Lucie Hašková

dárkový voucher v hodnotě 6000 KČ
Lucie onemocněla v 41 letech, když jejím dětem bylo 11 a 16
let. „Děti byly určitě tím hnacím motorem pro to, abych nemoc
snášela lépe. Velkou motivací mi byla celá rodina a obecně
velká chuť žít. Brala jsem to tak, že se jedná o určitou etapu
života, kterou přejdu, a pak to bude zas dobré a budu
normálně žít. Nikdy jsem nepochybovala, že by to nemuselo
dobře dopadnout,“ říká a dodává, že optimismus a víra v život
je něco, co ji charakterizuje, i když se potýkala se dvěma
karcinomy najednou. Nejdřív jí diagnostikovali nádor na štítné
žláze a týden po operaci přišla nečekaná zpráva o rakovině
prsu. „Tak to byl pro mě opravdu krušný týden. Ale pak
jsem si řekla, tak co – půjdu dál,“ popisuje své pocity Lucie.
„Nemoci jsem paradoxně vděčná za to, že člověk opravdu
trochu zpomalí, uvědomí si, že nemá smysl řešit kraviny
a které věci jsou důležité. Dala mi také spoustu nových přátel,
včetně Bellisek,“ dodává Lucie s tím, že se jí během nemoci

přátelé tak trochu protřídili. „Paradoxně někdy fungovali lidé,
od kterých bych to vůbec nečekala. A naopak jiní, na něž
jsem spoléhala, se vůbec neozvali. Taky jsem se naučila říkat
„ne“, uvědomila jsem si, že jsem tady taky já a nemusím tu
být pořád jen pro druhé.“ Lucie je v hovoru o své nemoci
velmi otevřená. „ Pomáhá mi to, když o tom mluvím. Když
jsem onemocněla, řekla jsem to všem tak, jak to je. Nechtěla
jsem, aby mě někdo litoval, nechtěla jsem, aby vznikaly nějaké
dohady typu je – není nemocná, co jí vlastně je… Nechtěla
jsem to nikomu vnucovat, ale když se mě někdo zeptal,
normálně jsem odpověděla. Už jen to, že nemusíte mít stres
z toho, co jste komu řekl a co ne, pomáhá,“ vysvětluje. A jak si
zachovat i v obdobích, kdy je člověku nejvíc špatně, vypadají
mu vlasy, řasy, obočí, ženskost? „To tedy opravdu nevím. Já
třeba díky hormonální léčbě přibrala 15 kilo. A to jsem byla
spíš hubená. Ale jsem vděčná za to, že můžu dělat to, co dřív.
Jsem zpátky v práci, kterou miluji, můžu sportovat. Jasně že
se v noci někdy budím, jak mě bolí klouby, ale je to daň za to,
že žiju a že žiju dobrý život. Jsem šťastná, že to tak je.“
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