
Jeden rok s andělem 
 
Je tomu téměř na den přesně rok, co jsem poprvé navštívil Domov pro seniory na Chodově v Praze. 

Dobrovolnictví jsem si zvolil jako svůj hlavní obor, kde mě bude čekat šest měsíců pravidelných 

návštěv v Domově. Co tam budu dělat, říkat, koho dostanu přiděleno? To byly otázky, které mě 

pronásledovaly víc a víc, jak se blížil termín první schůzky s ředitelkou Domova. Po této schůzce, kde 

jsem podepsal smlouvu a kodex dobrovolníka, jsem jen v očekávání vyčkával, až dostanu přiděleno 

nějakého „pacienta“, nebo spíše jak v Domově říkají „klienta“. Zanedlouho jsem se to dozvěděl a jel 

do Prahy na první setkání. Vzpomínám si na to, jako by to bylo včera, kdy jsem poprvé dostal visačku 

s nápisem „DOBROVOLNÍK“, a celý nervózní jsem za doprovodu pí Vohrnové stoupal výtahem do 

druhého patra, které se mi stalo symbolickým domovem na celý další rok. Moje nervozita stoupala, 

jak jsme se blížili k onomu pokoji číslo 205, kde spolu bydlely dvě klientky. Snad náhoda tomu chtěla, 

že jsem dostal přidělenou právě paní K. Původně jsem měl dostat její „sousedku“ z pokoje (něco jako 

spolužák z lavice :-). Ta ale řekla, že nikoho nechce, a když to slyšela právě paní K., tak řekla, že ona by 

měla zájem a tak jsme se k sobě dostali. Vcházím tedy do dveří a vidím poprvé paní K. Ležela na 

posteli ve svém roláku a na uších měla sluchátka a poslouchala rádio, tak jak to obvykle ráda 

dělávala. Hned po prvních vteřinách odbourala stres tím, jak se velmi energicky chopila svojí role a 

začala se mě vyptávat na to, jak jde život a co jsem tam přišel dělat. Musím se přiznat, že mě tyto 

otázky až zaskočily, protože jsem sám nedokázal najít dost dobrou odpověď. Brzy nastal čas večeře, 

na kterou jsme se přesunuli do jídelny, paní K. měla vždycky vytříbený smysl pro humor, zdravila se s 

každým v jídelně a ostatní ji měli rádi pro její bezprostřednost. V duchu se nesly vtipy jako „vám není 

zima paní K.? Ne, mě hřeje láska, to vy stará bába už neznáte“. Milý humor, když ve skutečnosti byla 

starší. Její nejoblíbenější žánr byly životopisné knihy. Četla je moc ráda, což ji ovšem v tomto věku 

dělalo potíže, proto jsme si v knihovně vypůjčili Osobnosti České televize 20. století, a při našich 

setkáních jsem jí předčítal a živě jsme o nich diskutovali. Padli jsme si do oka a toto je náš příběh: 

Často jsme si povídali o jejím manželovi, kterého tolik milovala, o jejím mládí, škole, kamarádech. 

Byla velmi angažovaná v dění ve společnosti, například se aktivně účastnila voleb, protože říkala, že 

kdo nevolí, volí komunisty. Během svého života hodně cestovala, a to se stalo jedním z pojítek mezi 

námi. Zjistili jsme, že jsme oba cestovali vlakem do Švýcarska, a dokonce i na Sicílii téměř ve stejné 

trase. Moc ráda se ve svých vzpomínkách na ta místa vracela a prožívala okamžiky štěstí znova a 

znova. Líbil se jí otevřený výhled do zahrady, milovala svěží vzduch, který vnáší svěžího ducha do 

prostoru, studenou vodu, která uhasila její vyprahlost a procházky po venku, kde jsme obdivovali 

každý kousek zahrady a krásu toho všeho stvoření okolo nás. Byla úžasný pozorovatel. Vnímala věci 

okolo sebe mnohem víc, než to třeba dokážu já, v tom byla pro mě inspirací. Věděla o každé růži a 

stromu, který v zahradě rostl. Přišly Vánoce a strávili jsme spolu krásný čas na vánočním večírku, kde 

jsme poslouchali hudbu a bavili se s ostatními.  

V prosinci 2016 se jí poprvé dostavili zdravotní komplikace, bolest v nohou. Krátce před Vánoci jsem 

se náhodou setkal na pokoji také s její rodinou, přišel jsem se na paní podívat, aby věděla, že není 

sama a myslím na ni. Daroval jsem jí náš společný obrázek, fotografii, která mi navždy zůstane jako 

jediná foto památka. Počátkem nového roku se jí zhoršilo dýchání. Špatná náhoda tomu chtěla, že se 

v Domově rozšířil infekční průjem, který dostala rovněž paní K., musel jsem chodit v roušce. V únoru 

byla kvůli tomu převezena na krátko do nemocnice. Když se vrátila, byla oslabená, měla bolesti a 

nechtěla už sama jíst. Bylo to pro mě poprvé, kdy jsem vzal odpovědnost a také poprvé, kdy jsem 



někoho krmil. Prolínaly se mi myšlenky na rodiče, kteří museli stejně tak krmit i mě a rodiče paní K., 

kteří stejně tak krmili ji. Ale vypadalo to, že je za to ráda a snědla tak skoro celou porci.  

Paní K. mi řekla o tom, jak má ráda vůni čerstvě rozpečeného dalamánku s právě se rozpouštějícím 

máslem, o tom snila a tak jsem ji přání splnil. Je krásné se snažit udělat někomu radost a tu opravdu 

měla. Za celý svůj život neochutnala burčák, a tak jsem se rozhodl jí vyplnit také toto přání, když se 

koncem září přiblížila tato sezóna. Moc si na něm pochutnala, ale raději měla červené víno, na které 

jsme vždy potají chodívali do místního bufetu. Nejkrásnější květinou pro ni byl Zlatý déšť.  

Chtěl jsem nějakým způsobem zaznamenat paměti a myšlenky paní K., proto jsem vymyslel deset 

oblastí, o kterých jsme si během našich setkání povídali. Jsou jimi: Rodina - Přátelství – Vzdělávání – 

Zdraví – Dospívání – Láska – Kariéra – Peníze – Víra – Smysl života. Z těchto debat vyplynulo, že měla 

ráda svoje kamarády, podle jejích slov pro ni byli opěrným bodem a vztahem na celý život. Moc dobře 

si uvědomovala, že zdraví je nedocenitelný dar, který nelze ovlivnit, proto je třeba si ho vážit. Měla 

velké srdce, o lásce prohlásila: „Když někoho milujete, tak je to krásný“. Nikdy se neprala o lepší místo 

v práci, i když by na něj svým studiem měla, ale věděla, že „upřímná radost prostého člověka je víc, 

než tvrdě vydřený úsměv businessmana“.  

Měla takovou touhu chodit, to milovala více, nežli jiné věci, být svobodná v pohybu a na tom bohužel 

tratila nejvíce. Její zdravotní stav se potom trochu zlepšil a mohli jsme spolu jezdit alespoň ven na 

vozíčku, za což byla vždycky moc vděčná.  

Celá naše práce, všechna setkávání, každý jeden řádek je protkán velkým odkazem, který nesla a to je 

ŽÍT, měla tak obrovskou touhu žít, která z ní často až zářila. Byla slunce pro můj život, pro 

zaměstnance Domova, kterým vždy udělala radost drobným vtipem. A i když jsem se jí nestihl už 

zeptat na to, co si myslí, že je smyslem života, myslím, že nám to všem ukazovala svým životem – a to 

touhou po životě, bojovat o své místo na tomto světě každý den, držet se zuby nehty, jak to ona 

sama často říkávala.  

V tom všem pro mě byla inspirací pro můj vlastní život, naučila mě, že svůj potenciál může člověk 

rozvíjet pro dobro a radost druhého, a že se každý z nás může stát světlem ve zdánlivé temnotě 

druhého člověka, aneb tam, kde si už někdo myslí, že se nikdo nenajde, nikdy neví, kdo právě na něj 

čeká za jeho dveřmi. Posledním přáním během mé poslední návštěvy bylo, že si přeje být pochovaná 

vedle svého manžela, kterého tolik milovala. Věděla, že se vidíme naposledy a rozloučila se se mnou 

přáním štěstí, za což jsem jí neskonale vděčný. Ať odpočívá navždy v pokoji. 

 

dobrovolník Jan Bubanec 


