
PŘÍBĚH 1: 

VERONIKA TLUSTÁ  

 

Veronice je 32 let. Pracovala jako Senior Manažer ve společnosti KIKA. Vždy 
milovala děti a těšila se ze svého těhotenství ikdyž věděla, že se o dítě bude 
muset starat sama. V říjnu 2015, byla ve 20tém týdnu těhotenství a bohužel 
měla autonehodu. Ona jediná byla vážně zraněná. Druhý obratel byl zlomený 
a upadla do hlubokého bezvědomí.  

Měsíce se stav nelepšil a lékaři museli provést císařský řez. 14. ledna 2016 
se narodil krásný a zdravý chlapeček Daniel (1,9kg, 42cm). Díky skvělé péči 
lékařů a rodiny, která Veroniku ani na chviličku v nemocnici neopustila, stav 
Veroniky se začínal zlepšovat. V červnu 2016 Veronika začala mluvit.  

Okamžitě následuje pomoc od zaměstnavatele a Veronika může absolvovat 
první rehabilitaci v Piešťanech. Nyní již zvládne sedět i několik hodin na 
vozíku, pohybovat levou nohou i levou rukou. Se svou matkou intenzivně 
pracují na zlepšení mluveného projevu a osobní hygieny. Nejvíc síly ji dodává 
každodenní pomazlení se svým synkem. 

Finanční podpora z této charitativní večeře umožní Veronice dále rehabilitovat 
na klinice Adeli v Piešťanech a být o krok blíže chvíli, kdy se bude moct sama 
starat o svého syna. 

 

	    

 

 



PŘÍBĚH 2: 

VALENTÝNA MACHOVÁ  

 

10 letá Valentýnka u které se v květnu tohoto roku náhle objevují obtíže - 
bolesti hlavy s následným rozvojem poruchy hybnosti levostranných končetin 
a do 2 dnů i poruchou vědomí. Dívka hospitalizována v Liberci, odkud 
následuje akutní překlad do FN Motol, zde je nutné provést umělou plicní 
ventilaci a péče anesteziologickoresuscitační kliniky. Diagnosticky stav 
uzavřen jako autoimunní onemocnění s těžkým zánětlivým procesem mozku.  
 
Na oddělení dětské neurologie je již 5 týdnů, stav se postupně upravuje, nyní 
dominuje těžká porucha hybnosti levostranných končetin, dívka je ležící, 
zatím neschopna samostatného sedu či stoje.  Dívka je plně při vědomí, 
slovní projev bez omezení. Do budoucna po odléčení akutní fáze je nutná 
intenzivní rehabilitace s cílem docílit vertikaliazce a co nejlepší hybnosti 
levostranných končetin.  
 
Finanční příspěvek by rodina využila k rehabilitaci v Klimkovicích nebo v 
Axonu. Náklady včetně doprovodu se pohybují okolo 100 000 Kč.  
 
 

 

 

 

 

 

 



PŘÍBĚH 3: 

PODPORA DVOU MATEK PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ  

 

ICTUS o.p.s. je obecně prospěšná společnost, založená v roce 2007 Janem 
Dohnálkem, který sám tímto onemocněním prošel, má s ním tedy přímou 
zkušenost. Cílem společnosti Ictus o.p.s. je vrátit lidi postižené CMP do 
běžného života – umožnit jim, aby si byli zase schopni zajišťovat základní 
osobní potřeby, aby mohli snižovat svoji závislost na cizí péči a měli šanci na 
zlepšení kvality svého života. 

Za svou činnost pan Dohnálek získal státní ocenění "Dobrodinec roku 2015".  

Dnešní charitativní večeře podpoří příběhy dvou matek po cévní mozkové 
příhodě. Budou mít příležitost se zúčastnit rekondičního pobytu, který 
pravidelně ICTUS organizuje v Krkonoších. Zde, v rodinné atmosféře budou 
cvičit ve vodě pod přímým vedením pana Dohnálka. Jeho přítomost dodává 
všem obrovskou motivaci pokračovat dál ve své cestě do běžného života. 

1.Jana Lannen - 39 let, z Podkrkonosi, samozivitelka, 2 krásné zdravé děti. 
Jana již tento rekondiční program absolvovala a dal jí vyjímečný zážitek - 
poprvé od doby, kdy ji mozková příhoda zasáhla, si mohla alespoň ve vodě 
obejmout své milované dvě děti. Jejím snem je jednou běhat. NFBCH Janu v 
minulosti v tomto programu finančně podpořil. 
 
 

                       

2.Iveta Nosková -  43 let, samoživitelka, děti Vojtíšek a Michalka. Mozková 
příhoda udeřila v roce 2014. NFBCH Ivetu již jednou v tomto pobytu podpořil. 
Ivety děti jsou pro ni nekonečnou motivací svůj boj nevzdávat. 


