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PondÄ›lÃ-, 23 bÅ™ezen 2020

Ne, nebojte, Å¾Ã¡dnÃ½ virus na mÄ› aktuÃ¡lnÄ› nezaÃºtoÄ•il. Tahle historka je z doby, kdy mi bylo necelÃ½ch tÅ™iatÅ™icet a
dÅ¯kazem toho, Å¾e neÅ¡tÄ›stÃ- nechodÃ- po horÃ¡ch, ale i obÄ•as po lidech a vÄ›tÅ¡inou jde vÃ-c udÃ¡lostÃ- ruku v ruce, aby
Ä•lovÃ-Ä•ek nemÄ›l aÅ¾ tak jednoduchÃ©. Roku 2012, pamatujete si, jak tenkrÃ¡t byla tak trochu krize, tak trochu podniky
propouÅ¡tÄ›ly, tak trochu hodnÄ› lidÃ- panikaÅ™ilo? Pracovala jsem tenkrÃ¡t jinde neÅ¾ dnes, a uÅ¾ jsem se tu zmÃ-nila, Å¾e
tehdy pÅ™evychovali naÅ¡eho Å¡Ã©fa.

PropouÅ¡tÄ›nÃ- se tehdy tÃ½kalo i nÃ¡s. NaÅ¡e
vedenÃ- na to Å¡lo tak, Å¾e lidem, kteÅ™Ã- mÄ›li ve smlouvÄ› uvedeno pÅ™Ã-mo naÅ¡e
oddÄ›lenÃ- pro vÃ½kon prÃ¡ce, nabÃ-dlo smlouvy novÃ©, s tÃ-m, Å¾e se budou tÃ½kat
celÃ© vÃ½roby. NechtÄ›lo se mi do toho, proto jsem si radÅ¡i vzala odstupnÃ© a
hledala si prÃ¡ci jinde. DevÄ›t dnÅ¯ jsem si doma odpoÄ•inula a pak nastoupila
jinde. Ta bÃ½valÃ¡ fabrika byla mnohem lepÅ¡Ã-m doporuÄ•enÃ-m, neÅ¾ celÃ© mÃ© vzdÄ›lÃ¡nÃ-,
kterÃ© ostatnÄ› nenÃ- technicky zamÄ›Å™enÃ©. A koneckoncÅ¯ i skladnÃ-k si mÅ¯Å¾e pÅ™eÄ•Ã-st
Vergilia v originÃ¡le, proÄ• by to tedy neÅ¡lo i naopak.
NovÃ¡ prÃ¡ce mÄ› zdaleka
nebavila jako ta minulÃ¡, ne kvÅ¯li pracovnÃ- nÃ¡plni, ta byla vÃ-cemÃ©nÄ› hodnÄ›
podobnÃ¡, chybÄ›l mi nÃ¡Å¡ soudrÅ¾nÃ½ kolektiv, ta legrace, kterÃ¡ tam bÃ½vala a taky i
mÅ¯j pÅ™evychovanÃ½ Å¡Ã©f. BÄ›hem mÄ›sÃ-ce jsem se ale zabÄ›hla, zjistila i urÄ•itÃ©
vÃ½hody, a to Å¾e se necÃ-tÃ-m ÃºplnÄ› fit, jsem pÅ™iÄ•Ã-tala psychice, protoÅ¾e po
fyzickÃ© strÃ¡nce mi nic nebylo. Nic mÄ› nebolelo, nemÄ›la jsem teplotu, jen jsem
byla unavenÄ›jÅ¡Ã-, bez nÃ¡lady. Takhle jsem fungovala dalÅ¡Ã- mÄ›sÃ-c.
Byl konec kvÄ›tna, pÅ™Ã-roda
v plnÃ©m jasu a krÃ¡se, plÃ¡novali jsme, co chceme dÄ›lat v lÃ©tÄ›, klasika
voda, nejlÃ©pe SÃ¡zava, ale co dÃ¡l a co s dÄ›tmi pÅ™es celÃ© prÃ¡zdniny. Bylo jim
7 a 14. A Honza uÅ¾ byl ze mÄ› docela nervÃ³znÃ-. Neznal mÄ› takovou. I on mÄ›l novou
prÃ¡ci, pracovali jsme pÅ™edtÃ-m spolu ve stejnÃ©m podniku a i on volil radÅ¡i cestu
odchodu.
ZaÄ•alo mÄ› mÃ-rnÄ› pobolÃ-vat
v kÅ™Ã-Å¾i. Vlevo vÃ-c neÅ¾ v pravo. PÃ¡r dnÅ¯ jsem se utÄ›Å¡ovala, Å¾e je to
z prÃ¡ce, ale jednoho dne jsem se vzbudila a bolest to uÅ¾ byla dost
nesnesitelnÃ¡. Honza na mÄ› sÃ¡hl a se slovy: â€žHoÅ™Ã-Å¡, to nenÃ- normÃ¡lnÃ-, jedeme,â€œ
mÄ› doslovo unesl k doktoru. A pak uÅ¾ to lÃ-talo. HoreÄ•ku jsem mÄ›la 39,8
rÃ¡no, pÅ™es 40 veÄ•er.

NejdÅ™Ã-v obvodnÃ-, ta fofrem a
sanitkou zaÅ™Ã-dila pÅ™evoz na internu, vyÅ¡etÅ™enÃ-, pak urologie, protoÅ¾e podezÅ™enÃna zÃ¡nÄ›t ledvin, ale to takÃ© bylo v poÅ™Ã¡dku. Jen neskuteÄ•nÄ› vysokÃ© CRP. Na
urologii velmi mladÃ¡ panÃ- doktorka, neskuteÄ•nÄ› pÅ™Ã-jemnÃ¡. Asi bylo dobÅ™e, Å¾e tam
byla a byla rozumnÃ¡, protoÅ¾e mÄ› jen nenechala poloÅ¾it na pokoj na pozorovÃ¡nÃ-,
ale poslala mÄ› rovnou na CT od krku aÅ¾ dolÅ¯. A tam se objevilo, co na normÃ¡lnÃ-m
sonu vidÄ›t nebylo.
DalÅ¡Ã- pÅ™evoz rychlou, to uÅ¾
vleÅ¾e na gynekologii do plzeÅˆskÃ© FN na LochotÃ-nÄ›. NÄ›co, zatÃ-m pÅ™esnÄ›
nevÄ›dÄ›li co, na levÃ©m vajeÄ•nÃ-ku, nÄ›co tak velkÃ©ho, Å¾e mi to tlaÄ•ilo na moÄ•ovod
a proto ta bolest v kÅ™Ã-Å¾i.
Pak mÃ¡m dva dny jako
v mlze, pamatuju si na hodnÃ© sestÅ™iÄ•ky, kterÃ© se mi stÅ™Ã-daly u poslete,
kterou mi nÄ›kolikrÃ¡t za den pÅ™evlÃ©kaly, protoÅ¾e jsem ji potem doslova
promÃ¡Ä•ela. Pamatuju na pÃ¡ny doktory, kteÅ™Ã- mÄ› vyÅ¡etÅ™ovali, a mnÄ›, plachÃ© holce,
bylo vcelku jedno, kolik a jak a jakÃ½ch muÅ¾Å¯ na mÄ› sahÃ¡. Pamatuju na kapaÄ•ku,
neustÃ¡le mi do ruky pumpujÃ-cÃ- krystalickÃ½ penicilÃ-n, jak jsem se pozdÄ›ji
dozvÄ›dÄ›la. Mimochodem, kdo nezaÅ¾il, ty Å¾Ã-ly po tom pekelnÄ› bolÃ-.
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TÅ™etÃ- den mi bylo o nÄ›co
lÃ-p, alespoÅˆ uÅ¾ jsem vnÃ-mala, i kdyÅ¾ horeÄ•ku nad 39 jsem mÄ›la stÃ¡le a zÃ¡nÄ›tlivÃ©
markery prÃ½ takÃ© neklesaly. UkÃ¡zalo se, Å¾e operace bude nevyhnutelnÃ¡ a Å¡lo uÅ¾
jen o to v jakÃ©m rozsahu a kdy. PÅ™iÅ¡el si se mnou promluvit pan primÃ¡Å™. SympaÅ¥Ã¡k a okouzlujÃ-cÃ-. VÅ¯bec jsem
nechÃ¡pala, Å¾e na
tamnÃ-m oddÄ›lenÃ- byli doktoÅ™i pouze muÅ¾i. S doktorkou jsem se nesetkala ani
s jednou. VysvÄ›tlil mi, Å¾e ten vajeÄ•nÃ-k musÃ- pryÄ• a Å¾e by rÃ¡d, abychom
zkusili vyndat opravdu nejdÅ™Ã-v jen ten a vÅ¡e ostatnÃ- zatÃ-m zachovat, Å¾e jsem
jeÅ¡tÄ› mladÃ¡ a organismus zabojuje. To uÅ¾ mi dochÃ¡zelo, Å¾e to asi nebude jen tak
nÄ›jakÃ¡ legrace a diagnoza akutnÃ- aktimomykÃ³za s abscesem 10x6 cm na
vajeÄ•nÃ-ku znÄ›la dost nechutnÄ›. Fuj. Kde se to vzalo, netuÅ¡Ã-m dodnes.
Operace za dalÅ¡Ã- dva dny,
poÅ™Ã¡d mi bylo bÃ-dnÄ›. Dostala jsem krev a jak mi nevadÃ- ji darovat, tak
z toho vaku pÅ™i pÅ™ijÃ-mÃ¡nÃ- mi vÅ¯bec nebylo dobÅ™e. A nÃ¡vÅ¡tÄ›va pana primÃ¡Å™e:
â€žVy jste mi dala Å¾enskÃ¡, poÅ™Ã¡d jsem Ä•ekal, kdy vÃ¡s budeme muset rozÅ™Ã-znout.â€œ On
mi totiÅ¾ slÃ-bil, Å¾e pokud to pÅ¯jde, tak to zkusÃ- laparoskopiÃ-. Asi mÄ›l trochu
problÃ©m, ale dal to.
Hnus byl i drÃ©n
z bÅ™icha, kterÃ½ mi vadil pÅ™i kaÅ¾dÃ©m pohybu. A pak uÅ¾ pÅ™iÅ¡la na Å™adu ta humornÄ›jÅ¡ÃÄ•Ã¡st mÃ©ho mÄ›sÃ-Ä•nÃ-ho pobytu v nemocnici. Sestra, kterÃ¡ o sobÄ› Å™Ã-kala, Å¾e by
mohla bÃ½t pomocnice doktora Mengeleho. NeskuteÄ•nÄ› prima Å¾enskÃ¡, kterÃ¡ si
pozdÄ›ji se mnou chodila povÃ-dat a drbat doktory, dokonce jsme se pohÃ¡daly i o
to, kterÃ½ je nejvÃ-c sexy, abychom se shodly na tom, Å¾e primÃ¡Å™e do divadla, jeho
zÃ¡stupce na rockovÃ½ koncert a sekundÃ¡Å™e do posteleâ€¦
DrÃ©n mi vyndÃ¡vala stylem:
JÃ¡: â€žBude to bolet?â€œ
Ona: â€žNe, lechtat.â€œ
JÃ¡: â€žVÃ¡Å¾nÄ›?â€œ
Ona: â€žNo kdyÅ¾ zaÄ•nete Å™vÃ¡t,
pak vÃ¡m dÃ¡m na pusu polÅ¡tÃ¡Å™, aÅ¥ nedÄ›sÃ-te ostatnÃ- pacoÅ¡ky.â€œ
JÃ¡: â€žTo je vtip?â€œ
Ona: â€žJo, zasmÄ›jte se.â€œ
A jÃ¡ se zasmÃ¡la a ona Å¡kub a
drb, a byl venku. Tedy ten drÃ©n. KdyÅ¾ mÄ›la noÄ•nÃ-, nosila mi mnohem vÃ-c
utiÅ¡ujÃ-cÃ-ho prostÅ™edku neÅ¾ ostatnÃ- sestry, jÃ¡ se pÄ›knÄ› sjela a spala alespoÅˆ 6
hodin v kuse, coÅ¾ je i za normÃ¡lu u mÄ› rekord. NatoÅ¾ v bolestech.
NaÅ¡tÄ›stÃ- se ze mÄ› nestihl stÃ¡t feÅ¥Ã¡k.
DoktoÅ™i tam vÃ¡Å¾nÄ› byli
pÅ™ekrÃ¡snÃ-. Tak vysokou koncentraci hezkÃ½ch chlapÅ¯ jsem nevidÄ›la uÅ¾ nikdy potom.
Pan primÃ¡Å™ si mÄ› nechal, nikomu mÄ› nepÅ™edal a asi druhÃ½ den po operaci pÅ™iÅ¡el
s tÃ-m, Å¾e za mnou pÅ™ijde psycholoÅ¾ka. NechÃ¡pala jsem. Podotkla jsem, Å¾e si
pÅ™ipadÃ¡m celkem normÃ¡lnÃ-. Jen se zasmÃ¡l, Å¾e to je po tak velkÃ©m zÃ¡sahu do
organismu standard. PoÅ™Ã¡d jsem nechÃ¡pala, no tak nemÃ¡m jeden vajeÄ•nÃ-k, a co?
DÄ›ti mÃ¡m, jizviÄ•ky pÅ™eÅ¾iju, hlavnÄ› kdyÅ¾ pÅ™eÅ¾iju. PsycholoÅ¾ka pÅ™iÅ¡la a odeÅ¡la po
pÄ›ti minutÃ¡ch.
Na druhÃ½ den pÅ™i vizitÄ› se
pan primÃ¡Å™ ptal, jestli mi pomohla a mÃ¡ pÅ™ijÃ-t znovu a jÃ¡ ho ujistila, Å¾e panÃpsycholoÅ¾ka chodit nemusÃ-, ale kdyby se obÄ•as po prÃ¡ci na pÃ¡r slov zastavil onâ€¦
Sestra od doktora Mengele se zaÄ•ala chechtat a pan primÃ¡Å™? No, do konce mÃ©ho
pobytu se mÃ¡lokdy odpoledne nezastavil. Na tÃ© vizitÄ› jen zkonstatoval, Å¾e je mi
nÄ›jak podezÅ™ele dobÅ™e.
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Bylo mi zle, jeÅ¡tÄ› dva tÃ½dny
jsem mÄ›la horeÄ•ky, rozpÃ-chanÃ© Å¾Ã-ly, protoÅ¾e kapaÄ•ku mi museli pÅ™endÃ¡vat,
jelikoÅ¾ ten penicilÃ-n se nedÃ¡ dÃ¡vat do jednoho mÃ-sta dÃ©le neÅ¾ dva dny.
Ze sekundÃ¡Å™e se vyklubal
rocker a metalista, a protoÅ¾e byl Ä•erven a okna jsem mÄ›la smÄ›rem
k amfiteÃ¡tru a zrovna byl metal fest, navÃ-c mi sestra od dr. Mengeleho
kliÄ•kou otevÅ™ela okno, tak jsem nÄ›kolik veÄ•erÅ¯ strÃ¡vila pÅ™i poslouchÃ¡nÃ- hudby,
jeho povÃ-dÃ¡nÃ- o muzice a studiÃ-ch na vysokÃ© a vÅ¯bec docela pÅ™Ã-jemnÄ› a hezky.
Za celou dobu 30 dnÅ¯ mi na
ten dvoulÅ¯Å¾Ã¡k nikoho nedali. Ale mÃ¡lokdy jsem tam byla sama. Bylo mi zle, to
fakt bylo, ale s odstupem doby jsem si uvÄ›domila, Å¾e jsem si tam
neskuteÄ•nÄ› odpoÄ•inula. PÅ™eÄ•etla jsem celou sÃ¡gu rodu CourtneyÅ¯ od Wilbura
Smitha. MÅ¯j drahÃ½ se mezitÃ-m nauÄ•il obsluhovat praÄ•ku a myÄ•ku nÃ¡dobÃ-, dokonce i pouÅ¾Ã-t
Å¾ehliÄ•ku, kdyÅ¾ pochopil, Å¾e ta koÅ¡ile na poradu se sama nevyÅ¾ehlÃ-.
JÃ¡ si tehdy uvÄ›domila, Å¾e je
jen skuteÄ•nÄ› mÃ¡lo vÄ›cÃ-, na kterÃ½ch doopravdy zÃ¡leÅ¾Ã-, protoÅ¾e mi pan primÃ¡Å™
Å™ekl, Å¾e to bylo doslova za pÄ›t minut dvanÃ¡ct a sepse organismu by nebyla nic
moc. NevÃ-m, nejsem zdravotnÃ-k a nikdy jsem po tom radÄ›ji moc nebÃ¡dala. ZatÃ-m je
mi 9 let zas uÅ¾ dobÅ™e, jen jsem zaÄ•ala vnÃ-mat Å¾ivot trochu jinak. Ne jako
samozÅ™ejmost. Nad spoustou prkotin mÃ¡vnu rukou. A mnohem vÃ-c si uÅ¾Ã-vÃ¡m to
pÅ™Ã-jemnÃ©, to, co mÄ› opravdu bavÃ-.
MoÅ¾nÃ¡ to pÅ™iÅ¡lo v pravÃ½
Ä•as, kdy jsme spolu s Honzou byli pÅ™es patnÃ¡ct let a uÅ¾ to tak trochu
nebylo ono. A moÅ¾nÃ¡ i to, co je teÄ•, pÅ™iÅ¡lo v pravÃ½ Ä•as. Zase jsem mohla
zvolnit, jsme spolu doma, zatÃ-m jsme se nepozabÃ-jeli, naopak. Jsem rÃ¡da, Å¾e tu
naÅ¡i nucenou izolaci trÃ¡vÃ-m i po 25 letech s tÃ-m nejlepÅ¡Ã-m chlapem,
kterÃ©ho znÃ¡m.
PS: KdyÅ¾ jsem se z tÃ©
nemocnice vrÃ¡tila tehdy po mÄ›sÃ-ci domÅ¯, skuteÄ•nÄ› jsem netuÅ¡ila, co mÄ› tam bude
Ä•ekat a jak je to â€žnÄ›co nad nÃ¡miâ€œ spravedlivÃ©. Ale to uÅ¾ je zas jinÃ½ pÅ™Ã-bÄ›h.
Tak moÅ¾nÃ¡ nÄ›kdy.

KYTTKA
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