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příšernou r,teřinu nebo jiný osudo
qý úder. A]e čin manželů Koukalo
vých není laciné gesto. Upozornil
také, že Konto Bariéry které má za
sebou desetitisíce pravidelných při-
spěvatelů, velké dárce z řad česlgích
i mezinárodních firem i třeba stovky
velkorysých r,lítvarníků, je pŤiprave
no pomoci opravdu každému. Vždyt
kladně qrřízených žádostí jsou roč
ně tisíce...

oBYčE.rNÉ DNY
paní Monika si dál drží kontakt se
Svým zaměstnavatelem, trochu
přes internet pomáhá, a už se chvs
tá na částečný nár''ral Vi že ani jí,
ani synovi by neprospěla izolace od
světa. Chystá pro Péfu lázně, reha-
bilitace, už se spojila s mnoha pro-
fesionály, aby další 6ídny, měsíce
a roky přinesly klukovi co největší
zlepšení. Jaká mohou být? To nikdo
neví, medicína píichází s novými
možnostmi každý den. Ale i tak to
bude těžké.,,

Na stránkách našeho časopi
su jsme mnohokrát otiskli příběhy
těžce postižených, které výrvalost
a nekonečná pomoc okolí dovedly
až k téměř samostatnému živoťu, ke
vzdélání, ke štěstí. Nebojíme se toho
slova, protože ono vůbec nemusí
znamenaf r,lihru r loterii.

Co byste, Moniko, nyrí považova-
la za štěstP ,,Chtěla bych, aby niim
zůsta]o tolik přátel a podporovatelů.
Jenom tady u nás, ve Smečně, máme
takovou podporu, že jsem si to ni
kdy nedovedla představit. Ale h]av
ní bude Péfuv stav už začtrÉ lépe
dýchat, kl,sltk potiebuje jen na noc.
Musí i cvičit, i kfiz ho to trochu bolí.
\šechno jde pomalu a on pochopitel-
ně nemá trpělivost dospělého. Před tři
člvrtě rokem ho v nemocnici připra-
r-orali na ovládání vozíku jazy,kem,
dnes to rlpadá na joystick, zítla,..?
Zdá se, že bude moci i sedět. Jsem
a budu šťastrá z každého zlepšeníl'

Žaani- z nás neví kdy ho potká
pitomá vTeřina. Nebezpečí světa nás
mohou zaskočit doslova i doma. pak
není rozhodujícíjen péče a um léka-
řů, pak se objevívell<5i otaznk - zi-
stanu na svou bolest a bezmoc sám?
Paní Monika oteťeně pííznává, že

jsou chvíle, kdy by nejraději všechno
vzdala. A]e neudělala to. A my víme,
že i kvůli té obrovské solidaritě, kte-
rou zažívá, to nakonec nevzdá. Ni-
kdy. o
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Uhel pohledu
Skončib léto, čekd nds jíž jen Lo

babí, z cjcluctlené zbp1lo pdr clnů,
které nec,l,tcitldnre nc \hnoce. Doucl
lend je úžastlý čcs, no tnaílu mrirn
ctilťonrctické clzncimení nepiít o tll
trosťi o nc lelefcnru|1 odpouidúttl
obutlkle jen rodině. Běhetn tíí dnu
člouěk zapon,teire nc sttesg, /tter,é

přeclchd,zelt1 odiezdtt, abg bt1l tzu,
čis{ stúl
\gstrlupít z rozje.léhcl ulcrki-r ušed
tlích dt,tu a hlauně pouinnosťí které
se ncrisrdle př,ípomúrují a před
nímíž neníúnikLt.,\ čosouý slres.
ncrltltrtltl, r rilA,/uPplli s1lotngnli lpnt
uanlí u tlouindcll. teleuizi... slt,l,lci

neg]CltíUa.

Tclk opraucltt nelze cllotthclcltlbě žít
.Ie tic;bcl si t,tclézt nějrrltoi-r ntcrlou
tndosl, ri hlauně píemýšlet o ťom,

lok ncr suět hleclúne. Dctuicl Brown
u jeclt,té ltnize píše,.\iěkdu slačí
ztněni[ perspekŤiuLl, cibg člouěk
spcttiil suětlcl;' I kclgž moje ldheu je
u ždt1 poloplnd, nikoliu prllop r dzdt td,

znouu jsetn si lelro slouo cluěí-ílct.

Stcílo tně hodně čosu ct úsílí napsat
,jeclen odborný č/cínek. Štěsti, ž,e

mdm hotcluo a mollu se uěltoucrt
ne;četnu jinétn, ,{ pok bglo uše jinak,
Koleggně, kter(l lctkcluých článku již,

napscllct i,lrnoho, mi to c,elé zkrití
zoualct ct clclpclrttčila překopctl, _{le

ttuědcltnila.jsnle si, že jí to ttlťtže btjt
tipltlě jc:clno a problétl,t l,lttdtt t,t,tít jd.

Ona nni nab(dlcl suoji racltt, z,kttše
nostOjejen nc nrně, zclcl jípříjmtt.
\ e, rhnittt n (,ílsuu{;nl sl/i sit lspin
tcké trrLrselrt cldt oprauít ltolcl
Douéztl,to dtl tlpraunt1, čekt, ztratit
ce,nné minulg. kdylž mttsím trclěIctt

tolik uěcí,_, Cesťott ionr jsern se:

ktťsně prošlcr. zpatli,L1 ttž na kc,lle.

mi uítr uldl ue. ulasech cr cíťilo jselnr

se jriko ktťl silnic, l\ prr/t jseiri
uclělala uše. ccl bglo potíebcl. Tctk

ktú.snějsent se projela!
Hleclejnle: julé úhlu pollledt.t ct júltlu
petspekŤiuLr. .*,:

Autorka je lékařka,

členka rady Konta Bariéry,

Mateřská táska.."
i nekanečná
odpověCnost
a práee. Jen
v podobnýelr
rodináeh vědí,
eo je najedneu
opravdu dů!ežiié
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