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Poslední dva dny před odletem jsme strávili v Medanu a podíleli jsme se na 

přípravě projektu obnovy škol. Právě tady jsem poznal, že radost z pomáhání ne-

musí nutně přinášet stejnou radost těm, kterým je pomáháno. Zásilka dopravená 

vládním speciálem zmizela ze skladu na letišti Polonia v Medanu velmi rychle. 

Jeho větší část skončila v místních nemocnicích, kam dopravovali z postižených 

oblastí zraněné. V nich také rozdělili mezi raněné našich osm set dvacet dva 

krabic s hygienickými potřebami. Dvě palety přidaného daru z našeho skladu 

uložili ve sklepě nemocnice, kam jsme dorazili několik hodin před návratem domů. 

Očividně s jeho rozdělováním mezi potřebné otáleli. Po první návštěvě toalety na 

ostrově jsem už taky věděl proč a dost mě to trápilo. Se svou obavou jsem se svěřil 

řediteli nemocnice. Ten se rozesmál, mávl rukou a řekl: „Tím se netrapte. Některé 

vaše hygienické zvyklosti jsou našim lidem hodně cizí a pohlížejí na ně poněkud 

svrchu, ale váš dar na dvou paletách nevyhodíme. Naši pacienti ho určitě využijí. 

Do toaletního papíru totiž velmi rádi smrkají.“

Bangkok 2005

Dostat se sem po svých ve změti křivolakých ulic je téměř nemožné, přestože 

čtvrť Klong Toey neleží daleko od dlouhé řady betonových pilířů moderní rychlo-

dráhy, protínající velkoměsto s desítimetrovou nadřazeností luxusu a pohodlí nad 

hemžícím se davem v ulicích. Místní taxikáři kroutili udiveně hlavou, neznali ani 

jméno ulice, ani sirotčince. Zapeklitá situace. Do tří, kdy jsme slíbili, že budeme 

na místě, nám zbývalo pětadvacet minut. „Že by nám nerozuměli?“ zeptal jsem 

se svého průvodce, českého velvyslance v Thajsku, přestože s ohledem na mé 

jazykové schopnosti vedl pokaždé dialog s taxikáři on. Nechtěl jsem, aby to znělo 

jako obvinění, i když jsem v skrytu duše opravdu zapochyboval o tom, zda se vždy 

dokáže domluvit jazykem lidí, mezi nimiž žije více jak tři roky. Velvyslanec to však 

nevzdal. Na druhý pokus taxikář, v autě poněkud zanedbaném a bez poznávací 

značky, na udání místa souhlasně kývl hlavou a ukázal na zadní sedadla. Ani on 

však nedorazil na místo bez vyptávání. Několikrát přibrzdil a ověřoval si správnost 

směru u kolemjdoucích. Stihli jsme to. Špitál Plný Milosrdenství, jak by se dal 

přeložit název nemocnice, stál před námi. Vedlo k němu schodiště. Seděli, či spíš 

na něm polehávali lidé a jen stěží se dalo odhadnout, kdo z nich se tu usadil ještě 

se špetkou víry v milosrdenství a komu už bylo v podstatě jedno, na co se tady 

čeká.   

Otevřel nám vousatý muž, ředitel sirotčince. Velvyslance už znal, a proto se nám 

příliš nevěnoval. Měl patrně dost své práce. Poslal nás hned do prvního patra. Nad 

schodištěm jsme potkali děti asi tak ve věku od tří do osmi let. Jejich uvítání bylo 

nečekané a poněkud svérázné. Klubko dvanácti dětí nás vzalo útokem. Chytily nás 

s křikem a smíchem za ruce, začaly se nám šplhat po nohou, věšely se nám na 

ramena, objímaly nás kolem krku, až jsme sotva popadali dech, a tiskly si hlavy ke 

každému volnému místu na našem těle. Jejich zběsilá radost ze setkání s cizími 

lidmi spolu s informací špitnutou velvyslancem do ucha ještě před vstupem do 

špitálu mě vyvedla z míry. „Všechny děti, které v nemocnici potkáš, jsou HIV pozi-
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tivní,“ řekl. Nemoc samotná mě nelekala, ani náhodou. Jen jsem si při neobvyklém 

projevu přízně dětí, v jejichž krvi byl od samého začátku života zakódován ortel 

smrti, uvědomil, jak silná je jejich potřeba fyzické blízkosti druhého člověka.   

Děti nešlo setřást. Jejich nápor na naše těla nepolevoval a já se vážně lekal, co 

bude dál. Připadal jsem si jako strom obtěžkaný přemírou ovoce. Ještě že tu byla 

lavice. Pokusil jsem se na ni posadit i s hroznem pěti dětí na svém těle. Šlo to 

ztěžka a z podpaží mi přitom vypadl skicák. Nosívám ho s sebou téměř pravidelně. 

Děti si ho hned všimly. Jejich pozornost se přenesla na něj a já dostal spásný ná-

pad. Vzal jsem dlaň jednoho z nich, položil ji na prázdný list skicáku a začal jsem 

ji tužkou obkreslovat. Ostatní děti ze mě seskákaly, obstoupily chlapce a pozorně 

sledovaly, co dělám. Na výsledek mé práce s tužkou nemusely dlouho čekat. Na 

bílém listu se objevila prostá linka opisující tvar dlaně s prsty. Dětem se obrázek 

patrně zalíbil. Možná ještě o něco víc se jim líbilo, jak se hrana tužky posunuje po 

hřbetu ruky a mezi prsty jejich kamaráda. Taky si to chtěly vyzkoušet. Někdo na 

chvíli soustředil svou pozornost jen a jen na jejich dlaň. 

Tužka a bílý list papíru však pomohly i mně. Zaplašily pocit mé vlastní bezradnosti. 

Děti se postavily do fronty bez velkého tlačení, jedno za druhým. Obrysem tužky 

jsem zvěčňoval na papír tvar dlaně i prstů každého z nich.  

Icki přišel na řadu poslední. Byl patrně nejstarší. Kolik mu bylo let, nikdo nevěděl. 

Osmička v jeho chorobopise znamenala jen odhad ošetřujícího lékaře. Ani matka, 

která s ním přišla v posledním tažení, nevěděla přesně, kdy se narodil. Za necelé 

dva měsíce umřela na posteli v přízemí nemocnice. Zda žije Ickův otec a kdo jím 

je, tady nikdo nezjišťoval. Icki byl chlapec bez rodiny, bez vlastní historie. Ta se 

začala psát až v nemocnici. Žil zde už druhým rokem a jeho zdravotní stav, díky 

podporovatelům ústavu, se zdál být stabilizovaný a uspokojivý. Když jsem dokončil 

obkreslování jeho ruky, podíval se mi Icki do očí, jako by o něco prosil. Pak mi vzal 

tužku z ruky a sám se pustil do kreslení. Patrně nedržel tužku v ruce poprvé, místní 

personál se nestaral jen o zdraví sirotků, ale taky o rozvoj jejich schopností. Icki  


