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7. července 2021

Od narození se Emmička potýká s kombinovaným postižením. Primární
diagnózou je dětská mozková obrna s částečným ochrnutím dolních
končetin. Zároveň ji trápí opožděný psychomotorický vývoj a oční vada.
V rozhovoru na Andělském blogu nám její maminka Aneta prozradila,
jak jejich příběh začal a jak se Emmičce daří dnes.

14. července 2021

"V lednu tomu byl rok, kdy u mě proběhla zdařilá transplantace kostní
dřeně. Ale dny jsou zatím jako na houpačce - jsou období, kdy se cítím
relativně dobře, a naopak období, kdy mě bolí celé tělo, jsem tak unavený,
že bych nejlépe prospal celé dny," svěřil se nám ve svém příběhu pan
Rudolf, kterému diagnostikovali akutní lymfoblastickou leukémii.

27. července 2021

"Po hladkém a rychlém porodu byl Stellince odebrán z patičky vzorek
krve, jenž v rámci novorozeneckého screeningu poslali na rozbor. Po
měsíci nám zavolala paní doktorka a poslala nás do nemocnice, kde jsme
se dozvěděli, že naší dceři diagnostikovali cystickou fibrózu," vypráví v
rozhovoru na Andělském blogu paní Lenka, maminka půlroční
Stellinky. 

Ve městě Polná na východě Čech žijí manželé Lukáš a Lenka, kteří spolu vychovávají dvě děti.
Pětiletou Julinku a Kubíka, který v červnu oslavil své třetí narozeniny. Ten se bohužel od narození
potýká s kombinovaným postižením, které způsobila atrofie mozku – úbytek mozkové hmoty.

Paní Lenka rodila náhle ve 32. týdnu těhotenství císařským řezem. Na větu, kterou slyšela, když se
probudila po narkóze, nikdy nezapomene: "První co mi řekli, bylo: 'Vašeho syna převážíme do Brna, tam
má větší šanci na přežití.' Tímto momentem začal náš nový život, prvně plný strachu, zda bude Kubík žít,
následně plný neustálého boje o synův lepší a důstojnější život, "popisuje paní Lenka chvíle, kdy se
dověděla, že Kubík není zcela zdráv.

Milí Dobří andělé,

období letních dnů se přehouplo do druhé poloviny a já pevně doufám, že si užíváte sluníčka, vody i
houbové nadílky v lese. Podobně jako malý Kubík se sestřičkou a rodiči, o jejichž příběhu se dočtete o
pár řádků níže. Přestože Kuba ve třech letech zatím nechodí, maminka Lenka a tatínek Lukáš se snaží
dělat maximum pro to, aby obě jejich děti měly ten nejlepší možný život.

Snaha o cokoliv bývá těžká, často dokonce i trnitá, ale my v Dobrém andělovi věříme, že stojí za to se o
dobré věci opravdu snažit. 

Děkujeme, že jste v tom s námi!

Šárka Procházková
ředitelka nadace

P. S. Ve čtvrtek 26. srpna oslaví vaši čtyřnozí mazlíčci Mezinárodní den psů. Udělejte radost jim i sobě
a vezměte je na výlet v rámci Výročního andělského putování nebo pořiďte andělskou drobnost přímo
pro ně. Hezké společné zážitky!

Pomoc v číslech

V červenci 2021 Dobří andělé poslali částku
29 358 221,29 Kč, kterou nadace rozdělila
mezi 4119 rodin.
Děkujeme!

Andělský účet

Přečtěte si ve svém Andělském účtu příběhy
rodin, kterým pomáháte!
Přihlásit se můžete pod svým Andělským číslem
nebo zaregistrovaným e-mailem a heslem.

Holečkova 3331/37, 150 00 Praha 5
andelskaposta@dobryandel.cz
dobryandel@dobryandel.cz
733-119-119, 733-123-450
číslo účtu: 8001008/5500

Ve třech letech nechodí, nemluví, je stále na plenách -
příběh Kubíka

Z Andělského blogu
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