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dnešní doba si klade do centra své 
pozornosti především vzhled, úspěch 
a bohatství. spíše než matematika, 
rozvíjejí se různé „vědy“ a oblasti pR;
spíše než filozofie a vnitřní klid, hledá
se snadný lék, adrenalin či psychiatr.
Všichni říkají: nemám čas. ale co to ve
skutečnosti znamená? Znamená to, že

nikdo nemá čas, aby se věnoval mezilidským vztahům.
Zájem o povrch věcí pak rámují média, která nabízejí 
prostor především katastrofám, negativním zprávám 
a „zajímavostem“.
Nadace je denně ve styku s příběhy (ne)obyčejných lidí.
jejich osudy mnohdy zůstávají opomenuty, přitom právě
jejich nositelé by měli být hvězdami zpráv a pozitivními
vzory mladých lidí. jde o lidi, kterým pomoc druhým 
nepřipadá jako ztráta času.
My ovšem nechceme, aby tito skuteční hrdinové byli 
zapomenuti. proto jsme se rozhodli věnovat celé vydání
edice Otvíráme právě jim. Věříme, že tyto autentické 
lidské osudy dokáží odkrýt, kde vězí problém. prosím
proto, čtěte pozorně, čtěte až do konce. je důležité 
věnovat těmto příběhům čas. stejně jako novodobým 
hrdinům, kteří je píší.

Tereza Maxová

Editorial Vážené čtenářky 
a vážení čtenáři, 
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Příběh první: Mámě už jsem 
odpustila

„Vedla jsem nedávno takový zvláštní hovor s bratrem,“ vypráví Veronika
Kašáková. „Říkal mi: Víš, přemýšlel jsem o tom, co bych asi dělal, kdybych vě-
děl, že brzo umřu. Kam bych jel, s kým bych chtěl strávit ten poslední čas. A
vím určitě, že bych jel do domova… Jak jsem ho poslouchala, uvědomila jsem
si, že i když už pár let žiju sama, dodneška nemám nic jako svůj domov, útočiš-
tě, kam bych se mohla vrátit, uchýlit, kdyby se bůhvíco dělo… Vím, že jednou
ho budu mít a že si všechno, co mně chybělo, vynahradím se svými dětmi, ale
když se řekne „domov“, i pro mě je to pořád ještě tam.“

„Tam“ je dětský domov ve Vysoké peci
u chomutova, kde čerstvě čtyřiadvacetile-
tá Veronika Kašáková prožila patnáct let
života. přišla do něj jako čtyřletá se svým
o dva roky starším bratrem, protože ma-
minka už nebyla schopna se o ně postarat.
„pamatuju si jenom, že jsem strašně breče-
la a držela se bráchy jako klíště. Vím, že
jsem brečela po mámě, ale vlastně nevím
proč. snad že se mi stýskalo po tom kon-
taktu, nosívala mě na ruce, byla jsem tako-
vá její opička, ale pak už byla doma čím dál
míň. byli s tátou ještě skoro děti, když se
bráška narodil, mámě bylo šestnáct a táto-
vi o rok dva víc. Vůbec nebyli schopni se
dohodnout na nějaké výchově, máma byla
prostě mladá holka, která se ráda bavila,
táta zas nadšený sportovec… čím dál čas-
těji se hádali, až od nás táta odešel úplně.
Tohle vím z vyprávění, první vzpomínky si
vybavuju až z doby, kdy měla máma dru-
hého partnera, a nejsou vůbec hezké. pod
jeho vlivem spadla do drog a i když s ním
pak měla další dvě děti, už to s ní šlo je-
nom s kopce,“ vzpomíná Veronika.
Vlastního otce si vybavuje až z doby, kdy
za nimi přijel na návštěvu do domova.
„Netušil, že tam jsme, teta libuška, ředi-
telka domova, mi později vyprávěla, že
tenkrát přijel a začal křičet, jak můžou být
jeho děti v dětském domově… a ona mu

řekla: pane Kašák, ty děti nepatří do dět-
ského domova, a jestli dokážete, že budou
mít kde spát a co jíst, můžete si je odvézt.
ale táta si nás tenkrát nevzal. bral si nás na
Vánoce a na prázdniny, ale natrvalo ne-
chtěl… Zjistil, že nám v domově nic nechy-
bí – a my jsme tam opravdu byli šťastní.
Zezačátku jsem sice byla opravdu hodně
vyjukaná, ale velmi rychle převážilo to po-
zitivní – najednou kolem nás byly děti
a měli jsme si s kým hrát, najednou jsme
měli pořád co jíst, byla tam spousta hra-
ček, které jsme doma neměli… a vím, že
jsem byla vděčná i za tu postel, kterou mi
nabídli. ani s ostatními dětmi nebyl pro-
blém, než jsme s bráchou přišli, bylo to za-
řízení jenom pro děti předškolního věku,
takže jsme tam patřili k nejstarším. celý ži-
vot jsem si tam připadala jako na škole
v přírodě nebo na táboře, jediné, co mi va-
dilo, bylo, že nás někdy společnost ostat-
ních dětí odsuzovala. Nesnášela jsem, že
my, „děti z děcáku“, máme všichni stejný
tepláky a boty a na plavání stejný čepice
a ručníky a že nás podle toho poznávají
a házejí do jednoho pytle,“ říká Veronika.
„ale jinak to bylo fajn, tety na nás byly
hodné a hodně se nám věnovaly, takže pa-
radoxně když jsme jeli k tátovi, vždycky
jsem se bála a přála si, abych byla co nej-
dřív zpátky v domově. Kdykoliv jsme totiž



k němu přijeli, měla jsem z něj pocit, že se
najednou snaží dohnat nějakým způsobem
naši výchovu; žil v přesvědčení, že v do-
mově nic neděláme a vychovatelky jsou
tam jenom nějaký dozorčí, takže jsme se
u něj vždycky museli pořád učit a uklízet
a podobně. byl strašně přísnej a ráznej
a kolikrát mi přišlo, že si ani nevěděl po-
řádně rady, protože než aby mi něco v kli-
du vysvětlil, tak na mě hned začal kři-
čet…Dodneška z něj ten pocit mám
a pořád se ho trochu bojím, i když už jsem
dospělá.“
Kontakt s matkou neměla léta vůbec žád-
ný. „Naposled, když mi bylo osm, slíbila
tenkrát, že přijede na moje narozeniny. ale
už nepřijela.“
Veronika se s ní znovu setkala až v devate-
nácti.

Zůstanu tady
„Když jsem začala chodit do školy – první
dva roky jsme chodili do školy ve Vysoké
peci, od třetí třídy jsme jezdili do jirkova –
byla to hrůza,“ vzpomíná Veronika. „první
a druhá třída pro mě byly strašně náročné,

nevím, jestli nějakou roli sehrálo, že nám
máma nečetla a moc s námi nemluvila…
Měla jsem velké problémy s češtinou, se
čtením, psaním i diktáty, od první třídy
jsem měla trojky… ale tety v domově se mi
tenkrát hodně věnovaly, pořád jsem se
zlepšovala a na střední škole už to bylo
dobrý,“ říká Veronika.
po základní škole si vybrala předškolní
a mimoškolní pedagogiku. „Odjakživa jsem
měla vztah k dětem a ta práce, co dělaly
tety kolem nás, mi tenkrát ani jako práce
nepřišla, takže to pro mě byla jasná volba.
Dodnes jsem ráda, že jsem se takhle roz-
hodla, protože mě ta škola bavila a práce
s dětmi mě baví dodnes, myslím, že je to
nejhezčí práce, co může být.“
její život na „škole v přírodě“ dostal ránu,
když jí bylo třináct. „bráchovi bylo patnáct
a táta si ho vzal k sobě do prahy. Mě ne,
protože jsem ještě chodila do základní
školy a chtěl, abych ji dochodila v jirkově.
bylo to pro mě tenkrát hodně těžký,“
vzpomíná Veronika.
ale když jí v patnácti otec zavolal, že si ji
vezme k sobě, odmítla to. „bála jsem se
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ho, neměla jsem k němu takový vztah jako
k tetám v domově. je mi to líto, ale je to
tak. a pak, byla jsem čerstvě zamilovaná,
chtěla jsem dělat tu školu v Mostě, kterou
jsem si vybrala, a taky už jsem si zvykla, že
brácha v domově není.“
Takže zůstala.

Za svobodou
studovala střední školu a dařilo se jí. a do-
dneška si uchovala hezké vzpomínky, třeba
na Vánoce. „i tím, že to byl domov, se to
s vánoční atmosférou asi až trošku přehá-
nělo, ale já jsem to milovala. Všude vonělo
cukroví, někdy od září se připravovala be-
sídka a my jsme měli všichni na sobě svá-
teční oblečení, které jsme na tu besídku
měli celý rok schované, tety chodily v ša-
tech, k tomu spousta jídla a dárky… až
jsem pak jako dospělá mimo domov byla
trochu zklamaná, že to venku funguje ji-
nak, že když jsem byla sama, párkrát jsem
Vánoce pomalu ani nezaregistrovala.“
jenže jak přibývaly roky, sílila i potřeba žít
vlastní život. „V domově platí pravidla pro
všechny, je tam nějaký harmonogram dne,
který respektuje ostatní děti, a ten musíte
dodržovat, ať je vám osmnáct nebo šesta-
dvacet. a ten režim mi v osmnácti už tak
strašně lezl na nervy, že jsem se rozhodla
po maturitě odejít. Dneska je mi to trochu
líto, mohla jsem zůstat a ještě studovat,
protože se o nás hezky starali, ale tenkrát
jsem si nemohla pomoct. Od čtrnácti do
dvaceti let jsem měla přítele, velkou lásku,
ale až do plnoletosti jsem u něj nesměla je-
dinou noc přespat a každý pátek a sobotu
jsem musela být do půlnoci v domově.
Kolikrát jsem tetu prosila, aby aspoň jed-
nou… ale byla neúprosná. Taková jsou pra-
vidla, říkala, povolím to tobě a budou chtít

všechny. Nesla jsem to těžce, jako dnes vi-
dím, jak se všichni mí přátelé baví a já se
musím před půlnocí zvednout a jít do do-
mova a druhý den odhrabávat listí a zame-
tat sníh a vařit... a pak, když už mi bylo
osmnáct a chodila jsem na party s lidmi,
mezi které jsem chtěla patřit, jsem na to za-
se neměla peníze – kapesné v domově bylo
300 korun měsíčně a i když jsem od patnác-
ti chodila na brigády a snažila si přivydělat,
nikdy to nestačilo. a tak jsme seděli a já si
v osm koupila jedno pivo, ale protože ho
nesnáším, ještě o půlnoci stálo na stole ne-
tknuté. Utratila jsem dvanáct korun a ve
dvanáct šla domů… Tohle všechno vedlo
k tomu, že jsem se rozhodla odejít,“ říká
Veronika, ale hned přidává: „i když jsem se
tenkrát s tetami i strejdou hodně hádala,
vztahy máme dodneška skvělé, navštěvuju
je víc než svoje rodiče. Vždycky je strašně
ráda vidím a myslím, že oni mě taky.“

Jako Hurvínek válku
„Odcházela jsem s domova s naivní před-
stavou, že práce je všude dost, budu se ži-
vot jako modelka, začnu vydělávat, budu
mít krásný byt, prostě představovala jsem
si to jako hurvínek válku. a místo toho
jsem spadla rovnou na čumák,“ směje se
už dneska Veronika.
Odešla do prahy s kamarádkou, společně si
našly byt a nastěhovaly se. „ale vybraly
jsme si špatně, byl neúnosně drahý, nevy-
držely jsme tam ani půl roku. Všechno
jsem řešila za pochodu, byla jsem na to sa-
ma a ne všechno jsem věděla, dodneška se
spoustu věcí učím. Takže se mi taky stalo,
že jsem byla už rok z domova, ale vůbec
mě nenapadlo, že bych se měla hlásit na
nějakém úřadě práce… až mi najednou při-
šlo od zdravotní pojišťovny, že mám ob-
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rovský dluh, a já na to koukala jak vyoraná
myš… samozřejmě, že v domově nás na
tohle všechno připravovali a mluvili o tom
s námi, ale musím se přiznat, že v těch
šestnácti sedmnácti jsem byla myšlenkami
úplně jinde a všechno mi šlo jedním
uchem tam a druhým ven a pak jsem kou-
kala jak alenka v říši divů…“
Nastěhovala se k bratrovi, našla si práci.
„hlídala jsem děti v jedné rodině. Ta rodi-
na byla skvělá, pro mě i vzor, jak by měla
vypadat, a děti byly úžasný. Zažívala jsem
šťastné období, konečně jsem začala i vy-
dělávat a nějak žít…“
Znovu se zamilovala, její partner pocházel
z chomutova, ale v praze zdaleka tak spo-
kojený nebyl, a tak se s ním po dvou letech
vrátila do chomutova. „profesně to byl
krok zpátky, snažila jsem se v praze prosa-
dit jako modelka a začínalo se mi dařit, ale
nevadilo mi to zas tolik, protože
chomutov pořád považuji za svůj domov.“
Našla si práci ve školce, ale brzy zjistila, že
má docela jiné představy o tom, jak vycho-
vávat děti, a po roce ji opustila. a bohužel
nevydržel ani vztah.
V chomutově ale zůstala. „byla jsem zase
sama, ale blízko Vysoké peci a svým přáte-
lům, a měla jsem čas přemýšlet, co vlastně
chci…“
Nakonec ten čas věnovala psaní. Napsala
knížku o svém životě. syrovou, jak říká.
Ukázku poslala do všech možných nakla-
datelství, všude ji odmítli. až zavolali
z albatrosu.
„seděla jsem s šéfredaktorkou, která mi

přišla říct, že to vydají, a říkala jí: štípněte
mě, ať vím, že se mi to nezdá!“
pro kapitolu, v níž chtěla popsat, co bylo
před jejím příchodem do domova, požáda-
la o vzpomínku svou matku.
„setkala jsem se s ní v devatenácti, po ma-
turitě. celou dobu v domově jsem měla
schovanou jednu její fotku, a k té jsem si
vysnila všechno ostatní. Měla jsem mlha-
vou vzpomínku a k ní jsem přidávala svoje
představy – hlas, vlastnosti, vůni… Když
jsem ji pak viděla, bylo to fajn, protože ko-
nečně máte tu mámu, ale realita se vůbec
neslučovala s tou představou, kterou jsem
si vysnila…
Dneska se normálně stýkáme, i když nijak
často, a máma se opravdu snaží, žije v ma-
lé vesničce na Vysočině a na dálku mě
podporuje, jako by mi všechnu tu lásku, co
jsem od ní nedostala, chtěla teď vynahra-
dit. ale dlouho jsem jí nedokázala odpus-
tit. Ne že bych ji nenáviděla, nic takového,
ale pořád jsem měla v hlavě: Když vidím
svýho bratra, kterej je úžasnej, a když si
vezmu, jak se doprčic snažím já, tak to ne-
chápu: jak nám to mohli udělat?
Vždycky, když mi někdo ublíží, snažím se
mu odpustit, protože tím se uleví i mně.
ale s mámou mi to dlouho nešlo. až teď,
když jsem ji požádala o tu vzpomínku kvůli
knize, napsala mi pětistránkový dopis
o tom, jak to všechno bylo. a ten dopis
končil větou: Miluju svoje krásné děti,
snad mi jednou odpustí.
četla jsem to v posteli a hrozně jsem u toho
brečela. a v tu chvíli jsem jí asi odpustila.“

�Viktor Vondra
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Příběh druhý: Několikrát jsem si sáhl      

S osudem vychovatele, který si vzal do pěstounské péče nemocného 
chlapce, se člověk nesetkává běžně. Z osobních důvodů si nositel tohoto 
příběhu nepřeje být identifikován. Říkejme mu Martin.

„po maturitě jsem na vysokou školu ne-
chtěl jít, protože jsem nebyl ani zvlášť vy-
nikající student ani ambiciózní člověk.
Když jsem si ale plně uvědomil, že moje
uplatnění na trhu práce je mizivé, nic jiné-
ho než studium na vysoké škole mi nezby-
lo. Obor vychovatelství byla pro mne lo-
gická volba, protože už během studia na
gymnáziu jsem vedl zájmovou skupinu
chlapců,“ vypráví Martin, jenž v rámci své-
ho studia plnil praxi mimo jiné i v dětském
domově. Když dostudoval, působil krátce
jako zastupující učitel na základní škole a
po nějaké době dostal nabídku na místo
vychovatele v dětském domově, kde před-
tím vykonával praxi. „Nabídku jsem tehdy
okamžitě přijal,“ říká.
Dnes už ale znovu pracuje jako učitel.
„Z dětského domova jsem byl nucen ode-
jít, protože povolání vychovatele bylo ne-
slučitelné s výkonem pěstounské péče.
poněkud kontroverzní by byla také skuteč-
nost, že bych byl v domově vychovatelem
skupiny dětí, z nichž bych pouze jedinému
vybranému poskytl náhradní rodinu.“ 
Do dětského domova by se prý ale už
Martin nevrátil tak jako tak. během práce
v dětském domově zjistil, že nedokáže mít
nad svou prací a nad problémy dětí po-
třebný nadhled. Mnohé problémy ho příliš
vnitřně stravovaly: „Trápil mě třeba rozdíl-
ný přístup vychovatelů k jednotlivým vý-
chovným otázkám a vůbec k žebříčku zá-
kladních hodnot, které jsme měli dětem
předávat. stejně jako v rodině, i vychova-
telé by měli ve své práci, alespoň v rámci

rodinné skupiny, táhnout za jeden provaz.“
je prý ale velmi složité táhnout za jeden
provaz a přitom si ponechat své vlastní
postoje a výchovné cíle, zvláště v širším
kolektivu výchovných pracovníků.
Martin poznal chlapce, kterého si později
vzal do pěstounské péče, v dětském do-
mově. lukáš v době Martinova působení v
dětském domově vážně onemocněl po-
měrně vzácnou nefrologickou chorobou.
shodou dosti složitých okolností byl lukáš
umístěn do nemocnice velmi vzdálené od
města, v němž byl jeho dětský domov.
Kvůli této vzdálenosti nebyl nikdo z vycho-
vatelů ochoten za ním jezdit. lukáš strávil
v nemocnici asi šest týdnů. Nejsmutnější
bylo, že ho zde nenavštěvovala ani jeho
maminka, která byla jinak v domově
častým hostem. lukáš tak zažíval druhé ži-
votní zklamání. poprvé, když mu bylo se-
dm let a byl umístěn do domova. podruhé,
když skončil v cizím městě v neznámém
prostředí, opuštěn ode všech. 
„Když se lukášův stav vážně zhoršil, takže
ho umístili na jednotku intenzivní péče,“
říká Martin, „rozhodl jsem se, že se ho po-
kusím získat do své péče.“ cesta k realizaci
tohoto rozhodnutí byla ovšem velmi složi-
tá. „Nebudu zakrývat, že přišlo mnoho
okolností, které mé odhodlání podrobily
těžkým zkouškám. ale už jsem nechtěl
couvnout. ani ve chvíli, kdy se lukášův
stav stabilizoval a bylo zřejmé, že nemoc
mu snad nepřinese žádné vážné následky.“ 
Model takovéto náhradní rodiny není stan-
dardní a má podle Martina vážné trhliny.
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byl ale přesvědčen, že pořád je to pro
lukáše lepší, než kdyby zůstával v prostře-
dí dětského domova. „V období, kdy jsem
se rozhodoval pro pěstounskou péči, bylo
pro mne nejobtížnější hledání odpovědi na
otázku, zda bude moje péče pro lukáše
přínosem. K této otázce jsem se opakova-
ně vracel, zejména když se něco nedařilo,
anebo když jsem měl pocit, že jsem jako
pěstoun v něčem zklamal. pochybnosti by-
ly hodně silné a musel jsem se s nimi dlou-
ho potýkat,“ říká Martin. a to i přesto, že
lukáš měl vždycky na výběr. jak ve chvíli,
kdy se Martin pro roli pěstouna rozhodo-
val, tak v mnoha dalších situacích, které
přišly v budoucnosti.
Dnes je lukáš dospělý. „celé období mé
pěstounské péče bylo hodně náročné a
přiznám se, že přišly chvíle, kdy jsem si sá-
hl na své duševní dno,“ říká Martin.
„Obracel jsem v mysli své někdejší rozhod-
nutí, znovu a znovu jsem přemýšlel o svém
výchovném přístupu i přínosu, který pěs-
tounská péče pro chlapce měla. Nakonec
mám ale dobrý pocit. snad jsem svou roli
ustál se ctí a jsem přesvědčený, že pěs-
tounská péče měla svůj velký význam.
jsem rád, že jsem se tehdy rozhodl, jak
jsem se rozhodl.“
Martin musel v lukášově výchově čelit po-
měrně výrazným výkyvům nálad, vzdorovi-

tosti i některým závažnějším projevům
psychické lability. chlapec měl sníženou
motivaci k učení, a proto musel s
Martinovou pomocí hodně bojovat se
školním prospěchem. „co se praktických
problémů týče, ty vyplývaly zejména z ob-
tížnosti časově skloubit pěstounskou péči
s mým povoláním. Naštěstí jsem měl po
celou dobu místo učitele, jehož pracovní
doba je, alespoň co se přímé výchovně-
vzdělávací činnosti týče, kratší, než je to-
mu u jiných povolání,“ říká Martin.
pěstounská péče podle Martina přiblížila
lukáše mimo jiné více realitě života a po-
mohla mu vytvořit řadu sociálních vazeb,
které pro něj budou v budoucnu klíčové.
V současnosti o další pěstounské péči
Martin neuvažuje a v budoucnu by chtěl
mít děti vlastní. V případě, že by se to snad
nepodařilo, zvažoval by pěstounskou péči,
ale prý zcela jistě ne sám. „Všechny obtíže
na mne působily o to tíživěji právě proto,
že jsem je musel nést sám. To je hlavní dů-
vod, proč bych se dnes sám pro pěstoun-
skou péči již nerozhodl. jiná situace by by-
la, pokud bych měl partnerku, na kterou
bych se mohl spolehnout a která by cítila
pro pěstounskou péči povolání. Ono je to-
ho na jednoho člověka přece jen moc...“

�Anna Šindelková 

    na dno, ale pěstounství mělo smysl
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Příběh třetí: Z Groeningenu až do 
Krče pro Martina

Carolien Vos pochází z Groeningenu na severu Holandska. Do České republiky
přišla s manželem před sedmnácti lety. On je obchodník, ona učitelka. Před
dvěma a půl lety přivedlo Carolien přátelství s Terezou Maxovou na návštěvu
kojeneckého ústavu v pražské Krči. Rozhodla se zde stát dobrovolnicí. Aby
mohla komunikovat se sestrami a s dětmi, absolvovala kurs češtiny a školení
pro dobrovolníky. Když vše zvládla, příběh Martina a rodiny Vosových začal.

„Dobrovolníci si chodili do ústavu hrát
vždy na jeden den s jedním dítětem,“ říká
carolien. „já jsem dostala na starost
Martina, který byl v té době v Krči jen ně-
kolik dní. byl z baby boxu. a protože trpí
Downovým syndromem, jeho šance na
adopci byly od počátku velmi nízké.“
carolien zpočátku navštěvovala Martina
v Krči; dvakrát, třikrát za týden. ale cítila,
že to není ono. požádala tedy, aby si ho
mohla brát pravidelně i domů. aby mohli
chodit na procházky mimo zahradu ústavu,
aby poznal, jaké to je, žít v rodině. Vedení
kojeneckého ústavu souhlasilo; stala se
někým mezi dobrovolnicí a pěstounkou.
„Martin je u nás doma každou středu
a čtvrtek. Vždycky, když ho vyzvedávám, je
šťastný. co ovšem muselo skončit, jsou mé
návštěvy v Krči. jakmile se objevím, je to
pro něj signál, nastoupit do auta a odjet se
mnou,“ říká carolien, která má se svým
mužem dvě vlastní děti. „emě je šestnáct
a Rubenovi třináct. Oba jsou s Martinem
moc rádi. Nevnímají ho jako bratra, ale
vnímají ho jako součást rodiny. jsem pyšná
na Rubena, který si dal na svůj facebooko-
vý profil fotku malého chlapečka
s Downovým syndromem; má na sobě ob-
rovské tričko, na kterém je napsáno „stay
calm it is only one more chromosome“ –
„buďte v klidu, je to jen jeden chromozóm
navíc“. slávu mezi vrstevníky to třináctile-
tému klukovi asi nepřinese, ale dokazuje

to jeho respekt k Martinovi a já jsem za to
vděčná.“
carolien a její rodina si s Martinem pouze
nehrají. berou péči o něj vážně. Nakupují
mu hračky i oblečení, uvolnili mu v domě
jeden pokoj, a především, starají se o něj
i po zdravotní stránce. „chodím s ním na
aba Training,“ říká carolien, „což je sice
pro děti s autismem, ale děti s Downovým
syndromem mohou komunikovat a když
jsou starší a nejde jim to, jsou frustrovaní
a vzteklí. chodíme jednou týdně do sou-
kromého střediska a on si tam cíleně hraje,
ne jako v kojeneckém ústavu, kde si děti
dělají, co chtějí, nýbrž na základě jasných
cílů. příklad: Martin není zvyklý, že musí
něco dokončit. Tak se teď snažíme, aby dá-
val malé míčky do kyblíčků, nejprve se mu
nechce, ale pak říká velmi zřetelně „hoto-
vo“. po půl roce rozumí principu „udělám
to pětkrát, a pak je to hotovo“. pomáháme
mu tak, aby byl jeho život snazší, až vyros-
te. i proto s ním chodíme i na hippoterapii.
Má z jízdy na koni radost. Myslím, že i díky
tomu se naučil chodit; i přesto, že prognó-
za zněla jinak, že se možná chodit nenau-
čí.“
Rodina Vosových je zřejmě jediná z dobro-
volníků, která si bere svěřené dítě do rodi-
ny, mimo areál kojeneckého ústavu.
carolien prý neví, proč tomu tak je. V pří-
padě některých dětí, které nejsou určené
k adopci a stále o nich rozhodují jejich bi-
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ologičtí rodiče, to může být zákazem ze
strany těchto rodičů. „Na počátku mi děla-
lo problém vidět v ústavu všechny ty malé
děti – a nic nedělat. chtělo se mi vzít ta
miminka pryč všechna,“ říká carolien. „ale
teď, když si bereme Martina do naší rodi-
ny, je to mnohem snazší. Někdy sice ještě
mám provinilý pocit, když ho do Krče vra-
cím, ale na druhou stranu, když to nevidíte
tak, že je to váš syn, může to tak být…“
a dokáže carolien říct, nakolik je Martinův
prospěch výraznější a lepší, než kdyby byl
jen v kojeneckém ústavu? „Upřímně, těžko
to nějak porovnávat, nemáte srovnání. ale
jsem si jistá, že všechno mazlení a láska,
radost a pochvaly, které do něj vložíme,
jsou pozitivní. Máme k němu veskrze pozi-
tivní přístup a to mu pomáhá vybudovat si
důvěru v sebe sama.“

i když původní inspirace navštívit kojene-
cký ústav v Krči pochází od Terezy
Maxové, carolien si je jistá, že by něco po-
dobného dělala, i kdyby zakladatelku vý-
znamné české nadace neznala.
„Vychovávám svou rodinu s tím, že každý
si něco bere, ale také musí dávat.
Vychovávala nás k tomu už naše maminka.
V Nizozemsku je v tradici rodin a komunit,
že se buď na něco veřejně prospěšného
dávají peníze, anebo že se pomáhá.“
jako člověk, který má pravidelný kontakt
s dítětem z kojeneckého ústavu, sledovala
carolien diskuse, které v české republice
probíhaly před schvalováním novely záko-
na o ústavní péči. Kromě jiného ji zaujalo
téma baby boxů. „Například v Nizozemsku
teď už baby boxy nemáme,“ říká carolien,
„ale nyní probíhají diskuse o jejich znovuz-
řízení. V Nizozemsku je něčeho buď moc,
anebo málo. Dnes zde namísto baby boxů
funguje jeden dům, který se jmenuje baby
house. Ty nové baby boxy by prý měly být
jen „dočasné“ a v žádném případě ano-
nymní. postaraly by se po nějakou nutnou
dobu o dítě, matka by požádala o pomoc
a pak by se k dítěti vrátila. Ostatně, mys-
lím, že baby boxy existují i v belgii, ale ani
tam nejsou zcela anonymní. Když tam dáte
dítě, vezmete si půlku puzzle a druhou
půlku má to miminko. Když matka bude
jednoho dne dítě hledat, puzzle se spojí
a tak se najdou. samozřejmě, že jsem v té-
to souvislosti mockrát přemýšlela o tom,
proč vlastně Martinova matka dala svého
syna do boxu. bála se, protože měl
Downův syndrom? Myslím, že kořeny jsou
pro každého člověka důležité – a já teď ne-
mohu Martinovi vysvětlit, odkud pochází
a kdo jsou jeho rodiče.“
Když carolien vzpomíná na své začátky
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v české republice, vybaví se jí příchod do
země, která se dramaticky mění: „Tehdy
jsme v Nizozemsku nakoupili plné auto
potravin a dalších věcí, které zde nebyly.
ale teď už nepřivážíme nic. V jistém smyslu
jsme jako ostatní Nizozemci, kteří sem
s karavany přijížděli vždycky, i v dobách
komunistického režimu: milujeme zdejší
hory, zdejší dobrodružně zvlněnou krajinu.
Vlastě jediné, co mi tady chybí, je moře,“
říká carolien, která tady plánuje zůstat
s rodinou natrvalo. „Zrovna jsme koupili
dům v českém šternberku. Mým snem je
mít tam na venkově několik dětí, třeba
čtyři, jedno přichází, jedno jde pryč, ale
možná je to příliš idealistické. bohužel
tohle nemůžeme udělat pro Martina, který
je určen k adopci, o něj se budeme starat
jako doposud.“
carolien by se chtěla věnovat pěstounství.
ema teď bude na jeden rok na škole v za-
hraničí, Ruben, slovy své matky, „taky po-
řád někde lítá“. „Na druhou stranu, je mi
46 let,“ říká carolien, „takže už nejsem tak
mladá matka, a starat se o malé miminko
je náročné. Musíme se na to dívat z růz-
ných pohledů. O pěstounství jsme přemýš-

leli už dřív, ale neměli jsme tady trvalé
bydliště, což je podmínkou. a navíc, dítě
může být u pěstounů jen jeden rok. pak se
rozhodne, zda to dítě půjde zpět do ústa-
vu, anebo k vlastní rodině. bojím se, že by
to po tom jednom roce bylo strašně těžké.
pro nás. Děti jsou flexibilnější, než si myslí-
me.“
srovnává-li carolien českou republiku
a Nizozemsko, musí prý říct, že v její rodné
zemi je zatím lepší péče o hendikepované
děti. „Třeba Martin,“ říká, „by tam časem
mohl chodit do normální školy. ponoukali
by ho k učení. V Nizozemsku jsou handica-
pované děti součástí společnosti, vidíte je
na ulicích, což v čechách zatím není.“
a jak carolien vnímá spolupráci s kojene-
ckým ústavem?
„Obecně se dá říct, že se nám spolupracuje
dobře,“ říká carolien. „snad jen, mají rádi
nové nápady, ale když přijde k jejich reali-
zaci, je to trochu pomalé.“
To je ovšem typický zdejší přístup...
„Nechtěla jsem to říct tak naplno, ale máte
pravdu. Nemohu si na tento český přístup
zvyknout. Zvyk je hybatelem spousty věcí,
papírování trvá věčnost, nápady jsou skvě-
lé, ale pak se to často zadrhne.“
Ten den, kdy jsme se s carolien sešli, tomu
tak ovšem není. Vosovi dostali z kojene-
ckého ústavu v Krči dobrou zprávu: vysly-
šeli žádost, aby Martin mohl odjet se svou
„náhradní“ rodinou na prázdniny do
Francie, kde mají Vosovi dům. Zařídí dvou-
apůlletému Martinovi pas. šťastný kluk, že
carolien potkal.

�Michal Růžička



dětské domovy
pomáhají mladým
se vstupem do života

odpovědné �rmy
nabízejí pracovní pozice

mladí lidé z dětských 
domovů získávají
novou práci

cesta k zaměstnání
a spokojenému životu
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Příběh čtvrtý: Každý si píšeme 
život sám, tak proč se spokojit 
s málem
Děti, které projdou ústavní péčí, dosahují vysokoškolského vzdělání spíš 
ojediněle. Chybí dětem v dětských domovech motivace ke studiu? Chybí jim
příležitost? Příběh Markéty Macurové, která úspěšně studuje vysokou školu,
je výjimkou, která může být vzorem i pro ostatní.

jmenuji se Markéta. je mi 23 let a narodila
jsem se v Třinci. Do dětského domova
v čeladné jsem přišla 8. ledna 2004, tedy
v době, kdy mi bylo třináct let.
středoškolského vzdělání jsem docílila
na víceletém gymnáziu se všeobecným za-
měřením ve Frýdlantu nad Ostravicí. po
maturitě jsem nastoupila na Vysokou školu
finanční a správní, kde jsem letos na jaře
úspěšně složila státní závěrečnou zkoušku
a stala se tak absolventkou tříletého baka-
lářského studia v oboru Veřejná správa.
pro navazující magisterské studium jsem
se rozhodla zvolit obor hospodářská a kul-
turní studia na provozně ekonomické fa-
kultě české zemědělské univerzity.
lidé se mě často ptají, co pro mě bylo tou
největší motivací. proč jsem šla za vzdělá-
ním?
Vlastně ani nevím. Možná to byla touha
dokázat něco víc, touha být lepší… anebo
jsem si jen uvědomila, že vzdělání je pro
život velmi důležité a chce-li to člověk
v životě někam dotáhnout, mít se jednou
dobře a také mít lepší uplatnění na trhu
práce, musí pro to něco udělat. Většina
dětí v dětských domovech to takhle nevidí.
Nevím, zda je to právě motivace, která dě-
tem schází, ale zastávám názor, že každý je
svého štěstí strůjcem. sama nerozumím
tomu, proč tak málo dětí vyrůstajících
v dětských domovech dosáhne na vyšší
vzdělání, vždyť si přece každý píšeme život
sám, tak proč se spokojit s málem? Každý
se jednou chceme mít v životě dobře a
právě s pozitivním přístupem ke studiu se

nám otevírají dveře do lepší budoucnosti.
Negativní přístup a celková nechuť do
učení, je podle mě velkou překážkou. člo-
věk se hlavně nesmí vzdávat a musí si vě-
řit, a to i v případě, kdy mu ostatní nevěří.
Když se nad tím zamyslím, tak i chvilková
nedůvěra ostatních ve mne mě motivovala,
protože ve chvíli, kdy vám ostatní říkají, na
to nemáš, to nedokážeš, tak jediné, co mu-
síte udělat, je otočit se a říct, tak se dívej.
Každý si zkrátka musí jít za svými sny a ne-
vzdávat se. Určitě by jim v tom mohly víc
pomoct i dětské domovy. Vychovatelé by
měli víc dohlížet na připravenost dětí na
vyučování. Důležité je také dítě chválit.
Myslím si, že by nebylo na škodu, kdyby
do dětských domovů pravidelně docházeli
externisté a dobrovolníci, kteří by se dě-
tem věnovali, motivovali je a předávali jim
kus sebe.
píšu dobrovolníci, neboť ve chvíli, kdy se
rozhodnete působit v neziskovém sektoru
jako dobrovolník, přistupujete k této práci
hlavně srdcem a berete to jako své poslání.
podle mě si totiž jen málo vychovatelů
uvědomuje, že práce v dětských domovech
by měla být jejich posláním, nikoli jen mís-
tem výdělku.
já jsem se na své cestě setkala s lidmi, kte-
ří mě podporovali, ale i s takovými, kteří ve
mě velkou důvěru neměli. Když mi bylo
patnáct let, nastoupila jsem na gymnázium
Open Gate v babicích u prahy. po úspěš-
ném zakončení 2. ročníku středoškolského
studia jsem se z osobních důvodů rozhod-
la studium na této škole ukončit a pře-
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stoupit na gymnázium se všeobecným za-
měřením ve Frýdlantu nad Ostravicí.
spousta vychovatelů a zaměstnanců nedo-
kázala mé rozhodnutí pochopit a za sebe
můžu říct, že mé důvody možná ani chápat
nechtěli. během mého studia na gymnáziu
ve Frýdlantu se mi tedy moc velké podpory
nedostávalo, dá se říct, že hodně lidí jsem
odchodem z Open Gate zklamala. já si nic-
méně myslím, že to bylo správné rozhod-
nutí.
je pravda, že přestup byl pro mne velmi
náročný, naskočila jsem do rozjetého vlaku
a rozhodně jsem nepatřila k premiantům
třídy, spíše naopak. Dovolím si říct,
že mi spousta lidí nevěřila, že to zvládnu a
úspěšně tuto školu zakončím, což mi na-
konec paní ředitelka potvrdila v den mé
promoce. samozřejmě však nemůžu říct,
že by se mi žádné podpory z řad zaměst-
nanců a vychovatelů domova nedostávalo.
Někteří mi zkrátka věřili méně, někteří ví-

ce, každopádně největší podporu tet a za-
městnanců jsem začala pociťovat až po ús-
pěšném zvládnutí prvního semestru na vy-
soké škole. ale již během středoškolského
studia jsem zde měla jednoho vychovatele,
o kterém jsem věděla, že se na něj mohu
kdykoliv obrátit a vždy se mi snažil ve
všem poradit a pomoci. 
po gymnáziu jsem šla na vysokou školu do
prahy, ale jelikož jsem mimo dětský domov
studovala již 3 roky na gymnáziu Open
Gate, přechod pro mě nebyl tak těžký. bála
jsem se jen toho, že studium na vysoké
škole nezvládnu.
Na vysoké škole se mým nejvěrnějším
podporovatelem stal náš zástupce ředitele,
který mi pomáhal zvládat stres ve zkouš-
kovém období a hlavně v období příprav
na státnice. Myslím si, že je velmi důležité
mít v domově někoho, o kom víte, že se o
něj můžete vždy opřít, že vás podpoří i
v těch nejtěžších chvílích, kdy se vy sami
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cítíte na samotném dně a tato osoba na-
jednou přijde, pomůže vám vstát a oklepat
se, dát hlavu vzhůru a ukáže vám směr,
kterým se máte dát dál.

Bojím se dne, kdy se za mnou natrvalo
zavřou dveře dětského domova

Z domova jsem ještě neodešla. Trávím sice
většinu času v praze na studiích, ale stále
ještě jsem svěřenkyní dětského domova
v čeladné. Dovolím si tvrdit, že na mě jsou
pyšní. paní ředitelku pravidelně informuji o
svých studijních výsledcích a pokaždé mi
odpovídá, že má ze mě radost a také, že se
mnou chlubí při každé příležitosti. běžný
život, ve kterém se již budu muset rozho-
dovat jen sama za sebe a ve kterém už ne-
budu mít za zády podporu dětského do-
mova, mě teprve čeká a přiznám se, že se
bojím dne, kdy se za mnou natrvalo zavřou
dveře dětského domova a já zde budu ví-
tána jen jako návštěva.
Někteří lidé můj úspěch vyzdvihují a mě to
těší. já sama si ale rozhodně nemyslím, že
bych dokázala něco víc, než na co by měly
i ostatní děti. Ráda bych jednou byla pří-
kladem a také i možnou motivací dětem
v dětských domovech, ale myslím si, že
pokud se dítě samo nechce někam posu-
nout, tak mu v tom nikdo nemůže. jednou
bych rozhodně ráda pomáhala dětem, kte-
ré jsou nuceny trávit dětství mimo svou
rodinu.
je to docela zvláštní, ale stále nemám jas-
no v tom, co chci vlastně v budoucnu dě-
lat. V první řadě chci dostudovat a udržet
si práci, kterou momentálně mám. již tře-
tím rokem každodenně docházím do spo-
lečnosti cetelem, kde pracuji na pozici kli-
entská účetní. Za tuto práci jsem hrozně

ráda, sice je to trošku mimo obor, který
studuju, ale baví mě to. Mám zde přátelský
kolektiv a také velkou podporu z řad mých
kolegyň a vedoucích zaměstnanců, kteří
mě podporují a vycházejí mi vstříc, abych
mohla skloubit denní studium a práci.
jednou z mých zálib je cestování. Nejen dí-
ky vlastnímu úsilí, ale také díky dětskému
domovu jsem měla možnost navštívit
spoustu zemí, čehož si velice vážím, tudíž
se mě už dlouho drží myšlenka skloubit ty-
to dvě mé „vášně“, tedy vzdělání a cesto-
vání, a vycestovat za studiem do zahraničí.

�Anna Šindelková 
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Příběh pátý: Kdo žije s otevřenou nár     
ale nalezne spoustu lidí, které může 

Rodiče Šárky Polehňové vychovali 16 dětí. Kromě Šárky si postupně 
do pěstounské péče vzali dalších patnáct dětí z dětských domovů. 
Ona sama šla v jejich stopách a vychovává kromě tří vlastních potomků 
další čtyři děti v pěstounské péči. 

Část dětství jste prožila jako jedináček,
postupem času si vaši rodiče vzali do pěs-
tounské péče patnáct dětí. To musela být
obrovská změna. Jak jste to prožívala?
Žila jsem s rodiči jako jedináček do 7. tří-
dy. a celou dobu jsem si přála sourozence.
Měla jsem děti moc ráda a už v dětství
jsem si zvala kamarády od sousedů z naší
vesnice domů. Tím, že jsem byla nejstarší a
vrstevníky jsem neměla, tak jsem je i tak
trochu hlídala a učila je míčové hry a děti
k nám pravidelně chodily. Když naši ne-
mohli mít další děti, začali uvažovat, že si
vezmou do péče děti z dětského domova.
já byla tím nápadem přímo nadšena a netr-
pělivě jsem čekala na své sourozence.
první byla čtyřletá sestřička, velice milé,
drobounké okaté krásné stvoření. po čase
nám začala vyprávět něco o sestřičce. Díky
kontaktům mých rodičů jsme ji časem vy-
pátrali a podařilo se nám ji také získat do
rodiny. a tak jsme již byly tři. Tato její
vlastní sestra byla umístěna v dětském do-
mově až na opačné straně republiky, jak už
to v minulém režimu dělávali. Nastalo pro
mě radostné období, měla jsem dvě sest-
řičky a mohla jsem se o ně starat. Fakt
jsem byla nadšená. jen ve škole se mi
zhoršil průměr, ale to jsem po čase dohna-
la. pak naši přivedli ještě jednu okatou
slečnu a to už si mysleli, že to bude stačit.
Do mé dospělosti jsem tedy získala tři ses-
třičky. Další sourozence jsem poznala již
v dospělosti, a i když jsem byla vdaná a
měla svou rodinu a časem i své děti,

vždycky jsme se často navštěvovali, každý
si myslel, že všichni žijeme v jedné domác-
nosti. 

Nebylo vám v té době někdy líto, že už
pro rodiče nejste ta jediná, a nekoncent-
ruje se na vás všechna pozornost?
bude to znít velmi nepravděpodobně, ale
nikdy jsem nelitovala. a nebyl důvod. Naši
byli vždycky moc fajn, byli spravedliví, ne-
zavdali nikdy žádnou příčinu, abych se cíti-
la odstrčená. Když se ohlídnu zpět, naši
měli fantastickou výchovu a nic nám ne-
scházelo. 

Co podle vás bylo nejlepší na tom, že jste
měla tolik sourozenců, a co naopak nej-
těžší?
jak už jsem řekla, další sourozence jsem
měla v dospělosti, a i když jsem měla již
vlastní rodinu a časem i vlastní děti, vždyc-
ky jsme se často scházeli a hodně akcí dě-
lali společně. Veškeré dovolené jsme trávili
a prožívali společně. jednu dobu jsem vy-
pomáhala rodičům i jako pomocná síla, a
tak jsem se sourozenci mohla být denně.
starala jsem se o obě naše rodiny.
připravovala jsem někdy až 18 porcí. Tato
společná doba byla pro mne pohodovým
časem. Můj muž má taky moc rád děti a
tak do naší rodiny krásně zapadl a i mé dě-
ti to přijaly jako samozřejmost, že jsme
prostě jedna velká rodina. 

V roce 2000 jste založili hudební skupinu
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„Sourozenci“, se kterou jste úspěšně vy-
stupovali 12 let. Předpokládám, že hudba
vaši rodinu spojovala, co dalšího vám ka-
pela do života dala?

Kapela, to bylo něco úžasného. Měli jsme
společné zájmy, společný cíl. Navštívili
jsme mnoho míst, o kterých by se nám ani
nesnilo. první koncert byl k 5. výročí zalo-
žení pěstounských rodin v brně. celý tento
koncert i s naším vystoupením přenášela
živě v přímém přenosu česká televize.
V první řadě nás sledovala tehdejší první
dáma Dagmar havlová. setkali jsme se dí-
ky kapele s mnoha zajímavými lidmi, ať už
to byli umělci, hudební skupiny nebo ve-
řejně známé osobnosti. Všechna tato set-
kání byla pro nás a pro naše děti úžasná,
obzvláště nás těší dodnes mnohé společné
fotografie. 

samozřejmě jsme věřící lidé, takže jsme
navštívili i mnoho různých církevních spo-
lečenství. Těch akcí bylo hodně, vše na nás
hodně zapůsobilo. jednou jsme dokonce
zpívali i při otevření kadeřnického salonu
na sídlišti a přesto, že to nevypadalo jako
atraktivní koncert, získali jsme zde přátele,
kteří nám pomohli odstartovat nahrávky
našich písní na cD. Do dnešní doby jsme
nahráli 6 cD naší kapely a 7 cD ještě čeká
v počítači. Založili jsme i stránky
www.sourozenci.cz. Kapela měla samozřej-
mě pozitivní dopad i na určitou disciplínu
v kritickém věku. pubertální výstřelky dětí
se u nás neměly možnost nijak projevit,
protože jsme měli hodně zkoušek, koncer-
tů a jiných aktivit. 

Myslíte, že měli někdy vaši rodiče krizi,
kdy se dostavily pochyby, zda byl správný

  učí, obvykle neudělá kariéru, 
      obejmout
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krok vzít si na starost tolik dětí? Co jim
dodávalo sílu?
Rodiče nikdy nelitovali, že si děti vzali.
Maminka se sourozencům hodně věnova-
la, nemuseli chodit do zvláštních škol, kam
je řadily tehdejší normy, cvičila je jak zpěv,
tak hudbu, posílala do uměleckých škol a
byla vždy tím, kdo je povzbuzoval, když se
jim nedařilo. jako věřící lidé prožíváme ži-
vot s bohem a křesťanské zásady nás vedly
i při výchově. Nikdy jsme nevnímali větší
počet jako něco obtížného. Tatínek vždy
vše dokázal zorganizovat, nastavit plán
služeb, co kdo udělá, připravit práci. Díky
tomu všemu jsme neměli problém zvlád-
nout všechny akce, přestože jiní rodiče ší-
leli, když měli vypravovat jedno nebo dvě
děti. Naše maminka již dnes není mezi ná-
mi, ale tatínek je stále pěstounem.

Nakonec jste i vy sama pěstounkou, kro-
mě vlastních dětí jste si vzala do péče ně-
kolik dalších. Inspirovala vás k tomu zku-
šenost z vaší původní rodiny? Snažíte se
jít ve stopách vašich rodičů, nebo usiluje-
te o to, dělat něco ve výchově jinak?
Od první třídy jsem si byla jistá, že chci
jednou pracovat s dětmi z dětského domo-
va. Ta myšlenka mě nikdy neopustila. po
škole jsem začala pracovat v dětských jes-
lích. postupem času ve mně stále víc hlo-
dala myšlenka přijmout do péče děti z dět-
ských domovů. s manželem jsme tuto
myšlenku přijali za svou velmi rychle, jen
jsme se chtěli ujistit, zda přijetí nějak ne-
gativně neovlivní naše vztahy s našimi dět-
mi. snad díky naší výchově, kdy jsme žád-
né z dětí neupřednostňovali a nevyvyšovali
nad ostatní, a taky vzájemnému sžití s mou
velkou rodinou patnácti sourozenců, ne-
měly naše děti žádné výhrady k přijetí dal-

ších dětí do rodiny. podali jsme si žádost,
absolvovali potřebná školení a testy a pak
čekali. 
čekací doba byla dlouhá a tak nám mezi-
tím přibyla do rodiny naše další dcera.
Opět jsme museli čekat, až nás konečně
oslovila milá paní z kraje s nabídkou přijetí
větší skupiny sourozenců, kteří by normál-
ně díky svému počtu asi nenašli umístění.
přestože jsme s takovým počtem nepočíta-
li, vnímali nás jako vhodné pěstouny se
zkušenostmi, kteří by mohli zvládnout i
větší počet dětí. a tak jsme dostali do péče
4 sourozence z jedné rodiny. jsme vděční a
dodnes děkujeme, že jsme řekli ano. byl to
hezký dárek k našemu 20. výročí svatby.
Najednou jsme měli doma 7 dětí.
Nejmladší byla naše dvouletá dcera, přijaté
děti byly ve věku dvou až šesti let a další
dvě, již starší dcera a syn. Všechny děti
vnímáme stejně. Každé má jinou potřebu a
potřebuje jiný přístup, ale v naší rodině i
v našem srdíčku mají své místo. Všichni si
musí stejně plnit své povinnosti, pomáhat
vzájemnému soužití i sobě navzájem.
Neradi slyšíme, když někdo kastuje děti na
„naše“ a „cizí“.

Máte někdy čas jenom „sama pro sebe“?
Předpokládám, že asi velmi málo – jak ho
potom trávíte?
abych řekla pravdu, neumím být moc sa-
ma. jinak čas „sama pro sebe“ mám teprve
letos v novém školním roce. Nejmladší děti
jsou už ve školce, jsou to předškoláci, takže
dopoledne si udělám na chvilenku volno,
než se pustím do práce. chvilku věnuji cvi-
čení. pak ráda čtu po večerech, když děti
jsou již v postýlkách. jednou za rok se ales-
poň věnujeme s manželem na dovolené sa-
mi sobě a to mě „nabíjí“ zase na další rok. 
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Poměrně dost publicity se dostává příbě-
hům, které běžného člověka od pěstoun-
ství spíše odradí. V čem podle vás tkví ús-
pěch fungující pěstounské péče? Co je
ten váš „recept“?

Víte, pěstounská péče ještě stále není oce-
něna, jak by měla být. Když je dítě v dět-
ském domově, tak krom lásky a osobní pé-
če dospělého, které jsou samozřejmě
nejdůležitější, jim nic nechybí. Mají kolem
sebe nejnovější hračky, značkové oblečení,
moderní techniku, velké množství dárků
k Vánocům, jezdí často na výlety, i k moři.
To si velká pěstounská rodina nemůže do-
volit. Určitě by bylo na místě vnímat i tyto
aspekty při podpoře pěstounských rodin.
snažíme se ale ve výchově dětem ukázat
jiné vnímání životních hodnot, než vidí ko-
lem sebe. Vědomí důležitosti a jedinečnos-
ti jich samých, bez ohledu na to, zda mají
nejnovější ipod nebo tablet. Žádná materi-
ální věc je neudělá důležitějšími nad ostat-
ními. ale jejich charakter, jejich vnímání
sebehodnoty, jistota, že je máme rádi, že
nejsou nějakou přítěží ani chvilkovou eu-
forií, jim pomůže stát pevně, když je dneš-
ní doba bude manipulovat do hodnocení
na základě pochlebování, peněz, zesměš-

ňování a sebepovyšování na úkor druhého.
Každý se lépe cítí, když ví, že má rodinu,
kam patří. Mnohdy stálé připomínání mi-
nulosti, kastování dětí, jejich původ, či je-
jich nepodařené výkony jsou důvodem za-
komplexovanosti, falešné méněcennosti,
které ubíjejí jejich přirozené projevy.

Stýkáte se se svými sourozenci? A zazpí-
váte si spolu ještě někdy?
Většina sourozenců jezdí často k tatínkovi
i k nám. je to nedávno, kdy se rozprchli za
prací nebo za partnery, takže se teď věnují
novým vztahům, jistě jednou dojde i k to-
mu, že si společně zavzpomínáme a zazpí-
váme. Občas se podaří oslavit společně
narozeniny, které jsme díky rodině předtím
společně slavili každý měsíc. jsme moc
šťastní v naší velké rodině a velice nás to
uspokojuje. Život bez dětí, nebo jen s do-
spělými dětmi si vůbec neumím představit.
Naše nejoblíbenější motto z prvního cD
zní: „Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle
neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí,
které může obejmout.“ (b. Ferrero)

�Anna Šindelková 
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Příběh šestý: O prvních letech po ad    

Čech Tomáš a Angličanka Lyn, trvale žijící v Británii, se rozhodli adoptovat 
dva české kluky, když jim byly tři roky. Psal se rok 1999. Dnes jsou kluci téměř
dospělí. Lyn a Tomáš souhlasili, že se nad svými zkušenostmi s adopcí 
na základě našich otázek pro Edici Otvíráme zamyslí:

Co bylo na začátku vašeho rozhodnutí
kluky adoptovat?
Rozhodnutí adoptovat bylo pro nás velice
přirozené. Rozhodnutí adoptovat děti
z české republiky jsme učinili proto, aby-
chom získali mladší děti, a zároveň přede-
šli svým obavám, že případné děti adopto-
vané z Velké británie by přišly ze systému,
který si vybírá svou daň na emocionálním
a sociálním vývoji dítěte. Toto je výsled-
kem procesu, během něhož děti před
adopcí ve Velké británii často procházejí
mnoha rodinami s různými pravidly, ale
k této problematice se blíže vrátíme v ná-
sledujících odpovědích. Věděli jsme, že by-
chom rádi poskytli domov sourozencům,
a tak když jsme potkali kluky, rozhodnutí
bylo naprosto jednoduché. Oni udělali roz-
hodnutí za nás!

Měli jste předtím nějakou zkušenost tře-
ba s pěstounskou péčí, anebo s nějakým
jiným druhem péče o děti, které nemohou
vyrůstat ve vlastní rodině?
Neměli jsme žádnou zkušenost ať už s pěs-
tounkou péčí či adopcí, nicméně jsme
strávili téměř rok přípravou se sociální pra-
covnicí a zúčastnili se povinných školení
s dalšími budoucími adoptivními rodiči.
Zároveň jsme museli prokázat zkušenost
práce s dětmi, Tomáš jako vedoucí dětské-
ho oddílu a lyn jako chůva a zdravotní
sestra. přestože příprava nám někdy připa-
dala intenzivní a dalo by se říci, že zasaho-
vala do soukromí, chápali jsme ji jako dů-
ležitý a správný krok na naší cestě.

V mnoha ohledech jsme na této cestě lépe
poznali sami sebe.

Jak adopce, tak pěstounství přitahují po-
zornost. Jednak těch, kteří rozhodnutí
náhradních rodičů obdivují a činí z nich
příklad hodný následování, ale i těch,
kteří jsou vůči podobným modelům rodi-
ny skeptičtí. Dokonce už na toto téma
vznikají i literární díla. Jak se uprostřed
tohoto „mediálního provozu“ cítíte?
Mnoho by se dalo říci ohledně mediálního
zájmu. Ve Velké británii se většina mediál-
ního zájmu soustředí na potřebu většího
množství adoptivních rodičů a na to, jak
zviditelnit adopci jako takovou. Tím pá-
dem zájem je většinou pozitivní. Média se
též soustředí na problémy pěstounské pé-
če, a to je mnohdy použito pro podporu
adopce. Občas publikované případové stu-
die soustřeďující se na rozpad adoptivního
vztahu či další méně příznivé rozuzlení
adopce jsou taktéž středem zájmu médií.
bohužel, tyto případy často zastíní mnoho
úspěšných adopcí, které se každoročně
uskuteční. Faktem zůstává, že šťastné ado-
ptivní rodiny pokračují ve svých každoden-
ních životech a nejsou žádné statistiky,
které by dokumentovaly tyto výsledky. je
též třeba říci, že média mohou, svým ne-
gativním náhledem na problematiku, odra-
dit lidi od adopce tím, že mohou vyvolat
pocit obavy u budoucích adoptivních rodi-
čů či jejich rodinných příslušníků, od kte-
rých žadatelé o adopci potřebují spíše
podporu.
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Lidé, kteří vás znají, říkají, že jste takřka
modelový, úspěšný příklad rodiny po
adopci. Jak jste toho dosáhli? Šlo vždycky
všechno přirozeně dobře?
při vší úctě k těm, kteří na nás takto nahlí-
žejí, my se nepovažujeme za modelovou
adoptivní rodinu. Vidíme se jako normální
rodina, která se snaží dobře vychovat děti,
aby z nich byli zodpovědní členové společ-
nosti. je velmi mnoho úspěšných adoptiv-
ních rodin, které žijí spokojeným rodinným
životem se šťastným koncem. 
hned od začátku se nám dostalo skvělé
podpory, jak praktické tak emocionální, od
určitých členů rodiny a skupiny věrných
přátel. bez této podpory by náš úkol byl (a
ještě není dokončen), mnohem složitější.
sociální služby ve Velké británii rutinně po-
skytují post-adopční školení na různá téma-
ta včetně rodičovství, diskuse ohledně
adopce s dětmi, otázky školy a další.
proaktivně jsme brali vše, co bylo k dispozi-
ci pro případ, že se to v budoucnu hodí.
současně jsme se setkávali s dalšími ado-
ptivními rodiči – tím jsme se necítili tolik
osamocení v našich zkušenostech a byli
jsme schopni se podělit o pocity a reakce na
výzvy, které adopce s sebou přináší. Toto
bylo velmi užitečné a často uklidňující. 
pochopitelně, nutno říci, že tím, že kluci
strávili první tři roky svého života v dět-
ském domově, kde se jim dostalo skvělé
péče a kde měli konzistentní hranice a ru-
tiny, tím pro nás bylo snadnější pracovat
s těmito rutinami a stavět na pocitu bez-
pečí, který si kluci z dětského domova od-
nesli.

S odstupem času: překvapili jste něčím
sami sebe, překvapili vás něčím kluci?
Kdy a proč přišlo období, kterému teď ří-

káte „nejtěžší“? Nebo jste nic takového
společně nezažili?
Žádné rodičovství není snadné. ale po
pravdě, nic nás nepřipravilo na to, jak una-
vující, náročný a život měnící příchod dvou
chodících, mluvících tříletých kluků může
být. první dny, týdny, měsíce a, ano, první
roky, byly ty nejtěžší. Natolik, že o tom
plánujeme napsat knihu. Knihu, která bez
příkras popíše toto časné ponuré období,
ale knihu, která též povzbudí adoptivní ro-
diče k tomu, aby vydrželi, zůstali silní a vy-
trvali .... protože odměny jsou nepředstavi-
telné. Výzvy spojené s přivítáním malého
neznámého človíčka do svého domova:
otázky integrace, změna chování a zajíma-
vý koncept rodičovské lásky, jsou všechny
příliš složité na to, aby je bylo možno pří-
slušně a dostatečně detailně uchopit v ně-
kolika větách. co můžeme říci z našich
vlastních zkušeností je, že citová vazba,
kterou máme ke svým dětem, je natolik
silná (dovolujeme si i tvrdit, že silnější než
u biologických rodičů) právě díky tomu,
čím jsme si všichni čtyři prošli. Nedá se vy-
loučit, že výše uvedené dává smysl pouze
dalším šťastným adoptivním rodinám.
Kromě našich vlastních emocí, které nás
osobně tolik překvapily (a někdy i šokova-
ly), jsme objevili části sebe sama, které
jsme před tím neznali (z hlubiny zoufalství
až po nepřekonatelnou radost). Kluci sa-
motní byli báječným překvapením. Oba
jsou velmi odlišní – jeden je milovníkem
historie, jazyků a hudby, ten druhý je tvůr-
čí a umělecky nadaný. Oba mají opravdový
zájem o lidi, jsou ohleduplní a mají smysl
pro humor. jsme šťastni, že mají životní
aspirace a dělají maximum pro jejich napl-
nění. To je diametrálně odlišné od toho, co
by bývalo, kdyby...

   opci kluků napíšeme knihu
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bylo ještě jedno velice složité období, doba,
kdy jsme nemohli s dětmi cestovat, kdy
nám britské úřady hrozily vězením a depor-
tací dětí jenom proto, že odmítaly uznat
platnost rozsudku o osvojení z české re-
publiky a trvaly na tom, abychom opakovali
celý proces osvojení ve Velké británii. To by
ale bylo na velmi dlouhé vyprávění. právní
kroky byly zastaveny přistoupením české
republiky k evropské unii v roce 2004. ale
i tato zkušenost náš vztah více utužila.

Sledovali jste v posledních dvou letech –
třeba i na základě vlastních zkušeností –
diskuse v České republice o novém přístupu
k pěstounům, ústavní péči, adopcím a dět-
ským právům vůbec? Jak celkovou situaci
péče o znevýhodněné děti v ČR vnímáte?
Zůstali jsme v kontaktu s dětským domo-
vem, odkud kluci přišli, a snažíme se jej
navštívit, kdykoliv přijedeme do čech.
Možná i proto jsme sledovali nedávný vý-
voj v české republice v této problematice
a jsme si vědomi rozdílných názorů. Naše
vlastní zkušenost s adopcí nám zvýraznila
důležitost potřeby stabilního prostředí
a rutiny pro malé děti vyrůstající v náhrad-
ní péči. po pravdě řečeno skutečnost, že ve
Velké británii se děti dostávají k adopci
poté, co často mají za sebou nesčetné
množství umístění v různých rodinných
prostředích (jak biologické rodiny, tak pěs-
tounské), hrála podstatnou roli v našem
rozhodnutí osvojit děti z české republiky.
Dětský domov v praze, kde kluci žili, byl
a zůstal skvělou institucí. Opatrovatelé po-
skytují skvělou péči dětem a centrum po-
skytuje milující a starostlivé prostředí.

A kdybyste srovnali situaci českou a ang-
lickou?

Ve Velké británii je převážná většina dětí
v náhradní péči umístěna v pěstounských
rodinách. Dětské domovy jsou většinou
pro starší děti, které měly problémy v pěs-
tounských rodinách, či pro děti s komplex-
ními potřebami. problémem je nedostatek
dobrých pěstounských rodin. současný
systém péče především usiluje o umístění
dítěte zpět do biologické rodiny. proto je
vždy učiněno několik pokusů vrátit dítě do
biologické rodiny a v mezidobí je u pěs-
tounů. Za normálních okolností, vzhledem
k nedostatku pěstounů, je to pokaždé jiná
pěstounská rodina. Toto má za následek
znepokojující a destabilizační efekt na vý-
voj dítěte na všech úrovních, ale nejvíce
v oblasti sociální a emocionální. Děti při-
vykají tomu, že nic není trvalé. V momen-
tě, kdy se dítě naučí někomu věřit, je pře-
stěhováno. jejich schopnost navázat
citovou vazbu je kompletně narušena.
jejich pocit sounáležitosti a identity je to-
tálně podkopán. proto, když je dítě ado-
ptováno, má často velké problémy s po-
chopením, že vztah s adoptivní rodinou je
vztahem trvalým – stůj co stůj. proto děti
testují tyto vztahy často až do alarmujících
rozměrů. podle našeho názoru současný
systém pěstounské péče ve Velké británii
vytváří zmatky v hlavách dětí. pokud by
bylo dostatečné množství dobrých pěstou-
nů, aby mohli poskytnout každému dítěti
v nouzi stejný domov pokaždé, kdy jej po-
třebuje, byl by to vhodnější, bezpečný
a spolehlivý systém.

Myslíte, že by to bylo stejné, žít s ado-
ptovanými kluky v Česku? Pociťujete ně-
jaké kulturní rozdíly mezi Českou republi-
kou a Británií, významné pro rodinu,
jakou je ta vaše?
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Toto je velice složitá otázka, neboť celou
dobu od adopce jsme dosud žili ve Velké
británii. Dalo by se říci, že ve Velké británii
existuje větší otevřenost v otázkách adop-
ce. adopce je vnímána pozitivně a adoptiv-
ní rodiče jsou vyzýváni k tomu, aby byli ke
svým dětem otevření a upřímní (samozřej-
mě příslušně k věku dítěte) při diskusi na
téma adopce hned od počátku jejich vzá-
jemného vztahu. adoptivní rodiče jsou po-
vzbuzováni k těsné spolupráci se školou,
aby umožnili učitelům dětí pochopit a včas
rozeznat jejich případné potřeby. Od ado-
ptivních rodičů se také očekává, že přijmou
adoptované děti s celou jejich historií, kte-
rá je, mimo jiné, součástí toho dítěte. To
v mnoha případech znamená udržovat ně-
jaký kontakt se členem biologické rodiny,
většinou formou dopisu jednou až dvakrát
za rok (prostřednictvím sociálních pracov-
níků). pokud je to v zájmu dítěte, i občasný

osobní kontakt s rodičem či prarodičem
může být takto organizován. Toto se nej-
častěji děje mezi sourozenci, kteří sami
jsou v náhradní péči či byli adoptováni.

Kde je vlastně pro kluky „doma“; jsou teď
Angličany?
jeden syn tvrdí, že má afinitu s českým ná-
rodem – je v první řadě čech, hrdý na svou
vlast a její dědictví a je velmi zklamán, že
se reprezentace české republiky neprobo-
jovala na mistrovství světa ve fotbale 2014,
a fandí spartě praha. Náš druhý syn si není
jist, kde leží jeho srdce – po pravdě řeče-
no, líbilo by se mu, kdyby byl Francouz
a žil v paříži. Oba mají rádi dovolenou
a vždy se těší na návrat zpět domů do
Velké británie. 

Existuje nějaká zkušenost, kterou byste
chtěli sdělit těm, kteří se k adopci chy-
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stají, anebo těm, kdo řídí systémy, v nichž
se adopce odehrávají?
pro adoptivní rodiče – adopce byla to
nejlepší, co jsme dosud učinili, ale záro-
veň to nejtěžší. je naprosto stěžejní, aby
adoptivní rodiče byli obklopeni okruhem
lidí (kterým se často říká „trusted others“
– další důvěryhodní), kteří poskytují prak-
tickou a emocionální podporu – toto se
nedá zvládnout o samotě. Tito lidé jsou
výjimeční tím, že drží s vámi, pracují s vá-
mi a pozvednou vás, když už nemůžete.
jsou též určité osobní vlastnosti, které
budete, jako pár, potřebovat, abyste si
ochránili duševní zdraví (míněno napros-
to vážně), byli co možná nejlepší adoptiv-
ní rodiče a napomohli svému dítěti do-
sáhnout jeho vlastního potenciálu.
partneři v páru se mohou v těchto vlast-
nostech doplňovat, ale jako jeden osvoju-
jící je budete potřebovat všechny. Tyto
vlastnosti zahrnují:
� schopnost řešit problémy (nahlížet na
problémy jako na příležitosti),
� Dostupnost /dosažitelnost (být fyzicky
a emocionálně k dispozici),
� předvídatelnost (udržovat rutinu) –
britské sociální služby říkají, že nudní ado-
ptivní rodiče jsou nejlepší adoptivní rodiče! 
� štědrost (nemá mnoho do činění s pe-
nězi, jedná se o velké srdce),
� citlivost (schopnost vžít se do pocitů
dítěte),
� Nezdolnost (schopnost zvládat, co ži-
vot nastraží),
� Vytrvalost (odhodlání jít si za vlastním
cílem),
� předvídavost (schopnost nahlížet na
příčiny chování),
� akceptovatelnost (vůle a schopnost
tolerovat),

� spolehlivost (řekni, co uděláš, a udělej,
co jsi řekl – jednej konzistentně).

Z výše uvedeného čtenář může nabýt 
dojmu, že adopce představuje velmi tvrdý
oříšek. Mnoho úspěšných adopcí je však
důkazem toho, že se jedná o dosažitelný
cíl. My bychom do toho rozhodně šli 
znovu ... pokud bychom měli dostatek
energie!

pro ty, kteří řídí systémy, které upravují
adopci:
� Zájmy dětí musí být vždy na prvním
místě a nadřazeny i právům biologických
rodičů,
� Udržujte dobu, kterou dítě tráví
v ústavní péči, co možná nejkratší,
� U nemluvňat a malých dětí, zatímco
probíhají rozhodovací procesy, zda je
správným postupem adopce či pokusy
o udržení v biologické rodině, využití dět-
ského domova či zaručeně identické pěs-
tounské rodiny (což může představovat
problém) kde jsou: povědomí opatrovatelé,
stejné děti, povědomé rutiny a hranice,
stejné místnosti a vybavení, jídla a vůně
jsou s jistotou nejspravedlivějším a nejmé-
ně matoucím místem pro život malých dětí
v náhradní péči.
V ideálním světě by nebylo potřeba ado-
ptivních rodičů, pěstounských rodin či
dětských domovů. V následném nejlepším
scénáři by pak byla k dispozici obrovská
skupina dobře vyškolených kvalitních pěs-
tounů, jeden pro každé dítě v nouzi, do té
doby, než je adoptivní řešení nalezeno
a implementováno... jak realistické je
ovšem toto řešení?

�Michal Růžička
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Příběh sedmý: Nejlepší rozhodnutí 
mého života

„Mám čtyři děti a celý život jsem s nimi doma,“ říká Daniela Hartlová, „ale taky
celý život pracuju – i když to vždycky bylo něco, co se dá dělat z domova. Jak
děti odrůstaly, říkala jsem si, že bych mohla dělat víc, a začala jsem se trochu
porozhlížet. Jenže nabídka práce, kterou najdete třeba na internetu, mě totál-
ně otrávila – chtěla jsem dělat ne cokoliv, ale naopak něco, co by podle mého
přesvědčení mělo opravdu smysl. To je myslím normální potřeba, kterou má
osmdesát procent žen, když jim začnou dospívat děti. A když jsem si na to jed-
nou postěžovala své švagrové, povídá mi – Poslyš, a proč ty vlastně neděláš
pěstounku? Vždyť jsi pro to jako stvořená! Tak jsem se stala pěstounkou na
přechodnou dobu, která se stará o ty nejmenší děti.“

Takhle jednoduché to bylo?
Musím předeslat, že pro mě tenhle svět
nebyl úplně cizí, protože švagrová se
svým manželem jsou profesionálními pěs-
touny a pomáhají dětem už léta. a protože
se hodně stýkáme a hodně o tom spolu
mluvíme, věděla jsem samozřejmě, co to
obnáší.
ale pro sebe jsem si to úplně představit
nedovedla. přece jenom, jedna z mých
dcer je nevidomá, navíc docela úspěšná
klavíristka (Ráchel skleničková, pozn. aut.),
a i když už jí je dvacet a je hodně samo-
statná, stejně potřebuje trochu větší pod-
poru. a pak jsou tu další děti, s nimiž taky
pořád žiju ve společné domácnosti, dnes
už sama, a matka by měla fungovat i jako
hlavní pilíř rodiny…
Tohle byly důvody mých pochybností, ale
nakonec jsem se jako zájemkyně o práci
pěstounky na přechodnou dobu přihlásila
a začala navštěvovat všechna ta potřebná
školení a podobně. a celou tu dobu jsem
zároveň zvažovala, jestli na to mám, jestli
jsem dost zodpovědná… samozřejmě, vy-
chovala jsem, a myslím že docela dobře,
čtyři děti, ale přece jenom pečovat o vlast-
ní je něco jiného. Zodpovědnost tam sa-
mozřejmě musíte mít taky, ale je to jiné –

tady, když máte v péči miminko, o které se
staráte, než se definitivně rozhodne o jeho
osudu, se daleko víc bojíte nějaké chyby…
Taky jsem měla strach, jak budu zvládat ta
noční vstávání, přece jen už mi je padesát,
nicméně nakonec to ve mně všechno vy-
zrálo a rozhodla jsem se, že do toho půjdu,
a za rok už jsem dostala první miminko.
považuju to za nejlepší rozhodnutí ve svém
životě.

Proč?
Zaprvé mě to naplňuje – to je možná ten
trochu sobečtější důvod, ale hlavně v téhle
práci vidím hluboký smysl a význam, sna-
hu řešit už v zárodku problémy, které jinak
u dětí později nastanou, když nemají to
štěstí vyrůstat v blízkosti milující osoby
a vůbec v láskyplném prostředí. je to přes-
ně ten druh práce, který jsem měla na
mysli, když jsem říkala, že bych chtěla dě-
lat něco smysluplného.
Současně s posílením role pěstounů v pé-
či o ohrožené děti se dnes také daleko víc
než dřív klade důraz na spolupráci s bio-
logickou rodinou dítěte, aby se s ní – tam,
kde nepředstavuje pro dítě ohrožení – ne-
přerušil kontakt. Jak vám to jde – a co si
vůbec myslíte o tom, že by se všichni měli
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především snažit, aby se dítě mohlo vrá-
tit do původní rodiny?
pro odpověď na tuhle otázku asi nejsem ta
nejpovolanější, protože ze tří dětí, které
jsem zatím měla v péči, se návrat do biolo-
gické rodiny předpokládal jen v jednom
případě, a tam jsem žádný problém s kon-
taktem neměla. Ta maminka chodila ke
mně domů několikrát týdně, snažila jsem
se ji také učit a osobním příkladem i moti-
vovat, takže to byla nejen péče o dítě, ale
i svého druhu sociální práce s jeho mat-
kou. Víc vám z vlastní zkušenosti nepovím,
i když názor na to samozřejmě mám.

A ten je?
Že je to individuální. Odložit vlastní dítě je
podle mě velmi vážná věc, a pokud to ne-

bylo způsobeno třeba poporodní depresí
nebo nějakou chorobou, musí se možnost
návratu do původní rodiny velmi pečlivě,
velmi zevrubně a odpovědně zvažovat,
a šetření, která tomu předcházejí, nesmějí
být formální – nestačí, že má dítě svou po-
stýlku, je tam zatopeno a matka je zrovna
doma, když přijde sociální pracovnice.
Těm rodičům je ale zároveň třeba pomá-
hat, pracovat s nimi, zapojit co nejširší ro-
dinu, aby na všechno nezůstávali sami
a předešlo se možnosti, že v budoucnu
znovu selžou.

Miminko, o které se momentálně staráte,
máte u sebe i teď, zatímco spolu mluvíme.
Pořád ho takhle nosíte?
Fyzický kontakt je strašně důležitý, já ří-
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kám, že se ty děti musejí „vymazlit“ Dvě
předchozí miminka jsem dostala po čtr-
náctidenním pobytu v porodnici, resp. ko-
jeneckém ústavu – a bylo to na nich znát.
Opravdu. Ne že by jim tam někdo ubližoval
nebo se o ně dost nestaral, sestry tam ne-
přetržitě krmí a přebalují, celý den se ne-
zastaví, ale ty děti leží v postýlkách samy
a po určité době zjistí, že nemá cenu bre-
čet, protože stejně nikdo nepřijde, a tohle
mají v sobě podle mě zakódované. ale prá-
vě to se dá „vymazlit“. Ta první holčička,
co jsem měla, byl takový uzlíček nervů, že
jsem si říkala, tahle práce mě snad zabije.
ale nezabila, měla jsem ji půl roku a velmi
se to zlepšilo. Když mají děti ten fyzický
kontakt, mají i pocit bezpečí, necítí se
ohrožené a mnohem snáz a bez velkých
stresů pak také přejdou k další milující
osobě…
Včera jsem zrovna s holčičkou byla u jejích
budoucích adoptivních rodičů, kterým ji

teď budu předávat – tomu předchází tako-
vý sbližovací proces. jsou to dva vyzrálí
mladí lidé, kteří se těší, že budou mít dítě,
na které strašně dlouho čekali, a byla jsem
nadšená z toho, jak to probíhalo. jednak
jsme si, jak se říká, „sedli“ my dospělí, jed-
nak i to miminko se v náruči otce rozzářilo,
takže všechno do sebe krásně zapadlo
hned napoprvé. Někdy totiž na těch dě-
tech vidíte, že se jim nechce, a trvá déle,
než nové rodiče přijmou, ale tady není se-
bemenší problém. bylo to pro mě krásné
setkání a miminko se u nich určitě bude
mít moc dobře.

A co vy – jak těžké loučení to bude pro
vás? Přece jenom jste s ním pár měsíců
prožila, nějaké pouto vzniklo…
Tohle musíte mít vyřešené, ještě než do
toho jdete. a já to vyřešené mám. Mám
čtyři krásné vlastní děti, hlady neumíráme,
máme kde bydlet, rozumíme si…čili nějaké
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mateřské potřeby a pudy já už mám dávno
naplněné a uspokojené.
Už když jsem se na tuhle práci připravova-
la, říkali mi někteří známí: a ty jen tak pak
dáš klidně někomu cizímu to dítě, který
budeš mít půl roku v náručí? To jseš tak
bezcitná? a já říkala, samozřejmě že dám,
protože jeho odchod do rodiny, kde už bu-
de trvale žít a vyrůstat, je právě třešinka na
dortu v téhle práci. já to dítě zachraňuju,
neléčím si tím nějaké svoje problémy.

A vaše děti? Jak reagovaly, když jste se
pro pěstounství rozhodla a pak přišlo
k vám do rodiny první miminko?
Nejstarší dcera – je jí devětadvacet a ona
jediná už s námi nebydlí – z toho byla
hrozně překvapená, volala mi pak celá do-
jatá a říkala mi, jak je na mě hrdá… Ta dru-
há, nevidomá, žije trochu ve vlastním svě-
tě – ta říkala, jé, mami, to je hezký, když
budeš chtít, tak já ti ji pochovám – a odbě-
hla hrát na klavír… Nejmladší to dlouho
zpracovávala, byla v rozpacích a ptala se
pořád: Mami, a zvládneš to? My ti samo-
zřejmě pomůžeme, ale nemáš z oho
strach? je strašně zodpovědná, někdy až
moc, všechno u ní musí být na sto pro-
cent, takže její hlavní starost byla, jestli to
zvládnu já… No a syn brblal, že tu bude ce-
lé dny brečet mimino, ale nakonec to byl
právě on, kdo s ním trávil nejvíc času… já
jsem to navíc postavila tak, že je to moje
práce, o pomoc nebo asistenci žádám děti,
řekla bych, dost citlivě a zřídka, spíš to ne-
chávám na nich.

Takže žádné pocity ohrožení, konkuren-
ce, přišel vetřelec…
No to vůbec, naopak. Myslím, že je to pro
ně trošku exotické a že jsou na to vnitřně

hrdé a váží si toho, že to v naší rodině je.
a taky jsou velké, nejmladší dceři už bylo
šestnáct…

A jak reaguje vaše širší okolí? Myslíte, že
v naší společnosti mají pěstouni takovou
prestiž, jakou by si zasloužili? Pořád je
dost lidí, kteří na ně nahlíží jako na ty,
kteří si berou děti, aby dostávali peníze…
To si mohou myslet jen ti hloupější nebo
závistivější, kteří vůbec nemají ponětí, co
pěstounství obnáší. Tohle nemůžete dělat
pro peníze. Navíc – já jsem to začala dělat
v době, kdy se nám o nějakých odměnách
pro pěstouny, které teď jsou, mohlo leda
zdát.
a taky to ve všech ohledech zásadně ovliv-
ní váš život. prakticky nikam nemůžu, z ko-
níčků mi zbyly jen ty, kam můžu vzít dítě.
přestala jsem jezdit na lyže, chodit do di-
vadla, na koncerty, je to obrovská změna.
ale necítím to jako nějakou oběť, chraň
bůh. Do svých devětačtyřiceti jsem prožila
tři životy, jak jsem byla aktivní, takže jsem
i ráda, že už jsem se trochu uklidnila.
Občas mi sice chybí společnost, ale zase
mám kamarády, kteří mě respektují a naše
setkání přizpůsobují tak, abych mohla vzít
miminko s sebou.
a pokud jde o mou osobní zkušenost jako
pěstounky, je veskrze pozitivní – já cítím
úctu a obrovský respekt ze všech stran. až
jsem z toho někdy nesvá. 

�Viktor Vondra
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Sloupek O anonymitě výherců

co má společného český výherce jackpotu
sportky a český adoptivní rodič? Nebo
pěstoun? či úspěšný student, jenž strávil
podstatnou část dětství v dětském domo-
vě?
snaží se být pokud možno anonymní.
Tato podvědomá reakce ovšem neříká nic
o nositelích výjimečného příběhu, nýbrž o
zbytku českého světa. Nemáme rádi výraz-
né, vyčnívající, otázky vyvolávající.
Výhercům, k nimž se přiklonilo štěstí, závi-
díme. lidí s osudem sisyfa se obáváme. co
kdyby se po nás očekávala reakce? pomoc?
soucítění? aktivita? soused, jenž ničím ne-
vyniká, soused, který nevyžaduje čas ani
pozornost. To je náš ideál.
česká společnost se teprve učí brát
věci s nadhledem. pěstouni, rodi-
ny, které adoptovaly děti, dob-
rovolníci, zaměstnanci ústa-
vů, ti všichni se více či méně
obávají mediálního zájmu.
jistě: jejich zkušenost
je taková, že obraz
toho, čím si prošli,
bývá zjednodušo-
ván, zplošťován,
kroucen. předsudek
často nebývá hyba-
telem pouze tzv.
veřejného mí-
nění, ale i pro-
fesionálních vý-
konů reportérů.
paradoxem je, že obraz péče
o znevýhodněné děti ovlivnila
dosti negativním způsobem i

literatura. (paradoxem proto, že v české
kotlině jsou spisovatelé stavěni tradičně
výš než novináři a přisuzuje se jim „národ-
ní“ význam.) jestliže známá spisovatelka
popíše svůj nešťastný příběh adopce, co se
asi stane? Málokdo si položí otázku, jestli
to náhodou nebylo i její selhání. jestli
v osudech, které zažila a popsala, jsou ne-
bo nejsou specifické zvláštnosti, které by-
chom neměli zobecňovat...
ale na druhou stranu existuje i hrozba
„pozitivní“ pozornosti. lidé, kteří uspěli
ve studiu nebo v kariéře, nechtějí stále
slyšet, že jsou dobří navzdory svému osu-
du, původu, dětství. hledat rovnováhu
pro nás ostatní, kteří jsme nevyrostli
v dětském domově či u pěstounů, a chce-
me nějak pomoct, není snadné. Ostatně,
každý z nás jde životem „něčemu navzdo-
ry“, něčemu, o čem se před cizími lidmi,
před zaměstnavatelem, anebo před novi-
náři, raději nemluví.
a druhá otázka: co mají společného český

výherce jackpotu
sportky, český

adoptivní rodič 
nebo pěstoun, když 

nezůstanou anonymní?
Zbytek

světa
se jim

snaží
vnutit 

vlastní 
interpretaci jejich

situace. 
až se 
namís-

to toho 
objeví 

respekt, budeme o krok dál
– a všichni znevýhodnění 

s námi.

�Michal Růžička
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