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17. září 2022

Třetí sobota v září je zasvěcena Mezinárodnímu dni dárců kostní dřeně.
A protože je toto téma blízké mnoha rodinám i dárcům, přinesli jsme
vám rozhovor s MUDr. Pavlem Jindrou - primářem hematologicko-
onkologického oddělení FN Plzeň a vedoucím lékařem Českého
národního registru dárců dřeně.

5. září 2022

Sedmiměsíční Mareček se potýká s ichtyózou - poruchou rohovatění
kůže, která mimo jiné způsobuje i narušení termoregulace těla a další
komplikace. Péčí o kůži stráví jeho rodiče až 2 hodiny denně. Vypráví o
tom na Andělském blogu.

10. září 2022

"Dojímá mě, jak se do pomoci Dobrých andělů promítá lidskost. Ochota
člověka pomoci člověku. A za to si opravdu moc vážím všech, kteří se
Dobrými anděly stali," píše paní Marie, máma Hynka a Elenky, kteří se
potýkají se zdravotními komplikacemi.

Pomoc v číslech

V září 2022 Dobří andělé přispěli
30 520 534,15 Kč, které byly rozděleny
mezi 4237 rodin. Každá rodina tak
obdržela 7203 Kč. 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

Z Andělského blogu

Milí Dobří andělé,

letošní podzim se přihlásil o slovo sychravým počasím již ke konci léta a máme tak za sebou řadu
deštivých dní. Snad nás ještě ale čeká i pár těch slunečných a plných barev.

Nesmírně si vážíme, že i přes vše, co se u nás i ve světě děje, s námi zůstáváte a pomáháte dál. Rádi
bychom vám za to poděkovali a potěšili vás novou andělskou vánoční kolekcí. Třeba vám ušetříme pár
starostí s vymýšlením dárků pro vaše blízké. Rozhodně vám ale můžeme poskytnout spolehlivého
společníka, který vás ochrání před podzimními plískanicemi - díky červenému deštníku budete
nepřehlédnutelní. Zamračené dny si můžete rozjasnit i ikonickým žlutým hrnkem na čaj, o kterém jste
nám psali, že se vám po něm stýská. Již nemusí - čeká na vás v andělském e-shopu Pro radost.

Jménem všech rodin, kterým pomáháte, děkujeme!

Krásné podzimní dny plné dobra

Šárka Procházková
ředitelka nadace

Poděkování Patrička a jeho rodiny
"Páťa se narodil o dva měsíce dříve kvůli maminčině preeklampsii. 6 týdnů strávil v inkubátoru bez rodičů,
kteří za ním dojížděli na návštěvy. Bohužel jeho pomalý motorický vývoj lékaři připisovali předčasnému
narození, a tak mu byla míšní svalová atrofie diagnostikována až v roce a půl.

I přesto se Páťa nevzdává a po podání genové léčby se snaží postupně zlepšovat. Díky pomoci Dobrých
andělů mu můžeme pořídit rehabilitační pomůcky na cvičení a jeho bráška se ségrou se můžou i nadále
věnovat milovanému sportu.

Všem strašně moc děkujeme ♡
Páťa, taťka David, mamka Lucka, sestra Beátka a brácha Štěpa"

Žlutý andělský hrnek
Ikonický a znovu skladem!

Andělský deštník
Novinka do deštivých dnů.

Andělská propiska
Drobnost pro radost :-)

DO E-SHOPU

P. S. Pro všechny psí štramáky jsme připravili speciální slevu 15 % na šátky a bobkobagy!
Stačí zadat kód "HAF" v nákupním košíku :)

Novinky v e-shopu Pro radost
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