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ze života

pocit – neovladatelný strach 
o její život,“ začíná své vyprávě-
ní paní Ivana.

Těžké chvíle odloučení
Týden po zjištění diagnózy byla 
zahájena léčba. „S Ninuškou 
nás hospitalizovali a okamžitě 
začala intenzivní léčba, jež na-
konec trvala osm měsíců. Nej-
horší byly první dva měsíce. 
Kvůli bující pandemii za námi 
totiž nesměly chodit návštěvy, 
a my jsme tak zůstaly odtržené 
od tatínka a Magdalenky,“ vy-
práví paní Ivana. Situace nebyla 
jednoduchá ani pro jednu z hol-
čiček, Magdalenka těžce snášela 
odloučení od maminky a Nina 
si nemohla zvyknout na ne-
mocniční prostředí. „Naštěstí se 
pandemická situace po nějaké 

době zlepšila a za-
čali nás, vždy na pár 
dnů, pouštět domů,“ 
vzpomíná paní Ivana. 
Hospitalizace byla 
náročná také pro ni, 
protože si musela pro-
jít několika těžkými 
okamžiky: „V průbě-
hu trvání intenzivní 
fáze léčby jsem s dce-
rou zažila několik hor-
kých chvil. Ninuška si 
dvakrát vytrhla vopero-
vaný katetr (pozn. red. 
– podkožní vstup do žíly 
pro podávání léků). 
Hadičky po celém těle jí vadily 
a nechápala, že jsou pro její léč-
bu důležité. Přes veškerou naši 
snahu si vždy našla cestu, jak se 
k nim dostat a odstranit si je.“

V Plzni žije čtyřčlenná rodina 
manželů Ivany a Petra, kteří 
společnými silami vychovávají 
své dvě dcerky – pětiletou Mag-
dalenku a tříletou Ninu. Proto-
že vývoj té mladší se rodičům 
nezdál v pořádku, od prvního 
roku jejího života s ní docháze-
li na neurologii na pravidelné 
kontroly. A právě tyto kontroly 
sehrály v odhalení vážného dět-
ského onemocnění velkou roli. 
„Ninuščiny psychomotorické 
dovednosti se nelepšily, a tak 
nás paní doktorka pro jistotu po-
slala na magnetickou rezonanci 
na vyšetření mozku. Když jsme 
na smluvený termín dorazili 
do nemocnice, k vyšetření má-
lem ani nedošlo. Místní lékař-
ka si totiž všimla Ninuščiných 
nezhojených modřin, fialových 
kruhů pod očima a teček na no-
hou a bez prodlení nás poslala 
na krevní testy. Po několika mi-
nutách vyšla příčina oněch pod-
litin najevo – Nina má leukémii! 
Do té doby jsme měli o Ninušku 
obavy kvůli jejímu opožděnému 
vývoji – jak to bylo pošetilé! 
Tyto obavy vystřídal zcela nový 

Léčivá  
domácí pohoda 
Na konci října holčička inten-
zivní fázi léčby úspěšně ukon-
čila. „Ninuška je velká šikulka, 
ani nevíme jak, ale během in-
tenzivní fáze léčby se k našemu 
údivu naučila chodit a začala 
dohánět opožděný vývoj,“ ra-
duje se z dceřiných pokroků 
paní Ivana. Vzhledem k typu 
leukémie, s nímž se Ninuška 
potýká, ji čeká ještě udržovací 
fáze léčby, která probíhá doma. 

Malá Nina by ji měla podstu-
povat do února příštího roku. 
Nyní je i s maminkou doma, 
kde si užívá společných chvil 
s rodinou a dohání ztracený 
čas v nemocnici. Letos měla 
nastoupit do mateřské školky, 
ale vzhledem ke zdravotním 
komplikacím musela rodina 
její zápis odložit na příští rok. 
„Doufáme, že se vše bude vy-
víjet dobře a Nina se příští rok 
do školky podívá, společnost 
miluje. Kvůli stále aktuální ko-
ronavirové situaci se v součas-
nosti bohužel nemůže vídat se 
svými kamarády, ale velice ráda 
si hraje s námi a hlavně se svou 
sestřičkou Magdalenkou. Máme 
zahradu, a když ji vidím, jak se 
houpe na houpačce, pociťuji ob-
rovskou radost z toho, jak dobře 
doposud její léčba probíhala,“ 
uvádí paní Ivana. 

Pošramocená 
psychika rodiny
Ani pro starší Magdalenku ne-
bylo snadné přijmout, čím si 
rodina prochází. Ve svých pěti 
letech nedokázala pochopit, že 
je léčba pro Ninu prospěšná. 
„Nerozuměla tomu, proč ses-
třičku tak trápíme. Bylo to pro 
ni opravdu těžké a psychicky 
se to na ní určitě podepsalo. Až 
nyní, několik měsíců po inten-
zivní léčbě, se vše začíná vracet 
do starých kolejí a Magdalen-
ka pomalu zapomíná na strasti, 
které během Ninuščiny léčby 

Tříletá Nina se 
od narození potýkala 
s pomalejším 
vývojem. Když jí  
byla diagnostikována 
lymfoblastická 
leukémie, obavy 
rodičů ohledně 
opoždění dcery 
vystřídal strach  
o její život.

„NYNÍ SI VÍCE VÁŽÍME 
SPOLEČNÝCH OKAMŽIKŮ, 

DŘÍVE JSME VŠE BRALI 
JAKO SAMOZŘEJMOST...“

Ochromil nás 
NEOVLADATELNÝ STRACH 
o život dcery!

zažívala,“ popisuje 
maminka Ivana. Zjiš- 
tění vážného onemoc- 
nění zasáhne zkrátka 
celou rodinu. „Ni-
nuščino onemocnění 
zahýbalo psychikou 
nás všech. První chví-
le byly neuvěřitelně 
náročné. Nyní si však 
více vážíme společ-
ných okamžiků, dříve 
jsme vše brali jako sa-
mozřejmost. Společné 
chvíle spolu můžeme 
trávit hlavně díky pří-
spěvkům od Dobrých 
andělů, kteří nám po-
máhají od loňského 
dubna. Jejich pomoc 
nám šetří mnohé starosti, 
a my se tak namísto pře-
mýšlení o financích mů-
žeme věnovat Ninušce 
a sami sobě,“ říká vděč-

ně paní Ivana.

Je skvělé, jak dobří 
lidé jsou tu
„Největší přínos Dobrých andě-
lů je ale samozřejmě finanční. 
Přístup nadace nás velice pře-
kvapil. Potěšila nás rychlost, 
s jakou byla pomoc zprostřed-
kována, na všechno v podstatě 
stačily dva e-maily. Nezbývá 
než Dobrým andělům ze srdce 
poděkovat za obrovskou finanč-
ní pomoc, jež nám v této těžké 
době velice ulehčuje situaci. 
Pokud se dostanete do obtížné-
ho životního období, je skvělé 
vědět, že stále existují dobří 
lidé, kteří pomáhají,“ s upřím-
nými díky ukončuje své vyprá-
vění paní Ivana.

Jak se stát  
Dobrým andělem?
Dobří andělé rodinám, v nichž se 
vyskytne závažné onemocnění, 
pomáhají pravidelnými finančními 
měsíčními příspěvky. Z této pravi-
delné pomoci mohou rodiny hradit 
běžné potřeby spojené s léčbou, 
ale i náklady na chod domácnosti. 
To jim dává jistotu a klid, které 
bezesporu k léčbě potřebují.  
Pokud se chcete stát Dobrým  
andělem i vy, je to jednoduché.  
Stačí se zaregistrovat na  
www.dobryandel.cz, zvolit libovolnou 
výši příspěvku a zadat trvalý příkaz. 
I malý dar může hodně pomoci! 

 Sestřičky Magdalenka a Ninuška  
 jsou šťastné, že mohou být spolu 

 Ninuška si prošla těžkým obdobím,  
 ale zvládla to statečně... 

 „Věříme, že léčba pomůže,  
 Ninuška se uzdraví a zase  
 budeme žít bez omezení jako  
 každá rodina,“ říkají svorně  
 Petr s Ivanou. 

Vyškrtáte-li z osmisměrky všechna uvedená slova,  
sestavíte ze zbylých devíti písmenek po řádcích tajenku.

TAJ 28 19

Tajenku můžete odeslat jako SMS nebo na www.prekvapeni.cz  
nebo poštou. Podrobnosti najdete na str. 55.

7x 2 balení BABY born 
Surprise MiniMiminka  
ze zahrádky 

Dvojčátka, nebo trojčátka?

V půvabném uzlíčku jsou ukryta dvě  
nebo tři miminka – dvojčátka nebo trojčátka.  
Děti už na první pohled zaujme krásné balení ve tvaru roztomilé postýlky  
s mašličkou, ve které je uložena zavinovačka ukrývající fusáček s miminky. 
Po rozbalení zavinovačky se objeví dvě nebo tři miminka o velikosti 6 cm 
schovaná ve veselém fusáčku, který může vypadat třeba jako bonbon, 
kytička nebo ovoce. Jednotlivá balení – růžové postýlky pro miminka – lze 
stavět na sebe, vznikne tak pohodlná patrová postýlka pro více miminek. 
Součástí balení je sběratelský plakátek s rodným listem pro miminka. 
Více na www.baby-born.cz 

Obdarujte  
svoji ratolest novinkou  

z řady BABY born  
Surprise – a sice BABY born  

Surprise MiniMiminky  
od Zapf Creation!
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Slova  
k vyškrtávání:
ALGEBRA, 
ATELIÉR, 
BALADA,  
BIKROS,  
BLANKYT,  
ČIROK,  
DÁRKYNĚ,  
DIAMANT,  
DIPLOMACIE, 
DREZÉR,  
HLAVA,  
KAKADU,  
LACETA,  
MAZANEC,  
MSTITEL,  
ODPOR,  
ODVAHA,  
OPASEK,  
OTVÍRÁK,  
PIANO,  
PRAPOR, 
PUŠKVOREC, 
SKELET,  
SNÍMEK, 
TRVALKA,  
VERANDA,  
VOKALÍZA.

SOUTĚŽ


