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Milý Dobrý anděli,
máme radost, když Vám můžeme napsat dobré zprávy a nabídnout
novinky. Právě před pár dny nám takové dobré zprávy přišly
z Bruntálu, kde bydlí rodina čtrnáctiletého Petra, který se uzdravuje
ze závažného onkologického onemocnění. Vzkaz od jeho maminky si
můžete přečíst níže.
Novinku pro Vás máme také jednu. Společnost T-Mobile pro nás
vyvinula novou „Andělskou“ aplikaci. Díky ní získáte kdykoli a
kdekoli ze svého chytrého telefonu přístup ke svému Andělskému
účtu i novinkám z DOBRÉHO ANDĚLA. Aplikace je samozřejmě
zdarma, k dispozici je verze pro operační systém iOS, Android i
Windows Phone. Více informací o ní najdete zde.
Příjemné dny!
Petr Sýkora

Poděkování
Rodině Petra Pustějovského společně pomáháte od prosince 2012. V září stejného roku Péťovi lékaři bohužel
zjistili závažné onkologické onemocnění - zhoubný nádor kosti. Okamžitě nastoupil náročnou léčbu ve
Fakultní nemocnici v téměř 150 km vzdáleném Brně. Příspěvky od Dobrých andělů rodině pomáhaly v období
akutní léčby k úhradě hospitalizace a dopravy do nemocnice, při běžných nákladech domácnosti, ale i na
občasné radosti pro děti.
Péťa je momentálně žákem osmé třídy, z důvodu rekonvalescence se zatím učí doma, ale moc se už těší mezi
děti do školy. Jeho bráška Adámek začal letos chodit do mateřské školy, a tak mohla maminka, paní Zdenka,
nastoupit na část dne do práce. I přesto jsou ale výdaje rodiny stále zvýšené a za pomoc Dobrých andělů jsou
velmi vděční.
Paní Zdenka nám poslala fotografii Péti s bráškou a napsala:
„Ráda bych poděkovala všem, kteří pomáhají potřebným. Jsem maminka Péti Pustějovského, který se léčil a
ještě doléčuje se zhoubným nádorem kosti v pravé paži. Prošli jsme dlouhou cestu – od nálezu nádoru, přes
výměnu kosti, chemoterapie i krize, ale teď už jsme z nejhoršího venku. Poslední výsledky ukázaly, že v těle
nejsou žádné nádorové buňky a to je skvělé. Ještě jezdíme každý týden do Brna na onkologii na kontroly a
kapačky na imunitu a další potřebná vyšetření. To už ale není nic proti tomu, čím si Péťa prošel. Ještě jednou
moc děkujeme – za celou naší rodinu. Zdenka Vargová Pustějovská“

Pomoc v číslech
Malá rekapitulace pomoci od Dobrých andělů
za leden 2014.

DO POSLEDNÍHO

HALÉŘE
Přihlášení do Vašeho účtu Dobrého
anděla:

Vybrali jsme částku 5 869 031,50 Kč.
http://www.dobryandel.cz/prihlaseni
Rozdělili jsme ji mezi 1109 rodin.
K 31.1.2014 bylo registrováno 25 706 Dobrých
andělů.
Více informací najdete ZDE.

Přihlášení probíhá pod Vaším e-mailem
nebo andělským číslem a heslem.
Bankovní účet:
8001008/5500

DOBRÝ ANDĚL, nadační fond
Švédská 1010/15, 150 00 Praha 5
e-mail: andelskaposta@dobryandel.cz, dobryandel@dobryandel.cz
telefon: 733-119-119

Tento zpravodaj dostáváte na základě Vaší registrace u Dobrého anděla. Pokud jej již dostávat nechcete, prosím,
změňte své nastavení ve Vašem andělském účtu anebo nám napište na e-mail.

