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Rodiče si nejprve mysleli, že 
dcera trpí nějakými zažívacími 
potížemi, protože jí bývalo hod-
ně špatně a občas zvracela. „Šli 
jsme za doktory, aby dceři vy-
šetřili žaludek, ale v nemocnici 
nás poslali také na magnetickou 
rezonanci mozku. Uklidňovala 
jsem dceru, že to vyšetření bude 
raz dva hotové a za chvíli jede-
me domů, ale všechno dopadlo 
jinak. Lékaři díky rezonanci ob-
jevili zhoubný nádor na moz-
ku, a domů ji už nepustili,“ 
vzpomíná Viktorčina maminka 
Hana. „Všichni jsme byli v šoku. 
Nemohli jsme uvěřit, že dcera 
takhle těžce onemocněla a bude 
bojovat o život. Prodělala nároč-
nou operaci, pak ji čekalo ně-
kolikatýdenní ozařování a nyní 
probíhají chemoterapie. Krátce 
po zjištění Viktorčiny nemoci se 
i její mamince výrazně změnil 
život. Musela omezit své podni-
kání, aby se mohla naplno věno-
vat dceři. „Naštěstí mám velkou 
oporu ve starší sedmnáctileté 
dceři, která mi moc pomáhá, 
a také v manželovi. Ten se bohu-
žel potýká s částečnou slepotou, 
takže rodinu jsem finančně zajiš-

držovat přísnou hygienu, dez-
infekci a úklid. Všechny možné 
lapače prachu musely z bytu 
pryč. Celá rodina se snaží, aby 
se Viktorka uzdravila a vrátila se 
do běžného života. 

Viktorka hledá nové 
anděly
I když je Viktorčina léčba ná-
ročná, dívka se statečně rozhod-
la aktivně se zapojit do hledání 
nových dárců. V listopadu Na-
dace DOBRÝ ANDĚL ve spo-
lupráci s TV Nova spustila pro-
jekt, ve kterém vyzývají známé 
osobnosti, aby se diváci stali 

ťovala já. A co teď?“ vzpomíná 
paní Hana. 

Život naruby
S vážnou Viktorčinou nemocí 
se objevilo mnoho nečekaných 
výdajů souvisejících s léčbou. 
Doplatky na léky a podpůrné 
vitaminy, roušky… Náročné 
bylo také zajištění běžného cho-
du domácnosti. Naštěstí jsou 
mezi námi Dobří andělé, kteří 
krátce po stanovení diagnó-
zy nabídli rodině svou pomoc. 
Jejich pomoc funguje rychle 
a bez zbytečných byrokratic-
kých průtahů. Prostřednictvím  

Dobrými anděly. Viktorka na-
točila krátký charitativní spot 
společně s Lucií Borhyovou, 
která Nadaci DOBRÝ ANDĚL 
podporuje již třetím rokem: 
„Pomáhám moc ráda. Osobně 
jsem se setkala s několika rodi-
nami, a mohla se tak přesvědčit,  
že moje pomoc má opravdu 
smysl. Chtěla bych vzkázat 
všem lidem s dobrým srdcem, 
aby neváhali ani vteřinu a sta-
li se také Dobrými anděly,“ 
vzkazuje populární moderá-
torka. Najdou se Dobří andě-
lé i mezi čtenáři Překvapení? 
              Hana

jmout. I kdyby to mělo být pro 
dceru,“ vysvětluje Viktorčina 
maminka a hned dodává: „Už 
jsem si to v hlavě srovnala a ne-
smírně si této finanční podpory 
vážím. Člověk opravdu nikdy 
neví, kdy se může sám v takové 
situaci ocitnout. Všem Dobrým 
andělům moc děkujeme,“ vzka-
zuje za celou rodinu.

Lapače prachu musí 
pryč!
Viktorka nyní prodělává nároč-
nou chemoterapii, po které je 
vždy na čas hospitalizována. 
Vlivem léčby má lehce poško-
zenou pravou hemisféru, což ji 
omezuje v pohybu, a je nutná 
každodenní rehabilitace. Záro-
veň má v důsledku léčby osla-
benou imunitu, proto musí jíst 
nízkobakteriální stravu a nesmí 
cestovat hromadnou dopravou 
či navštěvovat dětský kolektiv 
nebo větší skupinu lidí. Pokud 
onemocní jeden člen rodiny 
i běžnou virózou, musí nosit 
roušku, aby ji nenakazil. V do-
mácnosti je třeba důsledně do-

Nadace DOBRÝ ANDĚL za-
sílají dárci pravidelně každý 
měsíc finanční příspěvky, díky 
kterým se rodiny s těžce ne-
mocnými členy snáze vyrovná-
vají s nečekanou finanční zátěží 
a snáze překonávají těžké ob-
dobí léčby. „Viktorčino one-
mocnění nám převrátilo život 
naruby. Žijeme přítomností a ra-
dujeme se z maličkostí. Nikdy 
by mě nenapadlo, že budeme 
patřit mezi ty, kteří budou po-
třebovat pomoc Dobrých andě-
lů. Většinou jsem zvyklá dávat, 
a proto mi chvíli trvalo smířit se 
s tím, že bych mohla i něco při-

Z běžného vyšetření už dceru z nemocnice 
domů nepustili
Přesně před rokem, 
v únoru 2015, se 
dnes jedenáctileté 
Viktorce zcela 
změnil život. Místo 
chození do školy, 
hraní volejbalu 
a tancování 
v hiphopové 
skupině jí 
začalo dlouhé 
léčení a pobyt 
v nemocnici. 

INFO
Nadace DOBRÝ ANDĚL  
pomáhá rodinám s dětmi,  
ve kterých rodič nebo dítě 
onemocněli rakovinou či má 
dítě jiné závažné onemocně-
ní. Každý dárce vidí, komu 
pomáhá, a jeho příspěvky 
jsou odevzdávány vždy 
do posledního haléře rodi-
nám. Někdo přispívá stoko-
runou měsíčně, někdo vyšší 
částkou, záleží na možnos-
tech, ovšem platí, že každá 
koruna je vítaná. Během 4 let 
Dobří andělé pomohli více 
než 2 800 rodinám z celé 
České republiky. Každý  
měsíc nadace přijme okolo  
70 nových žádostí o pomoc.  
Každý se může zapojit do po-
moci na www.dobryandel.cz.

inzerce

 Ještě před rokem byla Viktorka docela obyčejná 
 holka, která chodila do školy a sportovala. 
 S rodiči a starší sestrou si ráda vyrazila na výlet. 

 Najednou musela 
 Viktorka vyměnit rodinu 
 za nemocniční pokoj 

 Jedenácté narozeniny 
 oslavila Viktorka 
 už po prodělané chemoterapii 

S maminkou Viktorka natočila 
klip pro Nadaci Dobrý aNDěl, 
a pomáhá tak hledat nové anděly 


