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reaguje na dárky i čtení z knžek,
známé prostředí mu dodává trochu
síly. I když malé tělíčko, které by to
lik potřebovalo zesílit, se ještě stále
učí nové situaci,

Kdy jste naposledy plakala, paní
Moniko? ,,Zrovrra včera. Nechtěl
jíst. Po dobrém ani po zlém. Přitom
tolik potřebuje kúdý kousek ener
gie. Utekla jsem nakonec do patra
a prostě plakala. Zbezmoci. A]e na-
konec se wátíte a zkoušíte to znolrr.
Stokrát, tisíckrát... a ptáte se, kdy už
to tjude trochu lepší..."

Rozlehlý dům je zatím ptný nej
různějších věcí; měsíce v nemoc
nici skončily vlastně jakýmsi stěho-
váním. A ještě není čas na dokonalý
úklid chystá se stavba r,litahu, in-
stalace závěsného systému pro po
hyb pacienta po domě, spousta
úprav. \šechno budou postupně
řešit profesioná]ové, protože dlou-
hý čas příprav na návrat umožnil
Monice talé skoro dokonalou ori-
entaci v tématu, kterému bychom
se všichni v životě nejraději ryhnu
li - jak trvale žít s těžhftn postiže
ním. Přitom sama ještě zdaleka není
v pořádku. Přišla o jednu ledvinu,

druhá snad bude dobrá, nehoda i jí
poranila míchu, ale chodí a věří, že
procházky s kočárkem budou nej-
lepší rehabilitace.

Seznam věcí pomůcek, úprav
i léků nutrých pro nor,li život je sko
ro ne]<onečný. A jejich ceny nejsou
syrnbolické, Jenomže, jak už jsme
říka]i, rodina funguje a tak se sest
ra tragicky zemřelého Péťova tatínka
obrátila o pomoc na Konto Bariéry.
Den poté, co Ťeditelce nadace napsal
česl<5i reprezentant v badmintonu
Petr Kouka] a - zatím tajně - ozná-
mil, že chystá svatbu s legendární
biatlonistkou Gabrielou soukalovou
a oba by chtěli proměnit svuj velký
den ve sbírku pro někoho opravdu
potřebného. A tak r,znikl další pŤí
běh, tentokrát krásný a skoro ne
uvěřitelný.

§VAT§A JAKo c!.|ARlTA
petrovi a Gábině se sňatek nakonec
úplně utajit nepodařilo, a]e sbírka
mezi hosty r,lmesla neuvěřitelnÝch
sto tisíc korun! Skvělý qisledek?
Popularita obou sportovců a jejich
unikátní gesto přinesly nečekané
pokračovtiní - dnes eviduje Kon

to Bariéry ve prospěch Péti kolem
tři čtwtě milionu korun a roste dál.
I(dyž přivedeme na toto téma Ťeč
s Monikou, oči se jí za]esknou a ne-
m:ůže než děkovat a děkovat, "vůbecjsem si to neuměla představit. A ne-
jde jen o peníze. Ozvaly se desítlql
lidí, někteří jen se slovy podpory
jiní s nabídkami pomoci i nejrůzněj
ších věcí. Jako bychom byli nějaké

Monika je tďehká rnladá žena,
}<terá Llmí plakat. ale urnť se take
zakousnout do hory problémů,
kterou před ni osud nahrnul.

hvězdy. Je to úžasné, ale já vím, že ta
naše sláva jednou pomine a přijdou
obyčejné dny... AJe na tohle nemůže-
te zapomenout do konce života. Lidé
jsou dobří..."

Znáte Martina Břeně? Deváťáka
ze základní školy v Lubné Sebrani-
cích? Ne? Tak pozor - tenhle kluk
se nechal inspirovat sportovní svat
bou a docela vážně se zeptal Konta
Bariéry, zdaby mohl ve škole pro-
dávat ve prospěch Péti legendární
červené nosy. Když dostal souhlas,
všechno projednal s ředitelkou ško-
ly a připravit lístečky pro rodiče
spolužáků. Vydělal tisíce, a dokonce
natočil, zrežíroval a poslal do světa
video, na kterém školáci z Lubné
povzbuzují malého pacienta k tré
ninku a r,rytrvalosti. Musíme do-
svědčit, že malý Petr má toto dílko
moc rád.

Tak se postupně sta]a pitomá \te-
řina impulsem pro obyčejné lidi, aby
uprostřed našeho trochu cyniclého
a jen na úspěch a výkon soustředě-
ného světa zcela samozřejmě uká-
zali, že zůstávají lidmi. Jak to napsal
Petr Koukal chtěli bychom pomoci
někomu, kdo neměl v životě ta]<ové
štěstí jako my. Skutečná slova spor
tovce, kteryi překonal rakovinu varlat
a dokázal se wátit do světové bad-
mintonové špičky. A k tomu ještě
organizuje prevenci pro muže. Jeho
STK PRO CHLÁPY užpočítázachrá
něné na desítky.

Možná si někdo řekne - to je hez
ké, a]e nám žádní slar,nrí sportovci
nepomůžou. A máme za sebou také

_ +,..9

na je dema, Pét'a po dlouhýe h měsícíe h v nemae nici rrkarnžitě pockřá[


