. Dva z nich
museli pokácet. Na
jejich míste však
vyrustají nové malé
stromecky, které si
našly svuj životní
prostor mezi betonem a
asfaltem. Stací jim tak
málo k tomu, aby mohly
žít a být spokojeni:
trochu slunícka,
vzduchu a vlhkosti a jen
malý kousek zeme...

Svet zvírat

Obdivuji zvírata.
Nemají žádné nároky.
Když dostanou jídlo,
jsou spokojená.
Clovek? Ten musi mít 23
traktoru, tisíce raket a
všechno možné k tomu,
a stejne mu to nestací,
aby byl spokojený...
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Šneci

Když jsem nekdy v prírode, pozoruji šneky. Jsou sice velice pomalí (podle našich predstav),
ale vždycky se dostanou ke svému cíli. Jednou jsem mezi dva šneky položil kousek jablícka.
Meli jste videt, jak kmitali a jabko bylo najednou pryc...

Pohreb

Pred nekolika lety, poté, co mi rekli, že už mi mnoho života nezbývá, jsem pripravil vlastní
pohreb. Byla to zajímavá zkušenost! Nejdrív jsem si sice pripadal divne, jako kdybych byl
“kus veci” na prodej – kolik svícek, vencu, jaký model rakve atd. Od té doby mám však
klid. Žiji pro každý malý okamžik. Život je dar, který jsme dostali zadarmo, bez vlastních
zásluh...

Malé deti

Nejkrásnejší cinnost, které se venuji od doby co jsem onemocnel a byl poslán do invalidního
duchodu, je babysitting - hlídání detí. Moje družka organizuje tuto cinnost pro deti z
komplikovaných vztahu, pro deti, které mají bud  jenom jednoho, nebo žádného rodice.
Mám ted  hodne volného casu a tato cinnost mi pusobí velkou radost. Je to prímo zázrak
mít možnost pozorovat, jak díte roste, dospívá a ucí se mluvit. Mám spoustu krásných
zážitku. Aspon jeden z nich - po devíti mesících babysittingu si konecne jedna matka
chtela vyzvednout své “nechtené” díte. Když vstoupila do místnosti, její holcicka pribehla
ke mne a vrhla se mi do náruce. Rozplakala se a rekla mi: “Já te mám ráda”... Reknu
vám, že na svete není nic krásnejšího, než tohle. Ješte ted mi to vhání slzy dojetí do ocí.

Pane Reinhardte, já vám dekuji za vaše slova, za váš príklad, za vaši existenci.

(Když letos v cervenci pan Reinhardt zemrel, požádala mne jeho družka, abych tyto
jeho myšlenky precetl pri pohrbu, který si kdysi pred léty objednal. S radostí, ale i s

vnitrním pohnutím, jsem to udelal.)
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Paní Stefanie

„Být vdecný za život, vyzarovat z nitra!“

Paní, která se všemi lehce navazovala kontakt. Jakmile se objevila v cekárne, všichni
ožili. Okamžite se obrátila na kolemsedící pacienty a zacala se s nimi bavit. Nálada
cekajících se ihned pozvedla, byli veselejší, zkrátka jakoby se potkali starí známí.
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Pan Josef

„Musím si pospíšit, protože muj kumpán na me ceká v aute!“

Neríká se zbytecne, že pes je nejvernejším prítelem cloveka
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Paní Manuela

„Když me manžel po operaci vzal do náruce, objal me, a rekl: ´Tohle ted musíme delat
denne´. A já jsem vedela,

že to zvládneme. Behem ozarování si casto ríkám:
Ted  ti rakovino dáme na frak!”

Rozhodná paní, která cerpá sílu k boji s rakovinou z lásky svého manžela.
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Pan Herbert
Jestli si myslíte, že je tato fotografie naaranžovaná, tak se mýlíte! Seznámil

jsem se s tímto pánem zcela náhodou, když jsem prišel do nemocnice navštívit jiného
pacienta. Šli jsme spolu vždycky do salonku pro kuráky, abychom našimi dlouhými
rozhovory nerušili ostatní pacienty. Tento starý pán se k nám vždycky pripojil. Zapálil si
a vychutnával svou dýmku. Ze zacátku se do našich hovoru nevmešoval. Pozdeji s námi
zacal pomalu, ale pak casteji komunikovat. Šíril kolem sebe smes životní moudrosti,
neuveritelného bohatství životních zkušeností, skromnosti a inteligence. Pomyslel jsem
si: tohoto cloveka si
musím vyfotografovat,
abych si ho dlouho
udržel v pameti.

Byl to myslitel

a dobrodruh!
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Paní Helga
„Rakovina je jedním z nejvetších neprátel lidstva. Ale nepríteli, kterého znám, se
dovedu bránit. Bráním se tedy nepríteli jménem Rakovina, podobne jako jsem se v

dosavadním živote bránila všemu, co pro mne a pro muj život predstavovalo nebezpecí,
co mne ohrožovalo. Sílu k tomuto boji cerpám z mých detí. Z jejich objetí, z jejich

bezmezné duvery ke mne, z jejich casto nevyrknutého, ale presto signalizovaného a
srozumitelného: “Mami, my te máme rádi.”

Náš vzájemný vztah je od té doby, co víme o mém onemocnení intenzivnejší,
ohleduplnejší a vrelejší. V dobe mezi operací a ozarováním mne mnoho prátel radilo,

abych více myslela na sebe a ne porád jen na všechny kolem sebe. Pokoušela jsem se o
to, ale vubec se mi to nedarilo, delalo me to neštastnou. Je hezké mít pro každého cas a
vlídné slovo s vedomím,

že i ti druzí jsou v
prípade potreby po ruce.
Neexistuje žádný recept
na zdolávání rakoviny.
Každý si musí nalézt

svuj vlastní zpusob, jak
se s ní vyporádat.”

V živote jsou chvíle, kdy
je duležité udelat si cas
sám pro sebe. Clovek
potrebuje vnitrní sílu a
energii na zdolávání
každodenních starostí.
Clovek je však zároven
sociální bytostí. A proto
ho nic nedokáže ucinit
št astnejším, než vedomí,
že je zde pro druhé a s
druhými se sdílí. Toto
poznání je pro cloveka
samo o sobe zdrojem
radosti, spokojenosti a
zadostiucinení. Zároven
patrí mezi nejstarší objevy
lidstva. Št astný clovek,
který k takovému poznání
sám dospel. Blahopreji
vám, paní Helgo a dekuji
za vaše svedectví…
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Pan Petr

„Ucím se ted  videt každý nový den jako dar a delá mi to radost…“

Klidný, vyrovnaný pán, který casto pricházel na ozarování v doprovodu své
paní. Pro neho, tak jako pro mnoho jiných, jsou zdrojem síly a optimismu myšlenky a
moudrosti jiných lidí.
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Paní Heidi

„Mojí první myšlenkou po operaci bylo, že jsem
ješte svému manželovi a dvema detem

nedala dostatek lásky.“

.......výpoved  silné osobnosti
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Pan Rudolf
  (tento text je bez fotografie – jenom samotný text a na místo fotografie treba

napsat: Toto místo musí zustat prázdné...)

„Stále hledet s duverou a optimismem do budoucnosti. Budoucnost ješte mnohem
dusledneji  plánovat a zbývající cas v každém ohledu líp, avšak ne egoisticky,

využívat.“

I když jsem porídil hezkou fotografii tohoto pána, nemohu ji uverejnit, protože
se jedná o cloveka, který je verejnosti znám. Musím respektovat vuli pacienta a taky ho
chápu. Bylo pro neho duležitejší sdelit tyto myšlenky a zustat pritom inkognito, než
vzbudit v lidech reakci – „ach, to je prece ten...“
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Pan Franz

Ty nejneuveritelnejší, nejkrásnejší, ale i nejsmutnejší príbehy nedokáže napsat
nikdo lépe, než život sám. Poslechnete si ted  príbeh, který mi jednou po ozarování
vyprável náš castý host, pan Franz:

“Vcera se mi prihodilo neco, co me totálne vyvedlo z míry. Mnohem víc, než moje nemoc.
Když jsem cekal venku pred nemocnicí na tramvaj, pristoupila ke mne žena v mém veku a
zeptala se me, jak se dostane tramvají na jedno místo ve Vídni. Protože jsem to místo znal,
vysvetlil jsem jí to.
Podekovala mi, slovo
dalo slovo a zacali
jsme spolu hovorit o
n e j r u z n e j š í c h
tématech. Dovedel
jsem se, že podobne
jako já, i ona chodí na
ozarovací kliniku,
protože má rakovinu.
Rozhovor tak pro nás
oba dostal ješte
duležitejší podtón.
Když jsem se jí zeptal,
odkud pochází,
vyslovila jméno
vesnice a já jsem na to
rekl: “Už je tomu
dávno, co jsem v té
vesnici, o které
mluvíte, znal jednu
dívku, do které jsem
byl zamilovaný.”
Náhle se na me
podívala a vykrikla:
“Franz!” Otevrel jsem
oci a zvolal: “Marie,
to jsi prece ty, to
devce, které jsem kdysi
miloval!” – Predstavte
si to - po více než
padesáti letech jsem ji
potkal, a to tady u vás,
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na ozarovací klinice.” Jeho odpoved  ve mne samozrejme vzbudila velkou zvedavost, a
tak jsem se ho zeptal: “Mužete mi ríct, co se tenkrát stalo, proc jste se rozešli?” Odpovedel:
“Není to žádné tajemství, rád vám to reknu. Oba jsme tenkrát studovali, chteli jsme se
stát uciteli. Ona studovala krome pedagogiky i teologii, protože chtela pracovat jako
pastoracní asistentka a ucitelka teologie. Pozdeji se ale rozhodla vstoupit do kláštera a to
byl duvod našeho rozchodu. Potreboval jsem tenkrát dlouhou dobu, než jsem se z toho
dostal. Až mnohem pozdeji jsem se znovu zamiloval a oženil.” Na to jsem mu znovu rekl:
“Rekla vám, jak dopadly její životní plány?” “Ano, samozrejme, i mne to zajímalo. Studium
teologie úspešne ukoncila a stala se pastoracní asistentkou. Z kláštera však pozdeji
vystoupila a celý život zustala sama. Rekla mi, že tenkrát udelala falešné rozhodnutí, že
stále litovala našeho rozchodu a kdyby byla zustala se mnou, mela by krásnejší život...”

Když jsme o nekolik mesícu pozdeji pana Franze znovu ozarovali a jeho zdravotní
stav byl už velice vážný, rekl mi tato dojemná slova:

“Rakovinu, ten snad nezmenitelný osud, snáším se ctí a vší odevzdaností. Porád však
mám rád život spojený s nadejí, že se prece ješte alespon jednou stane neco hezkého. A
tahle nadeje mi pomáhá zmírnit horkost smrti ...”

Protože jsem paní Marii, o které mi pan Franz vyprável, taky znal, vedel jsem zase z
jejího vyprávení, že se pak casto po ozarování setkávali. Ona však už dlouho nežila,
po nekolika mesících zemrela. Pan Franz ji tedy prežil. Když jsem ho ale pozdeji, asi
rok po její smrti, vyfotil na tomto lužku, chýlil se už jeho život také ke konci a on se
pripravoval na odchod z tohoto sveta. Byl to velice príjemný clovek, i pacient. Navzdory
težké nemoci byl velkým optimistou. Nebyl v nem ani náznak horkosti nebo hnevu.
Byl se vším spokojený a smírený, všechno, co mu život pripravil, vždycky prijímal.
Snad práve proto mu loucení s tímto svetem – alespon já jsem to tak vnímal –
nepripadalo tak težké...
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Paní Gabriela
“Moje nemoc sebou prinesla i neco pozitivního,

více si všímám pozornosti, péce a lásky
mého manžela a syna.”

.
Syn si svuj pracovní den zorganizoval tak, aby mohl svoji nemocnou matku denne vozit
na ozarování. Byl to krásný obraz, který tito dva lidé svým vnitrním propojením nabízeli
svému okolí.



49

Paní Mirjana
„Nemela jsem žádnou volbu: nemoc mne postavila pred holou skutecnost. Neco jsem
udelat musela. Bojovat anebo se vzdát. Život jde dál, delám co mohu. Mám velice,

velice hodného a starostlivého syna. Dojímá me, jak se o všechno stará, organizuje…
Jsem tak štastná, že ho mám.“

Jako zlodej v noci prepadla zcela necekane tuto ženu její nemoc. Byl to šok.
Ten byl navíc umocnen i tím, že paní Mirjana je sama. Její manžel ji opustil a jediný syn
byl už dospelý a odstehoval se. Jakmile se ale dozvedel, co se mamince stalo, okamžite byl
u ní. Náhle se zcela necekane zmenil v silného muže, nežného, pozorného a soucitného
partnera, ochotného pomoci s címkoliv. Byl schopen být u maminky kdykoliv, prestože je
zamestnaný. Denne ji doprovázel k ozarování, protože by to sama nezvládla.
Byl to neuveritelne silný obraz, velice dojemný vztah. Svou neustálou prítomností zmírnil
její utrpení a strach, a zároven se stal jejím pevným pilírem nadeje a zdrojem radostí…
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Pan Jan  Ferenc

Na moji prosbu “rekni mi prece neco” se jen šklebil, zapálil si další cigaretu (je
retezovým kurákem) a potom dodal: „Co ti mám ješte ríkat?” Pak se zase usmíval… Pritom
jsme se spolu vždycky bavili dlouhé hodiny o všem možném. Když jsem ho zacal
navštevovat, mel jsem dojem, že se mu nedarí moc dobre a byl jsem ochoten za ním jezdit
tak casto, jak to jen cas dovolil. Tak došlo k bezpocetným návštevám: pred operací, po
operaci (má jich za sebou už více), doma, v hospode, v kavárne. A ted  musím priznat, že
pri každém z techto setkání se zastavil cas.

Neexistovalo nic, co by
me prinutilo naše
setkání zkrátit nebo
prerušit a jít domu.
Tento clovek nemyslí
na zítrek, ale umí díky
své težké nemoci
prožívat ted  - v
prítomnosti.
Tento clovek neví co to
je stres.  Druhého
takového cloveka
neznám! Bylo pro mne
pokaždé obohacující,
že jsem s ním mohl být.
Dekuji Ti Jane...
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Paní Andrea
Poté, co mi byla sdelena diagnóza „rakovina“,  jsem se sebrala a odjela na tri dny

pryc. Ujasnila jsem si, že nemá smysl ptát se „proc“, protože jsem na tuto otázku stejne
nenacházela dostatecne uspokojující odpoved . Roli tady hrála spousta vecí. Moje telo

prirozene zatáhlo za záchrannou brzdu. Telo, které doposud perfektne fungovalo, se
najednou vehementne hlásilo ke slovu. Presto jsem si  ríkala a ríkám i dnes: Hlavu

vzhuru – bud  silná –  vydrž!
S tímto prístupem se
mi darí sama sebe
oznacit za zdravou.

Mela jsem velké
štestí, že nádor,

který jsem mela, se
dal operativne zcela

odstranit. Proto
nežiji s rakovinou,
ale byla jsem na

rakovinu operovaná!
A to je velký rozdíl!

Nyní se snažím
vyporádat

s pruvodními znaky
chemoterapie

a ozarování, abych
zablokovala možnost
výskytu eventuálního
dalšího nádoru. Já
jsem tuto možnost
dostala, on už ji

dostat nesmí!

Zatížení touto
terapií zpusobuje, že
muj zdravotní stav

se nelepší ze dne na
den, ale že se muj
fyzický i psychický
stav ze dne na den
nepredvídatelne
mení. Podle toho
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také kolísá moje nálada – klesá a stoupá. A tak se snažím s úsmevem pozdravit každé
nové ráno a primet se k akceptování toho, co je nevyhnutelné – terapie a vedlejších

úcinku, které jsou s ní spojeny.

Ceká na me ješte tolik dní a tolik setkání s lidmi, které mám ráda. Tímto bych jim všem
chtela vyjádrit svuj veliký dík za jejich lásku, za jejich blízkost, za jejich energii

a podporu. Z nich cerpám sílu, odvahu a výdrž. To oni mi pomáhají držet hlavu vzhuru
a úsmev na mé tvári je jejich zásluha. Žít pro mne znamená milovat a být milována. Na

strach, který se zrcadlil v ocích mých nejdražších, nikdy nezapomenu. Jejich strach
o mne byl snad ješte vetší, než ten muj o sebe samu. Jejich láska a jejich strach o me mi

dodávají sílu.

I tato žena bojuje. Stejne jako ostatní byla šokována necekanou diagnózou. I ona se vnitrne
zabývá nejen svou nemocí, ale i svým vlastním životem a jeho smyslem, i  prioritami
v každodenním živote. Ackoliv se to muže zdát paradoxní a  muže to znít tvrde,  nemoc
muže být necím jako darem nebo milostí, v jejímž svetle clovek zacne rekapitulovat svuj
život a prehodnocovat dosavadní poradí svých hodnot. Silná osobnost, kterou jsem behem
ozarování denne srdecne vítal slovy: “Naše slunícko prichází!” Setkání s touto príjemnou
a veselou paní mi bylo prímo potešením.

Díky za vaše slova, paní Andreo!
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Pan Walter
„Je vždycky dobre, když má clovek po ruce nejaký vtip. A práve v této situaci hraje

humor životne duležitou roli…“

Nesmírne sympatický a veselý clovek. Každý den nás na ozarovací klinice pozdravil
novým vtipem, nekdy dokonce nekolika –  protože i nám všem smích pomáhal k

uklidnení a k uvolnení.
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