
Tento článek byl napsán v rámci projektu MPSV „Život jako každý jiný“, 
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a udržitelných komunitních sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
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O zrak jste přišla krátce po svých 30. 
narozeninách. Jaké to je, vnímat domácí 
prostředí najednou úplně jinak?

Domů z nemocnice jsem se moc těšila, 
čekal tam na mě můj jedenáctiletý syn. 
Domov, to je bezpečí a pohoda. Jenomže 
když pak přijdete do prostoru, který sice 
dobře znáte, ale najednou ho nevidíte, 
je to úplně jiné... Měla jsem v ruce klíče, 
věděla jsem, že ten červený je od bytu, 
jenže jsem ho prostě neviděla. Musela 
jsem se naučit znovu úkony, které 
jsou pro koukavce úplně automatické. 
Chtěla jsem si uvařit kávu. Lila jsem 
vodu do hrnečku, ale v té hlavě Vám 
prostě nesepne, kdy máte přestat. Vařící 
voda tekla na zem, na kalhoty, po lince. 
Pamatuji si, že jsem položila konvici 
a vzteky všechno rukou smetla. 

Jak se s touto změnou vyrovnával váš 
syn?

To byl pro mě jeden z nejhorších 
momentů. Tenkrát přišel domů, celý 
natěšený, a už ode dveří volal „Mami, 
tak co, kdy se pojedeme projet na kole?“ 
A mě před tím vůbec nenapadlo, že s ním 
na tom kole už nikdy nepojedu, že mu 
nebudu chodit fandit na fotbal. Musela 
jsem mu říct, že se to už nikdy nespraví, 

Jak se žije ve tmě? Svět nevidomých 
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a že už budu napořád nevidomá. Strašně 
dlouhou dobu bylo ticho. Slyšela jsem 
ho, jak dýchá, a mně tekly slzy po tváři 
a bála jsem se, že ode mě odejde 
a řekne, že takovou mamku nechce. On 
vstal, mně bušilo srdce a zdálo se mi, 
že slyším, jak otevírá domovní dveře 
a říká ahoj a jde pryč. Ale on obešel 
konferenční stolek v obýváku, sedl si 
mi na klín a řekl: „Mami, neboj, my to 
spolu nějak zvládneme.” V tu chvíli jsem 
věděla, že to dokážeme.

Přesto všechno z vás srší energie a jste 
plná optimismu. Jaký na to máte recept?

Už je to 19 let, co jsem nevidomým 
člověkem, a za ta léta jsem bez nadsázky 
ušla veliký kus cesty. Mám kolem 
sebe dobré přátele a rodinu, a zejména 
mého syna, kteří mi neustále pomáhají 
a dodávají mi sílu. Dalším zdrojem 
radosti je můj pes Xanto, leopardí retrívr, 
moje druhá polovička. 

Jak důležitou roli hraje pro nevidomého 
člověka jeho zvířecí parťák?

Naprosto zásadní. Když jsem se po tom 
roce ve tmě „rozkoukala“ a dostala 
prvního vodicího psa – Brinu, nebyl pro 
mě pohyb už tak těžký. Brina však trpěla 
epilepsií, musela jít do důchodu a mně 
do života vstoupil Sony. Sonymu jsem 
ani nemusela dávat povely, vypadalo 
to, že mi čte myšlenky. Bohužel už 
není mezi námi a nyní je se mnou už 
několik let Xantík. Je to hodně citlivý 
pes. Nemůžete na něj zvýšit hlas, bál 
by se. Je to takový mazlík. Kdykoli 
sáhnu vedle sebe, je tam. Vyfasoval 
paničku, která je aktivní, volné máme 
jenom neděle. Jezdíme po besedách 
po celé republice. Když věším prádlo, 
podává mi kolíčky, když zametám 
schody, donese mi lopatku, smetáček. 
Když vycítí, že někam jdeme, podá mi 
hůl, batoh, je to taková pečovatelka. 
Tuhle jsem myla schody a nechala jsem 
pootevřené dveře, přinesl mi mobil, 
který zvonil. Když si nevidomý vodicího 
psa převezme, řadu věcí už umí, ale 
postupně se naučí další a automaticky 
pomáhá. Organizujeme i soutěže pejsků 
pro nevidomé a právě na těchto akcích 

ukazujeme koukavcům, jak moc nám 
může pejsek ulehčit život.
Kde vás můžeme potkat?

Pravidelně jednou ročně pořádám 
týdenní Neviditelnou kavárnu ve tmě 
v Dobrušce, kde hosty obsluhují lidé 
se zrakovým handicapem. Sjíždí se 
k nám hosté ze širokého okolí. Pro lidi 
je atraktivní, když je na dvě hodiny 
zavřeme do tmy a mají si poslepu 
nasypat cukr do kávy. Během posezení 
v kavárně koukavcům odpovídáme 
na otázky všeho druhu a připravujeme 
pro ně i speciální workshopy – třeba 
slepování vánočního cukroví či 
přiřazování vůní a chutí. Lidé bývají 
překvapeni, že slepota naprosto 
mění princip ostatních smyslů. Např. 
i obyčejný chleba chutná úplně jinak. Já 
sama, od té doby, co jsem ztratila zrak, 
už nejím maso, už mi prostě nechutná. 
Jinak na stránkách našeho spolku 
https://www.dotekynadeje.cz/ 
 je mnoho možností, jak mne potkat. 
Ať už na nějaké naší akci, nebo 
prostřednictvím spolupráce.

Vzkázala byste něco nám, koukavcům?
Vidět je podle mě zázrak. Vím to, 

pamatuji se na to. Važte si toho. /PR/


