
 Příběh našeho chlapečka.                          

Na jaře 2018 jsem si podala na sociálce žádost o pěstounství na přechodnou dobu. Vlastní děti jsou 

už dospělé, rodičovské zkušenosti také jsou, tak jsme se rozhodli pomoct dětem v oblasti náhradní 

rodinné péče. Máme i vnoučata, takže jsme už bába a děda. Po roce a půl, po absolvování  soc.  

šetření, doloženi výše příjmů, pohovoru s psychologem a psych. testů,zdrav. stavu,  školení  jsme byli 

zařazeni do evidence osob-pěstounů na přechodnou dobu. Dva měsíce na to, jedno listopadové 

pondělí, nám zavolala pani z ospodu, že si máme ve středu přijet pro chlapečka. Bylo to zdravé, 

usměvavé miminko. V prvním měsíci života se u něj projevovali slabé abstinenční příznaky, které 

časem zmizeli. Byl to náš miláček obletovaný  našima  vnoučaty. Ty ho rádi vozili v kočárku, až byl 

větší , tak si s ním hráli. Chlapeček byl miminko, které nevydrželo chvíli v klidu. Bylo to hodně živé -

akční  batole.  Po třech měsících byl soud, kde nám byl svěřen z předběžného opatření do pěstounské 

péče na přechodnou dobu. V půl roce dostal do hlubokého kočárku dětské popruhy-kšíry, aby nám 

z něho nevypadl, jak se nahýbal  přes  bok ven. Rád se koupal v bazéně. V osmi měsících už uměl po 

čtyřech vylézt po schodech do patra. V noci spinkal, někdy se vzbudil na mléko. Ve dne snědl vše, co 

jsme mu přichystali. Když měl rok, tak už uměl chodit. Po ročním pobytu u nás, jsme ho měli znovu na 

předběžné opatření. Po uplynutí dvou měsíců byl soud, kde nám byl znovu svěřen do pěstounské 

péče na přechodnou dobu. Chlapeček byl moc šikovný a vnímavý. Rozuměl všemu, co udělal a co 

jsme mu řekli.Když jsme řekli aa, tak věděl , že si má sednout na nočník, sedal si tam i sám. Miloval 

sníh, který mu křupal pod nohama, rád se vněm válel a jezdil na bobech. Uměl kopat do balónu, jezdit 

na odrážedle, vylézt z postýlky, jezdit na skluzavce, houpat se na houpačce (dřevěná zvířátka na 

kovovém péru), dělat bábovky na pískovišti, skákat v trampolíně a měl rád děti, se kterými si hrál. 

Hodně se mu líbilo, když jsme ho vozili na kole v dětské sedačce. Prostě nebyl problém, aby někam 

vylezl (na žebř, na botník, do okna, na vrch sedačky nebo křesla apod.). Uměl pěkně pít šťávičky 

brčkem. Biologická máma neměla o chlapečka zájem, proto byla zbavena rodičovské odpovědnosti. 

Když měl chlapeček 14 měsíců, tak nám volala pani z ospodu, že byli na KÚJMK vybráni vhodní 

osvojitelé. Ti se seznámili se spisem a byli tak natěšeni, že se nemohli dočkat  až ho uvidí. Ještě ten 

den se dojeli na malého podívat. Začali si spolem hrát a padli si do oka. Domluvili jsme se na další 

návštěvě. Začalo navazování kontaktů a budování vztahů. Seznámili se s denním režimem, s tím co 

má rád, na co je zvyklý.Mamá ho přebalovala, oblíkala, vyslíkala, krmila, koupala. Asi po měsíci 

navštěvování si podali na soud žádost o svěřeni do péče před osvojením. Jezdili za ním 1x týdně a 

vozili si svůj kočárek, aby si na něj zvykl. Jednu sobotu jsme jeli s mámou k nim domů na návštěvu. 

Potom přišel zákaz pohybu mezi okresy, tak jezdili oni k nám, aby se nepřetrhaly vytvořené vazby.  

Hráli si s ním doma, chodili na procházky, na dětská hřiště do bludiště, na skluzavku, na pískoviště, na 

dětský kolotoč, horolezeckou stěnu. Večer ho koupala a on se smál. Když odjížděli domů, tak jim dal 

pusu a mával jim. Asi měsíc před předáním si ho vždy ráno vzali k nim domů a večer ho přivezli zpět. 

Někdy to bez malého pláče nešlo, museli jsme ho nějak zabavit. V autě měl svého  oblíbeného 

plyšového pejska, se kterým si hráli. Po obědě u nich spinkal v kočárku, pěkně jedl a hrál si. Týden a 

půl před předáním s ním byli každý den, aby byl na ně dobře navázaný.  Od prvního setkání s mamou 

a tátou uplynulo tři a půl měsíce a nadešel den D- den předání. Děda měl už od rána slzy v očích, já 

jsem se zatím držela. Ráno jsme šli všichni nakoupit. Před obchodem s hračkami se chlapečkovi líbili 

kolečka, s kterými  si tam hrál a jezdi l, nechtěl je pustit. Tak jsme mu je koupili na památku. Máma a 

táta přijeli v 10:20 a spolem si hráli. V 11:00 jsme šli společně k dětskému lékaři, kde jsme měli 

domluvenou prohlídku před předáním. Chlapečka prohlídli, zvážili a změřili. Rodiče mu zatím nechtěli 

měnit lékaře, tak se domluvili, že zůstanou. Přišli jsme domů a společně jsme poobědvali. Chlapeček 



seděl v dětské stoličce a táta ho krmil. Sem tam chtěl i ode mě. Máma se s ním šla hrát. Já jsem šla s 

tátou dát jeho oblíbené hračky do auta i nové kolečka, který si ráno vybral. Měl nachystaný i kufr 

vzpomínek. Byli v něm fotky, první dudlík, první  kojenecká  láhev, číslo který měl uvázaný na ručičce 

v nemocnici,kartička se jménem+datem a mírami narození, první hračky, první papučky, knížka 

s pohádkami a pohled s přáním od Skleněnky. Měl tam i sešit vzpomínek, ve kterým jsou popsaný 

první okamžiky života doplněny kreslenými obrázky a fotkami. Děda odchází do práce a chlapeček mu 

dal poslední pusu  a mával mu na cestu. Mezi tím se pokakal, tak ho mama přebalila. Před odjezdem 

jsme se domluvili, že kdyby bylo potřeba, tak pojedu s nimi k nim domů a až by se zabavil, tak by mě 

táta odvezl zpět. Chtěli jsme, aby to  pro chlapečka  bylo co nejlepší. Byli jsme domluveni, že budu na 

telefonu, kdyby potřebovali poradit. Šli  jsme všichni do auta. Chlapeček brečel, nechtěl jít a držel se 

mě. Dala jsem ho do sedačky a sedla si vedle něho. Táta řídil a máma seděla vedle něj. Chlapeček měl 

v pusince dudlík a v ručičce držel svého usínáčka zajíčka, kterému říkal kajkaj. Chytla jsem ho za ruku 

a on přestal plakat. Rozjeli jsme se a on začal přivírat očička. Byla to jeho doba spaní. Asi po deseti 

minutách usnul, tak mě zavezli zpět. Jak jsme zastavili, tak se vzbudil (asi to cítil) a začal plakat. Máma 

si sedla za ním dozadu, hladila ho a utěšovala aby neplakal. Odjeli k nim domů. Přišla jsem dom za 

dveře a rozbrečela jsem se. Držela jsem se, nechtěla jsem brečet před ním, aby to nebylo ještě horší. 

Odpoledne bylo dlouhý a smutný. Myslela jsem na to, jak to zvládají, jestli nepláče, jak večer usne. 

V 19:50 mi přišla zpráva, že je vše v pořádku a že už spinká. Hned jsem byla klidnější a ulevilo se mně. 

Ráno mně máma napsala, že spinkal celou noc a jednou se vzbudil na mléko. Zprávu doplnila fotkou, 

jak si čistí zoubky. Nejhorší bylo pět dní po předání, kdy jsem viděla prázdnou postýlku, kočárek a 

hračky se kterýma si hrál. S mámou a tátou si píšeme, voláme a posílají nám  fotky chlapečka. Až to 

pújde, tak se zase uvidíme. Všichni jsme měli chlapečka moc rádi a byli na něj zvyklí a on na nás. Dali 

jsme mu lásku, pocit bezpečí  a vše co jsme mohli. Byli jsme pro něj babi a dědy. Někdy to byli 

starosti, ale hlavně radosti. Být pěstounem je pěkný, i když předání bolí. Dá se to zvládnout. 


