
98

Žena
roku
2021

sympatie
kategorie

lucie 
staňková (44)

ste spojována s  projektem 
Nové háro, ale vaše povolá-
ní je jiné. Jaké?

Pracuji jako inspektorka distri
buce tisku a u nás v obci jsem 
pověřena funkcí místostarost
ky. Spolek Nové háro je ale má 
srdeční záležitost. Markétka mi 
ho tak hezky připravila, že mi 
stále dává sílu jít dál. Bez toho 
bych kromě jediné dcery ztrati
la i vůli žít. Je to možná trochu 
sadomasochistické, protože se 
pořád pohybuji kolem dětské 
onkologie, ale tím, že už mám 
svoje odžité a  tyto příběhy ne
jsou mé, dokážu rodičům i dě
tem lépe porozumět. 
Kolik jí bylo, když zemřela?
Devatenáct. Když onemocněla poprvé, bylo jí čtrnáct let. 
Tou dobou si procházela i pubertou, proto ztrátu vlasů vní
mala jako katastrofu a možná i proto se její nápad, jak pomá
hat ostatním dětem, týkal náhrady vlasů. Dodnes si pamatu
ji moment, kdy jsme na dětskou onkologii vstoupili poprvé. 
Všude seděly plešaté děti. Složila se z toho, protože věděla, že 
tam za pár týdnů bude sedět i ona. Z první diagnózy se vylé
čila, ale v šestnácti letech se jí rakovina vrátila. Léčila se další 
rok, měla metastáze v obou plicích, takže znovu podstoupila 
chemoterapie a znovu přišla o vlasy. Dva roky poté byla v po
řádku. Nasadili jí biologickou udržovací léčbu. V lednu 2017 
jsme byli na kontrole na CT plic a opět jí odhalili metastáze. 
To tedy znamená, že Markétce bylo teprve osmnáct a už za-
ložila neziskový spolek?

Ano, jsem přesvědčená, že by 
byla skvělou ředitelkou No
vého hára. Jejím vzorem byla 
 Kateřina Vacková, která založi
la organizaci Loono. Vím, že 
by dosáhla stejných úspěchů. 
V  říjnu 2017 bylo Nové háro 
oficiálně zapsáno u  krajské
ho soudu a Markéta nastoupi
la na vysokou školu. Třinácté
ho prosince byla ještě plná síly 
a užívala si na večírku v men
ze, od devatenáctého prosin
ce to už bylo jen špatné. Na Sil
vestra nám lékaři řekli, že už 
nemá smysl ji léčit a osmadva
cátého ledna zemřela.
Projekt, nápomocný stovkám 
dětí, by nevznikl, nebýt nemo-
ci vaší dcery. Věříte na osud?
Věřím. Nic se neděje náho
dou. Když se Markéta rozhod
la založit Nové háro, rozmlou
vala jsem jí to, protože v  té 
době měla hodně starostí sama 
se sebou, ale ona si nedala říct. 
Teď zpětně vidím, kolik za tím 
bylo práce. Nechávala jsem dě
lat audit, aby Nové háro získa

lo Značku spolehlivosti, udělovanou Asociací veřejně pro
spěšných organizací, a stálo mě to půl roku práce a snažení. 
Markétka tehdy bez jakýchkoli znalostí dala dohromady sta
novy i účetnictví. Absolutně netuším, kde na to brala sílu.
Máte se sháněním vlasů problémy?
Vlasů máme plný sklad. Hlavní problém vidím ve shánění fi
nancí. Jedna paruka stojí pětadvacet tisíc korun. Máme pro
to Klub přátel Nového hára, jehož hlavním principem je, že 
sto korun měsíčně, které nám lidé pravidelně darují, nezatíží 
rodinný rozpočet, ale nám moc pomůže. 
Podle jakého klíče pak vyrobené paruky předáváte?
Když je dítě onkologicky nemocné a  je mu do pětadvaceti 
let, paruku dostane. Přijedu, změřím si ho, vyberu vlasy, ne
chám udělat paruku a dítě ji od nás získá zdarma. ■

J

Ročně pomůže nezisková organizace Nové háro kolem čtyřiceti dětem. 
Zdarma jim vyrobí na míru paruky z pravých vlasů, aby svůj boj s rakovinou 
snášely o trochu lépe. Spolek založila onkologicky nemocná Markétka, která 

rakovině podlehla. V jejím snažení nyní pokračuje její maminka Lucie Staňková.
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