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Jak dlouho jste se k operaci odhodl6vala?
XVEtn: od porodu. Chtdla
jsem byt zasejako diiv, ale
s

biichem neSlo ddlat vribec nic,

o prsou ani nemluvd. Posvdtil

z

mi to i pan doktor - prf ani cvidenibynic nezmdnilo.
VERONIKA: Asi od zdkladky.

ase n

mat holek, md mrlj nos zadal
a touZila jsem to zmdnit.

JAROSLAVA: Nev(m piesnd
odkdy, ale pilr let to bylo. Neustdle jsem na internetu zji3dovala informace, sledovala
novinky, poro'"'ndvala ceny...

Splnila operace vase oiek6v{ni? Myslim tim, jak po
strSnce estetick6, tak
i psychick6?
VERONIKA: Po psychickd
strdnce jednoznatnd, to je bez

debat. Zvedlo se mi sebevddomi, nechodim uZ s hlavou dohl.
No a co se vzhledu dkii, tak nos
si stiile,,sedii", takZe na ripln6
finrile vlastnd je5t6 dekiim.
KVETA: Urtitdt Citim se mnohem lip. Diive jsem se styddla

nosit ndkterd kousky obledeni,
ale ted si mrlZu dovolit prakticky cokoli.
JAROSLAVA: Rozhodnd spl-

nila. Konednd

se

nevyhlibiim

zrcadhim, mdm ze sebe daleko
lep5i pocit. Coje ale zvlditnf,
jeStdjsem si nezvykla nosit

.

Jak vypadri prvnich pdr dni po
operaci? Kdy se mriZete podivat

V dob6, kdy si kluci zadnou v5i-

triipit

orrn d,ln e fun go v at

Nefe5ilajsem ani tak, co na to lidi okolo, ale

jestli mi to bude sluiet.

Bolelo to?
VERONIKA: Pifemn6 to rozhodnd neni. piipadala jsem si, jako kdyby md dusili. Cel6 jsem
otekla, nemohlajsem vflbec dfchat nosem.
To liposukce byla rozhodn6 snesirelndjSi.

KVETA: Na zaiiitku to bolelo hodnd. AZ dlovdk
skoro lituje, Ze do toho vrlbec Sel. Ale kdyZ pak

vidite vysledky, takjdou v5echny negativni
vzpominky stranou. Operaci biicha bych klidn6 piirovnala k bolestem pii porodu...
JAROSLAVA: Ano bolelo, ale tekala jsem to
horii. Asi nejm6nd rdda vzpomindm na vytahovalni dr6nri po operaci nosu.

Pamatujete si na prvni pocity
po probuzeni?
KVEtn: U md pievliidala Silenii bolest. Jako
kdyby mi na hrudniku leZel kamion. Nemohla
jsem se poilidnd nadechnout.
JAROSLAVA: Celkov6 jsem citila obrovskli
tlak. SnaZilajsem se to co nejrychleji zaspat.
VERONIKA: Kdyi jsem se probudila, pamaru-

ju si, Ze se md pani vedle na hlZku ptala, jestli
Ziju... Musela jsem vypadat 5ilend. Citila jsem bolest, pichiini. Takjsem raddji zase
hned usnula.

na vfsledky?
JAROS LAVA: Nejhorii bylo, alespoi
pro md, ie se po operaci nemrlZete dva

tydny sprchovat. Nosite specirllnf pr6dlo a v5echno tak trochu svddi. Nikam
nemrlZete, jste pofrid doma. Ale za ten
vlisledek to viechno stojf.
KVETA: Souhlasim, nesm6t se osprchovat bylo viiZnd nepiijemnd. A pak to
tekrini... Trvalo skoro mdsic, neZ jsem
se na sebe

mohla podivat. Pii pfeva-

zech mi ale zvddavost nedala

a vZdycky
jsem aspoi shora nakukovala.
VERONIKA: Jri jsem si taky na prwri
pohled do zrcadla musela podkat asi
dtli tydny. Vzala jsem si dlouhou

dovolenou a celou tu dobu seddla
doma. Mdlo to ale zase tu vlihodu, Ze
viechny niivltdvy musely k niim.
Za jak dlouho jste zase zaEala

normSlnE fungovat?

)

Divod k radosti

-

nizk6 sebevEdomi

ie naitdsti minulosti!

rystiihy.
B6la jste se? deho nejvic?
KVETA: Samoziejmd! Asi nejvic qisledku. A taky jak bude
reagovat okoli nebo jestli
nenastanou ndjakd komplikace. KdyZ dtete v novin6ch, co

viechno

se mriZe stdt...
JAROSLAVA: Napoprvd ani
ne. Ale kdyZjsem Sla podruh6

(Jaroslava absolvovala vSech
Sest operaci ve

dvou filzich,
pozn. red.) a uZjsem trochu
vdddla, co md dekii, to uZ jsem,

piizn|vdm, obavym6la.
VERONIKA: B:ila jsem se, Ze
budu vypadat htf neZ piedtim.

ne5lo shodit. Porody se podepsaly i na mfch
prsou. Potiebovala jsem jen zvednout

I

o

bolest uZ prli diivno zapomndla.
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