
Škola svým příspěvkem podpořila nadační fond Dobrý anděl 

Letos podruhé se ZŠ Vranovice zapojila do podpory vážně nemocných dětí z projektu Dobrý 
anděl. Škola tak stanula po boku známých osobností, herců, zpěváků, moderátorů, vědců, ale i 
těch pro nás zcela neznámých dárců, kteří se na finančních příspěvcích pro rodiny s dětmi 
podílejí. 

Jak lze vyčíst z webových stránek Dobrého anděla, systém se stará o to, aby se navýšil 
měsíční příjem rodin s dětmi, které přivedla těžká nemoc do finanční tísně, v průměru o 20 %. 
U všech typů onemocnění platí podmínky, že pacient je léčen ve zdravotnickém zařízení na 
území ČR, rodina má alespoň jedno nezaopatřené dítě a rodina se vlivem onemocnění ocitla 
ve finanční tísni. Příjemce finanční pomoci se vyhledává společně s odbornými lékaři a 
sociálními sestrami v nemocnicích. Závěrečný výběr příjemců provádí pouze lékař. Finanční 
pomoc rodiny s dětmi dostávají již měsíc poté, co doručí vyplněnou žádost potvrzenou 
lékařem. 

Děti, kterým se snažíme pomoci, trpí různými typy onkologických onemocnění, cystickou 
fibrózou, svalovou dystrofií, nemocí motýlích křídel nebo závažnými metabolickými 
poruchami. Jedná se tedy o nejtěžší formy onemocnění, které děti vyřazují z běžného života 
na dlouhou dobu nebo i na celý život. Zároveň se snažíme podpořit děti, které žijí nedaleko 
Vranovic. 

Jelikož škola získala svůj Andělský účet, může přesně sledovat, komu příspěvek pomohl. 
Samozřejmě, že se s vámi o tyto poznatky podělí. 

S nadačním fondem Dobrého anděla jsme se dohodli, že škola bude přispívat pouze jednou za 
rok. S radostí musím konstatovat, že se ve škole našla spousta dobrých andělů, spousta dětí, 
rodičů, učitelů, zaměstnanců školy, kteří se malými i většími částkami podíleli na podpoře. 
Celkově se tak vybralo 12 561,- Kč, což je sice o něco méně než v loňském roce, ale i tak 
dost. Nejvíce andělů poletuje ve třídě 2. A, která vybrala neuvěřitelných 2 600,- Kč. Přes 
1000,- Kč přiletělo z obou prvních tříd, ze 7. A a z 9. A.  

Za všechny, kteří jsme sbírku iniciovali, všem podporovatelům moc děkuji. Penízky budou 
rovným dílem rozděleny mezi tyto děti: 

Příběh 1 

Malá sedmiletá Andrejka žije se svým starším desetiletým bráškou školákem Romanem a tetou 

Růženkou v bezbariérovém sociálním bytě. 

Zdravotní stav Andrejky je velmi komplikovaný již od samotného narození. Trpí velmi těžkou dětskou 

mozkovou obrnou spojenou s vážnou psychomotorickou retardací a epilepsií, kromě toho je také zcela 

nevidomá. Ve svém věku zatím Andrejka nemluví, nepohybuje se a je zcela odkázána na 24hod. péči 

své tety, která zahrnuje všechny denní činnosti - stravu, hygienu, cvičení. Lékaři zatím nedokáží určit, 

zda je tento stav trvalý, nebo se bude postupně zlepšovat. 

V dubnu 2015 byla Andrejka oficiálně svěřena do pěstounské péče paní Růženy. Po zdravotní stránce 

to samozřejmě žádnou změnu neznamenalo, a tak jsou příspěvky Dobrých andělů využívány na nákup 

hygienických potřeb, doplatky za léky nebo zdravotnický materiál. Paní Růženka napsala: "Jsme rádi, 



že Dobří andělé jsou, jsme v situaci, kdy je každá korunka dobrá a slouží vždy pro dobro naší holčičky. 

Děkujeme." 

Příběh 2 

Paní Andrea je maminka čtrnáctiletého Gina a desetiletého Nicolase. Oba synové mají rádi karate a 

jsou dobrovolnými hasiči. V únoru 2014 lékaři staršímu Ginovi diagnostikovali zhoubný novotvar 

mozku - meduloblastom (jedná se o nádor mozku). Vyskytuje se především v oblasti mozečku, v zadní 

jámě lební, a to především v dětském věku. Léčba je komplexní, při včas zjištěním nádoru je 

pravděpodobnost vyléčení vysoká. Ihned byla zahájena léčba ve Fakultní nemocnici Brno, kde již Gino 

absolvoval ozařování a chemotereapie. Poslední chemoterapii podstoupil letos v lednu.  

Gineček stále nemůže navštěvovat školu, a tak je prozatím s maminkou v domácí péči. Poslední 

chemoterapii podstoupil v lednu a výrazně po ní zhubl. Nyní se snaží ztracená kila nabrat zpět 

Maminka Andrea vzkazuje Dobrým andělům: 

"Všem Dobrým andělům chci moc poděkovat za to, co pro nemocné děti dělají! Moc si toho Vážím!" 

 

Příběh 3 

Paní Lenka žije sama se svými dvojčaty (*2010) Martinem a Eliškou. Obě děti chodí do mateřské školy, 

Martínek je zaměřený na sport, Elišku víc baví výtvarná činnost a kreslení. Paní Lenka pracuje jako 

účetní a od manžela dostává na děti výživné. V srpnu letošního loňského roku zasáhla rodinu špatná 

zpráva, Elišce byla diagnostikována akutní lymfoblastická leukémie (ALL). Eliška hned nastoupila léčbu 

ve Fakultní nemocnici Brno.  

Aktuálně Eliška absolvuje poslední protokol intenzivní chemoterapie a poté by měla přejít do 

udržovací části léčby. Zdravotní stav jí zatím nedovoluje navštěvovat mateřskou školu. Díky andělské 

pomoci dokáže maminka zajistit běžný chod domácnosti a zbylé peníze využívá na nákup knížek a 

výtvarných potřeb pro Elišku. 

Všem Dobrým andělům maminka Lenka vzkazuje: 

"Moc Vám všem děkujeme. Bez Vaší pomoci by to bylo mnohem náročnější!" 

 

Příběh 4 

Paní Lucie se stará s manželem Jaroslavem o dvě děti. Desetiletého Jaroslava a osmiletou Nikolku. 

V listopadu 2013 malé Nikolce lékaři diagnostikovali akutní leukémii. Ihned byla zahájena léčba ve 

Fakultní nemocnici Brno, kde absolvovala sérii chemoterapií. 

Protože měla v průběhu léčby Nikolka potíže s váhovým prospíváním, lékaři jí naordinovali speciální 

dietu. V důsledku prodělané léčby také trpí osteoporózou a léčila se s již druhou zlomeninou nožičky. 

Nyní je v udržovací fázi léčby, která se blíží ke konci. Od září nastoupila do školy a pomalu se zařazuje 

zpět do běžného života. Stále však musí být na sebe opatrná.  

Rodina Nikolky napsala všem Dobrým andělům: "Děkujeme Dobrým andělům za podporu. Moc si toho 

vážíme a doufáme, že podobnou pomoc budou mít možnost využít další rodiny, jejichž děti postihne 

tato nepříjemná nemoc. Je to obrovský zásah do života a díky Dobrým andělům mají rodiče možnost 

být dětem po boku ve chvíli, kdy to nejvíce potřebují. Děkujeme. Jara + Lucka + Jája + Nikolka." 



FOTO: Nikolka v udržovací fázi léčby – srpen 2015. 

 

 

Vážíme si toho, že nehledíte jen na sebe, ale že pomáháte i druhým. Ještě jednou za celý tým 
děkuji. 

Mgr. Hana Pokorná 
ředitelka ZŠ a MŠ Vranovice 

 


