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Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. 

Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu 

 

Poslední přání 

 

Nikola Skondrojani (46let) je tanečnice, výtvarnice, věnuje se grafice i designu, tvoří mandaly 

a působí jako vizážistka. Je neskutečně nadaná mnoha směry. Kromě toho všeho je to žena, 

kterou osud neustále staví do situací, že i na silného jedince je toho občas opravdu až moc. 

Jedno přísloví praví, že člověku je nakládáno vždy tolik, kolik toho unese. Pokud je toto 

tvrzení pravda, tak si každý, kdo si vyslechne životní příběh této, na pohled velmi křehké 

ženy, musí říct, že tohle nikdo unést nemůže. Ona to ale zvládla. 

 

Užívala si svého prvního syna, když její maminka spáchala sebevraždu. Manžel ji opustil, když 

čekala jejich druhé společné dítě a o dva roky později sama onemocněla rakovinou prsu. 

Doma měla dva malé syny a musela si projít náročnou léčbou a několika operacemi. A když 

se snažila o návrat do běžného života, tak poznala ženy z Aliance žen s rakovinou prsu, které 

zrovna zakládaly projekt Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu a začala s nimi spolupracovat. 

Mezi jinými ženami, které si nemocí rakoviny prsu také procházely či prošly, našla velké 

pochopení. Projekt mladých pacientek nějakou dobu i sama vedla a je jeho 

nepostradatelnou součástí dodnes.  

 

Čas plynul a její život by byl vedle svých synů a nových pracovních výzev zase v pořádku, ale 

bohužel přišla další rána. Její starší bratr ukončil svůj život stejně jako jejich maminka. ,,Je to 

pro mě hodně citlivé a přemítám si v sobě, jak je vůbec možné, že se mi něco takového stalo 

v životě už podruhé u blízkého člověka. Odpověď na to asi nikdy nedostanu. Michal vždycky 

bude v mém srdci můj velký bratr“, vzpomíná Nikola na tragickou událost. 

 

Bratr Nikoly byl od 90. let jeden z nejpopulárnějších DJ‘s v České republice. Zanechal po sobě 

rozsáhlou a cennou sbírku vinylových desek a Nikola byla jejím jediným dědicem. Bohužel 

cesta k získání dědictví byla trnitá a pro srdečnou Nikolu i plná stresu. Jeden z Michalových 

kamarádů, který měl sbírku u sebe, ji odmítal celé čtyři roky vydat. Po dvou letech od 

Michalovi smrti se objevil dopis na rozloučenou, ve kterém bylo vyjádřeno přání o vydražení 

desek a věnování finančních prostředků na charitativní účely. V tu chvílí Nikola věděla, že 

dědictví musí získat. 

 

Osud jí ale nadělil další ránu v podobě diagnózy rakoviny jazyku. ,,Po operaci štítné žlázy mě 

trápilo škrábání na jazyku, v zrcadle se tam na mě šklebil dost velký opar. Byl to ale bohužel 

karcinom. Takže panika, další operace, vzali mi uzliny na krku. Když jsem se probrala 

z narkózy, vypadala jsem, jako když jsem se potkala s medvědem a následně mě v kanceláři 



sešili pomocí sešívačky. Pak radioterapie, další temné období. Znovu mi to celé připomnělo, 

že nemá smysl se zabývat nesmysly“, vypráví Nikola. 

 

Po tomhle temném období, ze kterého se sotva vzpamatovala, přišla další diagnóza – 

recidiva rakoviny prsu. Opět musela podstoupit operaci, kterou následovala protonová 

léčba. Že je toho už opravdu na jednoho trochu moc? Rozhodně! Ale bohužel to ještě není 

všechno. ,,Před nedávnem, potom co se dozvěděl, že má rakovinu v terminálním stadiu, 

spáchal sebevraždu i můj táta“, doplňuje Nikola svůj životní příběh. 

 

Všechny tyto životní rány Nikola překonala, i když šrámy na duši se nikdy nezahojí. Své síly 

začala věnovat vyřízení bratrovi pozůstalosti, kterou se ji i přes všechny překážky podařilo 

získat a naplnit tak Michalovo poslední přání. Uspořádala veřejnou aukci na celou jeho 

kompletní celoživotní sbírku. Aukce byla velmi napínavá do poslední chvíle. Nakonec se 

sbírka vinylových desek vydražila za neuvěřitelnou částku 1 451 011,- Kč, symbolicky v den 

čtvrtého výročí Michalova odchodu. 

 

Možná si říkáte, že by si třeba Nikola zasloužila alespoň část peněz, přeci jen s tím vším, co 

má za sebou, i jako matka samoživitelka, a určitě by s tím její bratr souhlasil. Jenže to by 

nebyla ona. Rozhodla se částku věnovat celou. Část výtěžku věnovala NF Krtek, který 

pomáhá onkologicky nemocným dětem a druhou část věnovala projektu Bellis - mladé ženy 

s rakovinou prsu.  

 

Jako hrdá kamarádka Nikoly a zároveň koordinátorka projektu Bellis bych ráda Nikole 

vyjádřila ze srdce velké poděkování. Samozřejmě za krásný finanční dar, který nám v naší 

společné práci, pomoci pacientkám a šířením osvěty v prevenci nejčastějšího onkologického 

onemocnění u žen, velmi pomůže. Ale hlavně za to, jaká je to výjimečná, silná, inspirativní a 

srdečná ŽENA, která je velkým vzorem pro nás všechny. 

 

Nikolko, děkujeme za Tebe a přejeme ti hlavně, ať jsi zdravá a už jen a jen šťastná. 

 

 

Petra Svobodová 

koordinátorka projektu Bellis-mladé ženy s rakovinou prsu 

 

 

 


