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POKRAČOVÁNÍ ROZHOVORU

6. srpna 2021

"Chtěli bychom poděkovat všem, kteří podporují nejen nás, ale i mnoho
dalších potřebných rodin. Vážíme si vaší pomoci, protože díky ní bude mít
Matyášek šanci na lepší život," vzkazuje Dobrým andělům v rozhovoru
paní Michaela a popisuje, co obnáší péče o malého pacienta se
svalovou atrofií.

11. srpna 2021

"S dětmi o všem mluvíme otevřeně. O mojí nemoci věděly od začátku.
Postupně jsme je připravovali i na to, že přijdu o prsa a vlasy, že mi bude
občas špatně. Děti slíbily, že budou se vším mamince pomáhat," svěřuje
se v rozhovoru paní Jana, která se již rok se potýká s rakovinou prsu.

25. srpna 2021

"Často jsme si mysleli, že boj s nemocí nevydržíme, ale síla, úsměv a
trpělivost naší dcerky Anetky nám ukazuje, že spolu zvládneme cokoliv,"
přiznává paní Ludmila a popisuje, jaké to bylo, když se dozvěděli, že se
Anetka potýká s ojedinělým nádorovým onemocněním.

Rodina tříletého Toníka žije ve Vracově na Hodonínsku. Manželé Sabina a Antonín kromě něj
vychovávají ještě roční Natálku. Toníkovi byla záhy po narození diagnostikována Menkesova choroba,
závažné neurodegenerativní onemocnění způsobené poruchou metabolismu mědi v těle. Aktuálně
Toníček podstupuje experimentální terapii mědí. O tom, jak taková terapie probíhá, o povaze
onemocnění, ale třeba také o tom, jak rodina nelehkou životní situaci přijímá, jsme si povídali s
Tondovými rodiči.

Paní Sabino, pane Antoníne, povězte nám, jak jste na Toníkovo onemocnění přišli?

Měla jsem brášku, který v jednom roce zemřel na toto onemocnění, a tak jsem věděla, že si na to máme
dát pozor. Menkesova choroba se projevuje pouze u chlapců, proto jsme v těhotenství zašli na
genetiku, kde nám řekli, že neexistuje žádné vyšetření, které by toto onemocnění mohlo odhalit v
těhotenství. Dá se to zjistit pouze podle hodnot mědi v krvi - tedy až po narození. Tak jsme si aspoň
nechali určit pohlaví a bylo nám řečeno, že to bude holčička.

Milí Dobří andělé,

něco se chystá, něco se blíží. Před deseti lety touto dobou právě vrcholily přípravy na založení nové
organizace, jejímž cílem mělo být propojení mnoha drobných dárců se stovkami potřebných rodin.
Jednou z prvních a hlavních hodnot nadace se měla stát radost Dobrých andělů z dávání. Možnost
zažít pocit užitečnosti skrze i relativně malou finanční částku. Protože už tenkrát jsme si byli jistí, že
každá koruna pomáhá.

Těšili jsme se, a taky trochu se báli, zdravý respekt se mísil s obrovským nadšením. Tenkrát před
deseti lety, ještě před samotným založením Dobrého anděla, jsme ale ani v těch nejodvážnějších
představách nedoufali, že pomoci se dostane tisícům rodin. A už vůbec jsme si nedokázali představit,
jak úžasní Dobří andělé budou. Jak dlouhou cestu s námi ujdou a že společně s finanční pomocí budou
rodinám posílat pravidelnou nezměrnou dávku pozitivní energie a naděje.

Za to vše a za mnohem víc vám patří velké srdečné andělské DĚKUJEME! Zvládli jsme to SPOLEČNĚ!

S úctou

Šárka Procházková
ředitelka nadace

P. S. Výročí založení nadace připadá na 8. listopad a my se už nyní moc těšíme, až to s vámi oslavíme!
Poslechněte si zatím rozhovor se spoluzakladatelem Petrem Sýkorou pro Český rozhlas, kde vzpomíná
na nadační začátky a bilancuje uplynulá léta :)

Pomoc v číslech

V srpnu 2021 Dobří andělé poslali částku
29 116 447,36 Kč, kterou nadace rozdělila
mezi 4131 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

Toník je aktuálně jediný v České republice, který se potýká
s Menkesovou chorobou

Z Andělského blogu

Pamatujete si ještě, jaké byly vaše první pocity po vyřčení diagnózy?

Ten den nejspíš jen tak nezapomeneme. Můžu říct, že už po porodu jsem měla tušení, že se
onemocnění Toníčka týkat bude. Přišli za námi dva doktoři, prosili jsme je, aby s námi mluvili narovinu.
Po naší prosbě hned vyřkli potvrzenou diagnózu. Nebyla jsem schopná se ani pohnout, mozek mi
nefungoval, byla jsem zcela paralyzovaná. Manžel měl spousty otázek a obav. Oba dva jsme zažívali
mnoho nepříjemných emocí. Doporučili nám, abychom se šli projít na dvůr na čerstvý vzduch a poté
teprve probrali co dál. Unést takovou zprávu je velice náročné. Nejvíce jsme se obávali, aby Toník
netrpěl a neměl bolesti. Nějak jsme to ale zvládli zpracovat a říct si, že nebudeme propadat panice.
Toník se přece v těhotenství tvářil jako holčička, tak se nejspíš prostě narodit chtěl a nyní je naším
úkolem udělat všechno proto, aby se tu měl, co nejlépe to jen půjde.

Stav k 31. srpnu 2021.
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