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zemřela rnatka
a do hrobu dáma,
srroty po ní
zůstatry...
Společnost se tomu dlouhá léta bránila,
a tak jsme se o tom naučili nemluvit. Když to
mělo přijít. někam jsme to odložili a strýti,
jen abychom u toho nemuseli být. Vesměs se
toho lidé bojí a mají z toho respekt, i když to je
přirozenou součástí našeho života a je t;, jať
mnozí správně říkají ta jedIná stoprócentÁí
spravedlnost. kterou v životě máme a na kterou
se můžeme spolehnout. Pokud jste to nepoznali,
mluvím o smrti,

Štěstí je jen muška zlatá...
Radost a štěstr jsou klásné pocity, ktele čIovek zaživa, ]e už
l,"_"]:l1|_1"j'*"", z.e tyto klasne okamžiky nefuVaji dlouho.Na oruhou stTanu zde mame §mutek a nesiestl, o kíerych byse nedalo Ťlcj, že isou krásné, ale jsou o to intenzivnějÁr a díou-hodobější. Méli bychom se naučií zít i s te*ito po.lw 

" 
,,,riii i"ploŽÍvat a piežlvat, protoze nakonec m"r"" a"iaáá t.e"erir.že to byl pnívě smutek, co nam v život" pri;;j;;;;il;r;-' *

citovtý prožitek.
o jeden tal<ovlý citovtý prožitek spojený se smrtí maminkv cp
s vamr chci podělit, plotože se domnrvám, ze práve temaíasmutku a smrti blízké osobyjsou pro nás klíčová.

Rakovina
Začaloto celkem nevinné, píed tremi lety, kdy nám maminkaoznámil4 že musr na operáci, protože ji riaSri neco v Utise. ŇeUvrato dobrá zprav4 ale uz lsme si na podo'b"é ;riki; ;Ó;ň;;i-jsme ii.až takovou pozórnosL. Vseie vs"r. 

"*á"irq r.ařiiřJřdozvěděli, že to něco v biišeje zhoubny 
"eao.,or,o 

,,áiťoiSil"
LyPu, r<tely plakticky nelze zastavit. odvezli jsme tedv-maminloldonemocnice adoufali, že to dobíe dop"a"á, i myZ |ir""-r""Jái-rr, co1o znamená. Okamžitě po operacil"rnu rn"r"Í"r.." , 

""*o.1-rucr navštívili a tam jsme se od doktola'dozvedert, ze marnlntuoperovali více než osm hodin a byli nu""ri;i 
" 
OiiÁ 

"a"irá"iivše, co bylo zasaženo nádolem a čo jeSte oÁt."nit Srá,liroo meUchuděrka od prsou az úplne dolů doioatinil i"i*"'l"Sie 

"r'j]
!9l" 

d9.b, "|l ]"i' pooperační stavy a situace ,, nemocniJi ii kd-,jse snažili, iak jen to šlo1 nám jasnó uka""iy Z" p"ma-Uv *.ei" 
r'

maminka zemirt, bude to doma vposteli,

1'2 l PraVý domácl časopis

ffi
Text:

Miloš ŠpTingl

t}'^rJ'
Tiustlacei
Anna Fialováchci zemřít doma

l: l:|:]'k" rydnech jsme si mohli maminku píevest domuao_oorrac]ho ošetřovanr a všem se nam moc ule\/ilo, Byli j;me
:1:l 1_e] 

e konecné zase doma, Jeji nav*, a"Á, 
"". "ÍJr,jri"-rPrcu Jeoru novou a velmi nelehkou 5ituaci, Jednoho dne, kdyjí,už bylo celkem dobře, nám suše a b"" 

"*oci 
o"r,a*lti, Zu .ipřej€ zemrlt doma a at ji shbíme, že ji n"n".rr"rn u ,"'z"iriiJ

okoIno Sri odVest d o nemocnice. Vše jsme samozrejme slibili,anjž jsme védéli, jat velky zavazek tim n" ."U" Uuiu.",-Oá-i"
1:o_y. ""- doma.nikdo neumie], každeho jsme Vzdy odvezlioo nemocnice, aby se tam o nej posTaTali, Nikdo z nás neye,l"l
..^"_T.l:1],f 

Ť:*é znamel! a jak bude probrhat, .l to ie práúJ'(en ol]vod, proa o tom plsi. ]iž mam ten prozitek bohuieiza - eboL a budu moc rad, když vam j"i .prortt"ár.oii, Jy.t" ,",na rozdl] ode me, moc nebáli-
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odcházení
Pán Bůh daíoval ma-
mince ještě celé tŤi roky
života, l.telé trávila
střídavě po nemocni-
cích, když jí dávali che- ,

motelapii a doma, kdy
se z těch chemoteíapií
zotávovala. po určité
době už chemotenpie
odmítla a začala nás
systematicky a souslav-
ně pŤipřavovat na svŮi
odchod. Nenechala
vůbec nic náhodě, kaž-
dý isme dostali nějal§i,
úkol, který jsme museli
po její smíti splnit. Čas-
to j síne ani netušili, kdo
jal§ý úkol má. Postupně
se loučila se sw,_foni

kamarádkami, necha]a
se vozit po místech, na kteIá měla kíásné vzPomínky, učila nás
vaŤit svá speciálníjídla a předávala stalé íodinné lecepty, kteíé
se naučila od své maminky ona, \
Bylo to smutné azároveň kíásné období, kdyisme spolu tlávili
hodně času. Celá Iodina §e scházela pod sebemenší záminkou,
jen abychom mohli být s naší mamuškou co neidéle. Díky sou-
časné medicíně a jejímu pokroku moNa maminka toto období
prožít bez bolestí a bezyýíazrLých omezení. Jen byla den ode
dne unavenější a doslova náil chřadla před očima.

Domácí hospic - andělé strážní
zatím jsme vše zvládali sami, jen s 1ékařskou radou apomocí
léků. zanedlouho to však nestačilo a my nevěděli, co a jak dál,
Maminka přestala chodit, ztratila chuť k jídlu a pití, obrátili
jsme se s žádostí o pomoc na domácí hosPic Nablízku, kde nám
vyšli vstříc a během několil<a málo hodin nám zaiistili vše
potřebné vcetně financi, Je to až neuvéřitel]lé, jak,,málo" někdy
stačí, abychom si mohli navzájem poináhat.
Hospic nám pro maminku dovezl polohovací postel, veškeIé
lékařské vybavení a ve spolupráci s ošeťujícím lékařem i ne-
zbytné léky na tišeníbolesti. zaměstnanci i dobrovolníci z hos-
pice pro nás byli jako andělé. Kdykoli se mamince přitížilo nebo
naopak ulevilo, jsme jim mohli telefonovat a sdílet nové situace.
Bylo na nich videt, že podobné situace nezažrvail popTve a přes-
něvědí, co dělají a co bude následovat, ale vše bylo velmi udské
a přátelské.
Měli jsme to štěsti že když k nám domů sestřičky z hospice po-
pívé přišly, maminka ieště vnímala a mohly si spolu popovídat
a pomalu ii na odchod připravit. To samé platilo i pro zbytek
rodiny, měli isme tisíce otázek a neuvěřitelný strach z toho, ia]<
to zvládneme, až smít pňjde. sestřičky u nás típělivě seděly celé
hodiny a odpovídaly a vysvětlovaly, až jsme se cítili připraveni.

umělé prodlužování něčeho, co už mělo samo skončit. věřte, že
tato rozhodnutí isou nejtěžší. Jde Přece o moji mámu, dloulrou
dobu jsem doufal, že se stane zázíak a ona se začne pomalu
uzdíavovat. Nechtěl jsem to být já, kdo íozhodne o tom, že se jí
přestane dávat um ěIávýživa.
Potom isem ale viděl, iak tam chuděIka leží, napojená na kapač-
ku, ktelou b}tostně nesnáší, a její pohled prochází skrz mě, jako
bych tam nebyl, a nereaguje na žádné podněty. Uvědomil jsem
si, že takoyýto stav není k žití. Tělo bezpolraýy dokáže žit rLé-
kolik týdnů, ale sestíy nám sdělily, že maminčin stav odpovídá
spíše několika málo dnům,
Jednou jsem měl neodb},tný pocit maminku vidět, naložil jsem
celou rodinu a jeli isme za ní. Ležela klidně v posteli a u ní se-
děla sesťička, Všichni jsme se u ní vystŤídali a každý ji chvilku
držel za ruku a něco jí povídal, i když onajen nehnutě ležela,
někdo se dokonce pomodlil, Z neznámého důvodu jsem si toho
večera vyměnil s neteří noční službu, chtělisem být s mamin-
kou celou noc sám. celý dům se pomalu uklidňoval aiájsem
si uvědomil, že se i maminčin dech zklidňuie a plodlužuií se
intervaly mezi iednotliv,iTni nádechy. Bylo mi iasné, že odchází,
že umííá. Nebyl to žádný křečovitý boj o život, byl to klidný
a pokoiný odchod na díuhou stlanu. Ještě isem naposledy
zachytil její téměř neznatelný nádech a potom přišeljeniemný
sotýa patlný \.i,dech, poslední v,ýdech,'při ktelém jsem se mod-
lil za maminčinu duši kteíá pIávě opustila ieií pozemské tělo.

A co dál?
Postupně isem svolal celou rodinu, abychom se mohli všichni
Iozloučit s naší milovanou maminkou. Na ladu sester z hospice,
které také přiiely, jsem zavolal doktorku prováděiící ohledání
mítv'ích, a než přijela, pustili jsme se do přípíavy těla na převoz.
Nikdy bych neřekl iak d,ůležitá tato faze pro mrre byla. Mohl jsem
toťž télo um}jt a obléknout podle sv,ých pŤedstav a podle ma-
minčina přání, která si věci do rakve již dávno sama připravila.
sestíy mi v tom opět pomáhaly a připlavili jsme tak máminku
najejí poslední cestu, Když přijeli pohřebáci, už skoío svítalo
a svíčka u máminy po_stele dohasínala. zbýValo maminku naložit
do rakye a odvést,
Dodnes nevím ploě ale
i tuto službu jsem ma-
mince nakonec musel
udělat §ám, vzaljsem
ji naposledy do náruče
a jako malé dítě, které
usne u televize, jsem
ji přenesl. Bylo to plo
mě velice bolestivé, ale
věděl jsem, že dělám
přesně to, co by chtěla,
Mohu ted s klidným
svědomím říci, že moje
maminka zemřela tak,
jak si přála - doma
v rodinném kruhu.

Maminka odchází
Když se zdravotní staÝ maminky zhoršil natolik, že isme u ní
museli být ve dne v noci, Iozdělili jsme si v lodině služby tak,
aby maminka nebyla nikdy sáma. sestry z hospice jezdily
na kontroly dvakrát denně. To už isme se dohodli, že mamince
nebudeme dávat v,_ý,živu do žil, píotože nám to připadalo jako
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