
ásledovala hospitalizace v Masa
rykově nemocnici v Ústí nad 
Labem, kam Martínka dopro
vodila maminka. Ta vzpomí

ná: „Bylo to pro mě velmi těžké, bála jsem 
se o své dítě. Život se nám obrátil naruby. 
Strach a nejistota do budoucna… Život jako 
by se zastavil. Zároveň mě také mrzelo, že 
opouštím své žáky, protože učím na základ
ní škole. Byla jsem třídní učitelka páťáků, 
kteří měli před přijímačkami na gymná
zium, a právě jsme se chystali všichni na ško
lu v přírodě. Beru je jako své děti, přirostly 
mi k srdci. I pro ně to bylo těžké. Jsme stá
le v kontaktu, povzbuzují nás s Martínkem 
hned od začátku léčby.“

Zatímco byla paní Kamila v nemocnici, 
Martínkův tatínek upravil jejich byt tak, 
aby vyhovoval nárokům spojeným s léčbou 
malého pacienta, která s sebou nese velké 
požadavky zejména na čistotu prostředí. 
Martínek má totiž v důsledku náročné léč
by velmi oslabenou imunitu. Z domova pro
to musely být odstraněny koberce, květiny 
a další předměty zachycující prach, přestě
hovat se musela také malá andulka, kterou 
rodina chovala. Navíc bylo nutné pořídit 
speciální vysavač nebo čističku vzduchu. 

V nemocnici byla rodině nabídnuta pomoc 
Dobrých andělů, kteří přispívají prostřednic
tvím nadace Dobrý anděl rodinám, v nichž 
rodič nebo dítě trpí rakovinou nebo má dítě 

jiné závažné onemocnění. Díky nim může 
nadace pravidelně každý měsíc posílat rodi
nám finanční pomoc. Z příspěvků od Dob
rých andělů mohla Martínkova rodina pokrýt 
náklady spojené s úpravami bytu, ale také 
například náklady spojené s častou dopra
vou do nemocnice, neboť onkologičtí pacien
ti by neměli cestovat hromadnou dopravou. 
Každoměsíční pomoc jim pomáhá hradit také 
výdaje na nízkobakteriální stravu, dezinfekč
ní přípravky nebo doplatky léků či doplňků. 
„Léčba je dlouhá a náročná nejen finanč
ně, ale hlavně psychicky. Podpory Dobrých 
andělů si velmi vážíme, kromě výdajů spoje
ných s léčbou nám pomáhají také s chodem 
domácnosti,“ popisuje paní Kamila.

Martínek v nemocnici absolvoval něko
lik sérií chemoterapie, přidala se trombó
za, ale nyní jeho léčba probíhá ambulantně. 
Do března 2017 bude dostávat chemotera
pii v tabletkách. Jeho režim je již volnější, 
musí však i nadále dodržovat hygienické 
podmínky a dietu, stále nesmí do kolektivu. 
Velkou radost má, že už nemusí do bříška 
dostávat injekce proti krevním sraženinám.

Paní Kamila nyní Martínka učí doma, 
v září totiž začal školní docházku. „Po 
dohodě s paní ředitelkou jsme požádali 
o domácí výuku. I když nebude Martínek 
v kolektivu fyzicky přítomen, jsme rádi, že 
až bude moci do školy nastoupit, půjde mezi 
kamarády ze školky. Předpokládáme, že 
první ročník zvládneme doma a do druhého 
už půjde Martínek do školy, a já do práce. 
Už se těším, jak se stanu ‚Andělem‘ jiným, 
kteří prožívají nelehké období života.“

V současné době můžete vidět Martín
ka jako hlavní tvář nové kampaně nadace 
Dobrý anděl, pomáhá jí hledat nové dárce, 
Dobré anděly. Ti se mohou zaregistrovat na 
www.dobryandel.cz a začít přispívat buď 
pravidelně či jednorázově. Výše příspěvku 
není určena a je na každém, kolik mu jeho 
domácí rozpočet dovolí zaslat na pomoc 
potřebným.

Každý dárce následně vidí na svém Anděl
ském účtu získaném při registraci konkrétní 
příběh rodiny, které pomáhá. Veškeré jeho 
příspěvky jsou rodinám odeslány vždy do 
posledního haléře, neboť provozní náklady 
nadace jsou hrazeny ze soukromých zdrojů 
jejích zakladatelů a dalších filantropů. 
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Dobrý aNDěl

Život Martínkovy rodiny 
se obrátil naruby

Sedmiletý Martínek žije se svou maminkou Kamilou a tátou Alešem v obci 
Vrbičany u Litoměřic. Starší bratr Tomáš (24) již s rodinou nebydlí. V roce 
2014, krátce po oslavě Martínkových šestých narozenin, si paní Kamila všimla, 
že je často unavený. Pro jistotu s ním zašla k lékaři. Série vyšetření nakonec 
bohužel ukázala, že syn trpí akutní leukémií, která je nejčastějším onkologic-
kým onemocněním v dětském věku. 

Komerční prezentace


