ze života

MRTVICE MI VZALA VŠECHNO,
co jsem se naučila
za dvacet let
Ve dvaceti jsem prodělala mozkovou
mrtvici, a tak slavím narozeniny dvakrát
za rok. I když jsem se musela naučit znovu
chodit a mluvit, přešla jsem Malou Fatru,
dostudovala vysokou školu a působila
i jako dobrovolnice v zahraničí.

V

Všechno začalo v době, kdy
jsem nastoupila na vysněnou
vysokou školu, Mendelovu univerzitu v Brně, na které kdysi
studovali můj děda i táta. Blížily se Vánoce a já měla první
příznaky, jež měly za půl roku
vyústit v mozkovou mrtvici. Začalo to nevolností a výpadkem
paměti. „Jsou Vánoce, a já nemám nakoupené dárky,“ opakovala jsem zmateně, i když jsem
je koupené měla. Dva měsíce
jsem pak před všemi v mém
okolí skrývala vysoké horečky,
protože jsem chtěla v klidu
zvládnout mé první zkouškové
období.

Povezeme ji
na záchytku

Zdravotní potíže ale nepolevovaly, bolela mě kyčel a každé
pohnutí jsem cítila, jako kdyby
do mě vráželi tisíc střepů. Nechutnalo mi jídlo a za půl roku
jsem zhubla deset kilogramů.
Prošla jsem všemožnými vyšetřeními a lékaři stále na nic
nepřicházeli. Nakonec mi objevili gen Bechtěreva, který prý
způsoboval všechny ty potíže.
Nasadili mi kortikoidy a poslali mě domů s přísnou dietou.
Ale já přesto cítila, že se mnou
něco není v pořádku. Jenže co?
Pak přišlo ráno 21. dubna 2013,
které mi naprosto změnilo ži-
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Rok po mrtvici
jsem se vydala s přáteli
na túru po Malé Fatře

Nějaký čas
jsem strávila
na vozíčku

stávám před hlavní dveře, kde si zabouchávám
klíče. Nakonec se ocitám ve škole a spolubydlící děvčata mi půjčují
klíče. Hned ale přicházejí za mnou do bytu,
protože jim připadám
„nějaká divná“. Zakazuju jim volat záchranku,
naštěstí mě neposlouSoučástí léčby byly
chají. Přijíždějí záchrapoctivé rehabilitace
náři a myslí si, že jsem
opilá. Chovají se docela
vot. Vidím to jako dnes! Právě arogantně. „Nakonec ji stejně
se připravuju do školy ve svém povezeme na záchytku,“ baví se
studentském bytě v Brně. Vstá- mezi sebou…
vám ze židle, ale nohy mě neposlouchají a padám na zem. Neunesli mě
Nemůžu se postavit. Nevím, co mimozemšťani
se děje. Brečím. Noha mi padá, Nikoho tehdy nenapadlo, že
ruka je bez života a „spadlou“ by dvacetiletá holka mohla mít
mám i polovinu levé tváře. mozkovou mrtvici. Souběhem
V bytě jsem sama. Nějak se do- okolností jsem se dostala na sál

Rodina stála při mně,
a to mi dodávalo neskutečnou sílu

až devět hodin od ucpání cévy,
což je strašně dlouhá doba. Lékaři předpokládali, že budu jen
ležet a koukat do stropu. A zpočátku to tak vypadalo. Ležela
jsem, bylo mi špatně, všechno
jsem viděla rozmazaně... První jasné vzpomínky mám až tři
dny po mozkové příhodě, kdy
jsem u nemocničního lůžka
poznala své rodiče. Neuvěřitelně se mi ulevilo! „Je to dobrý,
neunesli mě mimozemšťani,“
chtěla jsem jim říct, ale nešlo
to. Rodiče mi vysvětlovali, co
se stalo, ale byla jsem pod silnými prášky a moc jsem je nevnímala. Chodili za mnou i kamarádi, a popravdě jsem z toho
nadšená nebyla, nechtěla jsem,
aby mě v tomhle stavu viděli. Jenže jsem jim to nemohla
ani sdělit. Nebyla jsem schopná
říct nic, požádat o něco, co jsem

Připravila: Šárka Jansová Foto: archiv čtenářky Odpovědná redaktorka: Zuzana Macková

potřebovala nebo chtěla. Dnes
to vidím jinak a jsem jim zpětně
za ty návštěvy vděčná. Zajímavé je, že jsem vlastně ani nebrečela, nevztekala se na osud.
Neměla jsem žádné pocity. Nepamatovala jsem si zlo ani dobro, neuměla jsem plakat ani se
smát. Mrtvice mi totiž zasáhla
i emoční centrum, těžko se to
vysvětluje, ale byla jsem taková
„nijaká“. Časem pak přicházely
okamžiky, kdy jsem nevěděla
jak dál a všechno mi připadalo
marné. A právě tehdy mi pomohli kamarádi, kteří mě brali
úplně normálně a nebáli se udělat si ze mě legraci.

Kde domov můj

První slova, která jsem ze sebe
vydala, byla asi táta a máma.
Byla jsem jako dítě. Když jsem
se ve svých dvaceti učila znovu
mluvit, říkala jsem: „Kde, kde
domov můj.“ To mi šlo. Takže
když jsem se třeba chtěla napít, vysoukala jsem ze sebe:
„Kde domov můj,“ a doufala,
že ostatní pochopí, co chci. Ne-

Nadační fond Čas

pochopili! Pořád mi dokola trpělivě vysvětlovali, kde bydlím
a jak to tam vypadá. Postupem
času jsem nacházela nová slovíčka. Trvalo ale dlouho, než
jsem dokázala dát dohromady
jednoduchou větu. Kdo se mnou
chtěl mluvit, musel se obrnit
pořádnou trpělivostí. A kolikrát
jsme se u toho všichni pobavili.
Je fakt, že i po těch sedmi letech mám s mluvením a psaním
ještě problémy. Potíže mi dělají
složitější slova a skladba věty.
Začala jsem psát blog, jednak
chci sdílet svůj příběh, a zároveň se chci zlepšovat v češtině.
Moje sestra Kristýna je mojí
oblíbenou učitelkou českého jazyka a kritičkou článků.

Výšlap na Malou Fatru

S chůzí to bylo od začátku lepší. V nemocnici jsem se totiž
nečekaně postavila na nohy, to
nikdo nečekal! Možná mi pomohly maminčiny masáže speciálními kapkami od tety Jitky,
možná to byl instinkt. Nohy mě
nakonec nezradily ani na Malé

V ČR zemře každý šestý člověk na cévní mozkovou příhodu. Důležité je včas
rozpoznat příznaky a zavolat linku 155, záchrannou službu. K příznakům patří náhlé oslabení nebo brnění tváře, ruky či nohy, problémy s řečí, náhlá porucha zraku
na jednom oku nebo obou očích, motání hlavy, nevolnost, neschopnost udržet
rovnováhu, silná bolest hlavy bez jasné příčiny. Více na www.casjemozek.cz

Fatře, kam mě s sebou vzala
parta kamarádů rok po té šílené
události. Ještě před mrtvicí jsem
přešla Nízké Tatry a naši republiku od severu k jihu. Na Malé
Fatře se mi neskutečně líbilo,
miluju kopce. Kamarádi to věděli a snažili se mě vtáhnout
zpátky do života. Je pravda, že
jsem musela kolikrát zatnout
zuby, ale říkala jsem si: „Je tady
s tebou třináct lidí, tak žádný
slzičky a koukej šlapat.“ A tak
jsem šlapala. Vztek a naštvání
z toho, že už nemůžu, jsem řešila smíchem.

mi podařilo utéct hrobníkovi
z lopaty. Každá další překážka
byla v porovnání s tím „prkotina“. A odškrtala jsem si další
milníky svého života. Zvládla
jsem i rozjezd rodinné firmy Ze
Stodoly, začala jsem se učit angličtinu, kterou jsem taky zapomněla. Pomohlo mi v tom dobrovolnictví ve Francii, kde jsme
opravovali vyhořelý zámek.
Tam jsem se také s kamarádkou
Tyty při jednom výletu koupala
v březnu v ledové vodě v jezeře,
a od té doby se stalo otužování
mým koníčkem.

Překážky mě
nezastaví

Humor mi pomáhá

A to nebyl jediný můj úspěch
po mrtvici. Navzdory všemu
jsem vystudovala Podnikatelskou fakultu v Brně. Hodně mi
pomáhalo centrum Alfons, ale
všechno jsem si musela oběhat
a zařídit sama. Zvláštní bylo,
že jsem se vůbec nebála. Když
jsem šla na zkoušku, na kterou
jsem se připravovala, vždycky
jsem si věřila a vždycky jsem
to dala. Aby taky ne, když se

Mrtvice mi vzala všechno, co
jsem se naučila za dvacet let,
od samostatnosti až po úplné
zdraví. Dala mi ale zkušenost
a přesvědčení, že když si za něčím jdu, dokážu to, i když jsem
handicapovaná. Mrtvice prohloubila i moje vztahy s rodinou a naučila mě dělat si sama
ze sebe legraci. Humor je pro
život nesmírně důležitý, zvlášť
když máte handicap.
Eliška Nováková, Brno
inzerce

