
odina se záhy dostala do finanční tís
ně. Před onemocněním Adámka oba 
rodiče pracovali, platili hypotéku na 

menší domek a další běžné náklady. Pak se 
jim ze dne na den snížil příjem o téměř celý 
plat, protože maminka zůstala v nemocnici 
s Adámkem, a navíc se s léčbou objevilo 
mnoho nečekaných výdajů – neustálé cesty 
do nemocnice, doplatky za léky, nákupy ne
zbytných vitaminů, dezinfekčních prostřed
ků, roušek nebo nízkobakteriální stravy.

Pomocnou ruku jim tenkrát podali lidé 
ze systému Dobří andělé prostřednictvím 
nadačního fondu Dobrý anděl. Od té doby 
jim chodí každý měsíc pravidelně finanční 
příspěvky. Ty jim pomáhají alespoň částeč
ně překonat finanční problémy, které s one
mocněním přišly, a rodina se může více 
soustředit na Adámkovo vyléčení. „Moc si 
vážíme lidiček se zlatým srdcem, kteří dob
rovolně a s čistým úmyslem přispívají nám 
a ostatním rodinám v těchto těžkých chví
lích. Až se náš Adámek uzdraví a situace se 
obrátí, i my se staneme Dobrým andělem,“ 
vzkazuje jeho maminka. 

Intenzivní fáze léčby trvala devět měsí
ců, po tuto dobu byl Adámek častěji v ne
mocnici než doma. Pokud byl doma, musela 
rodina dodržovat přísné hygienické podmín
ky, neboť měl po prodělané léčbě narušenou 
imunitu. Kvůli možným bakteriím a plís
ním odstranili z domova nejrůznější „lapače 
prachu“, ale třeba i živé rostliny. Milovaný 
pejsek se musel na čas odstěhovat do garáže, 
uklízelo se i několikrát denně a dezin
fekce se stala běžným příprav
kem. Když byla sestra Niko
la nemocná, raději odešla 
k babičce, aby Adámka 
neohrozila.

Pak nastala fáze udr
žovací, kdy se Adámek 
mohl začít léčit v do
mácím prostředí. Do ne
mocnice nyní dojíždí na 
kontroly a chemoterapii bere 
v tabletkách. V září začal cho
dit do druhé třídy, i když tam za
tím kvůli oslabené imunitě, a tudíž 
časté nemocnosti hodně chybí. Dva roky od 
diagnózy – v říjnu 2015 – by měla být jeho 
léčba ukončena. I nadále se ale bude muset 

hodně šetřit a dojíždět 
na pravidelné lékařské 

kontroly.
Aby Adámek pomohl na

jít další Dobré anděly, stal se tvá
ří nové kampaně nadačního fondu Dobrý 
anděl. Vidět ho můžete v tiskových inzer
cích nebo na venkovních plakátech. Pokud 

chcete i vy pomáhat rodinám s dětmi, které 
se kvůli rakovině nebo jiné vážné nemoci 
dostaly do finanční tísně, staňte se Dobrým 
andělem na www.dobryandel.cz. Na
dační fond předává příspěvky dárců v jejich 
plné výši rodinám nemocných. Navíc každý 
dárce vidí konkrétní příběhy rodin, kterým 
pomáhá. 

Adámek z Pátku u Poděbrad 
pomáhá hledat Dobré anděly

r

Osmiletý Adámek žije se svými rodiči a starší sestrou Nikolou (17) v obci Pátek u Poděbrad. V říjnu 2013, 
hned po nástupu do první třídy, mu lékaři diagnostikovali lymfoblastickou leukémii. A tak místo čtení, 
psaní, počítání a prvních kamarádství ve třídě absolvoval různá vyšetření a série chemoterapií. Nemocnice 
se pro něj a maminku stala druhým domovem. 
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