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enže když Michaela Aujezdská prišla
ruku v ruce se svou osnuletou dcerkou, s nížjezdí z Ceských Budejovic
na pravidelné kontroly do pražského Motola, stacilo pár minut a Naty me proste dostala. Svou bezprostredností, temperamentem, inteligencí, šikovností i neuveritelne
pozitivním prístupem k životu. Popovídaly
jsme si o želvách, o Nohavicovi, Sverákovi
s Uhlírem a o Mládkovi,jehož Jožina z bažin Natálka miluje, o aerobiku, o oblíbených
hrackách, o kamarádech a kamarádkách ze
školy i o tom, jak se hledají "kešky" - poklady. Priznám se, že o tom nemám ani páru,
ale Natálka mi všechno jasne a srozumitelne vysvetlila. Žádné nárky ani zakabonená
tváricka, ale smích, zvídavost a otevrenost
ke svetu, z nehož sice vidí jen rozmazané
obrysy a barevné plochy, ale presto jej chce
poznávat stejne dychtive jako její vrstevníci. Nebo možná ješte dychtiveji, protože to
oproti nim má neskonale težší.
S HUMOREM PROTI NEMOCI
S její maminkou jsme si pak povídaly nejen
o tom, co malou potkalo a s cím vším se
musela vyrovnat ta
velká, ale hlavne o nadaci Slunícko pro deti,
která pomáhá zdravotne handicapovaným
detem. Dokud se neco
podobného nestane
vašim nejbližším,
nejspíš se nad tímhle
problémem nijak hloubeji nezamyslíte. Je tu
prece stát, který má pomáhat handicapovaným. Jenže ono je to všechno trochu jinak
a rodice musejí svádet neustálý boj o to,
aby se jejich postižené díte vubec mohlo
zaradit do normálního života. Natálka se narodila úplne zdravá, ale ve trech letech se
u ní objevilyprvní príznaky zhoršujícího se

videní. Až na neurologii ve FN Motol v Praze byl tehdy petileté holcicce diagnostikován tumor na mozku. Ten mezitím agresivne
rostl a znicil pritom ocní nervy. Následovala
okamžitá operace a dlouhodobý pobyt v nemocnici. "Kdyžnemoc postihne vaše díte, je
to mnohem horší, než když s ní musí bojovat clovek sám," ríKáMichaela Aujezdská.
"Vedelajsem, že nádor je tak obrovský, že
se nedá odstranit najednou a že i když
první operace dopadla dobre, cekají ji další.
Nikdyjsem ale dceri nelhala a snažila jsem
se jí detským zpusobem vysvetlit, co se s ní
bude dít, aby pak nebyla zaskocená. I když
se pan docent Tichý,který Natálku operoval, i další lékari a sestricky v Motole chovali velmi vstrícne, nemocnicní prostredí je
hodne sklicující. Casto v nem vládne nervozita a strach, jež se z matek prenáší na deti.
Tak jsem se rozhodla, že my budeme nemoci celit optimismem, humorem a bojovností.
I když byly chvI1e,kdy do humoru bylo
hodne daleko... Natálkaje statecná holka,
rI"kalyjsme si, že spolu všechno zvládneme,
a já jsem si odmítala pripustit, že by to treba mohlo dopadnout špatne."

Nikdy me nenapadlo, že

pouhé povzbuzení
ci vyslyšení už pomoc je
CO JE NADSTANDARD?
Ponávratu domu ovšem nastala další etapa,
která není o mnoho snazší. Michaele maximálne pomáhají její nejbližší, ale bylo treba
vrátit se do práce a poté zacít organizovat
školní docházku. "Bez našich, hlavne bez
mamky, která kvuli hlídání Natálky odešla ze zamestnání, bych to asi nezvládla,"
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Nadace byla založena v zárí 2008 a od té dobý získala
od sponzoru a dárcu milion
korun, které byly rozdeleny
mezi dvanáct zdravotne
postižených detí. "Zpocátku jsme na potrebné deti
dostávali tipy od lidí z okolí," ríká Jana Alfery, která
je jednou ze ctyr zakladatelu Slunícka pro deti. "Ale
když jsme si zrídili webové
stránky a zacali o sobe
dávat víc vedet, pricházet.Y.
další žádosti o pomoc. Pri
jejich posuzovaní spolu- ,
pracujeme s renomovanymi odborníky - lékari.
Žádosti musejí být rádne
doložené, aby nedošlo k nejakému podvodu, a my pak
prímo financujeme ruzné
zdravotní pomucky jako
polohovací lehátka, vozíky,
pomucky k integrované
výuce a podobne. Veškeré
zlskané peníze jdou na pomoc detem, vŠIchni v nadaci pracujeme jako dobrovolmci. " Vlce se dozvíte na
www.slunickoprodeti.eu.

Pro Vlastu se Natálka vyfotila s kamarády

rl1<áMichaela. Skvele zafungoval také její
partner, který jí byl oporou po celou dobu
Natálciny nemoci, pomohli jeho rodice, prarodice Natálky z Moravy,obcas se zapojil
i dívencin otec. "Nicméne samotné vyucování, príprava na nej i doprovod dítete, treba jen na obed, vyžad\ijeprítomnost vysokoškolsky vzdelané asistentky. Na její plat
ovšem krajský úrad ze svého rozpoctu vyclen\ije 9000 Kc mesícne," vysvetl\ije Natálcina maminka jen jeden z problému. Anijá
neznám žádnou absolventku vysoké školy
se zamerením na speciální pedagogiku, které by na živobytí stacila tato cástka. Koupit
prvnáckovi slabikár v Braillove slepeckém
písmu a s trojrozmernými obrázky, které si
muže ohmatat, znamená mít ušetreno patnáct tisíc korun. A protože "nadstandardní"
hmatové pomucky nikdo nehradí, musí
rodice, nejsou-li bohatí, shánet financní
podporu. A to už nemluvíme o pocítaci
s hlasovým výstupem, bez nehož se v blízké
budoucnosti díte se zrakovým ci pohybovým postižením neobejde. I ten si musí
rodice zaplatit sami.
BEH NA DLOUHOU TRAT
"Jenže exist\ijí i mimoškolní aktivity," dodává Michaela A\ijezdská. "Naty odmalicka
lyž\ije,zacala už ve dvou letech, kdyješte videla. Chodína keramiku a na anglictinu, projela s námi na kole celou jižní Francii, cvicí
aerobik, protože se jí speciálne ven\ije mladá
cvicitelka Denisa Klfmová,a zacala hrát golf.
Ne ze snobismu, ale proto, že se nám podarilo najít pres nadaci Leontýnka dalšího skvelého trenéra Ládb Tupu z llluboké, který je
ochoten pracovat s postiženým dítetem.
Bez dobré vule a dobrého srdce je totiž takrka nereálné, aby se postižené díte mohlo
venovat sportu nebo se treba ucilo hrát na
nejaký nástroj. Vždyckyto znamená práci
a cas navíc pro toho, kdo se výuky \ijme,"
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Ski areál Lipno venoval Naty
rocní permanentku a ona je tu
na lyžích jako doma
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Naty se na kole, které je spojené s máminým, nebojí, projela
tak francouzskou Provence

ríká maminka Natálky.Ostatne ona nejlépe
ví, že péce o zrakove postižené díte je beh na
dlouhou trat, kde na každém kilometru cíhá
nejaká prekážka.
Poznala,jak duležitáje i podpora psychická. "Stalose mi už nekolikrát,že se ozvali
rodice, kterí se dozvedeli,co se Natálce stalo
ajaký kus cesty se jí už podarilo \ijít - že

dnes chodí do normální školy a žije plnohodnotný život, že jim Natálcin prípad dává
nadeji a sílu, že i jejich díte to zvládne.
Nikdy drív mne nenapadlo, že pouhé povzbuzení, vyslyšení a informace už vlastne
pomoc je..." _

ŽENY DOKÁŽOU
ZÁZRAKY
Také v letošním roce pokracuje seriál

Vlasty, o ženách, ktere si rozhodne zaslouzí pozornost. Setkáte se s dámami,
o nichz se treba moc nemluví, ale
prožily pohnuté životy, dokázaly neuveritelné veci, prokazaly odvahu, sílu
a laskavost.
Znáte nejakou zajímavou ženu?

