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Hani, letos nemůžeme jet s děckama na školní výlet, musíme do Prahy k Ze-
manovi. Mají pro tebe léky, hned se to musí vyzkoušet. „A proč? To je blbý.“ 

Haničce je sedmnáct a právě se stal zázrak. Zázraky se ale přece nestávají... 
Jenom nám se to stalo a nebyla to pohádka. Jsme šťastní, Hanka se trochu bojí, 
ale co, zvykne si. Je to naše bojovnice Johanka. Svět je krásný.

Proč profesor Zeman pořád chce, aby se Hanka bůhvíjak zlepšovala? Vždyť stačí, 
že ji nebolí hlava, že jí jde škola a že se to prostě zastavilo. Nikdo s naší nemocí 
na tom není tak dobře jako my. A taky letos budeme maturovat, tak co furt ty 
kontroly? Teď máme důležitější věci na starost. Nemáme. Musíme na operaci, 
ale máme štěstí, operovat bude pan profesor Beneš ve střešovické nemocnici. 
„Neboj se, dáme to do pořádku. Maturovat budeš na podzim. Všichni pochopí, 
že se neulíváš ze školy a že se maturity nebojíš.“

„Paní Švábová, Haničku už probouzíme, potom musí být pár dní na  JIPce 
v  umělém spánku.“ Setkání s  Hanulkou je v  slzách štěstí, dokázali jsme to! 
„Hanďo, teď už se budeme jenom uzdravovat.“ „Mami, hlavně řekni ve škole, že 
zase přijdu. Škoda že nemůžu maturovat s děckama.“ Poznámky v diáři končí 
za pár dní...

„Pro vaši Haničku už není návratu, teď ji drží pouze přístroje, čekáme jen, až 
přijde konec.“ Fáze euforie nebývají dlouhé a rozhodně do fází, které probíhají 
u lidí, kteří bojují s vážnými nemocemi, nepatří! Život není pohádka, zázraky 
se nedějí.

(úryvek z příběhu rodiny Švábových)
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Dětem nemocným mukopolysacharidózou 

nebo obdobnými onemocněními 

a těm, kteří jim v jejich životě pomáhají
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Rok 1994 přináší České republice nadprůměrné tep-
loty. Začíná vysílat první celostátní soukromá tele-

vize, Škodu Favorit nahrazuje Felicie a v kinech exceluje 
Tom Hanks jako neúnavný Forrest Gump. Infl ace ukra-
juje z úspor plných 10 procent. Lidé si pořizují kuponové 
knížky pro druhou vlnu privatizace. Rodí se u nás 106 tisíc 
dětí a rozvodů je tolik jako každý rok – hodně. Průměrná 
mzda dosahuje na sedm tisíc korun a počítačoví nadšenci 
mohou utratit pětkrát tolik za nové PC pyšnící se hard-
diskem o velikosti 260 MB. Mobilní telefon má sotva 
jedno procento populace a přístroje více než co jiného 
připomínají krabice. Ve fi nále fotbalové Ligy mistrů poráží 
AC Milán Barcelonu 4 �: �0 a hokejový klub z Olomouce se 
poprvé a zatím naposledy stává vítězem domácí nejvyšší 
soutěže.

V letních měsících se v Praze na vltavské náplavce po-
tkávají dva otcové dítěte nemocného mukopolysachari-
dózou. Pan Pfauser z Prahy a Jan Michalík z Olomouce. 
První se od roku 1992 snaží založit celostátní organizaci 
na pomoc nemocným dětem. Podaří se to až druhému 
z nich v závěru roku 1994.

Ministerstvo vnitra ČR dne 2. prosince 1994 registruje 
občanské sdružení s názvem Společnost pro mukopo-
lysacharidosu. V článku III. stanov sdružení se uvádí: 
„Cílem sdružení je podílet se na zvyšování vědomí ob-
čanské společnosti o problémech života dětí nemocných 
nevyléčitelnou a  smrtelnou nemocí – mukopolysa-
charidózou, případně obdobnými metabolickými po-
ruchami. 

MĚNÍ SE POČASÍ, DOBY I LIDÉ. 
ALE MPS ZŮSTÁVÁ POŘÁD STEJNÁ

Konkrétními cíli bude snaha o ulehčení života dětem 
a jejich rodinám, podpora integrace, organizace výchov-
ně-vzdělávacích akcí podporujících plnou účast takto 
nemocných dětí na vzdělávacích a dalších programech 
a aktivitách. V této činnosti sdružení spolupracuje s ne-
ziskovými organizacemi, státními orgány, sdělovacími 
prostředky zabývajícími se obdobnou problematikou.“

Život dětí nemocných mukopolysacharidózou či obdob-
ným metabolickým onemocněním bývá krátký. Přináší 
hodně nesnází, bolesti a utrpení. Přináší i obětavost, lásku 
a pochopení. V roce 1994 stály na počátku své životní cesty 
i života společenství tři rodiny. 

Za dobu existence pomohla Společnost pro mukopoly-
sacharidosu 54 rodinám nemocných dětí. Osmnáct dětí 
už navždy odešlo, desítky dalších péči a podporu potře-
bují dál. Jen u některých druhů onemocnění a některých 
dětí je nezvratný ortel smrtelné nemoci postupně mírněn 
v podobě náhradní enzymové léčby.

Mění se počasí, mění se doby a lidé. Mukopolysacha-
ridóza zůstala po celých dvacet let stejná. Je pořád tou 
nebezpečnou, zlou a zákeřnou chorobou, která promě-
ňuje život nemocných i jejich nejbližších. Společenství 
rodin našlo před dvěma desetiletími sílu postavit se jí. 
O jejich cestě s nemocí a jejich boji s ní vydává svědectví 
tento almanach. Je věnován utrpení nemocných dětí, síle 
pečujících rodičů a těm, kteří jim byli oporou.

Jan Michalík
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Mukopolysacharidóza je dědičně podmíněné one-
mocnění látkové výměny. Choroba je způsobe-

na nedostatečnou funkcí životně důležitých enzymů 
v buňkách. Nedostatek správně fungujícího enzymu má 
za následek střádání škodlivých látek v tkáních (např. 
v játrech, slezině, srdci či mozku), čímž dochází k těžkým 
poruchám těchto orgánů. To u většiny typů onemocnění 
vede k předčasnému úmrtí.

Je velmi obtížné odhalit nemoc v  její počáteční fázi. 
Dítě je při narození zcela v pořádku a zpočátku se vyvíjí 
v mezích normy. Obtíže nastávají podle typu obvykle 
po prvním roce života a pozvolna se zhoršují. Začne se 
zastavovat v psychomotorickém vývoji, stává se velmi 
neklidným, ztrácí potřebu spánku, je inkontinentní 
a postupně u něho dojde k úbytku všech rozumových 
schopností. 

Průběh onemocnění se liší u jednotlivých typů mukopo-
lysacharidóz a některé tkáně nemusí být postiženy vůbec.

V současné době neexistuje žádný lék, který by nemoc 
zcela vyléčil. U některých typů lze průběh zastavit nebo 
alespoň zpomalit. 

Mohu poznat, že mé děti onemocní? 
Mezi lidmi se šíří řada mýtů, více či méně podivných, 
které přičítají existenci vrozeného onemocnění „vadě“ 
rodičů. Najdou se i tací, kteří pronášejí moudra o tom, 
že „chytří rodiče mají hloupé děti“. Bohužel se objevil 
i názor lékařky, která jednu z maminek takto nemocného 

dítěte obvinila, že kdyby v těhotenství nebrala prášky, 
neměla by takhle nemocné dítě. Zcela ojedinělý výkon 
předvedla jedna ze sousedek malé Ditušky. Prohlásila, 
že „ona to má z toho, že ji v zimě nechávali spát venku 
v kočárku. A tak jim namrzla...“

Jak se to tedy stane? Laicky řečeno – za vším hledej geny.
Každý z nás předává dítěti část své „genetické“ výbavy. 
Každý z nás. Otec i matka. A každý z nás – skutečně 
každý, a nejen rodiče dětí nemocných mukopolysacha-
ridózou – předává svým dětem asi 4� procenta genů zmu-
tovaných. Změněných, zkrátka jiných. Ovšem to ještě 
nic neznamená. Nemusí se nic stát. Tak maminka předá 
„špatný“ gen nějaké nemoci, ovšem tatínek nikoliv. A dítě 
touto nemocí neonemocní, ale nese tuto „zmutovanou“ 
informaci dál. Nemocí jsou desítky a stovky. 

U mukopolysacharidózy je to obdobné. S tím rozdílem, 
že je o mnoho vzácnější. V podstatě lze říci, že osud (Bůh, 
příroda) s námi všemi hraje zvláštní ruletu. Kolo se točí 
a kulička téhle zvláštní hry klouže na okraji hracího pole 
jménem život... Černá, červená – sudá, lichá... Ruleta 
osudu se točí dál. Až se u někoho zastaví v políčku s ná-
zvem – mukopolysacharidóza. A najednou – náhodou 
a statisticky velmi nepravděpodobně – se potká s úplně 
stejně změněným genem partnera.

A tak v podstatě všichni, znovu zdůrazněme všichni, 
hrajeme tuto ruletu. Jenom mnozí o jejích pravidlech 
nevědí. A proto mohou – nevědomě pravit – nám se to 
nemůže stát...

CO JE TO MUKOPOLYSACHARIDÓZA?
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Rozdělení mukopolysacharidózy 
(podle druhu enzymu, který chybí) 
a výskyt onemocnění

MPS I

– syndrom Hurler

– syndrom Scheie

– syndrom Hurler/Scheie compound

MPS II – syndrom Hunter

MPS III – syndrom Sanfi lippo

MPS IV – syndrom Morquio

MPS VI – syndrom Maroteaux-Lamy

MPS VII – syndrom Sly

Mukolipidózy a jiná střádavá onemocnění 
Následující výčet představuje nemoci, které jsou muko-
polysacharidózám velmi podobné

ML II – syndrom I-cell disease

ML III – syndrom pseudo- Hurler-polysydrophy

Siallidóza (dříve ML I)

Fukosidóza

Alfa-mannosidosa

Niemann-Pickova choroba

Aspartylglukosaminurie

Neuronální ceroidlipofuscinóza

Typ MPS počet pacientů

MPS I 20

MPS II 22

MPS IIIA 18

MPS IIIB 1

MPS IIIC 5

MPS IIID 0

MPS IVA 14

MPS IVB 1

MPS VI 2

MPS VII 1

MPS nezj. 32

MSD 3

všechny 119

MPS I 17 %

MPS II 18 %

MPS IIIA 15 %

MPS IIIB 11 %

MPS IIIC 14 %

MPS IIID 10 %

MPS IVA 12 %

MPS IVB 11 %

MPS VI 12 %

MPS VII 11 %

MPS nezj. 27 %

MPS nezj. 27 %

V grafu a tabulce jsou uvedeny počty pacientů s různými typy mukopolysacharidóz, kteří byli diagnostikováni
v České republice v letech 1975–2008 (z publikace Poupětová a spol., JIMD 2010).
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Kudy se ubírá léčba a její výzkum? 
Vědecké týmy v celé řadě zemí intenzivně pracují na ně-
kolika způsobech léčby:

� Transplantace kmenových buněk
� Genová terapie
� Enzymová terapie
� Léčba založená na zamezení přísunu látek do buňky, 
 které způsobují střádání

Transplantace kmenových buněk kostní dřeně nebo 
pupečníkové krve je v současné době jedna z forem léčby, 
avšak za přesně vymezených podmínek. Lze ji aplikovat 
pouze u některých typů MPS, u kterých bylo prokázá-
no, že je funkční. Věková hranice pro transplantaci bývá 
obvykle do 2–3 let dítěte. 

V pozdějším období se výrazně snižuje pravděpodobnost, 
že transplantované buňky zastaví či alespoň zmírní pro-
gresi onemocnění. Transplantace, třebaže její úspěšnost 
již dosahuje až 80�%, vyžaduje náročnou předtransplan-
tační i potransplantační péči. Nutnou a všeobecně zná-
mou podmínkou je, že musí existovat vhodný dárce.

Genová terapie je zatím ve fázi výzkumu. Je založená 
na principu vnášení „neporušeného“ genu do buněk tká-
ní, které by opravily poškozený genetický kód. Tělo by se 
tak naučilo produkovat životně důležitý enzym. Genová 
terapie se zkouší na zvířecích modelech u většiny typů 
mukopolysacharidóz i u dalších lyzozomálních střáda-
vých onemocnění.

Enzymová terapie je léčba založená na principu dodává-
ní chybějícího enzymu. V současné době už není problém 
enzym vyrobit, ale vymyslet způsob, jak by ho dokázalo 
přijmout celé lidské tělo. Ne každý enzym totiž dokáže 
překonat krevní bariéru mozku a nemůže tak zabránit 
dalšímu poškozování CNS. 

Nevýhodou této léčby je skutečnost, že je celoživotní 
a fi nančně velmi náročná (cena ročního léčení může do-
sahovat dle typu a hmotnosti pacienta i více než 10 mi-
lionů korun). 

Léčba založená na zamezení přísunu látek do buňky, 
které způsobují střádání – tzv. substrát redukující.
Tento způsob léčby snižuje tvorbu škodlivých látek, kte-
ré se u mukopolysacharidóz hromadí v těle v důsled-
ku nefungujícího enzymu. Nyní se aplikuje u pacientů 
s MPS III. 

Včasné stanovení diagnózy onemocnění v rodině při-
náší u některých typů možnost správné a včasné léčby, 
která může zmírnit, nebo dokonce zastavit další projevy 
choroby. 

Pro potenciální další potomky v rodině je následně k dis-
pozici prenatální diagnostika. Ta dovede stanovit, zda 
plod je, či není postižen. V případě postižení plodu mo-
hou rodiče, podle jejich rozhodnutí, těhotenství včas 
ukončit.
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ROK SETKÁVÁNÍ, 
CEST A ODHODLÁNÍ

1994



9

4. ÚNORA
Lékaři z Metabolické poradny VFN v Praze

potvrzují manželům Michalíkovým z Olomouce 
podezření, které měli už olomoučtí neurologové.

Jejich šestiletá dcera Petra má mukopolysacharidózu,
typ III C. Už během prvních setkání

s doc. Jiřím Zemanem v Praze se objevují úvahy 
založit společnost, která by sdružila rodiny 

bojující se stejnou nemocí.

NA JAŘE 
PaedDr. Jan Michalík se setkává s panem Milotou 
Pfauserem, mužem, který se už v roce 1992
pokoušel podobnou společnost založit. 
Bohužel zůstalo jen u úvah. 
Předal však panu Michalíkovi několik dopisů
od rodin nemocných dětí.

NA PODZIM
se Michalíkovi potkávají s paní Ivanou Kohoutovou
z České Lípy. Kohoutovi byli už dříve na setkání 
rodin v Německu a viděli tedy, jak může takové
svépomocné sdružení vypadat v praxi.

V SRPNU
se manželé Michalíkovi domluvili s doc. Zemanem
a prostřednictvím jeho kontaktů zasílají rodinám 

první dopis s návrhem na společná setkávání, na 
vzájemné poznání a nakonec 

i na založení společenství rodin. 
Začínají přicházet první odpovědi.

V LISTOPADU
kontaktuje dr. Michalík rakouskou Národní 

společnost pro MPS. Následuje výměna dopisů
a návštěva ve vídeňském sídle společnosti

a u její zakladatelky paní Marion Kraft. 
Rakouská společnost velmi podporuje snahy o vznik 

národních společenství v zemích, které dosud vlastní 
národní společnost neměly ustavenu.

„Jednání bylo velmi příjemné a srdečné. 
Paní Kraft je matka dcerky nemocné typem MPS I, 
která však již zemřela. Velmi dobře nám vysvětlila 

situaci ve výzkumu nemoci a roli svépomocných 
rodičovských organizací. Její zkušenosti byly 

neokázalé a velmi potřebné,“ vzpomíná Jan Michalík.
V ZIMĚ 
K Michalíkovým a Kohoutovým se přidává rodina 
Pánkových z Poděbrad, která má v té době
sedmiletého syna Jana, jenž trpí 
mukopolysacharidózou VII. typu.

1994

◄  Rodiny z ČR na národním setkání rakouské Společnosti pro MPS, Kirchberg, Tyrolsko

2. PROSINCE
Ministerstvo vnitra ČR registruje Společnost

pro mukopolysacharidosu – dobrovolné
a svépomocné sdružení rodin takto nemocných dětí.
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Olomouc, srpen 94

Vážení rodiče, vážení přátelé,

nemyslel jsem si, že budu muset někdy psát takový dopis. Ale jsem již nyní přesvědčen, že myšlenka, o kterou 

bychom chtěli společně s Vámi usilovat, stojí za několik počátečních obtíží. Před nedávnem jsme se s manželkou 

dozvěděli o velmi těžké, osudové nemoci naší dcerušky. Jako asi všichni v podobných situacích hledali jsme a stále 

hledáme cokoliv, co by pomohlo ulehčit osud naší Petrušky a vlastně i osud náš. Vynaložili jsme spoustu času 

a úsilí, abychom se dozvěděli co možná nejvíce (a zároveň tolik, abychom to mohli snést) o nemoci s názvem 

mukopolysacharidóza. 

Po počátečním šoku, který dosud stejně neodezněl, jsme zase hledali zařízení, kde by naše dcerka byla alespoň 

spokojená a které by nám zároveň umožnilo mít ji zatím, jak to jen půjde, každý den doma. Těch otazníků a věcí, 

se kterými jsme se museli a budeme muset vypořádat, je stále mnoho. Ale myslíme si, že víceméně obdobně jste 

tyto chvíle prožívali či prožíváte vy všichni. Tak jako vy jsme absolvovali malá martýria při jednáních před lékaři 

sociálního zabezpečení, kteří název nemoci ani neuměli vyslovit, prožívali „čekání“, jak se rozhodne revizní lékař 

pojištovny, který nám tvrdil, že dítě s touto nemocí nemůže být inkontinentní... Stejně tak jsme ale potkávali 

nové přátele a známé, kteří nám pomohli, někdy radou, jindy milým skutkem. Čím dál více nám bylo zřejmé, že 

je hodně věcí, které sami nemůžeme zvládnout, že je mnoho otázek, k nimž odpovědi znáte jenom vy a my, rodiče 

podobně nemocného dítěte. Jenomže až dosud o sobě nevíme. Přesto, že snad již někdy před dvěma roky usiloval 

tatínek nemocného chlapce z Prahy o založení sdružení rodičů dětí s mukopolysacharidózou. Měl jsem možnost 

navštívit některé země, kde obdobná sdružení pracují. Myslím, že kdybychom se společně rozhodli, není žádným 

problémem ustavit takové sdružení i u nás. I my jsme si někdy říkali, že vlastně ani nemáme chuť slyšet znovu to 

samé, prožívat i s dalšími jejich trápení a starosti, říkali jsme si, že žádné sdružení naši bolest nevyléčí. 

PRVNÍ DOPIS MICHALÍKOVÝCH RODINÁM

Z KORESPONDENCE

1994
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Třeba je to i pravda, ani sdružení nebude všelékem, ale určitě může pomoci ve spoustě věcí. Třeba k tomu, že při 

jednání na posudkové komisi nebudeme muset vysvětlovat, že příčinou žádosti o „průkazku“ není mentální po-

stižení (jako jediné), ale metabolická porucha. Nebudeme třeba muset složitě vysvětlovat na Sdružení zdravotně 

postižených, že na naše auto patří modrý piktogram s bílým „vozíčkářem“, a nikoliv černý trojúhelník. Mnozí 

třeba dosud nevíme o tom, jaké jsou naše nároky v oblasti sociálního zabezpečení atd. Ale stejně si pořád myslíme, 

že tím nejdůležitějším zůstane obyčejný lidský rozhovor, ve kterém si můžeme sdělit, co nás trápí, co nás potěšilo, 

jak nejlépe můžeme našim nejdražším dětem pomoci. Sami jsme již podnikli několik jednání se zástupci Konta 

Bariéry ministerstva zdravotnictví a existuje reálná možnost, že by naše sdružení obdrželo na svou činnost určitou 

částku. Vždyť jistě bychom chtěli uspořádat nějaké víkendové setkání v příjemném prostředí, kde by bylo o naše 

děti postaráno. Určitě bychom chtěli, aby naše děti mohly s námi být v létě někde v přírodě a abychom i my mohli 

mít chvíli „pro sebe“ apod. Určitě bychom se chtěli dozvědět, jak postupuje lékařská věda, mnozí z nás by uvítali 

možnost pravidelné spolupráce s dobrým psychologem. Třeba někteří z nás nemají dostatek prostředků na to, aby 

mohli na takové akce jezdit – na to všechno bychom mohli mít sdružení. Dalo by se psát o „důležitosti“ takového 

setkávání dlouho. Ale asi každý z Vás sám nejlíp ví, jestli jej potřebuje, nebo ne. Šlo nám jen o to, „nahlas“ se za-

myslet a věřit, že Vy sami víte o tisíci dalších potřebných krocích, které je třeba udělat. 

Tento dopis Vám zašleme prostřednictvím pana doc. Jiřího Zemana, který sám je velkým příznivcem podobného 

sdružení a určitě bychom mohli s jeho pomocí počítat. Budeme rádi, jestliže vše zvážíte, a ještě raději, pokud se 

rozhodnete nezůstat sami. 

  

Upřímně Vás zdraví

          Jan a Alena Michalíkovi 

Jan Michalík 
I. P. Pavlova 16
779 00 Olomouc

Z KORESPONDENCE

1994
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Bylo 4. února 1994. Den, kdy většina obyvatel České 
republiky hltala televizní obrazovky, na kterých právě 

startovalo vysílání první české soukromé televize Nova. 
Jan a Alena Michalíkovi z Olomouce na ten den nikdy 
nezapomenou. Zatímco ostatní oslavovali, oni prožívali 
nejhorší okamžik svého života. První den, první měsíc, 
první rok své bolesti. Toho dne lékaři mladým manže-
lům sdělili, že jejich šestiletá dcera Petra je nevyléčitelně 
nemocná. Ta holčička, která ještě nedávno vypadala jako 
naprosto zdravá, měla černé na bílém, že má mukopoly-
sacharidózu, typ III C. Jistou předčasnou smrt.

„Nemá smysl vzpomínat na týdny, které bezprostředně 
následovaly. Shrnout se to dá do jediného slova: bolest. 
Bolest, které se nic na světě nevyrovná,“ říká Jan Michalík. 

Až po dlouhé době si on i jeho žena uvědomili, že není 
důležitá jejich bolest, zklamání a strach. Důležitá je Pe-
truška a její mladší bráška Honzík, který je naštěstí zdra-
vý. Pro ně bylo potřeba udělat vše tak, aby byli spokojení 
a svým způsobem „šťastní“. I proto založili Michalíkovi 
Společnost pro mukopolysacharidosu, společenství, kde 
svůj těžký osud mohou už dvacet let sdílet s dalšími po-
dobně postiženými rodinami. Za tu dobu poznali a vy-
slechli desítky příběhů.

Jaký je vlastně ten manželů Michalíkových?

Maminka je trochu úzkostlivá
Petruška se Janu a Aleně Michalíkovým narodila v roce 
1987. Zpočátku to bylo normálně se vyvíjející dítě, kte-
ré se nové věci učilo jen trochu lopotněji. Učila se ale 
ráda. Znala na čtyřicet říkanek, písniček a pohádek, sama 
se naučila poznávat všechny barvy. Do čtyř let chodila 
do obyčejných jeslí. Přestože už v té době bylo vidět, že 
Peťka je „pomalejší“, Michalíkovi neuvažovali o speciální 
mateřské škole. „Snad jen výrazné problémy s výslovností 
hlásek byly signálem, že něco není v pořádku. Řeč byla 
vlastně prvním problémem, se kterým jsme se obrátili 
na odborníky,“ vzpomíná Alena Michalíková. Ať už šlo ale 
o logopeda nebo neurologa, všude se setkali se stejnou 
reakcí: „Vše je v pořádku, jen maminka je možná trochu 
úzkostlivá.“

Ve čtyřech letech, po krásné dovolené u moře, nastoupila 
Peťka do školky. Tehdy nastal zlom. Byla uzavřená, ne-
gativistická, nechtěla rodičům o školce nic říct. Po dvou 
měsících učitelky Michalíkovým sdělily: „Petra nic ne-
umí, nezpívá, občas neudrží čistotu. To není normální, 
ona je postižená!“

PORUCHU METABOLISMU SPRAVÍ DIETA.
NEBO NE?

Peťka Michalíková (MPS III C)

PŘÍBĚH RODINY MICHALÍKOVÝCH

1994

◄ První polovinu roku 1992 trávila Peťka jen s tatínkem. Maminka byla s rizikovým těhotenstvím v nemocnici. 
 Peťka milovala výlety do přírody a opékání špekáčků
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V mateřské škole Petra trpěla
Michalíkovi oba studovali speciální pedagogiku. Přesto 
v případě mateřské školy cítili velkou bezmoc. „Učitelky 
neměly zájem řešit Peťčina specifi ka, odmítaly s námi 
o problému komunikovat. Ničemu nerozuměly, o nic se 
nesnažily, všechno jim bylo jasné: Petra je rozmazlená 
a nevychovaná. Peťka trpěla, pomalu se zhoršovaly její 
schopnosti a možnosti. My jsme nevěděli, co ji trápí, při-
tom jsme hrozně chtěli, aby všechno uměla, dokázala…,“ 
popisuje paní Alena.

1. 1988. Dvouletá Petruška telefonuje Ježíškovi
2. V roce 1990 na dovolené s rodiči u Jadranu

3. Léto 1992. Michalíkům se narodil zdravý syn Honzík
4.–9. Peťčiny sešity z mateřské školy logopedické v Olomouci. 

Připravovala se jako malá školačka každý den...

1 2 3

Nakonec se Michalíkovým podařilo přemístit Peťku 
do logopedické mateřské školy, kde bylo méně dětí, tu-
díž na ni bylo více času. Peťčino „zpomalování“ ale po-
kračovalo. 

Navíc se přidaly výbuchy zlosti a pláče. „Například pra-
videlně odmítala jít do schodů, chodila si jen tam, kam 
chtěla. Přemýšleli jsme, četli literaturu, zmítali se v oba-
vách od lehkého postižení typu mozkové dysfunkce až 
po hluboké mentální postižení,“ líčí Jan Michalík.

To už byl na světě Honzík. Narodil se v létě roku 1992. 
Petruška ho měla moc ráda, ale její neohrabanost pro něj 
bývala nebezpečná. I přesto patřilo toto období k těm 
hezčím v životě Petrušky a celé rodiny.

PŘÍBĚH RODINY MICHALÍKOVÝCH

1994
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4–9
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Měnila se před očima
Po prázdninách přešla Peťka do další mateřské školy – 
tentokrát pro děti s postižením. Vedl ji přítel Michalíko-
vých, který se Petrušce hodně věnoval. Opět – pokolikáté 
už – Michalíkovi věřili, že se vše upraví.

Pak ovšem přišel říjen 1993 a s ním obrovská změna Peť-
ky. „Ze dne na den se nám měnila před očima. Nebyla 
schopná splnit nejjednodušší pokyn. Když jsme ji po-
slali do pokojíčku pro pastelky, šla do kuchyně pro lžíci. 
Začala říkat nesmyslné věty, opakovala neustále jedno 
a to samé. V noci se budila s pláčem, nespala. Byli jsme 
vyčerpaní,“ shrnuje Alena Michalíková.

Lékaři stále nevěděli. Petruška se přitom postupně měni-
la. Až přišel leden 1994. Olomoucká neuroložka poprvé 
vyslovila svou domněnku – jde o mukopolysacharidó-
zu. Michalíkovi neměli ponětí, co je to za nemoc. „Je to 
metabolická porucha organismu a konečné výsledky se 
dozvíte za tři týdny,“ vysvětlila jim lékařka. Michalíkovi si 
oddechli. Domnívali se, že metabolická porucha se, jako 
v některých jiných případech, spraví dietou. Jenomže 
Janu Michalíkovi to nedalo. Ve studovně vědecké knihov-
ny poprvé objevil pravdu. Tři týdny se s ní vyrovnával 
sám. Své ženě vše prozradil pár dní před návštěvou neu-
rologů, kteří diagnózu bohužel potvrdili. 

10

11

12

13

PŘÍBĚH RODINY MICHALÍKOVÝCH

1994
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„Nevím, jestli to byly nejhorší chvíle života. To, co 
přišlo poté, jsme si neuměli představit ani v nejčer-
nějších snech. Jen si pamatuji, že ta bolest byla k ne-
unesení,“ říká Jan Michalík.

Tak Michalíkovým skončil život před a začal život 
s mukopolysacharidózou. Život, který už byl navždy 
jiný a jenom těžší…

14

15

10.  Peťka na výletě s kamarády v zoo. 1993.
 Poslední rok „bez nemoci“

11.  Desetiletá Peťka s tetami ze stacionáře Slunovrat
 na hipoterapii

12.  Peťka s asistentkou Blankou

13.  Třináctiletá Peťka s bráškou na dvoře domu rodičů

14.  Odpočinek na cyklovýletě se Slunovratem v roce 2008

15.  V roce 2006 odjely děti ze Slunovratu „na tábor“ 
 až na Kanárské ostrovy.

(Pokračování příběhu Michalíkových
viz rozhovory na str. 117 a 205) 

PŘÍBĚH RODINY MICHALÍKOVÝCH

1994
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Vzpomenete si na vaše lékařské začátky a „první setkání” 
s genetickými onemocněními? 
Na gymnáziu jsem hodně času trávil v knihovnách nad 
starými latinsky psanými kronikami, které mi měly po-
moci najít hrob hunského krále Attily. Ale když jsem se 
chtěl po gymnáziu přihlásit na archeologii, můj otec mne 
„tlačil“, abych hledání Attilova pokladu odložil až po stu-
diu medicíny, protože Heinrich Schliemann, objevitel 
starobylé Troje a zlatého pokladu, se věnoval archeologii 
až v době, kdy byl fi nančně nezávislý. Nejsem si však jist, 
zda jeho výhrůžka, že mne bude fi nančně podporovat 
pouze při studiu medicíny, byla míněna opravdu vážně. 
Již na lékařské fakultě jsem si uvědomil, že lidská gene-
tika a s ní související oblast dědičně podmíněných one-
mocnění představují obdobně jako archeologie obrov-
skou a přitom málo probádanou oblast medicíny, která 
čeká na nové objevy. A protože v té době byla genetika, 
na rozdíl od dneška, jen nadstavbovou specializací, mu-
sel jsem nejdříve atestovat z pediatrie a teprve potom 
z lékařské genetiky. Takže můj první přístup k medicíně 

po promoci byla kromě široké pediatrie, protože přede-
vším jsem dětský lékař, i snaha hledat genetické příčiny 
závažných dětských onemocnění, která se v postižených 
rodinách vyskytovala opakovaně. A odtud byl již jen krů-
ček ke studiu metabolismu, který představuje koloběh 
biochemických reakcí, při kterých vznikají látky potřebné 
pro funkce buněk a tkání a při kterých současně probíhá 
i proces trvalého odstraňování produktů, které již ne-
mají v těle uplatnění. Metabolická onemocnění vznikají 
v důsledku poruch funkce enzymu nebo strukturálního 
či transportního proteinu, která vede k nedostatku ži-
votně důležitých metabolitů, nebo naopak k nadbytku 
a střádání pro organismus škodlivých látek. A to se týká 
především lyzozomálních onemocnění se střádáním. 

Existoval někdo, kdo vás na tuto cestu přivedl a motivoval 
k tomu, abyste pomáhal právě takto nemocným dětem? 
Lékařských „guru” jsem měl několik. První z nich byl 
můj otec, primář Kojeneckého ústavu v Praze, který mi 
ukázal, jak těžký život mají rodiny s dítětem, které má 

S PŘÁTELI SE TĚŽKO DISKUTUJE O NEMOCI,
JEJÍŽ NÁZEV ANI NEVYSLOVÍ

Profesor Jiří Zeman je mezinárodně uznávaným vědcem a  špičkovým pediatrem, který se téměř třicet 
let věnuje i dětem a pacientům s dědičným metabolickým onemocněním. Stál u zrodu Společnosti pro 

mukopolysacharidosu, protože věřil, že její založení má smysl. A měl pravdu. Zažil řadu smutných setkání 
s rodiči nemocných dětí, ale také chvíle radosti nad dílčími úspěchy v boji se zákeřnými nemocemi. Přes 
obrovské zkušenosti působí skromně a nechybí mu smysl pro humor.

◄  Myšlenka založit sdružení na pomoc rodinám s MPS nadchla lékaře hned od začátku

ROZHOVOR S PROFESOREM JIŘÍM ZEMANEM

1994



20

těžkou a přitom nevyléčitelnou poruchu psychomotoric-
kého vývoje. Druhý byl Milan Procházka, primář dětské-
ho oddělení v Ústí nad Labem, který mne naučil široký 
obor pediatrie. Další byl prof. Antonín Rubín, přednosta 
dětské kliniky na Karlově, který mne přesvědčil, že pouze 
znalost široké medicíny umožňuje, aby se lékař mohl stát 
ve svém oboru skutečným odborníkem. A v neposlední 
řadě to byl profesor Josef Hyánek, zakladatel prvního 
metabolického týmu v tehdejším Československu, který 
mi nabídl, abych s ním pracoval. 

Jaký byl podle vás nejdůležitější novodobý objev
ve vašem oboru? 
Jedním z největších objevů medicíny v 21. století bylo 
podle mého názoru dokončení projektu HUGO – po-

znání lidského genomu. Projekt ukázal, že člověk má 
jen cca 20 tisíc protein-kódujících genů, které rozhodují 
o bytí a nebytí, o tom, jak rosteme a vypadáme, o kvalitě 
a délce našeho života i o většině nádorových i metabo-
lických onemocnění, které v průběhu života dostaneme. 
V neposlední řadě naše geny rozhodují i o tom, jak naše 
tělo bude reagovat na nepříznivé vlivy zevního prostředí 
včetně infekcí.

Vy sám jste se podílel na řadě významných objevů
v oblasti dědičných poruch metabolismu.
Výzkumu v oblasti dědičných poruch metabolismu se vě-
nuji tři desetiletí. A protože jsem měl štěstí na vynikající 
spolupracovníky jak z Dětské kliniky a Ústavu dědičných 
poruch metabolismu VFN a 1. LF UK, tak i Fyziologic-
kého ústavu AV ČR, mohl jsem být při objevech řady 
nových onemocnění nebo genů, jejichž mutace způsobují 
metabolická onemocnění. Jednalo se především o po-
ruchy mitochondriálního energetického metabolismu, 
o onemocnění spojená s lyzozomálním střádáním nebo 
o vysvětlení vzniku několika genetických syndromů. 

Jaké byly začátky diagnostiky metabolických onemocnění? 
Dočetla jsem se, že první pacient s dědičnou poruchou
metabolismu (alkaptonurií) byl popsán před sto lety? 
První čtyři dědičné poruchy metabolismu včetně alkap-
tonurie popsal v roce 1908 sir Archibald Garrod. Od té 
doby jejich počet neustále roste. Například v roce 1958 
jich bylo známo 45, kolem roku 1980 již 350 a dnes se 
jejich počet blíží k 1000. Jak vidíte, je to oblast medicíny, 
ve které i dnešní mladí lékaři a přírodovědci mají stále 
co objevovat. 

◄ Lékař rodinám trpělivě vysvětluje,
 co všechno metabolická onemocnění způsobují

ROZHOVOR S PROFESOREM JIŘÍM ZEMANEM
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Vzpomenete si na začátky společnosti? 
Co se vám dnes po těch letech vybaví? 
Před 20 lety mne navštívil Jan Michalík s úžasným ná-
padem, abychom oslovili všechny rodiny dětí s muko-
polysacharidózou, které jsme diagnostikovali v našem 
metabolickém centru, a pozvali je na společné setkání, 
na kterém by mohl postiženým rodinám nabídnout zalo-
žení Společnosti pro mukopolysacharidosu. Jan Michalík 
na mne udělal hned od počátku velký dojem. Stejně jako 
já věděl, že v oblasti velmi vzácných nemocí, ke kterým 
mukopolysacharidóza patří, je společenství rodin se stej-
ným zdravotním postižením, které lékaři neumí léčit 
a kterému ani nejbližší přátelé a okolí nemohou rozumět, 
významným sociálním, psychologickým i společenským 
přínosem. Jsem rád, že jsem mohl být svědkem toho, jak 
postupně stoupal počet rodin, které se zapojily do Spo-
lečnosti pro mukopolysacharidosu. Na vlastní oči jsem 
i viděl skutečný přínos společnosti nejen pro postižené 
děti, ale i jejich rodiče a sourozence.

Je obtížné srozumitelně vysvětlit rodinám, které nemají 
lékařské vzdělání, co nemoc typu mukopolysacharidózy 
znamená? 
Mukopolysacharidózy se vyskytují tak vzácně, že se 
s nimi lékaři mimo metabolické centrum prakticky ne-
setkají. Navíc se jedná o záludná onemocnění. Postiže-
né děti totiž po propuštění z porodnice, ale i v prvních 
měsících či letech života vypadají zdravě. Navíc první 
příznaky začínají poměrně nenápadně. Proto včasná 
diagnóza závažné nemoci rodiče dosud dobře vypada-
jícího dítěte velice zaskočí. Po určitou dobu nemohou 
nečekanou a nepříznivou zprávu přijmout ani pochopit. 
Těmto rodinám i déle trvá, než se zapojí do Společnosti 
pro mukopolysacharidosu. Jiná je situace rodičů, u jejichž 
dítěte je diagnóza stanovena pozdě, tedy až v době plně 
rozvinuté nemoci. Často získali nedůvěru ke zdravotnic-
tví, protože se svým nemocným dítětem již prošli řadou 
vyšetření a nikdo jim nejen nepomohl, ale ani neuměl 

S doc. Janem Michalíkem u příležitosti vydání publikace 
„Mukopolysacharidóza“, kterou napsali s kolektivem lékařů, 2013

vysvětlit příčinu onemocnění jejich dítěte. Právě v těchto 
rodinách má Společnost pro mukopolysacharidosu neza-
stupitelnou úlohu, protože se v ní setkají rodiny s velice 
podobnou životní zkušeností. Význam mají i odborné 
brožurky a knížky, které pro rodiče společně s Janem 
Michalíkem připravujeme.

Jaké jsou možnosti léčby u pacientů
s mukopolysacharidózou?
Mukopolysacharidóza není jedno onemocnění, ale vět-
ší skupina různých metabolických poruch s podobně 
závažným průběhem a velice nepříznivou prognózou. 
Až do 80. let minulého století neexistovala žádná léčba. 
Jedinou možností byla snaha poskytovat sociální a psy-
chologickou pomoc. Pak se ukázalo, že u dětí s některými 
typy onemocnění se příznivě uplatňuje transplantace 
kmenovými buňkami z kostní dřeně nebo pupečníkové 
krve. V posledních letech se začala používat i léčba po-

ROZHOVOR S PROFESOREM JIŘÍM ZEMANEM
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mocí enzymové substituční terapie, která však opět fun-
guje jen u některých typů mukopolysacharidózy. Jedná 
se především o lehčí formy mukopolysacharidózy typ I, II 
a VI a v loňském roce i pro typ IV a VII. V případě potřeby 
je součástí léčby i péče ortopedická, neurochirurgická, 
otorinolaryngologická atd. Řada farmaceutických fi rem 
se stále snaží vyvíjet nové léčebné postupy, ale pokroky 

v této oblasti medicíny přicházejí pomalu. Za zmínku 
stojí fakt, že na začátku výzkumu enzymové substituč-
ní terapie mukopolysacharidózy se významně podílela 
i australská Společnost rodičů dětí s mukopolysacha-
ridosou, která iniciovala velkou sbírku peněz určenou 
na výzkum léčby.

Jednou jste napsal, že Společnost pro mukopolysachari-
dosu významně přispívá tam, kde lékaři neumí pomoci. 
Jak jste to myslel? 
Pokud má vaše dítě mukopolysacharidózu, tak až příliš 
dobře víte, jak je fyzicky, psychicky i ekonomicky obtížné 
pečovat o těžce nemocné dítě. Pokud nastane situace, 
což je málo pravděpodobné, že vám zbude čas zajít s pří-
telkyní do kavárny na kafe nebo s přítelem do hospody 
na pivo, stále se vám budou hlavou honit starosti spo-
jené s péčí, která je nesrovnatelná s čímkoliv, co člověk 
se zdravými dětmi zná. Jen obtížně se soustředíte na to, 
abyste se bavila o módě, divadle či sportu, na které jste 
stejně neměla čas. A pokud zavedete řeč na vaše pro-
blémy, jen málokdy budete mít štěstí, aby vaši přátelé 
opravdu chtěli diskutovat o problémech nemoci, o které 
nikdy neslyšeli, jejíž název neumí vyslovit, kterou nemo-
hou ani pochopit. A právě tady vidím obrovský význam 
společnosti vedené Janem Michalíkem, která umožňuje 
pravidelná setkávání rodin, které naprosto přesně ví, co 
je život s mukopolysacharidózou. Jsou to lidé s podob-
nými životnímu osudy a zkušenostmi, kteří si mohou 
otevřeně a přátelsky povídat o svých problémech, mohou 
si rozumět a navzájem pomáhat. 

Za období třiceti let jste diagnostikovali zhruba 110 dětí
s MPS. Existuje příběh určité rodiny, který vám utkvěl
v paměti? 
Diagnostika 110 dětí s mukopolysacharidózou se podařila 
jen díky práci velké skupiny lékařů, biochemiků, sester 
a laborantek. V době diagnostiky prvního pacienta před 
30 lety jsem byl černovlasý mladík s hustou kšticí, letos 

Setkání v Poděbradech. Profesor Zeman s paní Šerou a jejími syny

Uznávaný pediatr se často účastnil národních setkání. Foto z r. 1997
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při diagnóze zatím posledního dítěte jsem šedivý kmet se zbytky vlasů. I když se 
často jedná o podobný průběh onemocnění, pro mne každé dítě bylo a zůstává 
individuální. Při diagnostickém pobytu na klinice jsem s jejich rodiči obvykle 
hovořil v seminární místnosti, která však slouží i jako muzeum starých lékařských 
přístrojů pro studenty medicíny. S řadou pacientů a jejich rodin jsem navázal 
dlouhodobé přátelské vztahy. Proto jsem vždy rád, když jsem zván na setkání 
rodin v rámci Společnosti pro mukopolysacharidosu. Udělali mi i obrovskou 
radost, když mi na jednom ze setkání věnovali do muzea velice starou lékařskou 
stříkačku v původní krabičce. Dokázali, že jim nejsem lhostejný a že si všimli, 
o co se ve svém volném čase zajímám.

Existuje naděje, že se nemoc v budoucnu bude rodinám vyhýbat?
Pro většinu členů rodin s dědičně podmíněnými poruchami metabolismu existuje 
genetické poradenství i možnost účinné prenatální diagnostiky. Předpokládám, 
že v budoucnu se bude postupně zvyšovat kvalita i dostupnost programů prevence 
geneticky podmíněných onemocnění, a to včetně prevence dědičných poruch 
metabolismu. Doufám, že bude dostupná i účinnější léčba dětí s mukopolysacha-
ridózou. Nedávno se v ČR podařilo rozšířit novorozenecký screening dědičných 
poruch metabolismu. Původně se vyšetřovala jen fenylketonurie, nyní se z kapek 
krve odebrané novorozencům třetí den života vyšetřuje 10 metabolických poruch, 
3 endokrinologická onemocnění a cystická fi bróza. Zcela určitě se počet vyšetřo-
vaných nemocí bude postupně zvyšovat. Doufám, že pomocí nových technologií 
bude možno zahájit i novorozenecký screening některých mukopolysacharidóz. 

Co byste popřál Společnosti do dalších let? 
Společnosti pro mukopolysacharidosu bych rád popřál to samé, co jsem jí přál při 
jejím vzniku před 20 lety. Především, aby se našim nemocným dětem dařilo co 
nejlépe, aby si rodiče nemocných dětí udrželi dobrou nebo alespoň přijatelnou 
náladu a aby se Společnost snažila zlepšovat kvalitu života dětem i jejich rodinám. 
Společnosti pro mukopolysacharidosu bych navíc přál, aby si její rodiny nemusely 
zoufat ani v těžkých dobách, pokud přijdou, a aby našly co největší pochopení, 
toleranci a podporu nejen ve svém okolí, ale i u všech obyvatel naší republiky. 

Prof. MUDr. Jiří ZEMAN, DrSc.,
je přednosta Kliniky dětského
a dorostového lékařství 
1. LF UK a VFN v Praze. 
Absolvoval Fakultu dětského
lékařství UK a složil atestace
I. a II. stupně z pediatrie
a atestaci z lékařské genetiky.
Je předseda České pediatrické
společnosti JEP a předseda
Pracovní skupiny pro dědičné
poruchy metabolismu
při Společnosti lékařské 
genetiky JEP. Je člen vědecké rady
1. LF UK a člen redakčních rad
tří vědeckých časopisů. 
Je autorem nebo spoluautorem 
150 vědeckých publikací. 
Se svými spolupracovníky 
se podílel na objevu několika
nových onemocnění a genů,
za které obdržel významná 
ocenění za vědu včetně ceny
ministra školství ČR a tří cen
ministra zdravotnictví ČR.
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ROK PRVNÍCH ZKUŠENOSTÍ,
NOVÝCH RODIN A SPONZORŮ

1995
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DUBEN
Michalíkovi, Kohoutovi a Pánkovi se účastní 

rakouského národního setkání rodin
s mukopolysacharidózou ve městě 

Fladnitz an der Teichalm. Tady poznávají, 
jak důležité je takové společenství pro děti

i jejich rodiny. Následují jednání na ministerstvu 
zdravotnictví o podpoře při publikaci informačních 

brožur o mukopolysacharidóze, které by konečně 
mohly rodičům i odborné veřejnosti podat základní 

vysvětlení typů tohoto onemocnění. 
V České republice v té době žádné dostupné 

materiály neexistují. NA JAŘE 
Společnost podává první úspěšnou žádost o grant
k Nadaci rozvoje občanské společnosti. 
Získává počítač, fax a část prostředků 
na první národní setkání.

BĚHEM LÉTA
začíná Společnost pro MPS hledat sponzory.
Mezi prvními reaguje Milan Uhde, tehdy předseda 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

V KVĚTNU
se Jan Michalík účastní evropského

setkání představitelů národních společností
v německém Essenu. Zjišťuje, co je možné

ve Velké Británii, Rumunsku či Chorvatsku. 

6.–8. ŘÍJNA
se koná I. národní setkání v hotelu Devět skal

v Milovech na Českomoravské vrchovině.

10. PROSINCE
žádá o členství ve Společnosti rodina Benešových
z Jičína, jejichž dvěma synům Adamovi (3) a Markovi (5) 
byla diagnostikována alfa-mannosidosa.

1995

◄  Společná fotka rodin, které přijely na I. národní setkání

14. PROSINCE
posílá premiér Václav Klaus na účet Společnosti

15 tisíc korun jako vánoční dárek. Jen o den později 
předává fi rma Linde nakladatelství Společnosti

pro MPS 100 tisíc korun na fi nancování zdravotního 
a sociálního programu.
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NĚCO BYSTE DĚLAT MĚLA, 
KDYŽ MÁTE TAK LÍNÉ DÍTĚ

Vojta Kohout (alfa-mannosidosa)

Byl památný listopad 1989, čekala jsem své druhé dítě 
a přes počáteční komplikace jsem byla tak fi t, že se 

Eda (manžel) marně zlobil a přesvědčoval mě, abych sedě-
la doma. Kdepak, s dvouletým Jirkou za ruku jsem trávila 
každý večer na náměstí a zvonila klíči. Vojta se narodil 
v poledne 27. 11. 1989, je to náš malý stávkokaz. Bylo to 
milé a klidné dítě. V osmi měsících jsem začala mít pocit, 
že je jiný, než byl Jirka. Obvodní lékařka na rozdíl ode 
mne byla v klidu. Když mu bylo 16 měsíců, ještě nechodil, 
jen podle nábytku, a měl evidentně vadné držení těla. 
Na mé dotazy, co s tím budeme dělat, jsem od lékařky 
dostala odpověď: „Něco byste dělat měla, když máte tak 
líné dítě.“ Udělala jsem. Změnila jsem lékaře a začal nám 
všem důvěrně známý kolotoč vyšetření, pobytů v ne-
mocnici a konzultací skutečně s kdekým. Přiznám se, že 
i lidového léčitele jsem zkusila. 

Čtrnáct dní na starém „Karláku“ bylo asi nejhorších
Nakonec jsme se dostali k panu doktoru Zemanovi na 
„Karlák“. Tam jsme si poleželi 14 dní, které byly asi nej-
horší. Bylo to ještě na starém oddělení, kde matky spaly 
v podkroví, nebyl prostor, kde by si děti mohly chvilku 
hrát, jen na chodbě bylo několik stolů a židlí. Všechny 
děti měly daleko závažnější onemocnění, než s jakými 
jsem se setkala na jiných odděleních. 

V roce 1992 jsem napsala našim velvyslancům v USA, 
Německu a Austrálii dopis s prosbou o pomoc při kon- 
taktu na  pracoviště zabývající se výzkumem MPS. 
MUDr. Moserová i pan Žantovský se skutečně velmi sna-
žili, daleko více, než je rámec běžné zdvořilosti. Během 
několika měsíců mi začaly chodit dopisy od největších 
kapacit v oboru, současně s  informačními brožurami 
a dalšími kontakty. 

S ojetou škodovkou v kapitalistické cizině
V roce 1993 jsme dostali pozvání na 3. mezinárodní kon-
gres o MPS v Essenu. Byl to náš první výjezd do dříve 
kapitalistické ciziny. Se starou škodovkou a mizernou 
znalostí angličtiny jsme se ocitli v hotelu Hilton, v baby-
lonu snad všech světových jazyků. Žasli jsme nad přístu-
pem lékařů světových kapacit, kteří s velkou trpělivostí 
zodpovídali rodičům spoustu dotazů. Na druhou stranu 
to byla dost velká rána. Najednou jsme viděli, jak nemoc 
postupuje, jak hrozně je devastující a jaké jsou konce. 
S prof. Krivitem jsem mohla konzultovat možnost a vhod-
nost transplantace kostní dřeně pro Vojtu. Po tom, co 
s námi poseděl po večeři, viděl, jak se Vojta chová, jak je 
poměrně samostatný a mobilní, přesvědčil nás, že v jeho 
případě by rizika vyplývající z transplantace nevyvážila 
nejisté zlepšení. Celou věc nám vysvětlil a uklidnil nás. 

◄ Vojta si ve svém oblíbeném svetru prohlíží časopis, na gauči doma v obýváku

PŘÍBĚH RODINY KOHOUTOVÝCH

1995
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S Pánkovými na druhém konci světa
Celosvětové konference o MPS se konají každé tři roky 
a my jsme se tedy v roce 1996 znovu vydali na cestu, ten-
tokrát do Wolongongu. Jela jsem s Vojtou, Olinkou Pán-
kovou a s jejím synem Honzou. Jeli jsme za „své“, nikdo 
nám nic nedal a vše jsme si museli vyřídit sami. Pro kluky 
byl největší zážitek návštěva zoologické zahrady se vše-
mi těmi exotickými zvířaty, opery v Sydney, námořního 
přístavu, a hlavně podmořského světa. Potkali jsme tam 
spoustu rodičů a dětí z různých států. 

Ve školce se Vojtovi moc líbilo
Vojtu jsme chtěli umístit do školky mezi zdravé děti. 
Problém byl, že v té době špatně chodil, na vycházky 
by potřeboval kočár, v budovách byla schodiště a někdy 
také neochotný personál. Kamarádka naštěstí zakládala 
soukromou základní školu, ve které byly volné prostory, 

a uvažovala o zřízení školky pro děti s LMD atp. A tak 
Vojta začal chodit do jedné třídy s bráchou Jirkou, kde 
nám ve všem vyšli vstříc. Vojtovi se tam moc líbilo. 

Pak nastoupil do prv-
ní třídy zvláštní školy 
a  situace se změnila. 
Ve škole nestíhal a paní 
učitelka si nevěděla 
rady. Stále si stěžovala, 
že nemá snahu. 

1. Vojta a Jirka na chalupě
2. Jirka jde poprvé do školy, vedle do školky chodil Vojta
3. Kluci na výletě v německém Saurierpark Kleinwelka

1
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Do toho mého tatínka postihla mozková příhoda a do čtr-
nácti dnů zemřel. Hrozně dlouho se nemohl smířit s tím, 
že má těžce postiženého vnuka, a když se naučil ho nejen 
brát takového, jaký je, ale nestrkat hlavu do písku před 
tím, co ho ještě čeká, byl konec. Dokonce s ním chodí-
val i v Praze na vyšetření, když jsem někdy neměla čas. 
Hodně nám pomáhal. 

Po odchodu mého tatínka bylo všechno na mně
Najednou bylo všechno na mně. Ale i tentokrát se jako 
mávnutím kouzelného proutku věci vyřešily. Zvláštní 
škola otevírala oddělení pro děti s kombinovanými vada-
mi a Vojtu se tam podařilo umístit. V této době mi hodně 
pomáhala moje maminka. Časem se všechno uklidnilo 
a Vojta strávil ve speciálce dva spokojené roky. Jenže tak 
říkajíc tam byl mezi slepými jednooký králem. Tři kluci 
měli DMO, jeden Downův syndrom, jeden byl autista, 

4

5 6

a Vojta tam neměl moc s kým si popovídat nebo zahrát 
s míčem. Bylo to období, kdy měl chytré odpovědi, které 
odkoukal od Jirky, skoro na všechno, leckdy i poněkud 
peprnější. Hodně se také zlepšil v sebeobsluze a začal si 
víc věřit. 

Žádná idylka bohužel nemá věčné trvání
Sám chodil do  chovatelského kroužku, kreslil nebo 
modeloval. Také za ním chodili na návštěvu kamarádi 
ze školy, hráli si na počítači, stavěli ze stavebnice Lego 
a v zimě sáňkovali. Bylo to báječné období, ale jak všichni 
víme, žádná idylka nemá věčné trvání. Před Vánocemi 
2001 nás škola informovala, že se musí kvůli stáří budovy 
přestěhovat. Vojta se do nové školy hrozně těšil. Po prv-
ním dnu však přišel jako splasklý balon. Třída byla malá, 
všech devět jich sedělo v sevřeném útvaru, tři vedle sebe 
a tři lavice za sebou. Nesl to těžce a nechtěl tam chodit. 

PŘÍBĚH RODINY KOHOUTOVÝCH
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4. Bráchové u motorky na národním setkání v Tyrolsku
5. Vojta peče cukroví a pomáhá mamince v kuchyni 

6. Rodina Kohoutových před svým obchodem s autodíly 
v České Lípě. Rok 1995
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Učení, které předtím šlo hůře, bylo doslova katastrofální. 
Tak nastalo období, kterého jsme se nejvíce báli. Museli 
jsme se smířit s tím, že nezvládne to, co dříve. Máme ale 
štěstí na paní ředitelku, která nám vyšla vstříc a Vojtu 
umístila ve speciální třídě pomocné školy. Výuka byla 
zaměřená spíše na praktické dovednosti důležité pro ži-
vot. A Vojta byl spokojený, což bylo to hlavní. 

Stále chodil do chovatelského kroužku, neboli jak on 
říkal, na zvířátka. Jirka ho naučil hrát hry na počítači, 
což se stalo jeho velkou vášní. Číst, pacholek, neuměl, 
ale stáhnout si z cédéčka hru a nainstalovat ji většinou 
dokázal. Občas něco Jirkovi pokazil, a to byl doma rámus. 
V té době nechtěl být sám, chtěl mít stále kolem sebe 
lidi. Byla jsem ráda, že se nedržel máminy sukně a byl 
společenský. 

17. Bráchové na jednom z výletů v okolí České Lípy
18. V bazénu na kurzu plavání pro handicapované
19. Vojta si na internetu najde vše, co ho zajímá. Rok 2013
10. Vojta moc rád objíždí na tříkolce sousedy.
 Na chalupě bývá s rodiči pět měsíců v roce
11. Tenis hraje nejčastěji s tatínkem
12. Rodina Kohoutových před hotelem Clarion na setkání v Olomouci.
 Rok 2014
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Chalupa je naším vyhledávaným klidným místem
Asi od roku 2000 se Vojta postupně zhoršoval, šlo to 
pomalu, nejprve sluch, propad po  mentální stránce 
a hlavní problém, potíže se stabilitou vedoucí soustavně 
k úrazům. Učení už mu prostě moc nešlo, a proto chodil 
poslední rok do školy jen na dva dny v týdnu a tři zbý-
vající trávil ve stacionáři. Tam se mu líbilo, byl činorodý 
a pracovitý, dával přednost „chlapské“ práci, rád pracoval 
v dílně, hrabal zahradu a uklízel dříví. Nyní, po letech, 
chodí do stacionáře třikrát týdně, jedenkrát týdně má 

rehabilitační cvičení s osobním trenérem a zbývající čas 
trávíme podle možností výlety, návštěvami a pobytem 
na chalupě. Tam to má velmi rád, je to klidné místo, kde 
ho všichni znají. Má tam tety a strýčky a může tam být 
relativně samostatný – chodit k nim na návštěvu sám 
a jezdit na invalidní tříkolce. Můžeme si jen přát, aby 
mu současný zdravotní stav a klidná, vyrovnaná, přátel-
ská povaha vydržela co nejdéle, a aby byl co nejdéle tak 
činorodý a stále plný zájmu o své okolí, jako je teď. 

Ivana Kohoutová
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Kolik vám bylo let, když do vašeho života zasáhla 
mukopolysacharidóza? Jak dlouho jste se pak s nemocí 
vlastního dítěte vyrovnávala?
Po dvou zdravých synech se mi ve 37 letech narodila dcera 
Barbara. Byl jí rok, když u ní byla stanovena diagnóza 
MPS. Když jsem se dozvěděla, že proti této strašné ne-
moci neexistuje žádný lék, měla jsem pocit, že se země 
pode mnou třese, otevírá se obrovská jáma a hrozí mi, že 
do ní spadnu. Samozřejmě jsem prodělala těžké časy, dobu 
odmítání nemoci, pokušení najít něčí vinu, stadium zou-
falství a smutku, nutnosti přihlížet bez možnosti něco 
změnit. Vnitřně jsem se s nemocí vyrovnala a akceptovala 
ji až se smrtí mé dcery. Tehdy jsem mohla všechen strach 
a starosti, všechno těžké, položit s ní do hrobu. Vše krásné 
jsem si mohla uchovat ve vzpomínkách.

Vzpomenete si, kolik se toho tehdy v Rakousku
o mukopolysacharidóze vědělo? 
Dá se to nějak srovnat se současnou situací? 
Tehdejší situaci nelze ani v  nejmenším srovnávat se 
současnou. Tenkrát byli lidé s  postižením většinou 
skrytí – lidé se za ně styděli. Svépomocné skupiny ne-
byly u lékařů oblíbené a spolupráce s lékaři byla na za-
čátku složitá. O mukopolysacharidóze se nevědělo nic. 
Paní profesorka Kircher, která se mnou naši Společnost 
založila, vykonala obrovský kus osvětové práce svými 
přednáškami, brožurami a  knihou o  MPS. Dnes jsou 
svépomocné skupiny lékaři uznávány, neboť informují, 
umožňují výměnu zkušeností, poskytují praktickou po-
moc a emocionální podporu.
 

MARION KRAFT: 
I Z NĚČEHO OPRAVDU ZLÉHO 

JE MOŽNO UDĚLAT DOBRO

Jako krystalická esence pokory. Tak působí na většinu lidí paní Marion Kraft, zakladatelka rakous ké Ge-
sellschaft für Mukopolysaccharidosen. V začátcích české Společnosti pro mukopolysacharidosu to byly 

právě její zkušenosti a  její vlídná podpora, která pomohla prvním českým rodinám s rozjezdem vlastního 
sdružení. Paní Kraft už vedení společnosti předala mladší nástupkyni, ale mukopolysacharidóza je pořád 
součástí jejího života. S  odstupem tvrdí, že nemoc ji obohatila: „Díky práci pro rodiny postižené muko-
polysacharidózou jsem získala spoustu přátel a dostala nazpět mnoho radosti. Rodiče dětí s mukopolysa-
charidózou jsou neobyčejní lidé – utrpením člověk roste. Mnohem později jsem pochopila, že i z něčeho 
opravdu zlého je možno udělat dobro.“

◄  Zakladatelka rakouské Národní společnosti pro MPS s českým dítětem – Honzíkem Pánkem

ROZHOVOR S MARION KRAFT
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Co bylo pro vás hlavním impulzem k založení
Společnosti pro MPS v Rakousku? 
V zásadě jsem velmi pozitivní, optimistický člověk, kte-
rý se s ranami osudu jen tak lehce nesmíří a hned se ne-
vzdá. Jsem bojová nátura. Řekla jsem si: „Kdo mi může 
zaručit, že nikde na celém světě neexistuje lék proti této 
nemoci?“ Chtěla jsem být informovaná. 

V roce 1985 vznikla v Anglii MPS-Společnost. Paní pro-
fesorka Kircher i  já s  celou mojí rodinou jsme letěli 
do  Anglie. Konfrontace s  nemocnými dětmi s  různý-

mi syndromy pro mne byla zdrcující a neuvěřitelně se 
mne dotkla. Takže ty děti s MPS opravdu existují! Také 
já jsem chtěla mít kontakt s  rodiči postižených dětí, 
abychom si mohli vyměňovat zkušenosti a dozvídat se 
o  nejlepších léčebných metodách. To byl můj impulz. 
Měla jsem silný pocit, že musím něco udělat, protože 
na pevnině jsme byli my jediná rodina s MPS. A to jsem 
nechtěla akceptovat.

Kolik rodin za dobu jejího dosavadního působení
už vaší Společností prošlo?
Společnost jsme založili hned po návratu z Anglie. Vel-
mi úspěšný byl můj inzerát v časopise Eltern. Přihlásilo 
se mnoho německých rodin a v roce 1986 jsme v Schär-
dingu, v  Horním Rakousku, uspořádali naše první se-
tkání. V  roce 1987 se konala první německo-rakouská 
rodinná konference. V roce 1988 jsem již organizovala 
rakousko-německo-švýcarské setkání a  tak to šlo rok 
za rokem dál. 

Snažili jsme se získat v  každé evropské zemi jednoho 
lékaře specializovaného na  poruchy látkové výměny, 
pozvat ho a s ním vždy i jednu rodinu s dítětem s MPS. 
Téměř vždy tato rodina založila ve své zemi vlastní Spo-
lečnost. Tak vznikly Společnosti v Německu, Švýcarsku, 
Itálii, České republice, Polsku, Maďarsku a Rusku.

Když vás poprvé kontaktovali rodiče nemocných dětí 
z České republiky, věřila jste, že to myslí se založením 
Společnosti pro MPS vážně? 
Jaký dojem ve vás zanechalo první setkání s nimi?
Samozřejmě jsem měla velkou radost, že i jedna rodina 
z  Čech je ochotná založit ve  své zemi Společnost pro 
mukopolysacharidózu. Z pana dr. Michalíka jsem byla 
hned nadšená. Pustil se do nového úkolu s obrovskou 
vůlí a  elánem. Ještě si vzpomínám, jak jsme v  mé ku-
chyni seděli u kávy a koláče a já jsem mu dávala brožury 
a informace. 

Marion Kraft založila v Rakousku sdružení rodičů v roce 1985. 
Společnost vedla 15 let

ROZHOVOR S MARION KRAFT
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Vím dobře, jak těžký je každodenní život v rodině s dí-
tětem, které má mukopolysacharidózu. Člověk potře-
buje strašně moc síly. Naše rodiny se musí dívat na tolik 
utrpení a  zvládnout je. Těžce nemocné dítě vyžaduje 
od rodičů vše. Prvořadé by proto mělo být blaho rodiny. 

Před dvaceti lety byly v České republice ještě těžší časy 
než dnes. Ani u nás nebylo lehké založit Společnost, ale 
Jan musel překonat mnohem větší problémy. Úřední 
předpisy byly složité, najít angažované lékaře nebylo 
lehké, a obzvláště těžké bylo sehnat peníze pro Společ-
nost. Jan vykonal založením Společnosti skutečně ob-
rovský čin. 

Je něco, co jste českým rodičům radila tehdy 
a zopakovala byste to i dnes? 
Myslím, že jsem českým rodičům neradila nic mimo-
řádného, jenom jsem vyprávěla, jak to v Rakousku dě-
lám a jak se mi daří získávat prostředky na konference 
a  na  podporu rodin. Dříve jsem měla sice pracný, ale 
zato docela spolehlivý zdroj příjmů v prodeji vánočních 
přání fi rmám a soukromým odběratelům. Mnoho orga-
nizací, jako například Lions Club nebo Nová apoštolská 
církev, Červený kříž i mnoho fi rem a soukromých osob, 
nám pomohlo.

Je velký rozdíl mezi tím, jak se k rodinám dětí 
nemocných MPS stavěla a dnes staví česká společnost 
a naopak ta rakouská?
Naši rakouskou společnost jsem založila v  roce 1985 
a v roce 2000 jsem její vedení předala své následovnici, 
paní Michaele Weigl. Ona je úžasná. Dělá to mnohem 
profesionálněji než tenkrát já. Převzala sice ode mne 
základ, výrazně však rozšířila činnost společnosti. Vy-
dává výborný časopis, organizuje rodinné konference 
a  také rodinné terapeutické týdny, nabízí pomoc po-
stiženým rodinám a  podporuje několik výzkumných 
projektů. 

Já jsem předtím pro Společnost pracovala patnáct let 
tak dobře, jak jsem uměla. V roce 2000 jsem s aktivní 
činností pro Společnost úplně skončila, jsem takříkajíc 
v důchodu. Proto taky neumím posoudit rozdíly mezi 
českou a rakouskou Společností. Můžu jen Janovi k jeho 
dlouholeté tvrdé práci blahopřát.

Čemu jste se díky práci pro rodiny nemocných dětí 
naučila? Změnila vás tato zkušenost? 
Zkušenost mít dítě zasvěcené předčasné smrti změní 
myslím každého. Celý rodinný život tím trpí a další sou-
rozenci většinou přijdou zkrátka.

Naučila jsem se být trochu citlivější a tolerantnější, vá-
žit si toho, co mám, a být za to vděčná. Díky mojí prá-
ci pro rodiny postižené mukopolysacharidózou jsem 
také získala spoustu přátel a  dostala nazpět mnoho 
radosti. 

Marion Kraft na I. národním setkání české Společnosti pro MPS 
v Milovech
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Rodiče dětí s mukopolysachariózou 
jsou neobyčejní lidé – utrpením člo-
věk roste. Mnohem později jsem po-
chopila, že i z něčeho opravdu zlého 
je možno udělat dobro.

Česká Společnost pro MPS letos slaví 
20 let. Co byste jí popřála do dalších 
let?
Ke dvacátému výročí české Společnos-
ti gratuluji všem jejím pracovníkům, 
především panu docentu Michalíkovi, 
ke všemu, co dokázali. Výměna zku-
šeností, vzájemná útěcha, společné 
řešení problémů, společný boj – to 
vše znamená 20 let české Společnos-
ti pro MPS! 

Vaší prací zvyšujete citlivost veřejnos-
ti pro mnohotvárné problémy vzác-
ných nemocí látkové výměny, jako je 
mukopolysacharidóza – informujete, 
objasňujete a  radíte. Jste krizovým 
centrem pro postižené rodiny, kterým 
pomáháte zvládat jejich situaci. S ob-
rovským uznáním vyslovuji svůj dík.

Do budoucna přeji vaší Společnosti 
mnoho síly, energie a  úspěchů při 
uskutečňování všech dalších projek-
tů a plánů.

Marion Kraft má krásný vztah k dětem. V Milovech s dívenkami ze Slovenska

S profesorem J. J. Hopwoodem z Austrálie v roce 1995 na Českomoravské vrchovině
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Od počátku se Společnost pro MPS snažila pomoci
slovenským rodinám založit vlastní národní společenství. 

Postupně kontaktovala téměř deset rodin ze Slovenska.
Zvala je na setkání, radila, jak postupovat. Do dnešního dne

však na Slovensku Společnost pro MPS nevznikla

V prosinci 1995 napsali do Společnosti Benešovi. První rodina, 
v níž byly nemocné děti dvě. Marek a Adam statečně čelí problémům 

nemoci. Svými úsměvy zpříjemňují každé setkání

Z KORESPONDENCE
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11. Dr. Jan Michalík, doc. Jiří Zeman a doc. Milan Elleder na I. národním setkání 
12. Zumbrovi. Předseda německé Společnosti pro MPS s rodinou na setkání v Milovech
13. 1995, hotel Devět skal v Milovech: Osmiletá Petruška Michalíková s maminkou v bazénu
14. Prostranství před hotelem Devět skal zdobí sochy Olbrama Zoubka
15. Mladí výtvarníci. Už na prvním setkání měly děti bohatý program
16. Přijeli „sobi“. Děti s MPS dostávají vánoční dárky už v říjnu
17. Milovy 1995. Doc. Jiří Zeman na jedné z prvních přednášek pro rodiče dětí s MPS
18. Přednáška zakladatelky rakouské společnosti Marion Kraft
19. Lékařské kapacity. Prof. Seemanová, Hopwood, Zeman a Elleder u jednoho stolu
10. Leták, který vítal rodiny na I. národním setkání v Milovech

NA PRVNÍ NÁRODNÍ SETKÁNÍ 
PŘIJEL PROFESOR AŽ Z AUSTRÁLIE

Bohatou odbornou a mezinárodní účast mělo I. ná-
rodní setkání, které se ve dnech 6.–8. října uskuteč-

nilo v hotelu Devět skal v Milovech na Českomoravské 
vysočině. Přijelo sedm rodin z České republiky (Micha-
líkovi, Kohoutovi, Pánkovi a  rodiny, které reagovaly 
na první dopis ze srpna 1994 – Khouderovi, Karáskovi, 
Janečkovi a  Juříčkovi). Dorazily rovněž čtyři rodiny ze 
Slovenska (Karcolovi, Peťkovi, Cakovi, Kamenští), Pope-

kovi z Polska a Zumbrovi z Německa. Pozvání přijali lé-
kaři jako doc. Jiří Zeman, doc. Milan Elleder a prof. Eva 
Seemanová. Přijel i profesor J. J. Hopwood z Austrálie 
a  paní Marion Kraft, zakladatelka rakouské Národní 
společnosti pro mukopolysacharidosu, která velmi po-
mohla v začátcích české Společnosti pro MPS. Sedm ro-
din tehdy utvořilo základ společenství, které přetrvalo 
až do dnešních dnů.

10
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V prvních letech bylo naprosto nezbytné
zajistit základní prostředky na chod Společnosti. 

Mezi prvními donátory byl Milan Uhde, 
tehdy předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Zástupce Společnosti přijal ve své parlamentní pracovně 
a jejich činnost podpořil

40
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Vážený pan
Ing. Lubomír SOUDEK
generální ředitel

Škoda a. s.
P L Z E Ň

Vážený pane inženýre,

dovolte mi, abych se na Vás obrátil jménem naší or-
ganizace, ale vlastně tak trochu i jménem svým, a požá-
dal Vás o trochu Vašeho času, pozornosti a zájmu. Rov-
něž se v tomto dopise pokusím vyslovit jednu prosbu, 
kterou jsme po  velkém zvažování rozhodli adresovat 
právě Vám.

Když mluvím o naší organizaci, mám na mysli Spo-
lečnost pro mukopolysacharidosu, dobrovolné, své-
pomocné sdružení rodin dětí nemocných touto zlou 
chorobou. Slovo „mukopolysacharidóza“ většinou ne-
vyvolává v lidech žádné zvláštní emoce, krom té, že se 
pravděpodobně bude jednat o  nějaký medicínský ter-
mín – nemoc. Mukopolysacharidóza je opravdu nemoc, 
zlá, nevyléčitelná, téměř beznadějná. Ještě před rokem 
a půl byla i pro mne něčím neznámým, pojmem z jiné-
ho světa. Světa těch, kteří mají „problémy“. Právě před 
rokem se však náš život doslova zhoupnul a naše krásná 
dceruška, u které jsme chtěli, očekávali a těšili se na to 
všechno, co děti rodičům přinášejí, se nám začala měnit 
před očima. Začala nám „uvadat“. Postupně zapomí-
nala všechno, co se v dětství naučila, přestávala mluvit 
a  chodit... Nechci být příliš osobní a  popisovat, co se 

stalo a ještě stane v mé privátní sféře. Důležité je, že již 
nejsme sami. Podařilo se přivést k životu naše společen-
ství, které má za sebou první krůčky. Překládá literatu-
ru, „dohání svět“ v informacích z výzkumu nemoci, po-
máhá sociálně slabým rodinám s dětmi s MPS, pořádá 
národní setkání, která jsou smutná i krásná zároveň... 
Zkrátka podnikáme desítky dalších aktivit, ostatně asi 
jako i ostatní sdružení lidí podobného osudu.

Pochopitelně i  my se potýkáme s  problémy při za-
jišťování prostředků na uvedené činnosti, i my „obíhá-
me ministerstva“, píšeme granty, usilujeme dokonce 
o zahájení vlastní činnosti zaměřené na prodej vánoč-
ních přání. Přes to všechno i  my se musíme začít ob-
racet na nevýznamné instituce a jednotlivce naší vlasti 
s prosbou o pochopení a podporu...

Nezakrývám, že právě tato prosba je meritum mého 
dopisu, prosby a žádosti najednou. Dovolte mi, abych 
Vám v krátkosti vysvětlil, proč jsem si dovolil obrátit se 
právě na Vás. Zároveň Vás rovněž prosím, pokud by dále 
uvedená slova snad vypadala jako „přílišná a okatá vata 
této prosby“, abyste je tak nechápal.

Již v  úvodu jsem napsal, že jste, musím přiznat, že 
vedle předsedy Poslanecké sněmovny ČR, prvním člo-
věkem, na něhož se s prosbou o podporu obracíme. Dů-
vod by mohl být jednoduchý. Jste člověkem, kterému se 
podařilo nevídané. Podařilo se Vám přetvořit obrovský 
strojírenský gigant období plánovitého hospodářství 
do  prosperující (alespoň vycházím-li ze zpráv našich, 
byť někdy značně „objektivních a přejících“ médií) sou-
kromé fi rmy, která nebývalým způsobem rozšiřuje své 
aktivity a rozvíjí teritoria působnosti. Tedy je zřejmé, že 
zároveň stojíte v  čele hospodářského a  fi nančního gi-
gantu, pro nějž přece „nemohou být peníze problém“. 

Z KORESPONDENCE
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Toto prosím není ten hlavní důvod. A my takto situa-
ci ani nechápeme. Nedomníváme se, že každý úspěš-
ný a  „bohatý“ člověk přišel ke  svému postavení „pod-
fukem“, a  „tak přece musí dávat“. Víte, naše situace je 
mírně řečeno neobvyklá. Naše rodiny se potýkají s mili-
onem a jedním problémem, dnes, každou hodinu a mi-
nutu. Věřte, že na údělu člověka rozhodnutého dovést 
své dítě až ke smrti je „něco vznešeného“ opravdu jen 
málokdy. Omlouvám se za odbočení.

Když jsme s  přáteli organizaci zakládali, řekli jsme 
si, že se nebudeme ve své strategii získávání prostředků 
na činnost řídit heslem „ber kde ber“, ale že se pokusíme 
oslovit v první řadě lidi, kterých si vážíme, které doká-
žeme o pomoc požádat bez poníženého poklonkování. 
Lidi, kteří něco v životě dokázali. Jsem přesvědčen (sna-
žím se sledovat Vaše veřejná vystoupení), že Vy k nim 
patříte. Nechci již prosím pokračovat v tomto duchu, ale 
věřím, že mě a nás pochopíte. My opravdu velmi a velmi 
stojíme o zájem a pomoc lidí Vašeho typu, a v tomto pří-
padě především Vás osobně. Podpora, ať již Vás osobně 
nebo Vaší fi rmy, by pro nás byla nejenom příspěvkem 
fi nančním, bez nichž opravdu těžce budeme sloužit na-
šim rodinám, ale i velkým příspěvkem, těžko se mi teď 
hledají slova, ale snad přece jen morálním. Víte, mnozí 
naši rodiče žijí až příliš „ustrašeně a stranou“ nevěří, že 
jejich osud, který je přece jen až příliš krutý, může ně-
koho zaujmout, a to dokonce natolik, že by chtěl jejich 
dětem pomoci. 

Vážený pane inženýre, pokud jste nám až dosud vě-
noval tolik času, obracím se na Vás s prosbou o podporu 
našich rodin s tím, že v případě Vašeho kladného roz-
hodnutí bychom Vás osobně nebo Vaše spolupracovní-
ky rádi a  podrobně informovali o  konkrétních aspek-
tech naší činnosti. Stejně tak, jak „naléhavě“ se na Vás 

obracíme s  prosbou o  pomoc, mi dovolte, abych Vás 
ujistil, že ani Vaše rozhodnutí zaměřit se na jiné oblas-
ti, než je právě naše organizace a  děti nemocné MPS, 
nám v žádném případě nezabrání, abychom dále sledo-
vali úspěchy Vaší fi rmy i Vás osobně. Jinak řečeno věří-
me ve Vaši svobodnou volbu, kterou budeme v každém 
případě respektovat. Byli bychom Vám velice vděčni 
za jakoukoliv, byť krátkou zprávu o Vašem rozhodnutí, 
tak abychom mohli ve  svém snažení pokračovat dále. 
Ke zmíněným úspěchům mi dovolte, abych Vám a Va-
šim blízkým popřál především hodně zdraví.

Ještě jednou Vám děkuji za zájem o nás 
a zůstávám s úctou

Jan Michalík

předseda Společnosti
pro mukopolysacharidosu

Olomouc, 15. listopadu 1995

Z KORESPONDENCE
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ROK AUSTRÁLIE,
A CESTY DO RAKOUSKA
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LEDEN
navazuje na rok předchozí velmi tragickou situací.

V prosinci 1995 srazil neopatrný řidič automobil 
pana Michalíka, který právě vezl dceru 

do stacionáře. Chybělo málo a vše bylo jinak... 
Neštěstí vyvolalo zájem a podporu řady lidí. 

Mladoboleslavská Škodovka a osobně
tehdejší generální ředitel pan Ludvík Kalma 

zapůjčují panu Michalíkovi a Společnosti
osobní automobil Škoda Felicia.

V ÚNORU 
vydává Společnost první sadu informačních brožur
o každém typu nemoci. Jedná se o překlady 
z německého jazyka, které jsou doplněny
o národní zkušenosti a poznatky.

1. KVĚTNA
Jan Michalík oslovuje dopisem také režiséra 
adventních koncertů v České televizi
Jaromíra Vaštu. Z televize bohužel přichází 
zamítavá odpověď. Program adventních koncertů 
na rok 1996 je již naplněn.

V BŘEZNU
píše Jan Michalík dopis hokejistovi Jaromíru Jágrovi. 

Žádá ho v něm o jakoukoliv podporu
Společnosti pro MPS. „Něco jsme dokázali, mnohé 

bychom chtěli. Usilujeme o získání tzv. personálních
asistentů pro péči o děti ve výjimečných situacích, 

sháníme prostředky na větší byt pro malého
Daniela, pomáháme mamince, která psychicky

situaci nevydržela…,“ vysvětluje v dopise
na příkladech důvody své žádosti. 

Přestože Jaromír Jágr dostává už v té době tisíce
dopisů, tento skutečně přečetl, uschoval a poté

ukládá svým spolupracovníkům zařadit Společnost 
pro MPS mezi adresáty výtěžku z exhibičního

hokejového utkání jeho Jágr teamu.
14.–16. ČERVNA
se koná II. národní setkání rodin dětí 
nemocných mukopolysacharidózou 
ve Valašských Kloboukách na Jelenovské.

1996

◄  II. národní setkání ve Valašských Kloboukách

27. ZÁŘÍ
je v časopise Květy poprvé v ČR uveřejněna reportáž 

o nemoci. Ohlas je velký, Společnost dostává řadu 
dopisů. Většina je od lidí, kteří jsou osudem dětí 

upřímně zasaženi. Najdou se však i dopisy zlé
a nepřátelské. Téma těžké nemoci a předčasné smrti 

je pro českou společnost stále ještě nové.

18.–20. ŘÍJNA
se Michalíkovi a Karáskovi účastní rakouského 
národního setkání rodin s MPS. Akce se již tradičně 
koná v obci Fladnitz an der Teichalm, 
vzdálené asi 180 kilometrů od Vídně.

V KVĚTNU
odlétají Pánkovi a Kohoutovi do Austrálie,
a to na světový kongres MPS ve městě Wollongong. 
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ZKUŠENOST S MUKOPOLYSACHARIDÓZOU 
BYCH NEPŘÁL

ANI SVÉMU NEJVĚTŠÍMU NEPŘÍTELI
Daneček Karásek (MPS III A – Sanfi lippo syndrom)

Jako otec nemocného dítěte, našeho Dandy, jak jsme mu 
říkali, bych se chtěl podělit se svými pocity, vzpomínka-

mi a informacemi s těmi, kdo budou číst tuto publikaci, 
tedy s rodiči nemocných dětí, a zejména s těmi lidmi, 
kteří se naštěstí s mukopolysacharidózou nikdy nesetkali.

Náš chlapec se narodil v roce 1991, a tak jak tomu bylo 
u mnohých jiných, zpočátku jsme netušili, že je nemocen. 
Diagnóza se stanovila asi v 3,5 letech věku syna, kdy se 
postupně začaly objevovat první příznaky onemocně-
ní, v našem případě dominovala zejména porucha řeči. 
Abych se přiznal, když jsem poprvé uslyšel defi nitivní 
verdikt – tj. diagnózu mukopolysacharidóza typ III A – 
Sanfi lippo syndrom, v prvních chvílích jsem si neuvědo-
moval, co verdikt znamená, a nechtěl jsem tomuto faktu 
uvěřit. Tak jako asi každý rodič nemocného dítěte. V oné 
první fázi si nikdo z nás nechce připustit skutečnost, že 
se jedná o onemocnění, jež během let vede nevyhnutelně 
ke smrti dítěte. Ač lékař, nikdy jsem se s tímto onemoc-
něním prakticky nesetkal, snad kdysi dávno teoreticky 
na stránkách učebnic, kde bylo popisováno v několika 
prostých větách drobným písmem jako naprostá rarita. 

Postupně jsem se seznámil s typem onemocnění, jeho 
podstatou a průběhem. Ano, i v této fázi jsem stále ještě 
nechtěl vzít tento fakt na vědomí. Člověk, jehož dítě se 
nachází v počáteční fázi onemocnění, kdy ještě nejsou 
příznaky choroby výrazněji rozvinuty, si prostě neumí 
představit, co všechno se bude dít. A ani nechce.

Průběh nemoci byl jako z učebnice 
Prvním prohlédnutím se stala účast na setkání v Milo-
vech, kde jsem se poprvé setkal s tvrdou realitou a viděl 
zde děti v různé, a to i dosti pokročilé, fázi onemocnění 
a uvědomil si, že tento osud bohužel čeká i naši rodinu. Již 
tehdy jsem věděl jedno. Že se prostě o chlapce postarám 
až do konce. Nevím proč, ale občas jsem se ve své mysli již 
za svobodna přistihl při myšlence, jak bych se zachoval, 
kdyby se mi někdy narodilo těžce nemocné a postižené 
dítě. Již tehdy jsem si v duchu sliboval, že bych tento osud 
vzal plně na svá bedra a ani mne nenapadala jiná varian-
ta. Ovšem takovéto myšlenky jsem záhy zapudil jako 
neopodstatněné a jakoby z jiného světa. Nyní vidím, že
jako bych předjímal osud, který mne a moji rodinu po-
stihl. Snad telepatie? Či paradoxní hříčka osudu? 

◄ Pohled Danečka Karáska říká mnohé

PŘÍBĚH RODINY KARÁSKOVÝCH

1996



48

Poté již následovalo vše, co je popisováno v literatuře, 
a to bohužel tím způsobem, který zcela odpovídal učeb-
nicovému průběhu onemocnění. Měl jsem informace 
o skutečnosti, že průměrná doba přežití u mukopolysa-
charidózy III A je 14 let věku dítěte. Jelikož během vyšet-
řování se zjistilo, že chlapec má nulovou aktivitu enzymu, 
což v praxi znamená, že se jedná o nejtěžší formu nemoci 
s nejrychlejším průběhem, dalo se teoreticky předpo-
kládat, že se bohužel ani této průměrné doby nedožije. 

Ano, možná se někomu, zejména nezainteresovanému, 
mohou jevit úvahy v tomto smyslu až morbidního cha-
rakteru, ale dnes jsem přesvědčen, že tomu tak není, 
a nemám v tomto duchu žádných výčitek. Pouze jsem 
tehdy prostou početní úvahou zkonkretizoval, jak budu 
asi starý v době, kdy si zákeřné onemocnění vybere svoji 
daň.

1

2

3

1.  Karáskovi v roce 1995 na setkání v Milovech na Vysočině
2. Rodiče Karáskovi s Dandou, sestrou Evou 
 a paní Michalíkovou s Peťkou na setkání v Rakousku, 1996
3. Pětiletý Danda doma o Vánocích
4. Je říjen 1997 a Dandovi je šest let
5. Danda a jeho starší sestra Eva na setkání na Jelenovské

PŘÍBĚH RODINY KARÁSKOVÝCH
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Není žádná horší a lepší fáze, úleva nepřichází 
Ano, následovala další těžká a těžší období. Třeba období 
hyperaktivity, kdy člověk byl v neustálém poklusu, aby ko-
rigoval chování a projevy svého dítěte. V této době jsem se 
občas přistihl při myšlence, jaké to asi bude, když chlapec 
postoupí do další fáze, fáze poruchy a ztráty chůze. Měl 
jsem tehdy pocit, že se nám asi uleví, protože zvládnout 
období hyperaktivity opravdu není snadné. Až posléze 
jsem zjistil, že mukopolysacharidóza je nemoc, která 
nemá lepší a horší fáze a že období tzv. úlevy nenastane 
nikdy. Mukopolysacharidóza je hrůzná a strašlivá po celou 
dobu jejího trvání. Když se zdánlivě jeden problém zmírní 
či omezí, vynoří se mnoho dalších a ještě horších. Mobi-
lita spojená s kočárkem či vozíkem a všemi problémy, jež 
s touto situací souvisejí, obtížná manipulace v panelovém 
domě, komplikované vycházky pod pátravými pohledy 
lidí, ale na vše si člověk zvykne a tyto situace jej nevy-
vádějí z míry. Jistě i transport do stacionáře, ve kterém 
byl Danda umístěn do určité doby, než byl z něho více-

méně vykázán směrem do jiného zařízení, protože zde 
působící lékařka měla obavy z nezvládnutí horšícího se 
synova stavu, se nejevil procházkou růžovým sadem. Ano, 
pokračující destrukce centrálního nervového systému 
měla za následek postupné vyhasínání polykacího refl exu, 
kdy krmení se stávalo utrpením pro neustálé zaskakování 
soust a projevům dušnosti. Řešením bylo zavedení gas-
trostomické sondy. Krmení se stalo opravdu mnohem 
schůdnější, ale přinášelo to další a další nové problémy 
– pravidelná péče o sondu, nutnost opakované výměny 
po určité době. Zhoršující se hybnost, totální inkonti-
nence, zvýšená potřeba péče ve všech směrech více a více 
vyplňovaly čas celé rodiny. Člověku už zbývalo stále méně 
fyzických i psychických sil na zvládání situace. Velkým 
štěstím bylo, že jsme se mohli spolehnout na pomoc ba-
bičky a tchyně. Odrůstající dcera též postupem věku byla 
nápomocna v této fázi onemocnění. A záludná nemoc si 
i nadále a neúprosně vybírala svou daň.

4 5
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Tracheostomie péči zintenzivněla 
Když žil chlapec 14. rok svého života, který je udáván jako 
průměrná doba přežití, situace se opět zkomplikovala. 
Jednou po návratu z práce, když Dandu zrovna hlídala ba-
bička, jsem zjistil, že chlapec se nachází na hranici života 
a smrti, odborně řečeno ve stavu respirační insufi cience, 
to znamená kolapsu dechových funkcí. Následoval pře-
voz na anesteziologicko-resuscitační oddělení, intuba-
ce, následně uvedení do „umělého spánku“ a připojení 
na dýchací přístroj, který zajišťoval tuto životní funkci. 
Postupně došlo k určité úpravě stavu a bylo vyzkouše-
no odpojení a odstranění intubace (vyjmutí doposud 
zavedené trubice z průdušnice), ale opakovaně bez do-
statečného efektu. Ano, zde projevila choroba naplno 
další kousek svého destruktivního působení. Následo-
vala tracheostomie, což jest chirurgické a trvalé otevření 
průdušnice a zavedení kovové kanyly – trubičky, která 
zajišťuje dýchání.

Chlapci se ulevilo a nám také tím, že jsme nemuseli sle-
dovat těžký boj o dech, ale samozřejmě péče zintenzivně-
la. Přistoupila nutnost trvalého a opakujícího se odsávání 
elektrickou odsávačkou, samozřejmě i v noci, pravidelné 
čistění ucpávající se kanyly a její opakovaná výměna. Měli 
jsme chlapce doma a střídali se ve spánku s ním systé-
mem já den, ty den. Nebylo to jednoduché. Oba jsme 
stále chodili do práce, manželka tři dny v týdnu.

16. Daneček v létě 1999 na rodinné chatě
17. Karáskovi na setkání v Krkonoších
18. Daneček s asistentkou na jednom z národních setkání
19. Karáskovi v roce 1999 na setkání ve Špindlerově Mlýně
10. Desetiletý Danda s mladší sestrou Alžbětou
11. Sourozenci Karáskovi. Daneček, Eva a nejmladší Alžběta

6 7 8
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Mukopolysacharidóza je oběť
Nebylo, co si namlouvat. Choroba se dostala do fáze, 
kdy se neodvratný konec nezadržitelně blížil. Možná se 
někomu může zdát šokující, že v této fázi člověk občas 
zjistí, že jeho mysl se toulá úplně někde jinde, než by 
předpokládal. Ano, je zcela smířen s tím, co nastane, co 
neovlivní sebelepší péčí, uvažuje o naprostém a defi ni-
tivním konci. 

Mukopolysacharidóza je osud, oběť, dlouhé strádání, 
zátěž fyzická, hrubý zásah do psychiky člověka. Výsled-
kem je otupění, ztráta zájmu o okolí a vše, co má a měl 
člověk rád, mnohdy v kombinaci s nechutí, demotiva-
cí a s přispěním často i fyzické neschopnosti realizace 
mnohých činností. Mukopolysacharidóza je komplexní 
proces mající vliv na celkovou situaci v rodině. Mnohdy 
dochází k narušení vztahů a vyhrocení problémů, které 
by nastaly i za zcela normálních okolností. 

Ještě častěji je na vině ona sama. Jistě se odráží na všech 
členech, zdravých sourozencích i okolí. Poznamenává 
celý život a zanechá i stigma do budoucna. Možná ně-
komu může připadat, že to, co musí absolvovat rodič 
a blízký člověk dítěte nemocného mukopolysacharidó-
zou, může být i určitým pozitivem či obohacením. Ač 
se nechci rouhat, ve své duši tento pocit neshledávám. 

Neodsuzuji taktéž nikoho, kdo tuto situaci tak či onak 
nezvládl, neboť pouze ten, kdo se s mukopolysachari-
dózou ve svém životě setkal, je oprávněn soudit. Sám 
za sebe, a opakuji, že výše uvedené jsou pouze mé vlast-
ní úvahy, mohu říci, že krutou zkušenost s mukopoly-
sacharidózou bych nepřál ani svému největšímu, ano, 
největšímu, nepříteli.

Jiří Karásek

9 11
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DOVOLTE DĚTEM I TO, 
CO BY JEJICH ZDRAVÝM SOUROZENCŮM

NIKDY NEPROŠLO. 
JEN KDYŽ JIM TO UDĚLÁ RADOST

Daniel Karásek zemřel v  červnu 2005, pár měsíců 
před svými čtrnáctými narozeninami. I když to brzy 

bude skoro deset let, ze života jeho mámy Elišky Karás-
kové vlastně nikdy zcela neodešel. „Daneček je s námi 
pořád – v každé místnosti našeho bytu je několik jeho 
fotografi í, u některých je i  svícen, kde občas zapaluje-
me svíčky. Také jeho urnu mám stále v  ložnici, zatím 
nemám pocit, že bych ji měla uložit někam »do zimy«,“ 
říká Eliška Karásková. 

Jak si po letech vybavujete Danečka ve vašich
vzpomínkách?
Z  fotek se na  nás Danda stále směje, tak jak byl stále 
rozesmátý po  většinu svého života a  člověk si ho tak 
i pamatuje. Jen když se musím soustředit na vzpomínky 
– jako třeba teď – je mi úzko u srdce. Vybavím si totiž 
poslední večer jeho života, kdy byl v obzvláště těžkém 
stavu. Jinak na situace, kdy byl již v konečné fázi one-
mocnění, jsem už prakticky zapomněla. Tyto vzpomín-
ky nějak vytěsnily ty veselejší. Bylo toho i hodně pěkné-
ho, co jsme s Danečkem prožili.

Když byl váš syn v poslední fázi nemoci, měla jste čas 
vůbec přemýšlet o tom, že se blíží konec?
Přemýšlelo se hodně, průběžně. Když se dusil, kašlal, 
měl bolesti, plakal, měl sérii epileptických záchvatů, 
které nereagovaly na medikaci, napadalo mě i toto: Da-
nečku, už to „zabal“, to se nedá vydržet, pro tebe ani 
pro nás. V těch posledních, zejména měsících, by už pro 
něho smrt byla vysvobozením. Byly i chvíle, kdy člověk 
přemýšlel o eutanazii, i když bych ani jako matka, ani 
jako lékařka na tuto variantu nedokázala přistoupit. Ale 
tyto situace si znovu vybavuji až teď, když se mě na to 
ptáte. Jinak jsou tyto nehezké vzpomínky už dávno za-
padnuté někde v  podvědomí a  na  nás se stále z  fotek 
usmívá veselý a rozverný Danda.

Oba rodiče jste lékaři. V čem byla proto péče 
o těžce nemocného syna snazší, a v jakých ohledech
to naopak bylo těžší?
Péče byla jednoznačně snazší. Většinu zdravotních pro-
blémů, se kterými jiní museli opakovaně k lékaři, jsme 
vyřešili sami – ať už to byla například léčba zánětu prů-

◄ Daneček s maminkou venku na procházce
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dušek, epileptických záchvatů (což je můj specializační 
obor), nebo předpis pomůcek. Také jsme věděli, co dále 
očekávat v průběhu onemocnění a v pozdějších fázích 
nemoci – jak reagovat na  akutní komplikace, kdy si 
ještě pomoci sami a  kdy již volat rychlou záchrannou 
službu. Je ale možné, že jsme mu svým kvalifi kovaným 
přístupem prodloužili dobu jeho utrpení… 

Trvalo dlouho, než se vám po úmrtí Dandy podařilo
nastartovat „normální“ život?
Odkdy jsem začala „normálně žít“? To asi nelze přesně 
stanovit. V našem případě se jednalo o specifi ckou si-
tuaci. Naše manželství bylo již několik let v těžké krizi. 
Setrvávali jsme v něm jen z toho důvodu, abychom se 
společnými silami postarali o  našeho syna. Oba jsme 
věděli, že jeden sám by to nezvládl. Velmi brzy po jeho 

smrti jsme se rozvedli a pro 
mě nastaly další náročné
chvíle. Byla jsem sama na
péči o  naši malou dcerku, 
která měla v  té době čtyři
roky. Musela jsem třeba 
řešit hlídání, když onemoc-
něla a  nemohla do  školky, 
a taky veškeré zařizování –
kroužky, družina – vše bylo 
jen na  mně. Druhá dcera 
měla stresy před maturi-
tou, pak problémy s  při-
jetím na  vysokou, kam se 
nakonec nedostala. K tomu 
docela náročná práce, kde 
jsem si zvýšila původně sní-
žený úvazek...

No prostě byla jsem v  jed-
nom velkém kole, v jednom 
velkém stresu, takže se při-

znám, že v návalu denních starostí jsem si tehdy na Da-
nečka jen málokdy vzpomněla – až jsem se cítila pro-
vinile. Částečně mi pomáhal můj přítel, ale vzhledem 
k tomu, že ho moje děti nijak vřele nepřijaly, trávili jsme 
spolu jen volné víkendy, kdy děti byly u táty. Pomohlo 
mi to ale odreagovat se od denních starostí a nabrat no-
vých sil. Stav se tak nějak postupně stabilizoval i s tím, 
jak děti odrůstaly a  byly samostatnější. Ani nedovedu 
říct, kdy jsem přešla do „normálního“ života, ale první 
jeden až dva roky byly krušné.

S odstupem času můžete zhodnotit, jak moc 
mukopolysacharidóza poškodí partnerské vztahy?
Těžko soudit, asi je to individuální. U někoho společná 
péče vztahy upevní, rodinu semkne, někde naopak zvýše-
ná nervozita, neustálý stres a vyčerpání vztahy naruší. Ně-
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kdy až nenapravitelně. To, jestli
jeden z partnerů v průběhu péče 
o nemocné dítě ze vztahu „vy-
couvá“ (většinou utíkají tatín-
kové), záleží spíše na charakteru 
dotyčné osoby než na  kvalitě 
vztahu. Pokud bych měla hodno-
tit naši situaci, opravdu nevím. 
Možná kdyby byl Daneček zdra-
vý, byli bychom rozvedeni ještě 
dříve. Nebo naopak, byli bychom 
spolu dosud?

Je něco, co byste doporučila 
či vzkázala rodinám, 
které s nemocí svých dětí bojují?
S  touto nemocí se nedá bojo-
vat – vždycky zvítězí (pokud to 
není léčitelná varianta). Není to 
příliš optimistické, ale je to fakt. 
Boj a vztek na „špatný osud“ jen 
ubírá fyzické i duševní síly. Mys-
lím, že povinností nás, rodičů, je 
ulehčit našim dětem život, jak 
jen to jde, třeba i na náš úkor. 

A co bych vzkázala ostatním? 

Věnujte se dětem naplno, dovolte jim, co byste jejich 
zdravým sourozencům nikdy nedovolili, jen když jim to 
udělá radost. Radujte se s nimi, i když třeba mají radost 
z rozbité drahé vázy nebo rozlitého oběda na koberci. 
Prostě si dětí užívejte, dokud jsou veselé a bez vážněj-
ších zdravotních komplikací. Až nastoupí neméně dů-
ležitá a  velmi náročná pečovatelská práce, je potřeba 
vydržet.

V tomto ohledu bych ještě teď, s odstupem času, chtě-
la vyjádřit vřelé díky Honzovi Michalíkovi. Tak jak my 
jsme maximálně pečovali o naše děti, dokázal on tuto 
svou péči rozšířit ze své dcery Petrušky na všechny tak-
to postižené děti, a dokonce i na nás rodiče. Založil pro 
nás Společnost, která nám velmi pomáhala a stále po-
máhá dalším novým rodinám přežít toto těžké životní 
období.

▲ Daneček v roce 2001, kdy slavil desáté narozeniny◄ Eliška Karásková je lékařka. Její specializací je neurologie
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20 LET ŽIVOTA
SE SPOLEČNOSTÍ PRO MPS. PÁNI!

Honza Pánek (MPS VII)

Dvacet let, to fakt není málo. Je to obrovský kus života 
a člověk si teprve zpětně uvědomuje, kam nás ta 

Společnost vlastně zanesla, co jsme projeli měst, navští-
vili hotelů, a vůbec, že nám prostě ukázala jinou cestu, 
než kterou bychom se pravděpodobně vydali. Zažili jsme 
spoustu nezapomenutelných věcí, někdy až úsměvných, 
setkali jsme se s řadou různých lidí, s osobnostmi, které 
nám změnily budoucnost, a to v našem případě i docela 
zásadně. Našli jsme spoustu nových přátel, dostali jsme 
příležitost podívat se mimo jiné až do Austrálie a také, 
a to je jedna z těch méně příjemnějších možností, se-
známit se blíže s tím, co vlastně diagnóza MPS obnáší. 
Copak je to málo?

To všechno jenom díky panu Michalíkovi, který se 
v roce 1994 rozhodl tuto Společnost založit, napsal nám 
a po telefonické domluvě ještě s rodinou Kohoutových se 
jelo na první setkání rakouské Společnosti. Tři rodiny… 
a dnes už nás je kolem třiceti!

A tak jsme tedy jeli. Všechno v pohodě, až na to, že jsme 
doma nechali podrobnou mapu Rakouska a v ruce drželi 
jen vytištěný arch papíru s hlavní trasou a bodem v místě 
hotelu. Samozřejmě jsme bloudili, dorozumívali se vše-
mi možnými způsoby, až nám jeden domorodec ukázal 
směr, prý zkratku. To jsme netušili, že nás žene přes Alpy, 

kde se člověk nemohl podívat do strany, jinak měl staže-
ný žaludek z té ohromné propasti. To vše v autě Škoda 
105�L. Chudák autíčko, dostalo zabrat, funělo, ale dojeli 
jsme. Škodovka fakt nezklamala. (Ovšem po příjezdu 
domů jsme museli nechat vyměnit brzdové destičky, to 
jak mamka v těch serpentinách strachy brzdila.) Krásné 
prostředí, ale tam jsme teprve doopravdy všichni poznali 
pravou realitu slova MPS. Pocit hrozný…

S Jaromírem Jágrem na ledě
Jedno z dalších nezapomenutelných setkání bylo v Plz-
ni, kde si nás vybrala charitativní společnost Jágr team 
a pozvala nás na hokejový zápas. Naše úplně první utkání 
v reálu, to už byl zážitek sám o sobě. Nakonec pozvali vět-
šinu dětí na led, kamery, hokejové hvězdy, focení a tam 
nám osobně Jaromír Jágr předal šek. Ohromný zážitek, 
který mimo jiné i ovlivnil další roky mého bratra, který 
se do hokeje zcela zamiloval a hrál ho až do svých 22 let, 
než se stal otcem. (Za to může také Společnost!) Kdo to 
z mých kamarádů v té době zažil? Další pousmání. To 
když jsme se vydali na setkání do hotelu Jelenovská, kde 
nás pan Michalík ubytoval úplně pod střechou hotelu, 
ve špici štítu. Namluvil nám, že spíme v orlím hnízdě. 
A my tomu fakt věřili. Dlouho jsme na to poukazova-
li. Jedna malá větička – a zanechá v člověku stopu až 
do dospělosti.

◄ Usměvavý Honza Pánek
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Také hodně rád vzpomínám na jedno z mnoha setkání 
v Krkonoších. Moc pěkná příroda a mimo jiné aktivity 
jsme se chystali bez rodičů, jenom s asistenty a jinými 
rodinami, na bobovou dráhu. Rodiče nás vypravili, dali 
nám nějakou tu kačku a jelo se. No jo, jenže bratrovi se 
to bobování tak zalíbilo, že byl během chvíle zcela bez 
peněz a nešťastný brečel, že nemá na další jízdy. Nako-
nec se těžce zadlužil u pana Michalíka, který se nad ním 
slitoval a peníze mu půjčil. Ach ti rodiče, takhle na něm 
chtěli šetřit. Ještě že si uměl již tak malý poradit.

Náš táta bezdomovcem
Musím též zmínit setkání, kam jsme přijeli s rodiči, na nás 
nezvykle, trochu později. Většina rodin, včetně jedné úpl-
ně nové, již seděla na terase u kafíčka, tak jsme se přišli 
přivítat. A jelikož máme tatínka trochu lajdáka, který 
přijel neoholen, s dlouhými vlasy a ve vytahaném triku, 
tak první reakce našich dobrých přátel byla: „Co jste to 
přivezli?“ A mamku nenapadlo nic jiného, než že jsme se 
po cestě setkali s bezdomovcem, a jelikož byl nahlášený 
taťka, který nakonec nejel, bylo nám ho líto a vzali jsme 

1
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ho s sebou místo táty. To aby aspoň na víkend měl stře-
chu nad hlavou a trochu se najedl. Hrozný smích! Jenže 
u večeře za námi přišla ta nová rodina ke stolu a ptala se 
nás, jestli bude ten bezdomovec doopravdy spát s námi 
na pokoji, a že o nás přemýšleli, že nás obdivují za dob-
ročinný skutek, který by jen tak někdo neudělal. Chudák 
taťka, dodnes to má od mamky na talíři. Hodně jsme se 
na různých akcích nasmáli. Asistenti nám připravovali 
na večer všelijaké soutěže. Jednou z mnoha je nezapome-
nutelné vystoupení paní Šikulové, která tančila a zároveň 
zpívala říkanku Špačku, špačku. My jsme brečeli smíchy. 
To nejde popsat, to se musí vidět! Je příjemné pozorovat 
rodiče bavit se, ne jenom plnit povinnosti.

Ať jsme kdekoliv a  je jenom trochu v blízkosti nějaká 
zoo, musím, prostě musím ji navštívit. To je moje vášeň 
od malinka. Zoo a focení jsou moje slabosti. Vydrželo mi 
to až dodneška. Na jedné návštěvě v Zoo ve Dvoře Králo-
vé jsme se procházeli s rodinou v absolutní pohodě. Taťka 
nám koupil zmrzlinu a zrovna nás zaujala koupel hrocha. 
Já samozřejmě fotil, tak mi zmrzlinu držela mamka, ale 
kde se vzala, tu se vzala, začala ze zmrzliny uždibovat 
vosa. Taťka se ji snažil odehnat, a jak máchl rukou, zavadil 
si o brýle, které si shodil z nosu. Milé brýle přistály přímo 
na krajíčku hrochova bazénu. Co teď? Nakonec jsme našli 
klacek a brýle přitáhli. Ale nervy to byly. Stejně jsem to 
odnesl já: musím fotit, místo abych lízal…

1. Na každém setkání čeká děti překvapení.
 Kluci Pánkovi dostali autodráhu
2. S kamarádem Adamem Benešem na setkání v Zadově
3. S maminkou v Rožnově pod Radhoštěm
4. V roce 1996 Pánkovi a Kohoutovi odlétají do Austrálie 
 na světový kongres MPS
5. S expedicí na rovníku
6. S gepardem „v posteli“. Oblíbený svěřenec v zoo Chleby,
 kde Honza pracoval
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Do roka a do dne…
Osudové setkání v Hrotovicích… Jelikož mě rodiče zrov-
na v tuto dobu nemohli doprovázet, rozhodlo se, že se 
mnou pojede bratr. Já se těšil a dělal s bráchou plány, jak 
si bez dozoru víkend pěkně užijeme. To jsem ovšem netu-
šil, že si to setkání užije především on. Hned při příjezdu 
na hotel nás uvítala skupinka asistentek. No, holky hezký 
jako vždy, aspoň bude s kým posedět. Večer jsme si užili, 
prosmáli a hned jsem si všiml náklonnosti bratra k asis-
tentce, která mimo jiné provozovala masáže pro rodiče. 
Samozřejmě byl bratr v sobotu na masáž pozván a již ne-
odolal. Našel si lásku a paradoxem je, že do roka a do dne, 
a to doslova, se jim narodil krásný klouček. A neskutečné 
bylo, že se Martínek narodil v sobotu a tuto radostnou 
zprávu jsme se dozvěděli opět na setkání. A kde jinde 
než v Hrotovicích. Samozřejmě jsme s ostatními rodiči 
a asistentkami narození jaksepatří oslavili!

Dnes jsme dospělí, mně je 27, bratrovi 24 let. Na žádném 
setkání jsem dosud nechyběl. Asistenti s námi samozřej-
mě nemohou provozovat aktivity jako dřív, když jsme byli 
malí. Nyní se chodíme bavit na různé rockové koncerty, 
večer se posedí u pivka, prostě se paří až do rána. 

A to si teprve člověk uvědomí, že jsou vlastně nakonec 
asistenti mladší než já, i když jsem stále nejradši tím ma-
lým klukem a vůbec se tak necítím.

Děkuji. Děkuji, že Společnost vůbec kdy vznikla, že byla 
a je, a doufám, že ještě dlouho bude a zpříjemní život 
mnoha dalším dětem, tak jako ho zpříjemnila mně a celé 
mé rodině.

Honza Pánek    

7.  Honza je fanouškem rocku a metalu. Setkal se s Alešem Brichtou
8.  Bratr Martin „pořídil“ Honzovi synovce Martínka.
 Chlapec se narodil přesně rok po osudovém setkání v Hrotovicích
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NA JELENOVSKOU PŘIJELO 
UŽ 15 RODIN

II. národní setkání rodin dětí s MPS se konalo ve dnech 14.–16. 
června 1996 ve Valašských Kloboukách – Jelenovské. Účastnilo 

se ho 15 rodin, z toho dvě ze Slovenska a jedna z Rakouska. V bo-
hatém programu nechyběly sportovní a soutěžní aktivity pro malé 
i velké. Součástí setkání byly také odborné přednášky MUDr. Hrubé, 
PhDr. Vaďurové a Ing. Poupětové, CSc., z Centra dědičných poruch 
metabolismu. Navíc zde vystoupila MUDr. Suzanne Fang Kirche-
rová – spoluautorka knihy o mukopolysacharidóze, která přítomné 
rodiče seznámila s nejnovějšími informacemi ze světového kongresu 
MPS v Austrálii.

1. Bowlingový turnaj nemůže 
chybět na žádném setkání

2. Jelenovská 1996.
Míša Sednička s kamarády 

z Rakouska

3. V programu pro děti
byla jízda na koních. 

Svezl se i Honzík Pánek

4. Děti na výletě 
s psycholožkou 

Ludmilou Vaďurovou

2

3

41

II. NÁRODNÍ SETKÁNÍ NA JELENOVSKÉ

1996



62

Vážený pan
Jaromír JÁGR

CIVIC ARENA
Gate No. 9
P i t t s b u r g h, PA 15219
USA

Vážený pane Jágře,

dlouho jsem se odhodlával napsat tento dopis. A dlouho 
jsem v duchu přemýšlel, jaký by měl být... Nakonec jsem se 
rozhodl, že musí být stručný a od začátku zřejmý. Tedy již 
nyní uvádím, že si Vás dovoluji oslovit s prosbou o podporu. 
Na mysli teď mám tu spoustu žádostí a proseb, které určitě 
dostáváte. Nevím, třeba si uděláte chvíli na zamyšlení nad 
tím, proč Vás oslovujeme.

Jsme svépomocné sdružení rodin dětí nemocných mu-
kopolysacharidózou. MPS, jak bývá nemoc zkracována, je 
velmi zlá nemoc. Spolu s diagnózou je nad každým nemoc-
ným dítětem vynesen nezměnitelný ortel smrti. Jakkoliv je 
tento fakt tragický, smutný a nezměnitelný, není jediným, 
který s sebou pro nejbližší přináší mnohá utrpení. Projevy 
a příznaky nemoci jsou specifi cké a velmi náročné na všech-
ny, kteří s dětmi žijí. A my – naše Společnost – se snažíme, 
aby co nejvíce dětí žilo a umíralo doma, mezi svými. Aby již 
rodiče nemuseli a nedávali své děti do nejrůznějších ústa-
vů. To je náš hlavní cíl. K tomu, aby naše rodiny mohly 
vydržet psychicky i fyzicky nesmírně vyčerpávající práci, se 
snažíme co nejvíce napomoci. Jednáme s lékaři, překládáme 
informace, pomáháme se školkou či denním stacionářem, 
sháníme příspěvky na vše, co dítěti ulehčí život, vyměňujeme 
si invalidní vozíky...

Něco jsme dokázali, mnohé bychom chtěli. Usilujeme 
o získání tzv. personálních asistentů pro péči o dětí ve výji-
mečných situacích, sháníme prostředky na větší byt pro ma-
lého Daniela z Brna, pomáháme mamince, která psychicky 
situaci nevydržela, svého synka bije, a přestože je lékařka, si 
neuvědomuje vážnost situace... Mohl bych asi popsat deset 
stránek a stejně bych neřekl všechno.

Možná se ptáte, proč se obracíme na Vás, Jaromíra Já-
gra, mladého člověka. Promiňte mi to, chlapce, který přece 
nemůže vědět, co to je, když... On je opak pravdou. Já a my – 
tenhle dopis jsme probírali s rodiči – Vás máme rádi. Asi za tu 
bezprostřednost a přirozenost, s níž přijímáte to, čím jste se 
stal. Postřehli jsme ve Vašich vyjádřeních i jisté znepokojení 
nad tím, kolik (asi) lidí Vás považuje za multibohatého – 
tedy jaksi „povinného“ dávat... No a přece jsme to zkusili. 
Přesto, že si nemyslíme nic o povinnosti. O světě za Velkou 
louží mnoho nevím. Vím však, že celá řada světových spor-
tovců pravidelně nebo nepravidelně na činnost podobných 
aktivit příspěvky věnuje... Asi také záleží na tom, kdo a kdy 
a jak oslovuje. My nejsme žádní profesionálové v oslovování 
známých osobností. Jestli chceme něco dokázat – pak to, že 
chceme naše děti dovést až do konce. Sami. Bez toho, že se 
rozpadne rodina, bez toho, že bude trpět zdravý souroze-

Česká republika, Olomouc, březen 1996
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nec... Zkusili jsme to, protože jestli vůbec má naše situace 
jistou „výhodu“, pak v tom, že úděl našich dětí je výjimečný. 
Je krutý, ale nesrovnatelný. Vy a Váš osud je také výjimeč-
ný. Byť naštěstí v opačném směru. Vy jste symbol úspěchu, 
ale myslím, že i vůle a pracovitosti... (nevím, jestli sledujete 
i české noviny – ale to je přímo pyramida bodů a úspěchů).

Zkusili jsme to proto, že naše Společnost je na počátku 
své činnosti. Víme, že v nejbližších asi pěti až deseti letech 
nemáme naději na lék pro naše děti. Doufáme, že snad poté 
bude situace lepší. V Austrálii probíhají slibné pokusy s umě-
lou přípravou chybějícího enzymu. Snad děti, které se narodí 
později... Ale v oněch pěti až deseti letech chceme a musíme 
našim dětem pomoci. Proto (jako asi všechny humanitární 
organizace na světě) mj. sháníme příspěvky. Přitom nemáme 
a do budoucna nepočítáme s žádným aparátem. Naše účet-
nictví je otevřeno kontrole. Všechny získané prostředky jsou 
určeny přímo jednotlivým dětem. Provozní náklady hradíme 
z grantu Evropské unie – program PHARE.

Naším přáním je, abychom oslovili – doslova i přeneseně 
– člověka Vašeho formátu. Prosím, neberte to jako „povin-
nou úlitbu“. Jestli můžeme věřit tomu, co je o Vás napsáno, 
či jste sám řekl, jste člověk, kterého si považujeme. Nejde 
v tuto chvíli ani tak o jednorázový příspěvek od „bohatého 
a slavného Jágra“. Jde nám o víc. Jde nám o (snad to není 
namyšlené a hloupé) o jakousi „spolupráci“. Chtěli bychom, 
aby naším něco jako „hlavním patronem“ byl člověk nejen 
úspěšný, ale člověk, jemuž bychom mohli příštích např. dvou  
třech letech věřit. Kterému bychom mohli být vděční, infor-
movat jej o situaci u nás – zkrátka nejen poslat pohlednici 
k Vánocům.

Vážený pane Jágře, už nyní vím, že se mi stejně nepodaří 
napsat vše, co cítím a co bych chtěl na papír přenést. Dodám 
jen, že pokud by Vás náš úděl oslovil, jsme připraveni naše 
představy konkretizovat, spojit se s Vámi, Vašimi spolupra-

covníky, Vaší maminkou (četl jsem, že bývá často s Vámi ) 
a dodat vše ostatní.

To hlavní jsem snad napsal. Vážíme si Vás. Potřebovali 
bychom a vážili bychom si Vaší podpory. Přitom respektu-
jeme Vaši svobodnou vůli. Nejste nám ničím povinován. Jen 
o jedno bychom si Vás dovolili poprosit. O krátký lístek. Ano, 
nebo ne. Nechceme totiž „houfně“ na všechny strany rozesí-
lat takové dopisy a říkat si – on se někdo „chytí“. Jste první, 
koho o tento typ podpory žádáme. Chceme „hrát fér“ a ne-
plýtvat slovy. Proto budeme vděčni za, byť krátkou, zprávu.

Napadlo mě, kolik je v Pittsburghu hodin. Zde je neděle 
31. března, něco po páté odpolední, tzn. u Vás asi ráno. Moje 
dcerka už je dost nervózní, že se jí, dle jejího názoru, nevě-
nuji. V republice už je pár kalendářních dní jaro, ovšem za 
okny to vypadá jako dříve v prosinci. Snad je u Vás počasí 
lepší. Dopis se pokusím odeslat do Pittsburghu i do Kladna. 
Snad si Vás najde...

Vážený pane Jágře. Přejeme Vám, Vašim rodičům a dal-
ším blízkým zdraví. Skoro se zdá, že přát Vám sportovní 
úspěchy nemá cenu, ty přicházejí téměř „samozřejmě“. A po-
kud budete zdráv – věřím, že přicházet budou.

Pokud jste věnoval našim osudům těch několik minut, 
děkuji Vám.

S úctou 

Jan Michalík

Chaloupky 35
773 00 Olomouc

Z KORESPONDENCE
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Dopis 
Jaromíru Jágrovi 

byl poslán 
do Pittsburghu, 

kde v té době hrál, 
a také domů do Kladna. 

V osobním rozhovoru 
Jaromír Jágr 

panu Michalíkovi řekl, 
že k němu doputoval

ten zámořský. 
A rozhodl se 

Společnost podpořit
prostřednictvím

charitativních aktivit 
svého Jágr Teamu 
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Pro žádnou rodinu není jednoduché vystoupit z anonymity a sdělovat médiím smrtelnou nemoc vlastního dítěte. 
Pro Společnost však byla určitá forma publicity nutná. Jen tak se postupně o nemoci dovídali další lékaři, 

ale i rodiče dětí, kterým byla nemoc diagnostikována v dřívějších letech. 
V některých případech reagovali lidé na příběhy rodin úžasně.

Rodině z Prahy jednou zazvonil u dveří cizí pán a donesl jim zbrusu nový koberec – v reportáži si všiml, že mají „jen“ parkety...

NAPSALI O NÁS

1996
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Po každém článku v médiích přicházely reakce lidí z celé republiky. Vzkazy krásné a povzbuzující, nabídka pomoci. Protože však na počátku
90. let bylo téma „smrti dítěte“ přeci jen hodně nezvyklé, našli se i lidé zlí nebo nemocní. „Jednu dobu jsme například nemohli k telefonu

pouštět našeho Honzíka, volali nám nemocní nebo úchylní lidé, naštěstí dobrých lidí bylo víc,“ vzpomíná na tu dobu Jan Michalík

Z KORESPONDENCE

1996
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ROK JAROMÍRA JÁGRA,
ADVENTNÍHO KONCERTU
I PRVNÍCH SMUTNÝCH ZPRÁV

1997
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V ROCE 1997
zahajuje Společnost podporu rodin formou úhrady 

části asistenčních služeb. Od tohoto roku 
až do roku 2007 podává Společnost každoročně 
projekt na ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Díky němu jsou dětem podle míry nemoci
ve třech skupinách náročnosti poskytovány fi nance 

na úhradu osobní asistence. Projekt je náročný
na administrativu. Společnost nezaměstnává žádné 

pracovníky, vše vyřizují manželé Michalíkovi.
1. KVĚTNA
zasahuje Společnost pro MPS smutná zpráva 
– v devíti letech zemřel Sinán Khouder (MPS II).

9. SRPNA
odjíždí osm rodin na víkendové setkání do Šťáhlavic 
u Plzně. Během něj se v pondělí 11. srpna
na zimním stadionu v Plzni koná charitativní
hokejové utkání hvězd. S některými hokejisty 
se děti s MPS setkávají osobně. 
Šek na 100 tisíc korun jim předává sám Jaromír Jágr. 
Některé zdravé sourozence setkání ovlivní natolik, 
že začínají hrát hokej.

3. ČERVNA
ztrácí také rodina Janečkova dceru Veroniku, 

která se nedožila patnácti let (Niemann-Pick).

18. SRPNA
dostává Společnost pro MPS dobrou zprávu: 

Česká televize ji zařadí jako jedno z témat 
Adventních koncertů v tomto roce.

17.–19. ŘÍJNA
se koná III. národní setkání v hotelu Pohoda 
na Orlické přehradě. I to je výjimečné, 
neboť ho doprovází natáčení České televize. 
Její štáb zde vyrábí dokument, který se stane součástí 
adventního koncertu. Setkání se účastní 13 rodin.

1997

◄  Šek na sto tisíc korun předal sám Jaromír Jágr

21. PROSINCE
vrcholí pro Společnost úspěšný rok 1997 

čtvrtým adventním koncertem, jehož přímý přenos 
z královské kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla 

na Vyšehradě vysílá Česká televize. 
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PŘÍBĚH RODINY PAŤHOVÝCH
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RADUŠKA JE VELKOU BOJOVNICÍ.
ŽIJEME SOUČASNOSTÍ 

A BUDOUCNOST PŘÍLIŠ NEŘEŠÍME

Mukopolysacharidóza – každý, komu osud určil žít 
s touto diagnózou, i jeho nejbližší okolí ví, jak těžký 

je život s ní. Je to nikdy nekončící zápas, ze kterého nelze 
vyjít jako vítěz. Náš život s touto nemocí začal půl roku 
po narození Radušky. Do té doby jsme žili jako normální 
rodina. Manžel chodil do práce a já byla s našimi dvěma 
dcerkami doma na mateřské.

Srdeční selhání odstartovalo kolotoč testů
a vyšetření
Jenomže pak začala mladší Raduška stonat. Dlouhodobě 
ji trápil vleklý vlhký kašel, kvůli kterému byla i dvakrát 
hospitalizována. Nikdo však v té době netušil, že tento 
kašel byl způsoben překrvením plic v důsledku špatné 
funkce mitrální chlopně. Zanedlouho poté došlo k rup-
tuře chlopně samotné a Raduška se ocitla v kritickém 
stavu, ze kterého ji díky mechanické náhradě dostali lé-
kaři v nemocnici v Motole. 

Samozřejmě že se rozběhl kolotoč testů a vyšetření, proč 
došlo k tak vážnému srdečnímu selhání. Až nakonec lé-
kaři diagnostikovali jako příčinu mukopolysacharidózu 
typu VI.

Snažíme se žít relativně normální život
Následující hodiny, dny a měsíce si každý z naší Společ-
nosti dovede představit ze své vlastní zkušenosti. Zármu-
tek, strach, zoufalství, pocit nespravedlnosti a pak sna-
ha dozvědět se co nejvíc o do té doby pro nás prakticky 
neznámé nemoci. A popisovat, čím vším už si Raduška 
musela projít, kolik operací a zákroků již prodělala a jak 
je někdy vysilující strach z toho, co má přijít příště, by 
bylo na dlouhé vyprávění. Raduška byla a stále je velkou 
bojovnicí, protože ač se její zdravotní stav v důsledku 
postupující nemoci stále horší, snaží se žít relativně nor-
mální život.

Oblíbená činnost jsou fantasy knihy a výlety
Bohužel však v loňském roce musela přerušit studium 
na střední škole, neboť několikahodinový pobyt ve školní 
lavici se pro ni stal nereálný. V současné době ve svých 
devatenácti letech navštěvuje alespoň kurzy anglického 
jazyka, aby její šedé buňky mozkové úplně nezahálely. 

I ve volném čase si dokáže najít zábavu. Ráda skládá 
puz zle, hraje hry na počítači, velmi ráda podniká výlety 
na hrady, zámky a do muzeí, ale její opravdovou vášní 

◄ Až lusknu, tak mě vyfoť... 

Raduška Paťhová (MPS VI)
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jsou knihy. Samozřejmě jako je vybíravá například v jídle, 
tak i mezi knihami si pečlivě vybírá a jejími favority jsou 
ty z žánru fantasy. 

Co říci na závěr? Díky enzymoterapii se postup nemo-
ci výrazně zpomalil, ale i přesto si tato diagnóza vybírá 
svou daň na Raduščině zdraví. A právě proto žijeme spíše 
současností a budoucnost příliš neřešíme.
                       

Marie Paťhová

1

2

3 4

5
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1. Ranní siesta našich sluníček
2. Když spím, tak jsem nejhodnější
3. Dvě palmičky u babičky
4. Naše sluníčko
5. Upéct bábovku, to nám jde
6. Raduščino království – současnost
7. Na výletě v Českých Budějovicích
8. Na procházce s osobním strážcem
9. Otevřete vrata – a divoká jízda s Kačenkou začíná...

6

8

7

9
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SLUNOVRAT

1997

Slunovrat. Období návratu delšího dne, ústupu zimy 
a příchodu tepla. Doba, kterou lidé vnímají jako obrat 

k lepšímu. Takový byl také 1. prosinec 1994, kdy v Olo-
mouci vzniklo v republice zcela ojedinělé centrum pro 
těžce postižené děti. Slovo „Slunovrat“ přináší řadu po-
citů a emocí. Pro speciálního pedagoga Martina Haicla 
je symbolem jisté zákonitosti i naděje. „Když jsem una-
ven podzimními plískanicemi, zimou, najednou přichází 
„slunovrat“. Tento okamžik neznamená, že teplo, jaro či 
rozkvetlá příroda či obrat k lepšímu jsou tady a teď hned. 
Ale naději, že tam někde jsou… A že zákonitostí života 
zase přijdou,“ řekl Haicl, který název vymyslel.

Součástí centra byly sociální rehabilitace
Denní stacionář byl součástí olomouckého Ústavu sociál-
ní péče Klíč. Jeho zaměstnanci se celý den starali o těžce 
zdravotně postižené děti, které nemohly vzhledem ke své 
nemoci využívat tehdejší dostupná zařízení sociální péče. 
Hlavním otcem myšlenky a také tím, kdo komunitní cen-
trum vybudoval, byl Jan Michalík. Chtěl, aby jeho dcera 
Petruška dostala takovou péči, jakou potřebuje. Jako otec 
chtěl pro své dítě pochopitelně to nejlepší. Zároveň po-
mohl dalším rodinám a ulehčil dětem jejich těžké osudy. 

Od počátku byl Slunovrat chápán jako zařízení sociál-
ní péče nového typu, které naplňuje myšlenky moder-
ní péče o handicapované a řídí se pravidly OSN z roku 
1993. „Vytvořili jsme zařízení rodinného typu, ve kterém 

děti nebyly stresovány velkým kolektivem. Zavedli jsme 
také sociální rehabilitace. Děti navštěvovaly kulturní 
představení, podnikaly výlety,“ líčil Michalík. Peťka byla 
dlouho ve speciální školce, ale věkem už tam nepatřila. 
Rodiče věděli, že takový stacionář, kam by ji s klidnou 
duší dali, není. „Manžel byl hodně aktivní, a tak s ředi-
telem speciální školky vytvořili stacionář pro pět nebo 
šest dětí. Staralo se o ně pět členů personálu. Nic lepší-
ho jsme si nemohli přát. Bylo to rodinné prostředí. Lidé 
kolem stacionáře se stali našimi kamarády, s nimiž jsme 
se scházeli i ve volném čase. A Peťka tam byla šťastná. 
Když bylo naše dítě šťastné, mohli jsme být spokojení,“ 
vzpomínala Alena Michalíková. 

Rodiče chtěli, aby děti vyrůstaly
v přirozeném prostředí
V zařízení byly umístěny děti s mentálním postižením, 
zpravidla s přidružením další tělesné nebo smyslové vady. 
V roce 1995 Slunovrat navštěvovaly dvě děti s dětskou 
mozkovou obrnou kvadruparetického typu jak s men-
tálním, tak tělesným postižením, Petruška s mukopo-
lysacharidózou a dítě s tuberózní sklerózou s možným 
autismem. Jedno z dětí po dvou měsících pobytu přestalo 
zcela užívat lék na uklidnění, který byl do té doby po-
dáván ve vysokých dávkách. Také mu přestali aplikovat 
sedativa na spaní. U osmileté holčičky došlo k úpravě 
spánkového rytmu a neurovegetativních projevů. Také 
se u ní rozvinula komunikace.

SLUNOVRAT BYL REVOLUCÍ
V PÉČI O TĚŽCE POSTIŽENÉ DĚTI

◄ Před odjezdem na týdenní pobyt s oblíbeným učitelem Stanislavem Denkem
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„Výjimečnost spatřuji v tom, že se najednou setkala dobrá 
vůle a náklonnost z mnoha stran: od ostatních rodičů, 
od okresního úřadu, od Červeného kříže, který pronajal 
a umožnil upravit prostory, od vedení olomouckého Klí-
če. Okamžiky, kdy jdou věci takto hladce kupředu, jsou 
– podle mých zkušeností – vzácné,“ řekl Haicl. 

Rodiče chtěli, aby se s dětmi systematicky pracovalo, aby 
vyrůstaly v přirozeném prostředí a měly možnost zažívat 
běžný denní režim jako jiné děti. „Proces vzniku mám 
spojený s obrovským osobním nasazením Honzy Michalí-
ka. Honza se myšlenky ujal a začal ji rychle – díky svým or-
ganizačním a vyjednávacím schopnostem – přeměňovat 
ve skutečnost. Byl to Honza, který dokázal vyvinout velké 
množství energie a posunout milníky,“ doplnil Haicl.

Dalším zakládajícím členem byl Stanislav Denk, který 
podle kolegy vtiskl Slunovratu neobyčejný lidský i od-
borný rozměr. V té době působil ve speciální mateřské 

škole při rehabilitačním stacionáři. Po této školce podle 
něj rodiče zoufale řešili, co dál. Nechtěli své potomky 
umístit do celoročního zařízení, ale na celodenní péči 
v rodině neměli sil. Chtěli s dětmi zůstat v přirozeném 
kontaktu. Nic takového ale v té době neexistovalo. „V ka-
ždé běžné rodině to přece funguje tak, že dítě v 6 letech 
začne chodit do školy a odpoledne tráví se svou rodinou. 
Jenže to jsme byli v roce 1994 a zažívali stereotypy z dob 
socialistické péče o handicapované. Běžně používaná 
péče byla klecová lůžka a podávání uklidňujících medika-
mentů. Jedna zdravotní sestra měla na starost 6 až 8 dětí. 
Ale také někdy 12 nebo v noci 40… V podstatě stihla jen 
vyměňovat pleny. Rodiče z občanského sdružení to ale 
chtěli jinak,“ řekl Denk. Martin Haicl doplnil, že jejich 
cílem bylo vytvořit zařízení pro denní pobyt, které by 
dokázalo vytvořit pevný, věrný a přátelský vztah k rodině 
a dítěti a  jehož těžištěm by bylo uspokojování potřeb 
a rozvíjení dítěte především formou individuální práce, 
resp. provázení či osobní asistence.

Děti trávily hodně času v přírodě. S nimi hodná teta Oleňa Dětská herna se spoustou hraček byla vyhledávaným místem

SLUNOVRAT

1997
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Stacionář změnil pracovníkům životní hodnoty
Do Slunovratu se dostaly také děti, které rodiče doslova 
ukrývali před socialistickou péčí za cenu vlastního vy-
čerpání. Stacionář dětem umožnil prožít život bez stre-
su, ponechal jim důstojnost a rodičům nabídl pomocné 
rámě. A pracovníkům změnil životní hodnoty a postoje. 
Stanislav Denk vzpomíná, že za ním přišli rodiče 14leté 
dívenky, která byla do té doby v domácí péči, a po roce 
pobytu byli celí rozzáření. „Pane učiteli, my jsme se díky 
Slunovratu tak uvolnili, že se stalo něco, v co už jsme 
vůbec nedoufali. Vendulka bude mít sourozence. Narodil 
se jim zdravý chlapeček a celá široká rodina najednou 
rozkvetla. Vendulka zemřela asi 12 let poté.“

Maminka Dagmar Balážová z Olomouce byla jednou 
z prvních, která pomoc Slunovratu využila. Její dcerka 
trpí od narození syndromem kočičího křiku. „To bylo 
úžasné zařízení, kdyby se vrátilo, hned bych tam Dájenku 
odvezla. Přátelská atmosféra, dceři se věnovali. Jezdili 

na výlety i na tábor. Mohla jsem si opravdu na chvíli od-
počinout. Věděla jsem, že je dítě v dobrých rukou,“ líčila 
Balážová.

Slunovrat byl založen v roce 1994 a jako denní stacionář 
v původních prostorách skončil v roce 2008. Slovo zůsta-
lo zachována v názvu jednoho z oddělení Klíče – centra 
sociálních služeb v Olomouci. Některé děti zůstávají nyní 
klienty Klíče. Činnost už však plně srovnatelná není. 

Za dobu činnosti Slunovratem prošlo osm dětí. Většina 
v něm zůstala po celou dobu jeho existence. Pracovníci 
Slunovratu totiž dokázali dětem vytvořit naprosto oje-
dinělé prostředí. V současnosti podobné zařízení v Olo-
mouci a ani nikde jinde není. Přes všechna slova o pod-
poře komunitní péče apod. je provoz takového stacionáře 
velmi obtížný. Zejména fi nančně, ale i personálně.

Do Slunovratu přišel také Mikuláš, čert a anděl. Některé děti se jich bály Vendulka, Pavlínka, Dájenka a Peťka si výlety opravdu užívaly

SLUNOVRAT

1997
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V roce 1995 nebyla u nás žádná publikace, která by osvětlovala průběh nemoci. Společnost přeložila a Jan Michalík,
za podpory doc. Zemana, doplnil údaje o jednotlivých typech nemoci ze zahraničních brožur (Anglie, Rakousko). 

Sadu brožur Společnost vydala v mnohatisícovém nákladu v roce 1996

PRVNÍ PUBLIKACE O MPS

1997
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SETKÁNÍ S JAROMÍREM JÁGREM

1997

NA SETKÁNÍ
S JAROMÍREM JÁGREM

SE NEZAPOMÍNÁ

Rok 1997 byl pro Společnost víc než úspěšný. Podařilo se totiž 
uspořádat dvě setkání, přičemž obě byla zcela jedinečná. To prv-

ní se uskutečnilo v srpnu ve Štáhlavicích u Plzně, kde měly rodiny 
možnost vidět hokejové utkání hvězd a navíc se mohly s některými 
z nich i osobně setkat. Děti si dodnes nosí v sobě živou vzpomínku 
na setkání s Jaromírem Jágrem. Na některé zdravé sourozence slav-
ný hráč NHL zapůsobil natolik, že začali hrát hokej. „Bylo to naše 
úplně první utkání v reálu, to už byl zážitek sám o sobě. Nakonec 
pozvali většinu dětí na led. Kamery, hokejové hvězdy, focení…, 
a tam nám osobně Jaromír Jágr předal šek. Ohromný zážitek, kte-
rý mimo jiné i ovlivnil další roky mého bratra, který se do hokeje 
zcela zamiloval a hrál ho až do svých 22 let, než se stal otcem. Kdo 
z mých kamarádů to v té době zažil?“ vzpomíná dnes sedmadva-
cetiletý Honza Pánek.

Takhle blízko k Jágrovi se dostali kluci Pánkovi, Honzík Michalík a Vojta Kohout

Děti s MPS se s hokejisty setkaly přímo na ledě

Jan Michalík s moderátorkou utkání 
Mahulenou Bočanovou

Zmínka o MPS byla
i v bulletinu Jágr-teamu
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ADVENTNÍ KONCERT ČESKÉ TELEVIZE

1997

ADVENTNÍ KONCERT ČESKÉ TELEVIZE
ODSTARTOVAL VLNU SPONZORSTVÍ

Druhé setkání, tedy ofi ciální III. národní setkání se 
v  říjnu roku 1997 konalo v  hotelu Pohoda na  Or-

lické přehradě. I to bylo výjimečné, neboť přijela Česká 
televize. Její štáb zde vyráběl dokument, který se stal 
součástí adventního koncertu. Na setkání bylo 13 rodin.

Samotný adventní koncert se uskutečnil 21. prosince 
1997. V přímém přenosu z královské kolegiální kapituly 
sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě jej mohli sle-
dovat diváci v celé České republice. Koncert měl obrov-
ský pozitivní ohlas. Dárci, které televizní pořad oslovil, 
poslali dosud nejvyšší částky. V  rámci setkání dostala 
Společnost darem od pořadatelů lístky na muzikál Drá-
kula. Představení a natáčení koncertu se účastnila i za-
kladatelka rakouské Národní společnosti pro MPS Ma-
rion Kraft. Prostředky z adventního koncertu převzala 
Společnost na jaře následujícího roku z rukou ředitele 
České televize pana Ivo Mathé.

11. Alena Michalíková se připravuje na rozhovor s Táňou Fischerovou
12. A stejná činnost, nyní v podání Pavla Kluckého
13. Děti na břehu přehrady v hledáčku televizní kamery
14. Paťhovi při natáčení dokumentu k adventnímu koncertu
15. Režisér Jan Bonaventura připravuje na vstup Elišku Karáskovou
16. Kameře neunikli ani bratři Benešovi
17. Také Peťka Michalíková byla televizní hvězdou
18. V kostele sedí kluci Pánkovi, za nimi Marion Kraft s manželem
19. Adventní koncert režíroval nezapomenutelný Jan Bonaventura
10. Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
11.  Článek o vysílání adventního koncertu v novinách 

10

11



84



85

PŘÍBĚH RODINY JANEČKOVÝCH

1997

NAŠÍ VERUNCE NEBYLO POMOCI,
ALE CO TI OSTATNÍ?

Měli jsme zdravou dceru Verunku, která se vyvíje-
la zcela podle „tabulek“. Dělala pokroky ve svém 

vývoji, ale ve dvou a půl letech nám lékaři oznámili, že 
má vrozenou metabolickou poruchu lipidů – Niemann-
-Pick, která je nevyléčitelná. Zdravotní stav Verunky se 
bude postupně zhoršovat a lék na tuto nemoc není ni-
kde ve světě. Navíc je dědičná, tudíž další těhotenství 
nedoporučovali.

Těžko jsme mohli uvěřit, že porucha je tak vážná, vždyť 
třeba psychologické testy u Verunky byly nadprůměrné. 
Uměla tolik písniček a básniček! Nevěřili jsme a doufali, 
že se lékaři mýlí.

Čas šel dál, Verunka se nadále vyvíjela a my s ní chodili 
pouze na kontroly jedenkrát za půl roku.

Spolužáci pomáhali, jak mohli
V šesti letech, kdy měla jít Verunka do školy, se objevily 
první problémy. Školka doporučila odklad školní docház-
ky, protože Verunka nezvládala přípravu na školu. Přesto 
v sedmi letech nastoupila do 1. třídy ZŠ, na jejímž konci 
byla přeřazena do 2. třídy zvláštní školy. Vzpomínám, jak 
velmi jsme z toho byli nešťastní. Báli jsme se, že jí budou 
děti i učitelé ubližovat. Jak velmi jsme se mýlili!

Verunka v té době už hůře chodila a byla celkově po-
malejší. U třídní učitelky našla porozumění. A děti? Ty 
Verunce pomáhaly, jak mohly. Dokonce ji vodily domů, 
aby cestou neupadla, před bytem jí rozvázaly tkaničky, 
zuly boty a v pořádku předaly manželce, která v té době 
zůstala na mateřské dovolené s druhou, zdravou dcerou.

Ale ani tato „idylka“ netrvala dlouho. Ve 3. třídě zvlášt-
ní školy již Verunka nemohla učivo zvládnout. Navíc se 
dostavily větší problémy s chůzí, proto jsme začali hledat 
školu, stacionář, prostě něco pro mentálně a tělesně po-
stižené děti, kde by se mohla dál vzdělávat podle svých 
schopností.

Modrý klíč – naše štěstí
Měli jsme opravdu velké štěstí, neboť v té době se ote-
vírala škola Modrý klíč v Praze 4-Modřanech pro děti 
s kombinovanými vadami. Verunku tam přijali na tý-
denní pobyt. Když uvážím, že na tento pobyt tam bylo 
pouze deset dětí, byl to spíš zázrak a obrovské štěstí pro 
nás i pro Verunku, což jsme nejvíce ocenili později, kdy 
Verunka potřebovala veškerou péči.

V Modrém klíči si Verunka okamžitě získala přízeň dětí 
i personálu svou mírnou povahou a vstřícností.

◄ Verunka Janečková na výletě do zoo

Verunka Janečková (Niemann-Pick)
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PŘÍBĚH RODINY JANEČKOVÝCH

1997

My rodiče jsme pro ni chtěli stále „něco udělat“, proto 
jsme Verunku poslali do lázní, kde, jak jsme se domnívali, 
se zpomalí zhoršující se pohyblivost. Ale nemoc pokra-
čovala dál. V lázních se objevily epileptické záchvaty, Ve-
runka začala na delší vzdálenosti používat vozík, zhoršil 
se jí zrak, stále méně mluvila.

Celý život pořád a všichni spolu
V deseti a půl letech přestala chodit úplně a o rok později 
zcela ztratila řeč. Poté přišly na řadu pleny a zanikl i po-
lykací refl ex, takže krmení bylo velmi náročné. Verunka 
měla voperovanou sondu do bříška, kterou jsme ji krmili. 
Neudržela sama hlavu a později se neudržela ani vsedě. 
My rodiče jsme stále hledali a také nacházeli lidi ochotné 
poradit, pomoci a ulehčit život Verunce i nám. Modrý klíč 
nám s péčí obdivuhodně pomáhal, i když jsme Verunku 

měli většinou doma nemocnou, protože se jí snižovala 
imunita a přibývalo zápalů plic. Celý Verunčin život jsme 
drželi spolu a snažili se všichni žít jako „normální“ rodina. 

Dokud to šlo, Verunku jsme s sebou brávali na každou 
akci, návštěvy, dovolené, výlety, dokonce jsme s invalid-
ním vozíkem museli doprovázet do školy i Verunčinu 
sestru Slávku, která ji měla velmi ráda a chtěla se s ní 
před dětmi pochlubit.

Zbyly vzpomínky, fotografi e a fi lmy…
V patnácti letech nám Verunka zemřela. V klidu, ve spán-
ku. Bylo to pro nás kruté a nečekané. Přesto, že jsme si 
mysleli, že jsme na tento konec připraveni, i přesto, že 
si okolí myslelo, že se nám ulevilo od náročné péče o tak 
velmi postižené dítě, přesto byla naše bolest veliká.

1

2

3 4
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PŘÍBĚH RODINY JANEČKOVÝCH

1997

Od smutných vzpomínek nás odváděla druhá dcera Sláv-
ka. Sílu a energii jsme začali hledat v přírodě, kam jsme 
často vyráželi pěšky i na kole, pořídili jsme si pejska a za-
čali se intenzivněji věnovat práci.

Je to už spoustu let, co nemáme Verunku, a teprve dva 
roky, co nás opustila i moje manželka Renata. Zbyly 
nám jen vzpomínky, fotografi e a fi lmy. Já stále vyrážím 
do přírody, i když víc než pěšky už jen na kole. Také se 
moc těším, že se podívám na Nový Zéland, kam za prací 
a turistikou odjela naše druhá dcera Slávka. Jsem velmi 
rád, že stále můžu být v kontaktu s rodinami ze Společ-
nosti pro MPS. Ze všech je totiž cítit obrovská síla a opti-
mismus. Naše osudy jsou vážné a těžké, ale právě proto 
se dokážeme radovat ze zdánlivých maličkostí a vážit si 
života a zdraví.

1. Sestry Janečkovy. Slávka je od Verunky mladší o sedm let
2. Mikulášská nadílka ve škole Modrý klíč v Praze-Modřanech
3. Verunka se sestrou Slávkou a asistentkou Ivankou Šeneklovou
4. Tatínek Karel Janeček se nikdy neobešel bez kamery
5. Verunka a Slávka Janečkovy
6. Janečkovi s děvčaty a asistentkou na jednom ze setkání
7. Verunčina sestra Slávka dnes žije na Novém Zélandu

Pořád doufám, že se na metabolické nemoci, které po-
stupně ničí celý organismus, najde lék, který bude nadějí 
mnoha postižených dětí. Naší Verunce nebylo pomoci, 
ale co ti ostatní?

Karel Janeček

5 6

7
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Z KORESPONDENCE

1997

Sinán Khouder s tatínkem na setkání Společnosti pro MPS. Chlapec zemřel 1. května 1997. Bylo mu devět let
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Součástí projektu asistence, v němž Společnost
hradila (nevelký) rozsah prací asistentů u dětí,

bylo i jeho každoroční vyhodnocení.
Rodiny popsaly, v čem je pro ně pomoc asistenta nezastupitelná

89

Z KORESPONDENCE

1997
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ROK ŠTĚDROSTI,
CESTOVÁNÍ A ZÁBAVY

1998



91

15. LEDNA
zve paní Marion Kraft, zakladatelka

Národní společnosti pro MPS v Rakousku, 
zástupce české Společnosti na třídenní

mezinárodní setkání rodin v Kirchbergu v Tyrolsku. 
Na programu je například ofi ciální setkání zástupců 

národních společností MPS, diskusní workshop 
starších dětí s MPS IV. a VI. typu, přednáška

pro rodiče o řešení konfl iktů a mediaci a řada výletů 
pro nemocné děti i jejich zdravé sourozence.

4.–7. ČERVNA
se koná IV. národní setkání rodin dětí 
nemocných mukopolysacharidózou v hotelu Sigma
v Luhačovicích. Nechybí lékaři a odborníci 
z pražského Ústavu dědičných poruch 
metabolismu. Rodiče mohou využít odborných 
přednášek a konzultací, děti míří na výlet 
do zoo v Lešné u Zlína. Konají se oblíbené vyjížď ky 
na koních nebo sportovní soutěže a táborák. 
V rámci setkání se koná valná hromada Společnosti. 
Její členové řeší mimo jiné způsob využití prostředků 
získaných z adventního koncertu. Je rozhodnuto 
jednak o jednorázovém příspěvku ve výši 15 tisíc 
korun na nákup pomůcek pro každou rodinu, 
a pak o tom, že zbývající prostředky budou postupně 
použity podle potřeb v příštích letech. 1.–4. ŘÍJNA

se koná druhé neformální setkání rodin, a to v Seči 
u Hlinska. Na setkání je velký prostor pro relaxaci, 

procházky v lese, houbaření. Všichni si prohlížejí 
státní zámek Žleby ve stejnojmenné obci. Úspěch má 

večerní varianta známé televizní soutěže Kufr. 8. PROSINCE
píše Lenka Říhová z Oseku dopis Janu Michalíkovi. 
Její šestiapůlletá dcera Aleška má mukopolysachari-
dózu III. typu. Bohužel však stejným typem nemoci 
trpí i mladší Anička. Po Benešových další rodina
se dvěma nemocnými dětmi. Maminka chce vstoupit 
do Společnosti a prosí o zaslání publikace. 
Ve stejném roce oslovují Společnost také manželé 
Noskovi z Opavy. Mají osmiletou holčičku Moničku, 
rovněž s MPS III. Obě rodiny dostaly kontakt
od doc. Zemana z pražského metabolického centra.

1998

◄  Nanynka Říhová a asistentka Zuzka Hudcová, jinak také výborná tanečnice
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PŘÍBĚH RODINY ŠIKULOVÝCH

1998

ČLOVĚK NEPOTŘEBUJE PENÍZE, 
ABY BYL BOHATÝ

Když jsem dostala Pepu, bylo mu devět měsíců. Já měla 
v té době 47 let, manžel o třicet víc. Můj syn, otec Pe-

pana, žil i se ženou v Řecku. Snacha od něj i dítěte utekla, 
když bylo malému osm měsíců. Vzala si pas a peníze, 
děcko tam nechala a zmizela. Syn čekal, ale když se nevra-
cela, jeli jsme pro chlapečka až na Peloponés do Argosu. 
Manžel byl důchodce a já jsem v Luhačovicích podnikala. 
Dítě jsme přivezli domů v roce 1993, zrovna na Mikuláše. 
Tím okamžikem, co jsem ho dostala do náruče, se mi 
otočil život o 180 stupňů. Prodávat, domácnost, vaření 
a malé dítě. Když Pepanovi rostly zoubky, nespala jsem, 
přes den jsem pak pracovala. Manžel mi moc nepomohl, 
říkal: vzala sis děcko, tak dělej. Když měl Pepan rok, dá-
vala jsem ho do jesliček. Jeho matka ani její rodina, která 
bydlí deset kilometrů od Luhačovic a věděla, že máme je-
jich chlapečka, nikdo o dítě neměl zájem. Nemohla jsem 
pochopit, že matka se vůbec nezajímá, kde má dítě a co 
se s ním děje. Nakonec se rozvedli a ona dítě nechtěla. 
Prý ho nemůže mít doma a babička se dobře stará, tak 
souhlasila, abych se starala dál. Alimenty platila jen čtyři 
sta korun za měsíc. Ale občas ho aspoň přišla navštívit.

Když neumřel do tří let, budeme čekat do deseti
Když měl Pepa přes dva roky, postupně jsem přicháze-
la na to, že s ním něco není v pořádku. Upozorňovala 
jsem na to paní doktorku, ale ta říkala, že počkáme, až 

bude mít tři. A tím začalo naše drama. Prohlídky v Brně, 
a v Praze na klinice vyřčený ortel: mukopolysacharidóza, 
těžká forma. „Když neumřel do tří let, budeme čekat 
do deseti.“ Když jsem to slyšela, jako bych dostala palicí 
po hlavě. Ale pan docent Zeman mi řekl, že dítě si má 
užít života, co může. Že mu zůstanou ostrůvky v hlavě 
a bude si to pěkné pamatovat.

Matku Pepana jsem prosila, jestli by si ho občas na ví-
kendy nevzala domů, abychom si s manželem trochu 
odpočinuli. Ona však odmítla, jak mi pak řekla sociální 
pracovnice. Sociálka se jí ptala, co by dělala, kdyby se se 
mnou něco stalo. Odpověděla, že dítě nechce a dala by 
ho do ústavu. Od té doby už nepřišla ani na Vánoce nebo 
Pepanovy narozeniny. Syn byl stále v cizině, a i kdyby 
byl doma, stejně bych nemohla nechat dítě cizí ženské. 
Ani zdravé děti to někdy nemají lehké, natož postižené.

Slíbila jsem, že ho neopustím.
Tím spíš, když onemocněl…
Zůstala jsem na všechno sama. Kolikrát jsem padala, jak 
se říká, na hubu. Když jsem se ale podívala do chlapečko-
vých krásných hlubokých modrých očí, když na mě volal 
maminko nebo babičko, když se chtěl mazlit nebo mě 
hladil a vracel mi tak lásku, došlo mi, že to je to nejlepší, 
co mě mohlo potkat. 

◄ Do Pepanových dvou let neměla Jana Šikulová žádné podezření…

Dimitrij „Pepánek“ Šikula (MPS II)
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Ještě když jsme nevěděli, že je nemocný, slíbila jsem mu, 
že ho nikdy neopustím, tím spíš, když byl postižený.

Bydlím v Luhačovicích, v menším lázeňském městečku. 
Měli jsme štěstí, že Pepan mohl chodit do školky, kde měl 
svého asistenta a kde ho měli všichni rádi. Chodili jsme 
na lázeňské koncerty a účastnili se všech akcí pro děti. 
Dvakrát jsme s Pepanem byli i u moře v Řecku. Snažila 
jsem se, abychom žili naplno.

Bylo to však stále náročnější. Domácnost, starý nemocný 
manžel, snídaně, obědy, teplé večeře, nákupy, vycházky. 
Večer koupání, uspávání. Před půlnocí vstát, dát si kávu 
a začít nádobí, žehlení. Utahaná jako kůň jsem chodila 
spát ve dvě v noci a ráno v sedm zase vstávala. Podni-
kání jsem nakonec musela nechat. Měli jsme sice málo 
peněz, ale zdraví má člověk jedno, a já měla velký úkol. 

Manžela a Pepánka. I když máme velkou rodinu, která 
k nám dost často a ráda jezdila, tak co zjistili, že Pepan 
je postižený, jezdit přestali. Kromě syna o nás všichni 
přestali mít zájem.

Měli jsme s Pepanem štěstí, 
že existuje Společnost pro MPS
Pan docent Zeman nám při první návštěvě na klinice do-
poručil pana Michalíka a Společnost pro MPS v Olomou-
ci. Hned jsem mu volala, že se do Společnosti hlásíme. 

Za pár dní pan Michalík poslal Dění aneb co je nového... 
i k nám a napsal: „Před několika desítkami minut jsem 
měl další telefonický hovor z těch, které jsou tak zvláštní. 
Zvláštní, protože se jimi setkávám s dalším osudem, který 
provází, bude provázet mukopolysacharidóza. Do našeho 
společenství přibyla další rodina. Malý Dimitrij má tři 
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roky a je nemocný MPS II. typu. Je krásné, že má vedle 
sebe babičku, která se o něj vynikajícím způsobem stará. 
Tedy je za nás všechny vítám do naší Společnosti.“

Když toto uvítání čtu, neubráním se slzám. Měli jsme 
s Pepanem veliké štěstí, že tato Společnost je, že jsme 
mohli být její součástí, že jsme měli pana Michalíka a vý-
borné rodiny. Všichni jsme se rádi vídali, měli si toho 
hodně co povídat, odpočinuli si od všedních starostí. 
Když jsme se sešli, měli jsme program pro děti, návštěvy 
zoo, hokej v Plzni, táborák, v létě koupání, jízdu na ko-
ních, karneval v maskách, prohlídku zámku nebo natáče-
ní televize. To všechno byly obrovské zážitky. Společnost 
byla a dodnes je moje velká rodina.

Pepan zemřel v patnácti letech. Stalo se to doma, v noci, 
ve spánku. Když jsem se ráno probudila, vypadal, jako by 

spal. Byl pořád tak hezký! Jeho urnu mám stále doma, 
abych si s ním mohla povídat. Možná, že patnáct let se 
zdá jako zrníčko z celého života. Pro mě však znamená 
mnoho. Zjistila jsem, že člověk nemusí mít spoustu pe-
něz, aby byl bohatý. Mně stačilo, že jsem měla vnoučka, 
pro kterého jsem byla všechno na světě.

Jana Šikulová

1. Šikulovi si Pepana odvezli z Řecka, když mu bylo 9 měsíců
2. Oslava prvních narozenin doma u babičky
3. Šikulovi několikrát vzali vnuka do Řecka k moři
4. Pepanovo vlastní jméno bylo Dimitrij. Nikdo mu tak ale neříkal
5. Pepan s babičkou užívali života. Nevynechali ani maškarní bál
6.  Pepan se svým věrným přítelem – psem Césarem
7. Pepanovy čtrnácté narozeniny. Dort nikdy nesměl chybět
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SETKÁNÍ BEZ ASISTENTŮ?
DNES UŽ NEMOŽNÉ!

Mohli by si klidně říkat Nepostradatelní. Bez asistentů, kteří každý rok jezdí jako dobrovolníci na spo-
lečné akce rodin dětí nemocných mukopolysacharidózou, by národní setkání nebyla tím, čím jsou: 

příležitostí vydechnout. Právě asistenti umožňují rodičům žít aspoň pár dnů po sobě jako ostatní lidé. Bez 
permanentní pohotovosti.

Nejčastěji jsou to studenti olomoucké univerzity – hlav-
ně posluchačky oboru speciální pedagogika – kdo s dět-
mi tráví volný čas, zatímco rodiče sedí na přednáškách 
odborníků nebo prostě jen u  skleničky vína s  přáteli. 
Za  dvacet let existence prošly Společností pro muko-
polysacharidosu už desítky dobrovolníků. Pro mnohé 
z  nich se nepostradatelnými staly děti, které dostali 
na starosti. Na setkáních vznikla řada velkých přátelství.

Příběh první: Jana a Jirka
Třeba Jana Kasáčková (dříve Behancová) si už neumí 
představit léto bez Jirky Štola. Po celý rok je v kontaktu 
s jeho maminkou a kromě národního setkání se s rodi-
nou potkává i o prázdninách. Za Jirkou cestuje z Uher-
ského Hradiště, kde bydlí, až do Mostu. „Když jsem Jir-
ku poznala, byly mu tři roky. Dnes už má osm a můžu 
říct, že je součástí mého života,“ tvrdí Jana.

O možnosti jet na národní setkání rodin coby asistent-
ka se dozvěděla ještě jako studentka olomoucké Univer-
zity Palackého. I když její specializací byla speciální pe-

◄ Honza Moravec s asistentkou Věrou Andrlovou

dagogika, o mukopolysacharidóze nevěděla nic víc, než 
prozrazovaly internetové stránky Společnosti pro MPS. 
„I pro paní Štolovou to tehdy bylo první setkání. Ona 
ani já jsme netušily, co nás čeká,“ vzpomíná na  první 
kontakt Jana. Dnes už posluchačka doktorandského 
studia přiznává, že začátky nebyly vůbec jednoduché. 
„Jiřík měl v té době zrovna virózu. Když maminka ode-
šla a já s ním zůstala na pokoji sama, dostal hrozný ka-
šel. Měla jsem šílený strach, že se dusí. Nakonec jsem 
všechno zvládla, ale bez zastírání – po třech dnech jsem 
byla vyčerpaná,“ líčí Jana. 

Ne všichni asistenti se po první zkušenosti s mukopo-
lysacharidózou na  setkání vrátili. „Chvíli trvá, než si 
člověk zvykne na tu koncentraci utrpení. Spousta mých 
kolegyň jela jednou a víckrát už ne,“ potvrzuje Jana.

Jan Michalík: asistenty nám v zahraničí závidí
Na každém národním setkání rodin dětí s mukopolysa-
charidózou se sejde dvacet až třicet dobrovolníků. Záleží 
na počtu dětí i  jejich zdravotním stavu. Některé rodi-
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ny potřebují asistenty dva. „Prvotní inspiraci jsme našli 
v zahraničí. Tamní model byl u nás ale nepoužitelný. 
Například na setkání rodin v rakouském Kitzbühlu, kde 
jsme byli v devadesátých letech, přijely na dvě hodiny 
hlídat ženy z Červeného kříže, odpoledne je pak střídala 
vojenská posádka. To je pro nás nepoužitelné a – pokud 
vím – už to ani v zahraničí nefunguje. V okolních zemích 
asistenty v našem pojetí nemají. A závidí nám!“ říká před-
seda Společnosti pro MPS Jan Michalík.

Příběh druhý: Lenka a Petra
Český model asistentství dává příležitost pro hlubší po-
znání obou stran. Zcela mimořádný vztah se vyvinul na-
příklad mezi asistentkou Lenkou Šmerdovou a Petrou 
Michalíkovou. Znají se už třináct let, od dob, kdy Lenka 
pracovala ve Slunovratu, olomouckém stacionáři, který 
Peťka navštěvovala. „Už ve Slunovratu jsme s Peťkou měly 
specifi cký vztah. Dodnes nevím, proč právě s ní, jsme 
totiž hodně rozdílné. Asi jsme se měly potkat a já jsem 

vděčná, že se naše cesty skutečně propojily,“ bilancuje 
Lenka. Petru jezdí navštěvovat domů nebo do stacionáře 
a pravidelně ji doprovází také na setkání rodin s MPS. 

Několikadenní pobyty mimo domov si Petra a Lenka uží-
vají ještě s další asistentkou a kamarádkou Svatkou jako 
společnou dovolenou. „Já jsem taková holka do lesa, Peťka 
je zase klasický kavárenský typ. Navzájem se ale respek-
tujeme. Ještě se nestalo, že bychom na setkání nevyrazily 
do nejbližší restaurace. Jenom to holt bereme aspoň přes 
louku, když tam zrovna není les,“ směje se Lenka.

Lenka je nenahraditelná také pro rodiče dnes osmadva-
cetileté Peťky. „Staly se z nás výborné kamarádky. Moc 
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mi pomohla v době, kdy byla Peťka mezi životem a smr-
tí,“ vysvětluje maminka Alena Michalíková. Peťka měla 
před několika lety vážné dýchací potíže a několik týdnů 
strávila v nemocnici. Lenka Šmerdová u jejího lůžka ob-
čas střídala rodiče: „Byla jsem ráda, že jsem v té situaci 
mohla být s ní. Bude to znít divně, ale bylo nám tam 
spolu dobře.“

Příběh třetí: Alena a Petr
Pro Lenku a Petru dopadla krize dobře. Dlouholetí asis-
tenti se ale smutným zprávám nevyhnou. 

Součástí života ve společenství lidí kolem MPS jsou bo-
hužel i odchody nemocných dětí. S takovou ztrátou se 
musela vyrovnávat například Alena Majkusová, která 
se dlouhá léta starala o Petra Krále. V roce 2013 zemřel. 
Pro Alenu nečekaně: „Když jsme se loučili na posled-
ním setkání, jeho zdravotní stav nenasvědčoval tomu, 
že už jej neuvidím. Odešel krátce před dalším setkáním. 
Zasáhlo mě to.“ Smutek Alena překonala vzpomínkami 
na to, co všechno s Petrem prožila. Nebylo toho málo, 
doprovázela jej na šesti setkáních. „Když jsme se poznali, 
hrávali jsme spolu karty. Peťa se zajímal, co se píše v no-
vinách, byl to mistr bonmotů. Byl úžasně společenský,“ 
popisuje Alena. 

I ona se k asistentství dostala náhodou, jako studentka 
speciální pedagogiky. Dnes pracuje v olomouckém Stře-
disku rané péče Tamtam, které se věnuje sluchově posti-
ženým dětem. Po smrti Petra ani na chvíli neuvažovala, 
že by přestala na setkání MPS jezdit. Lidi ze Společnosti 
pro MPS už totiž Alena považuje za svou „prázdninovou 
rodinu“.

1. Asistenti a „jejich“ děti. Společné foto ze setkání na Seči v roce 1999
2. „Už asi nedojdeme...“ Děti s asistentkou na výletě
3. Pepan Šikula a Honza Pánek s asistentkami na setkání 
 v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2003
4. Rudko Kamenský ze Slovenska s asistentkou na setkání v roce 1996
5. Asistenti se většinou rekrutují z řad studentů speciální pedagogiky
6. Asistentství se nebrání ani muži. V kočárku Daneček Karásek
7. Peťa Král s asistentkou Alenou, kterou zbožňoval. Na setkání jezdil 

hlavně kvůli ní
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MPS BYLA MOU NEJLEPŠÍ VYSOKOU ŠKOLOU.
NAUČILA MĚ SEŘADIT SI 

ŽIVOTNÍ HODNOTY SPRÁVNĚ

Je mi o dvacet let víc, jsem osmnáct let šťastně vdaná 
a mám tři syny a jednu dceru. Je to tak dlouho, že de-

taily vyvanuly. Ale vzpomínky, které zůstaly, ty jsou jen 
hezké…

Jak se to stalo, že jsem se zrovna já začlenila coby asistent-
ka Peťky k Michalíkovým, to si vážně nevybavím. Prostě 
se jen najednou vidím v jejich domečku. Honza (tehdy 
pro mě pan doktor Michalík), Alena, Honzík a Peťka. 
Z hlídání jsem samozřejmě na poprvé měla obavy, ale 
hned od začátku jsem měla všechny u nich doma ráda. 
Byli vždy přirození, milí a veselí, ale taky hodně unavení 
a ustaraní. A já byla ráda, že mohou alespoň na chvilinku 
odejít a být jen spolu. Zůstávali jsme tak doma já, Hon-
zík a Peťka. Měli jsme nachystanou teplou večeři, Petra 
většinou nějakou svou, a bylo nám hezky. S Peťkou jsem 
si hrála tak, jak to šlo. Hodně jsem zpívala, četla jsem jí, 
ale většinou už byl čas na spaní, a tak jsem bývala zpr-
vu jen večerní hlídač dětí. Někdy dalo větší práci dostat 
do pelíšku Honzíka. Buď jsem se musela učit do školy, 
nebo jsem pročítala sedm brožur o MPS, anebo jsem dří-
mala či sledovala televizi. K těmto večerům se mi vážou 
vzpomínky, jak jsem Michalíkovy obdivovala. A to mi to 
asi ani zdaleka nemohlo všechno docházet.

Sledovat, chránit, hlídat…
A pak tu bylo najednou první setkání MPS. Bylo komor-
nější než ty následující a pro mě asi i „nejrychlejší“, je-
likož Peťka měla své „rychlé a silné“ období. Stále ji mít 
na očích, chránit ji před pádem, nárazem, hlídat věci, 
se kterými chtěla a nemohla házet, venku sledovat, aby 
neběžela tam, kam nemůže… Ale prostředí Honza vždy 
vybíral tak, aby tam bylo kde s dětmi jít a hrát si. A Peťku 
docela bavilo běhat jen tak po hotelových chodbách.

Od druhého setkání se mnou začal jezdit můj současný 
manžel Hynek. Stal se také asistentem. Pamatuji si, jak 
na jedno setkání měla přijet natáčet televize, protože 
Společnost pro MPS byla vybrána do projektu Adventní 
koncerty. Byli jsme někde u přehrady, já se někam zakou-
kala a Peťka se už skoro koupala ve studené vodě. Zachy-
tila jsem ji na poslední chvíli. Když pak „rychlé a silné“ 
období pominulo a bylo vše klidnější, to už jsem s Peťou 
zvládla i hygienu, kterou jinak musela dělat maminka. 

Věřila jsem, že je snad Peťce se mnou dobře a že mě vní-
má. A bylo to tak, protože když jsem pak po čase přišla 
na večerní hlídání, Peťka mě svou řečí uvítala a měla 
veselé oči. Ty si pamatuji dodnes. Měly jsme se rády.

◄ Blanka s Peťkou u koníků na hipoterapii
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Stacionář pro Moničku nás ovlivňuje ještě dnes
Pak najednou pět let uteklo a já přestala být studentkou. 
Kontakt s Michalíkovými ještě nějakou dobu zůstal a vlast-
ně to, co Honza pak na nás vymyslel, ovlivňuje náš život 
dodnes, i když už ne tak zcela s heslem MPS. Rok nebo 
dva po mé promoci psal diplomku i můj manžel. Jako ve-
doucího chtěl Honzu a ten nám s předstíranou výčitkou 
řekl, že Monička, holčička nemocná MPS bydlící v Opa-
vě stejně jako my, nemá žádný stacionář, kam by mohla 
chodit. A tak Hynek začal ve své práci zjišťovat potřebnost 
takového zařízení, názory rodičů, odborníků. Na základě 
této práce byl pak v září 2001 v Opavě otevřen stacionář 
Mraveneček Charity Opava. Manžel se stal jeho vedoucím. 

Také já jsem tam měla pracovat jako speciální pedagog, 
ale ve stejném roce se nám v srpnu narodil první syn. Už 
jsem tam pracovat nikdy nezačala. Učím na CZŠ v Opavě 
a teď jsem na rodičovské dovolené. Paradoxně Monička 
do stacionáře nikdy nenastoupila. Rodiče se rozhodli jinak.

MPS dávala volnému času smysl
Na závěr ještě jedna vzpomínka, která se mi několik let 
po studiích na MPS vybavila. Pro projekt Škola partner-
ství jsme s manželem připravovali přednášku na téma 
rodičovství. Dívali jsme se na rodičovství z různých úhlů 

pohledu: rodičovství jako dar, změna, odpovědnost, se-
lhání, odpuštění, radost, smích… Jeden z odstavců si 
dovolím přepsat: „Jsme vděčni, že jsme, i díky Bohu, těžké 
situace bez vážnějších následků přestáli. Máme ale napří-
klad několik známých, jejichž děti jsou na tom, nebo vlastně 
už i byly, o mnoho jinak. Blančině sestře zemřel osmiletý 
syn na rakovinu. Máme přátele, jejichž tříletého chlapeč-
ka jednoho dne zabila houpačka, a další, jimž se během 
pěti let narodily tři děti a dvě z nich zemřely. Jako studenti 
jsme dělali asistenty dětem nemocným smrtelnou nemocí 
– mukopolysacharidózou. Téměř celý jejich život se rodiče 
připravují i na jejich odchod. Jsou věci, o kterých lze jen tiše 
mlčet. A chceme tedy říci, že rodičovství se může stát velkou 
bolestí, odvahou a statečností.“

Teď, když mám zavzpomínat a příliš si nevzpomínám, 
spíše cítím, že se mi po tom období, kdy nám bylo dopřá-
no být s dětmi s MPS, stýská. Tohle byla ta vysoká škola, 
která učila seřadit si životní hodnoty správně. Dávala 
volnému času smysl. Poznala jsem úžasné děti i  jejich 
skvělé rodiče. Mnoho jsem pochopila a mnohému se 
naučila. A za to všechno mohu jen říci: „Honzo, Ali, moc 
děkuji. Mám vás ráda! A tebe, Peti, nejvíc! 

Blanka Alžběta Závorková

1. Danda se svými asistenty Tamarou a Láďou na setkání v Luhačovicích v r. 1998. Uprostřed Blanka 
2. MPS Luhačovice 1998. Pepan, Peťa a Honzík s Martinem 
3. Adam a Marek Benešovi 
4. Blanka Závorková na výletě se svými dětmi, 2012
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Z KORESPONDENCE

1998

Dopisy reagující na Advetní koncert České televize
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PŘÍBĚH RODINY KYZLINKOVÝCH

1998

KDYŽ JANIČKA UMŘELA,
BYL TO PRO MĚ ŠOK

V pouhých sedmi letech odešla v červnu 1998 Janička 
Kyzlinková. Dívenka s neuvěřitelně velkýma očima 

prodělala sérii zápalů plic. Zemřela v sanitce, takřka před 
očima svých rodičů. Seděli totiž v autě, jímž doprovázeli 
svou dceru do nemocnice. I po šestnácti letech je pro 
Janiččinu maminku bolavé na dceřin krátký život vzpo-
mínat, proto ji zastoupila starší dcera Eva.

Jak máte Janičku zapsanou ve svých vzpomínkách?
Jako sestru, kterou jsem měla ráda a která patří do mého 
života.

Pamatujete si ze svého dětství na její narození?
Velmi málo...

Jak se vyvíjel váš vztah? Byla jste pyšná na to, že máte 
sestru, nebo třeba trochu naštvaná, že to není bratr?
Určitě jsem byla šťastná, že mám sestru. Těšila jsem se, 
že si spolu budeme hrát a že na nic nebudu sama. Že vše 
zvládneme a uděláme spolu.

Bylo vám někdy samotné něco podezřelé 
na jejím zdravotním stavu?
Nikdy mi na jejím zdravotním stavu nepřišlo nic zvláštní-
ho. I když jsme byli poprvé na setkání s MPS, nechápala 
jsem, co je na Janulce tak zvláštního, že tam patří také…

Kdy vám o její nemoci řekli rodiče?
Myslím, že mi o nemoci Janičky nikdy neřekli. Věděla 
jsem jen to, co jsem zaslechla, co říkali ostatním z rodiny, 
přátelům a kamarádům. Se mnou se o nemoci nikdy ne-
bavili. Když jsem byla malá, mrzelo mě to. Ale s odstupem 
času a s přibývajícím věkem jsem to začala chápat.

Vzpomínáte na některé ze setkání Společnosti pro MPS? 
Měla jste mezi dalšími sourozenci nemocných dětí 
nějakého kamaráda?
Dodnes vzpomínám na setkání MPS, vždycky se mi v této 
Společnosti líbilo. Kamarády jsem tam měla a s některý-
mi jsme ve spojení dodnes. Velmi kamarádští byli i asis-
tenti, se kterými jsme si velmi rozuměli.

Nebyla jste někdy naštvaná, že rodiče věnují víc pozornosti 
mladší sestře?
Nikdy jsem neměla pocit, že by se Janičce věnovala po-
zornost více… Jen mě to naučilo větší samostatnosti. 
Když byla třeba maminka s Janičkou v nemocnici a taťka 
za nimi jezdil, musela jsem se učit sama (zhruba ve 2. a 3. 
třídě), popřípadě jít sama k lékaři a podobně.

Když se ohlížíte zpátky, není vám třeba líto některých 
svých reakcí?
Ano, je.

◄ Na křídlech labutí. Janičce je rok a nějaký měsíc

Janička Kyzlinková (MPS I)
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Janička zemřela velmi malá. Byli jste jako rodina na její 
odchod připraveni?
Já osobně jsem na to připravena nebyla, byl to pro mě 
velký šok. Po letech jsem se ale dozvěděla, že rodiče vě-
děli, že to jednoho dne takto dopadne…

Jak moc MPS ovlivnila váš další život?
Ovlivnila hlavně můj pohled na postižené děti. Člověk se 
nemá posmívat nemocným, protože neví, co je potkalo, 
a hlavně, co potká jeho samotného.

Co byste vzkázala nebo spíš poradila dětem, zdravým
sourozencům, kteří dnes prožívají to, co vy před lety?
Ať se mají rádi a užívají každé volné minuty, kterou mů-
žou trávit společně. A starost o nemocné sourozence 
berou jako radost.

1.  Spolu. Obě sestry měly rády vodu. Janička dvouletá, Evě je sedm
2.  Včelka Mája na houpačce. Hřiště v Olomoučanech, 
 kde Kyzlinkovi bydleli, bylo Janiččiným oblíbeným místem
3.  Usměj se, fotím. Janička si ráda hrála s dětským fotoaparátem. Zmáčkla spoušť a z boku vyklouzla plastová fotka
4. Narozeninová. Janička slaví třetí rok. Celá rodina musí být pohromadě
5.  S tatínkem na oblíbené sedačce. Všem se na ní dobře lehávalo, ale přednost vždy měla Janička. Začátek roku 1998
6.  Sestřičkovská. Evě je deset let, Janičce pět
7.  Šesté narozeniny. Janička zbožňovala koně, nechyběli ani na dortu
8.  Maminka a sestra Janičky dnes

PŘÍBĚH RODINY KYZLINKOVÝCH

1998
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NAPSALI O NÁS 

1998
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IV. NÁRODNÍ SETKÁNÍ V LUHAČOVICÍCH

1998
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1.  IV. národní setkání – penzion Sigma, Luhačovice, přednáška prof. Zemana
2.  Po horkém dni teplá večeře
3.  Pepan Šikula s babičkou mají sportovního ducha
4. Na setkáních míváme Vánoce i v červnu
5.  Profesor Zeman nám objasňuje tajemství genetiky
6.  I „zlatý slavík“ Marek Beneš potřebuje občas radu své manažerky – maminky
7. ,,Zastav! Nastupuju!“ Adam Beneš testuje svůj dárek
8.  Rozdávání medailí. Samí vítězové, není poražených

IV. NÁRODNÍ SETKÁNÍ V LUHAČOVICÍCH

1998

109
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ROK VELKÝCH OHLASŮ
A PODPORY VEŘEJNOSTI

1999
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◄  Nanynka Říhová a asistentka Zuzka Hudcová, jinak také výborná tanečnice, na setkání v Krkonoších, 1999.

V ÚNORU
píše Táňa Fischerová dopis Janu Michalíkovi,

ve kterém děkuje za kalendáře (vyrobené z fotek dětí 
s MPS podle vzoru z Rakouska).

Zároveň vyjadřuje podporu, přeje hodně sil
a vše dobré do budoucnosti. Táňa Fischerová

a Jan Michalík se poznali během natáčení 
adventního koncertu. Po jeho odvysílání zůstávají 

v kontaktu a Společnost herečku pravidelně 
informuje o dění. 

V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU
chodí dopisy od lékařů, speciálních pedagogů
a široké veřejnosti a Společnost pro MPS se dostává 
do povědomí. Lidé chtějí informace o nemoci, 
brožury a letáky.

20.–23. KVĚTNA
se koná V. národní setkání rodin v luxusním hotelu 

Arnika, který se nachází uprostřed nádherné 
krkonošské přírody nedaleko Špindlerova Mlýna. 

Společnost má za sebou pět let, která ukázala, 
že s nemocí se dá – a nejenom musí – žít, 

a odhalila neuvěřitelnou sílu a odhodlání všech, 
které potkal tento osud. 

30. ČERVENCE
dostává Společnost neobvyklou žádost o příspěvek

od paní Jany Šikulové. Žena, která se stará
o nemocného vnuka, je v tíživé fi nanční situaci

a potřebuje peníze na pohřeb svého manžela.

30. ZÁŘÍ – 3. ŘÍJNA
se podruhé po roce koná další setkání 
na Sečské přehradě. Rodiny bydlí v příjemném, 
nově zrekonstruovaném penzionu Plynostav. 
Stejně jako před rokem je setkání zejména relaxační, 
opět se hodně sbírají houby. Rodiny soutěží 
v písňovém večeru Zpívá celá rodina. 
Vítězem se stává rodina Říhových.

1999

◄  V. národní setkání v hotelu Arnika ve Špindlerově Mlýně

21. PROSINCE
předseda vlády Miloš Zeman, který je zároveň 

předsedou Vládního výboru pro zdravotně postižené 
občany, píše Společnosti dopis s poděkováním

za celoroční práci.

15. ČERVNA
žádá maminka nemocných dívek Lenka Říhová 
ředitele fi rmy Prodeco Václava Kadluse 
o sponzorský dar na činnost Společnosti. 
V dopise stručně popisuje svůj příběh a zmiňuje 
hlavní poslání Společnosti. I v těžkých chvílích 
se našli rodiče, kteří svůj smutek dokázali přetavit 
v činy, kterými pomáhali ostatním.
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PŘÍBĚH RODINY BENEŠOVÝCH

1999

KDYBY MI NĚKDO TEHDY ŘEKL,
CO ZA TĚCH 18 LET PROŽIJEME,

NEVĚŘILA BYCH MU

Je pondělí 5. května 2014 tři čtvrtě na deset večer. Tak už 
je klid. Kluci usnuli, je slyšet Adamovo hlasité dýchání. 

V pátek doktor na kardiologii říkal, že stav jeho srdce je 
vážný, ale naštěstí se dramaticky nezhoršil. Vloni touhle 
dobou jsme za sebou měli pobyt v nemocnici. Bylo to 
zlé. Čtyři týdny v nemocnici na „kapačkách“ a pak ještě 
doma. Bakteriální endokarditida. Neléčená končí smrtí. 
Když si na to vzpomenu, běhá mi mráz po zádech. Na-
štěstí je to za námi. Adam za ten rok přibral 10 kilo. Už 
není schopen bez opory udělat ani krok. 

Kluci dnes byli takoví spokojení. To se nestává moc čas-
to. Marek se ani moc nemotal a pohmožděná záda ze 
sobotního pádu se mu pěkně hojí. Adam se chvíli za-
bavil prohlížením magazínu s auty a neopakoval stále 
dokola „mami, mami, mamiko, mami take, mami kokaki“ 
(v překladu chci na počítač, pusť mi DVD Rafťáci). Ne-
může se přece každé odpoledne dívat na televizi a sedět 
u počítače. Je to s podivem, že má rozum tříletého dítěte 
a bravurně „serfuje“ na „youtube“ a najde si, co ho baví. 
Když chci mít opravdu chvíli klid, tak mu počítač zapnu. 
Před měsícem dostal silné brýle, což je docela komická 
kombinace se sluchadly. A sluchadla, to je kapitola sama 

o sobě. Od nového roku už měli kluci tři sluchadla roz-
bitá. Oprava – 1 200� Kč. A to jim musí vydržet nejméně 
pět let! Pojišťovna přispívá na jedno sluchadlo za pět let. 
Rozbijí ho za měsíc. Kluci bez nich skoro neslyší. 

Dnes po mně chtěla známá číslo na kožní lékařku. Uvě-
domila jsem si, že jsme u ní dlouho nebyli. Marek má 
docela pěknou kůži. Je to díky těm silnými antibiotikům, 
která bere. I v obličeji se „vyžehlil“. Nebýt toho vytrže-
ného zubu, tak je docela fešák. V srpnu to už budou dva 
roky, kdy se mu infekce z věčně bolavé kůže na nohou 
dostala do kolene. Léčba chirurgů byla neúčinná a Marek 
skončil s vysokými teplotami na poslední chvíli na ope-
račním sále v krajské fakultní nemocnici. Hodně si vytr-
pěl. Tři týdny jsme strávili v nemocnici. Od té doby bere 
antibiotika. Oba kluci mají sníženou imunitu. 

Zítra to bude přesně 18 a půl roku, co s ní žijeme. Teda 
víme o ní. V listopadu 1995, to bylo Markovi 5 let, jsme 
se dozvěděli ten „hnusný ortel“, že oba naši synové (Ada-
movi byli tři roky) trpí vzácnou progresivní metabolickou 
vadou alfa-mannosidosou. Kdyby mi někdo tehdy řekl, 
co za těch 18 let prožijeme, asi bych mu moc nevěřila. 

◄ Kluci s maminkou na setkání v Olomouci v roce 2014

Marek a Adam Benešovi (alfa-mannosidosa)
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V té době byli naši chlapečkové, takové „motorové myši“. 
Všude jich bylo plno. Oproti vrstevníkům byli trochu 
opoždění a měli různé nevelké zdravotní potíže. Hlavně 
Adam trpěl na zápaly plic a byl často nemocný. To, že 
přestanou chodit, nebudou téměř slyšet, bude se jim 
horšit stav srdce, deformovat kostra, špatně okysličovat 
krev, opuchat nohy, budou se vztekat, občas se pokadí 
a počůrají, budou hluční…, a i přesto budou mít radost 
ze života, stále se budou na něco těšit, budu jim dělat 
tlumočníka, protože ostatní jim nebudou rozumět… to 
jsem si ani ve snu nedokázala představit. Tak tedy, máme 
dva mladé dospělé muže ve věku 23 a 21 let. Zatím to 
zvládáme. Chodíme do práce a snažíme se žít „normál-
ně“. Je to ale čím dál tím těžší. Jsme unavení. Naši drazí 
rodiče stárnou a sami nás potřebují. I přesto se nám snaží 
pomáhat, jak jen můžou.   

Anička si ještě čte, měla by už zhasnout. Nestihla jsem 
si s ní dnes ani pořádně popovídat. Anička je naše štěstí. 
V červenci jí bude už 11 let. Na svůj věk je hodně samo-
statná a moc hodná. Bože, jestli jsi, děkujeme za ni! Zdra-
vé dítě je neuvěřitelné štěstí. Měla bych jí věnovat více 
času. Jen jí. Sice se snažím si s ní alespoň na půl hodiny 
večer lehnout. Společně si čteme a povídáme. O čem 
to bylo dnes? O nějakém puberťákovi z Ameriky. Kníž-
ka doplněná spoustou směšných obrázků. Anička moc 
ráda kreslí, tancuje a miluje svého zakrslého králíka Karla 
Snížka a Báru. Naši vlčačku. Vztah s klukama ale nyní 
není nic moc. Chce je vychovávat. „Adame, nemlaskej! 
Mamííí, on krká u jídla a padá mu to z pusy. Marek si 
bryndá na čistou mikinu a snědl mi čokoládového zajíč-
ka…“ Každé ráno mi ale pomáhá vyndávat u stacionáře 
z auta vozíky, odnášet batohy a často se ptá, jestli nechci 

PŘÍBĚH RODINY BENEŠOVÝCH

1999

1. Kluci v dobré náladě. Úlibice, 1999
2. S mladší sestrou Aničkou. 
 Marek i Adam ji mají moc rádi
3. Oblíbené koupání v moři
4. Adam s fi gurínou čarodějnice, 
 kterou pomáhal vyrábět

1

2

3

4
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s něčím pomoct. Když se ráno loučíme, nikdy nezapo-
mene říct: „Ať se ti daří, hezký den!“ a přidá pusu. Paní 
učitelka na třídní schůzce říkala, že si málo věří a měli 
bychom se věnovat jenom jí samotné. Ví, že musíme žít 
s mannosidosou. 

Manžel už také leží. Brzy ráno jede na služební cestu. 
Ještě mu musím vyžehlit košili. Je tak pracovitý! Žije 
pro rodinu. (A taky trochu pro obec, kde je místostaros-
tou.) Díky němu máme pro naši rodinu ideální bydlení. 
Opravil pro nás 100 let starý dům po mých prarodičích 
na vesnici. Bydlíme tu už 15 let. Nemáme ani jeden schod 
a máme velkou zahradu. Kluci obývají celý byt propojený 
s naším. Postupně ho zařizujeme, tak jak se kluků stav 
horší. Loni jsme dělali zábradlí na chodbě. Už bychom 
se bez něj neobešli. 

Příští týden spolu s manželem budeme 24 let. Nebylo to 
vždy jednoduché, ale obstáli jsme. Oba vstáváme ráno 
po páté. Ranní „vypravování“ kluků pro manžela ale není. 
Tak je vyzvedává odpoledne. Kluci jsou od 7 do 16 hodin 
ve všední dny ve stacionáři. Jsou tam spokojení. Chodí 
na rehabilitaci, do bazénu, mají canisterapii a další aktivi-
ty. Milují společnost, návštěvy cirkusů s babičkou a zoo-
logických zahrad. V Čechách jsme byli snad už ve všech. 
Díky klukům jsme poznali spoustu dobrých lidí. Z řad 
asistentek, lékařů, studentů, dobrovolníků a podobně 
„obdarovaných“ rodičů. Ti „praví“ přátelé a příbuzní klu-
ky berou takové, jací jsou. 

Zítra mě čeká v práci náročný den. Je jedenáct večer. Ale-
spoň šest hodin spánku. Jdu spát. Ještě vyžehlit tu košili! 

Iva Benešová

PŘÍBĚH RODINY BENEŠOVÝCH

1999

5.  Celá rodina na dovolené v Chorvatsku
 na Plitvických jezerech
6.  Ve Slušovicích v roce 2010
7.  Plakát na výstavu obrazů Adama Beneše.
 (Více o akci Barviéry na str. 396)
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ROZHOVOR S JANEM MICHALÍKEM O SPONZORSTVÍ

1999

JAN MICHALÍK: 
ZÍSKAT VÝZNAMNÉHO DONÁTORA 

DÁ DNES VELKOU PRÁCI

Bezmála 17 milionů korun vynaložila za dvacet let své existence Společnost pro MPS na podporu dětí. 
Osobní asistenti, pravidelná setkání, konkrétní pomůcky, nic z toho by si Společnost nemohla dovolit, 

nebýt pomoci nadací, velkých i malých fi rem, ale i drobných přispěvatelů. Seznam velkých dárců čítá zhruba 
pětadvacet společností a nadací. Jedinců, kteří na účet Společnosti za poslední dvě dekády poslali nějakou 
částku, je pak na pět set. Nikdo, ani encyklopedicky založený předseda Společnosti pro MPS Jan Michalík, 
si nemůže pamatovat názvy všech fi rem a jména všech lidí. Zato si dobře pamatuje, jak trnitou cestou se 
sponzorství v Česku někdy ubíralo… 

lo to moc často – potřebovala nějakou pomůcku nebo 
asistenci i  naše Peťka. To skoro nešlo. Takže vlastně 
jsme s  manželkou sehnali mnoho milionů pro další 
děti, ale na potřeby Peťky jsem často musel vydělávat. 
Ale to mluvím o  začátcích. Taky se člověk několikrát 
spálil. Potkal namyšlené naboby a rádoby přátele dětí. 
Jeden dosti známý podnikatel mi skoro hodinu vyprávěl 
o  tom, jak si v  New Yorku pronajal vrtulník za  x tisíc 
dolarů a  letěl se podívat na „Ground Zero“ – a potom 
věnoval dětem tři tisíce korun. Ale i  to k  tomu patří. 
Ve světě nemocných také nejsou všichni „akorát“.

Pomohlo vám, že jste vážená osoba z univerzity?
Nevím, jestli jsem vážená osoba… Tím, že člověk působí 
na historické univerzitě, určitě může u někoho působit 
důvěryhodněji. Třeba ano. Kdo ví. V každém případě mi 
nedělá problémy setkávat se s lidmi. Těmi „obyčejnými“ 
i takzvanými VIP.

◄ Jan Michalík přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Je velký rozdíl mezi tím, jak se na sponzorství dívali lidé 
a fi rmy v devadesátých letech a dnes?
Je velký rozdíl ve společenské atmosféře roku 2014 a po-
loviny 90. let. Týká se to i přístupu ke sponzorství, da-
rování. Tehdy bylo vše v  počátcích a  zejména systém 
fi remního darování se rozvíjel. Na  druhé straně – vše 
bylo víc osobnější, snad i  jednodušší. Jak šla léta, při-
bývalo žádostí, potřebných, objevily se i první podvody. 
Dárci začali být logicky opatrnější a vybíravější. Dnes je 
situace v charitativní podpoře hodně vyhrocená. Získat 
donátora – zejména významnějšího a takového, jenž by 
přispíval pravidelně, to je velká práce. Jsou i neziskovky, 
které si na to najímají agentury.

Jak jste se vy osobně cítil, když jste někde žádal o peníze?
Jak kdy. Většinou neutrálně. Naprosto v pohodě tehdy, 
pokud jsem sháněl peníze pro jiné děti. Skoro bych řekl, 
že to mě i bavilo. Problém byl, pokud někdy – a neby-
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Která fi rma byla prvním velkým sponzorem, 
kterého se vám podařilo získat? O jakou šlo částku?
Úplně první dárce byla rakouská Národní společnost 
pro MPS. Tehdy to bylo asi třicet tisíc korun. A to bylo 
v roce 1995 dost. Potom si vzpomínám na fi rmu Linde, 
nakladatelství, které nám věnovalo sto tisíc korun. Ale 
majitel byl z  Rakouska – měl zažitý způsob podpory 
potřebných. Velkou finanční injekcí byl v  roce 1997 
adventní koncert České televize. Obdrželi jsme zhruba 
1,5 milionu korun a hospodařili velmi uvážlivě. Každý 
rok jsme z výtěžku koncertu „dofi nancovávali“ setkání 
i potřeby dětí. A přibývali nadace, velké fi rmy, drobní dárci.
 
Jak se otázka přízně sponzorů vyvíjela v průběhu let? 
Narůstal jejich počet geometrickou řadou, stagnoval,
nebo to bylo jako na houpačce?
Asi to poslední – houpačka. Ono to hodně souviselo, mu-
sím to říct, se situací u nás doma – v rodině. Společnosti 
jsem se mohl věnovat po večerech a nocích. Zejména 
v těžkých obdobích průběhu nemoci Peťky prostě nebyl 

čas a síly. Takže se to projevilo i na schopnosti oslovit 
a získávat sponzory. Občas – ale spíše výjimečně, sehnaly 
sponzora i rodiny ze Společnosti. Třeba paní Stonawská 
našla sponzora, fi rmu z Třince, která nás podporuje už 
víc než sedm let. Ale pomohli i někteří další. V posledních 
třech letech je nejvýznamnějším donátorem Život dětem, 
o. p. s. Paní ředitelka Strnadová se svým týmem odvádí 
neuvěřitelnou spoustu práce.

Znáte osobně všechny drobné dárce? 
A znáte jejich pohnutky k tomu, aby vám třeba měsíčně 
posílali nějakou částku?
Určitě všechny osobně neznám. To nejde. Ale s někte-
rými se známe. Někdy nás podporují i bývalé asistentky, 
tedy děvčata, dnes už mladé paní, které jezdily na se-
tkání a dnes už jsou učitelkami, ředitelkami… Jednou 
jsem třeba přednášel nějaké odborné téma, které ne-
souviselo s mukopolysacharidózou, a na přednášce byl 
i pan ing. Konečný. Nějak si zjistil informace o tom, co 
kromě práce dělám, a od té doby už mnoho let neustále 

1 2
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posílá s manželkou příspěvky. A tak jsme potkali – třeba i jen formou dopisů 
a e-mailů – advokáta z Karviné, majitele fi rmy z Brna, rodinu pěti dětí z Pra-
hy, podnikatele z Poličky, který si o nás přečetl v novinách, studenta z Čes-
kých Budějovic, který fi lm o MPS viděl na internetu v Kanadě, a mohl bych 
pokračovat. Desítky a stovky dobrých lidí. Hodně si vážíme všech. Osobně mě 
hodně dojímá, pokud někdo vydrží podporovat dlouhodobě. Pokud totiž do-
staneme podporu první rok, píšeme děkovný dopis – ten píšeme i v dalších 
letech – ale přece, opakují se témata, poděkování… Pro dárce už to možná není 
„nové a zajímavé“, ale přesto vydrží. To je pro nás hodně cenné a zavazující. 

Kolik peněz vlastně drobní dárci většinou posílají?
Přijde třeba 50 korun. Jeden dárce posílá padesát korun měsíčně už několik let. 
Jiní lidé posílají tři nebo pět set korun. Ale taky tři, pět i dvacet tisíc. Je to velmi
různé. Vděčnost rodin je stej-
ná. Fakt, že si někdo vzpomněl 
a stálo mu za to jít na poštu 
nebo do banky, dnes už vlast-
ně většinou jen na PC a inter-
net, je hodně povzbuzující. 
Společnost pro MPS může 
programy podpory realizovat 
jen díky těmto donátorům.

Předseda Společnosti 
pro mukopolysacharidosu 
Jan Michalík 
je docentem na Ústavu 
speciálněpedagogických studií 
Pedagogické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci. 
Vzděláním je právník a speciální 
pedagog. Odborně se zaměřuje 
na postavení osob se zdravotním 
postižením ve společenském 
a právním systému 
České republiky. Je autorem 
desítek publikací, monografi í, 
učebnic a metodik. 
Je ženatý, má dvě děti. 
Společnost pro MPS založil 
s manželkou Alenou v roce 1994.1.  S manželkou Alenou

 v bývalém sídle ruských carů
 v Petrodvorcích

2.  S dcerou Petrou na kongresu MPS
 ve Vídni

3.  Dopis Táni Fischerové...

4. S Táňou Fischerovou před začátkem 
přenosu adventního koncertu 3

ROZHOVOR S JANEM MICHALÍKEM O SPONZORSTVÍ
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PŘÍBĚH DÁRKYNĚ

1999

KAŽDÝ ÚSMĚV
NA DĚTSKÉ TVÁŘI
JE MALÝ ZÁZRAK,
ŘÍKÁ DÁRKYNĚ

Věrnou a  pravidelnou dárkyni získala Společnost 
pro MPS například v  Barboře Zemanové. O  tom, 

že bude podporovat děti nemocné mukopolysachari-
dózou, v jejím případě rozhodl adventní koncert, který 
na sklonku roku 1997 vysílala Česká televize a který byl 
věnovaný právě rodinám bojujícím s nemocí MPS. 

„V roce, kdy jsem se o Společnosti dozvěděla, jsem do-
končila studia a začala si samostatně vydělávat. Přišlo mi 
správné, když mi nic nechybí, pomoci nějakým způso-
bem těm, kteří takové podmínky jako já nemají. Pak jsem 
viděla reportáž o  Společnosti, která mě velice zaujala. 
Našla jsem příslušnou internetovou stránku, číslo účtu 
a zbytek byl už jednoduchý,“ popisuje Barbora Zemano-
vá. Dnes šestatřicetiletá ekonomka v současné době žije 

v Lucemburku, kde pracuje v Evropské investiční bance. 
Společnost pro MPS není jediná, kterou podporuje, má 
však v  jejím srdci zvláštní místo. „Směs bolesti a  lásky, 
kterou cítím vždy, když si čtu příběhy rodin s nemocný-
mi dětmi, je pro mě velmi emotivní. A  navíc, byli jste 
první!“ vzkazuje lidem ze Společnosti pro MPS. 

Každý měsíc dostává Společnost z účtu Barbory Zema-
nové 1 000 korun. „Ráda bych vyjádřila obdiv všem, kte-
ří velmi statečně bojují s překážkami, jež jim život staví 
do cesty. Musím přiznat, že moje paměť a jména nejsou 
úplně dobří kamarádi, ale se jménem pana docenta Mi-
chalíka jsem nikdy neměla problém. Přeji hodně úspě-
chů na vaší nelehké cestě. Každý úsměv na dětské tváři 
je malý zázrak.“ 

Barbora Zemanová
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Dopis od tehdejšího předsedy vlády České republiky Miloše Zemana
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PŘÍBĚH RODINY ŘÍHOVÝCH

1999

TOHLE JE NÁŠ ŽIVOT
A NEMÁ SMYSL SE PROTI TOMU BOUŘIT

Aleška Říhová se vyvíjela jako každé zdravé dítě. Ve tři 
čtvrtě roku začala mluvit a počáteční krůčky udělala 

v den svých prvních narozenin. Nebylo nic, co by ro-
diče mělo znepokojovat. První slova, písničky, říkanky, 
hry v kostky, stavebnice. Vše zvládala přiměřeně svému 
věku. Druhou zimu se však objevil problém, kterého se 
pěknou řádku let nemohla zbavit. Začala trpět těžkou 
chronickou rýmou, která měla za následek opakované 
záněty středního ucha, což v jednu chvíli způsobilo těž-
kou nedoslýchavost. Nic nepomáhalo. Když už to bylo 
neúnosné, navštívili foniatra. Paní doktorka doporučila 
tzv. stipuly, což jsou laicky řečeno miniaturní trubičky, 
které se na určitou dobu voperují do ušního bubínku, 
aby se střední ucho mohlo díky přístupu vzduchu lépe 
vyhojit. Pomohlo to, dívenčin sluch se zlepšil a vývoj se 
opět vracel k „tabulkovým“ hodnotám.

Aleška je prý nevychovaná a divoká 
a my hledáme něco, co není
Kolem čtvrtého roku začala být Aleška hodně divoká. 
„Měla úžasnou fantazii, hravě složila jakékoliv puzzle 
a obehrávala nás v pexesu,“ vzpomíná maminka Len-
ka Říhová. Dcerka slyšela třikrát básničku „Polámal se 
mraveneček“ a dokázala ji zopakovat. Ze školky se ale 
tehdy množily stížnosti na její divokost, neposlušnost 

a nezvladatelnost. Rodiče tomu nerozuměli. Roztočil se 
kolotoč návštěv u lékařů. Vyšetřovali psychiatři a neuro-
logové, homeopati i léčitelé. Vyzkoušeli mnoho přípravků 
na zklidnění, které se běžně používají při lehké mozkové 
dysfunkci, ale marně. Situace se neustále zhoršovala. 

Říhovi nechápali, jak Aleška mohla prakticky přes noc 
zapomenout, jak se hraje černý Petr, který ji tak bavil. 
A že nedokáže z ničeho nic slézt z palandy. Dívka začala 
zapomínat a přestávala reagovat na pokyny. „To nám bylo 
podezřelé a hledali jsme další odbornou pomoc. Všechny 
závěry byly stejné – Aleška je nevychovaná a divoká a my 
hledáme něco, co není,“ doplnila Lenka Říhová. 

Nejhorší bylo vyrovnat se s tím, že neexistuje 
žádná šance
Paradoxně našli pomoc opět na foniatrii. Paní doktorka 
rodině doporučila ústeckou neurologii – a tam konečně 
dali všechna dosavadní vyšetření dohromady – a závěr 
byl okamžitý. Aleška má poruchu metabolismu a musí 
navštívit docenta Zemana v Praze. Rodiče se zaradovali, 
že to spraví nějaká správná dieta, a plni optimismu jeli 
na „výlet“ do Prahy. Když si je po týdenních testech lékař 
zavolal a začal se vyptávat na bezbariérovost jejich byd-
lení, věděli, že je zle. 

◄ Říhovi – celá rodina pohromadě. Holčičky byly v té době veselé

Aleška a Anna Říhovy (MPS III A)
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V roce 1998 si po nekonečných peripetiích vyslechli or-
tel, který jim zboural všechny naděje, sny a plány do bu-
doucna jako domeček z karet. Tým zkušených lékařů 
Alešce v šesti a půl letech diagnostikoval MPS typ III A. 
Oč větší zažili šok, když zcela nečekaně stejnou nemoc 
stanovili i u mladší Nanynky. Nejhorší podle nich bylo 
vyrovnat se s tím, že neexistuje žádná šance. Život se 
změnil od základů.

Vyráběli závory a odstraňovali vše, 
co mohlo dětem ublížit
Místo přemýšlení o budoucích školních úspěších rodiče 
vymýšleli, jak uzpůsobit byt k životu s čerticí, ve kterou 
se Aleška proměnila. „Drželi jsme se navzájem. Žena je 
moc silná osobnost. Oba jsme učitelé, já jsem učil fyziku 
a matematiku, manželka na prvním stupni. Učitelské 

povolání jsem ale opustil a šel do bankovnictví, kvůli 
penězům. Lenka musela zůstat doma,“ dodal Jindřich 
Říha. Dcerku nic nezastavilo. Všechno, co šlo rozbít, vylít 
či sníst, se muselo třást. Do nekonečna vyráběli závory, 
zámky a opravovali vše, co se opravit ještě dalo, a postup-
ně odstraňovali všechno, co by jí mohlo ublížit. 

Jediné, s čím si rodiče nedokázali poradit, 
byla nespavost
Nanynka věrně napodobovala sestřinu euforii v ničení 
čehokoliv. Jediné, s čím si rodiče nedokázali poradit, byla 
její nespavost. Bylo období, kdy rodiče v noci spali 2 až 3 
hodiny. V této náročné době jim velice pomáhala speciál-
ní škola v Teplicích, kam obě dívky mohly jezdit, a rovněž 
Společnost pro MPS, a to především setkávání s rodinami 
se stejnými problémy. „Ze všeho nejhorší bylo, když se 

1. Maminka s Nanynkou v hotelu Arnika. Holkám to na fotce moc sluší
2. Holčičky bývaly v té době hodně veselé. Chvíli radovat se tak mohli i rodiče
3. Nanynka byla naše malá Pipi Punčochatá, vzpomíná maminka Lenka Říhová
4. Aleščin úsměv nám moc chybí, říkají rodiče

PŘÍBĚH RODINY ŘÍHOVÝCH
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starší dcera přestala smát. Ten úsměv nám moc chyběl,“ 
řekl tatínek. Říhovi se snažili žít současností. Pokud bylo 
venku hezky, brali dcery na procházku, občas jeli na výlet 
a v létě k moři do Chorvatska. Když bylo dívence 12 let, 
přestala chodit a mluvit. Řeč jí zmizela během půl roku. 

Vzpomínky zůstaly jen ty úsměvné, až vtipné
Aleška zemřela 4. prosince 2005 ve třinácti letech. Rodiče 
se s ní rozloučili v rodinném kruhu. Co se týče onoho 
smutného data – bylo to v noci. Dodnes tvrdí, že si ji vzal 
k sobě Mikuláš. „Vzpomínky zůstaly jen ty úsměvné, až 
vtipné. Teď jsme zrovna nedávno v televizi viděli ukáz-
ku z F. L.Věka a vybavila se nám reakce Alešky, když ho 
s oblibou kolem svých 6–7 let sledovala, a nikdo netuší 
proč. Smála se u toho tak, až se zajíkala. Fakt netušíme, 
čím ji pan Brzobohatý dokázal tak pobavit,“ vzpomínala 

Říhová. Také si připomněla její zcela jedinečné výrazy, 
jako například čočková bekačka (žvýkačka), jadodontová 
zmrzlina (jahodová). Chuchuchu – dodnes si přejí u jídla 
tímto způsobem „dobrou chuť“. „Nebo jsme hráli nějakou 
hru, nevím, jestli Aktivity nebo něco podobného, ale měla 
se tam vymýšlet slova na různé hlásky, a když padlo D, 
Aleška vykřikla, to je jasné, D jako dumáky (tak říkala 
gumákům),“ dodala. 

Další úsměvné příběhy přicházely i z dob již těžších, kdy 
ji ovládla její hyperaktivita. „Jako například, když jsme 
vlekli v Tesku nákupní vozík s Aleškou za ruku a ona 
zase cizí nákupní košík s hysterickou paní v závěsu. Nebo 
výpady na lidi se zmrzlinou či platem vajec v ruce – jako 
v grotesce,“ dodala paní Říhová.

PŘÍBĚH RODINY ŘÍHOVÝCH
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5. Aleška v 8 letech v objetí mladší Nanynky
6. Maminka a Aleška. 1. místo v soutěži 

Zpívá celá rodina
7. Aleška přemýšlí ve svém kočárku
8. S „tetou“ studentkou, která 
 pomáhala s hlídáním dětí na setkáních
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Nanynka do poslední chvíle svůj boj nevzdávala
O pět let mladší Anička, které nikdo neřekl jinak než 
Nanynka, zemřela 21. dubna 2014. Bylo jí sedmnáct let. 
Vzpomínky na období, kdy nemoc propukla, byly méně 
veselé. Prodělala opakovaný těžký zápal plic, absolvovala 
tracheostomii i operaci zlomené ruky. Měla od ležení 
křehké kosti. „Svůj boj nevzdávala, a dokonce se pohle-
dem otáčela za hlasem a snad jako by se mi i dívala do očí. 
Tohle je náš život a člověk to bere tak, jak to je, nemá 
smysl se proti tomu bouřit, a kdoví, třeba si tím musíme 
něco splnit…,“ vzpomínala maminka.

V roce 2005 se manželům Říhovým narodil zdravý syn 
Jindřich. „Je to náš dárek, díky kterému jsme neztráceli 
naději ve chvílích nejtěžších a který nám přinášel a přiná-
ší radost ze života. A jak sám tvrdí, je to prostě normální 
kluk.“

(V textu jsou použity citace z časopisu Mladý svět z roku 2006)

PŘÍBĚH RODINY ŘÍHOVÝCH
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Dopis paní Říhové Janu Michalíkovi
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Žádost o sponzorství, kterou v červnu 1999 poslala paní Říhová
Václavu Kadlusovi, řediteli Vítkovice Prodeco, a. s.
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V. NÁRODNÍ SETKÁNÍ VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ

1999

V. NÁRODNÍ SETKÁNÍ
VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ

1. Rok od roku je nás víc
2. Manželé Janečkovi s psycholožkou Ludmilou Vaďurovou v přátelském rozhovoru
3. Maminka Švábová s Haničkou jezdí na ekologický pohon
4. Míša Sednička se raduje z dárku: „Že by tam byl nanukový dort?“
5. I Michalíkovi zvládli výstup na Medvědín
6. Špindlerův Mlýn, hotel Arnika



129129

NAPSALI O NÁS 

1999
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ROK ZMĚN VE FINANCOVÁNÍ 
A PŘÍCHODŮ NOVÝCH RODIN

2000
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V LEDNU
začíná Společnost využívat dotační schéma, 
které funguje až do roku 2007, kdy vstoupil 

v platnost zákon o sociálních službách. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje 

občanské sdružení formou dotace na sociální péči
či služby. „Prakticky to probíhalo tak, 

že do září až října předchozího roku
jsme vypracovali projekt a poté jsme do března 

čekali, jak uspějeme. Obvykle jsme žádali zhruba 
300 tisíc korun a dostali 200 až 250 tisíc na rok,“ 

vysvětluje předseda sdružení Jan Michalík.
Z této dotace Společnost hradí například odměny 

asistentům dětí.  V PRŮBĚH ROKU
poskytuje další dotace také ministerstvo 
zdravotnictví. První je ve výši 44 620 korun. 
Společnost peníze využívá hlavně na část úhrady 
nákladů na setkání (20 až 40 tisíc korun). 
Z dotace je také hrazena nová publikace. 

15. SRPNA – 31. PROSINCE
se Společnost zapojuje do odborných šetření
Ústavu dědičných metabolických poruch VFN
a 1. LF UK. Projekt se nazývá Analýza zdravotních 
postižení dětí a jejich sociálních důsledků.
Jde o první pokus měřit dopady péče na tzv. kvalitu 
života pečujících rodin a dětí. Projekt však nakonec 
nebyl podpořen. Až o deset let později získává Jan 
Michalík projekt Grantové agentury ČR – Kvalita 
života osob pečujících o člena rodiny s těžkým 
zdravotním postižením.

10. ÚNORA
píše rodina Stehlíkova, že její syn Mireček 

má syndrom Niemann-Pick. 
Maminka Jarmila zůstává v domácnosti.

Kuriózní je, že úřady matku nutí, 
aby vozila Mirečka do školy, přestože

je osvobozen od povinné školní docházky.

26.–29. ŘÍJNA
se koná VI. národní setkání v hotelu Zadov

na Šumavě. V rámci setkání pořizuje
rodina Švábova otočnou sedačku do auta.

6. PROSINCE
píše rodina Kloudova. Syn Patrik má MPS III.

2000

◄  VI. národní setkání na Šumavě
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Narodily se mi tři děti: dnes třiadvacetiletý Petr, sedm-
náctiletý Martin a Štěpánek, který měl MPS II, tedy 

syndrom Hunter.

Nejmladší syn přišel na svět v lednu 1998, o měsíc dříve. 
V porodnici jsme si pobyli kvůli silné novorozenecké 
žloutence. Už tam byl Štěpánek jiné miminko, které 
nespalo a vše pozorovalo. Jako batole byl velice hodný 
a soustředěný, zdálo se mi, že bude chytrý a výjimečný. 
V jednom roce však ještě nedělal a neuměl to, co mají 
děti v tomto věku zvládat, jen se plazil po bříšku a odrážel 
se jednou nohou. Říkala jsem doktorce, že má velkou 
hlavu, nezarůstala mu fontanela. Šli jsme na neurologii, 
ale sono mozku bylo prý v pořádku. Cvičili jsme tedy 
Vojtovu metodu.

V roce a třech měsících dostal Štěpa zápal plic. Ve Zlí-
ně mohli přijmout jen samotné dítě, a tak jsem vyřídila 
přijetí do uherskohradišťské nemocnice, abych nemu-
sela přestat kojit. Tam jim hned byl nápadný Štěpánkův 
vzhled, proto znovu provedli sono mozku a následně CT, 
které odhalilo rozsáhlé krvácení do mozku. Po odléčení 
zápalu plic tam neurochirurg Štěpánkovi provedl operaci 
hlavy, při které ji rozřezal od ucha k uchu, odklopil čelní 
kosti, odstranil hematom i blány, kterými byl obrostlý, 
a mozkové blány nařezal tak, aby se utlačený mozek mohl 
rozvinout. Operatér mi říkal, že hematomu bylo čtvrt 
litru! Po dalším CT bylo patrné, že se mozek nezvětšil, 

a tudíž krvácení bylo staré, možná už od porodu, způso-
bené silnou žloutenkou. Řekli mi, že Štěpánek bude mít 
problémy s řečí a udržováním čistoty. Teprve po operaci 
Štěpánek začal chodit. Kamarádka, která nás přišla na-
vštívit, mě utěšovala, že už máme nejhorší za sebou, že 
už to bude jen dobré. Jak se mýlila!

Na transplantaci už bylo pozdě
Později jsme zase byli v nemocnici se zánětem průdušek 
a já jsem už pro jistotu lékaře upozorňovala na všechno, 
co se mi nezdálo být v pořádku. Asi i proto poslali Ště-
pánkovu moč do Olomouce na metabolické vyšetření. 
Výsledkem bylo pozvání na konzultaci. Při odchodu ze 
zlínské nemocnice jsem si přečetla v propouštěcí zprávě 
novou diagnózu: mukopolysacharidóza n. s. Proto jsem 
se ještě ve dveřích vrátila a ptala se, o jakou chorobu se 
jedná. Nikdo mi to nechtěl říct, všichni se vymlouvali. 
Až ošetřující lékařka mi sdělila, že to ve škole probírali 
jen okrajově, že si to nepamatuje, a poslala mne do lé-
kařské knihovny. Tam se mnou další den jednali velmi 
vyhýbavě. Po pár dnech se mi aspoň něco podařilo zjistit 
z lékařských časopisů. Asi po týdnu, při kontrole u dětské 
lékařky, jsem se ptala, co to je za nemoc a kolika let se 
takto postižené děti dožívají. Odpověděla, že někdo umře 
jako miminko, a když jsem chtěla znát maximální věk, 
řekla: „Do dvaceti let…“ Velice si vážím toho, že mi sdělila 
vše, i to hrozné, po pravdě, nevyhýbala se a nevymlouvala. 
Měla sílu unést těch pár slz, které mi stékaly po tvářích. 

I TAK SE DALO HEZKY ŽÍT...
Štěpánek Šerý (MPS II)

PŘÍBĚH RODINY ŠERÝCH

◄ Věčně usměvaný Štěpánek
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Zvláštní bylo, že manžel na ten strašný verdikt nijak ne-
rea goval – jako bych nic neřekla. Následovalo osmimě-
síční ambulantní vyšetřování v Olomouci. 

Skoro od začátku jsem měla zjištěno, že existuje mož-
nost transplantace kostní dřeně a upínala jsem se k ní. 
Zbývalo určit typ MPS, kterou Štěpánek trpí, neboť se 
transplantace provádí jen u některých typů nemoci. A to 
právě olomouckému lékaři trvalo osm měsíců. To už měl 
Štěpánek dva roky a tři měsíce, když mu byl enzyma-
tickým vyšetřením zjištěn Syndrom Hunter – MPS II. 
Na transplantaci bylo pozdě, provádí se jen do dvou let 
věku dítěte! Nepomohl už ani doc. Zeman, na kterého 
jsem se tenkrát obrátila do Prahy. Ale zkontaktoval mne 
s dr. Michalíkem – vedoucím Společnosti pro MPS, a tak 
jsme začali jezdit na setkání.

Syn mluvil hodně a rád svou „štěpánkovštinou“
Úlevou bylo, když dětská lékařka Štěpánkovi nasadila 
léky na alergii, tím ustaly naše opakované hospitalizace 
v nemocnici. Na doporučení neurochirurga jsme jezdili 
do rehabilitačních lázní v Klimkovicích. Docházeli jsme 
na vyučování metodou Portage ke speciální pedagožce.
Se stacionáři nemám dobré zkušenosti. Štěpánek přibliž-
ně v osmi letech a asi jen půl roku pravidelně docházel 
do jednoho zařízení na čtyři hodiny denně. S manželem 
jsme fungovali naplno a jak se říká „táhli za jeden provaz“. 

Nicméně poznenáhlu začal mít i můj manžel problé-
my. Choval se nevypočitatelně, nebezpečně, začali jsme 
z něho s dětmi mít strach. Přibližně v roce 2003 jsme se 
rozvedli a já jsem pocítila velkou úlevu. Velmi dlouho se 
vše točilo jen kolem něho, děti šly stranou a už to bylo pro 
všechny neúnosné. Následující roky jsme žili tak nějak 
„normálně“. Štěpánek mluvil hodně a rád svojí „štěpán-

PŘÍBĚH RODINY ŠERÝCH

2000

1. Malý Štěpánek a sedmikrásky 
2.  Hrdí bratři. Nejstarší Petr (1991), o čtyři roky mladší Martin a Štěpánek, který se narodil v roce 1998 
3.  Štěpánek po první operaci hlavy
4. Rodina Šerých s babičkou, která byla velkou oporou
5. Rok 2001. Tři bratři pod jedním deštníkem
6. Martinovy čtvrté narozeniny. I Štěpánek měl hrozně rád dorty 
7. Štěpánkovi je šest let – slavnostní fotografi e z fotoateliéru

1

2

3 4
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kovštinou“. I když jsme kdysi slavili nočníkové úspěchy, 
postupně jsme to vzdali a Štěpa používal pleny. Byl jak 
„demoliční četa“ a museli jsme v bytě mít nejrůznější vy-
chytávky, zajišťovadla, omezovadla a zbržďovadla, které 
manžel jako domácí kutil kvůli Štěpovi vyrobil. Říkávala 
jsem si, že jednou budu ráda, že byl tak živý. 

Kdysi jsem počítala, kolik měl Štěpa narkóz. Dobrala jsem 
se čísla 30 a poté jsem to přestala počítat. 

Rok 2009 byl ve znamení zápasu o dech
Žili jsme v zaběhaných kolejích až do prosince 2008. To 
Štěpánek začal mít problémy při chůzi, jakoby závratě, 
či spíš poruchy rovnováhy. Tím začaly opakované kas-
kadérské jízdy záchrankami. Lékaři zlínské nemocnice 
nás poslali rovnou do Prahy, kde Štěpánka čekala ope-
race hlavy – zavedení shuntu. Ta ale nakonec nemohla 
proběhnout, protože začal být dušný. Jeli jsme domů se 

zajišťovacími léky na Vánoce a každý druhý den jsme 
docházeli do nemocnice na kontrolu krve.

V lednu 2009 měl Štěpánek stav podobný astmatické-
mu záchvatu. Použila jsem spreje, seděli jsme opako-
vaně venku v  chladu. Nakonec jsem musela volat 155. 
Skončili jsme na ARO v Brně. Zde se přišlo na to, že Ště-
pánek přestával dýchat kvůli přemnoženým kvasinkám. 
Byl několik dnů v umělém spánku, napojený na plicní 
ventilátor. Vždy jsem u něho seděla a držela ho za ruku 
od 10 do 18 hodin (jak tam měli rozvrh pro rodiče). Při 
této hospitalizaci mu byla provedena i  operace hlavy, 
kdy mu byl zaveden shunt na  odvod mozkomíšního 
moku. Po  probuzení a  extubaci byl Štěpán úplný „le-
žák“. Nejenže nedokázal chodit, ale nedokázal ani sedět 
a přestal používat ruce! Vše jsme ale docvičili a znovu 
se to naučil. Jen rovnováha zůstala v nepořádku. Mohl 
chodit, jen když jsem ho vedla za ruce. 

PŘÍBĚH RODINY ŠERÝCH
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V červenci nahlas promluvil naposledy 
V dubnu 2009, právě když jsme babičce popřáli k naroze-
ninám, Štěpánek znovu a tentokrát úplně přestal dýchat. 
Záchranáři mu píchli adrenalin, aby se srdce nezastavilo. 
Znovu ARO v Brně a zase ty kvasinky. Kvůli intubaci ztratil 
hlas, ale asi po měsíci se mu vrátil. V červnu jsme potřetí 
skončili na ARO v Brně. Ale to už bylo neveselé. Přestože 
stačilo odléčit kvasinky, Štěpánek měl v mnohém smůlu. 
Nakazil se tu bakterií Klebsiella pneumoniae a kvůli tomu 
mu byla v červenci 2009 udělána tracheostomie. Bylo to 
5. července, kdy Štěpánek naposledy mluvil – ve chvíli, kdy 
mu působením kyslíku polevil popelavý odstín tváře a jeli 
jsme s postelí po chodbě. Z vděčnosti, že může dýchat 
s kyslíkem, se zájmem komentoval to, že se veze. 

Když se po operaci probral, dlouho se nemohl vyrovnat 
s tím, co mu „udělali“. Nejenže přišel o možnost vyjad-

řovat se hlasem, nemohl vnímat vůně, ale ztratil i schop-
nost usmívat se. Bylo mi smutno po jeho hlasitém srdeč-
ném smíchu. Také mi nikdo neřekl, že po tracheostomii 
bude rodič potřebovat zhruba deset tisíc korun na vše 
potřebné, počínaje pětitisícovým doplatkem na baterio-
vou odsávačku…

Bylo pro mne velice těžké se s tím vším vyrovnat. Domů 
jsem si Štěpánka brala ve velmi zuboženém stavu – vy-
padal jako dítě z koncentráku. Ztratil téměř všechnu 
svalovinu, dokonce i hýždě. Stále jsem si ale opakovala: 
„Hlavně že žije.“

Když se dítě dusí na rušné křižovatce…
V srpnu 2009 si Štěpánek doma vytáhl tracheostomickou 
kanylu. Ještěže jsem byla u něho. I tak mi dlouho trvalo, 
než jsem pochopila, co se stalo, neboť mu kanyla stále 

PŘÍBĚH RODINY ŠERÝCH
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18.  Štěpánkovy ruce. Stejnou skladbu rukou má ve znaku i Společnost pro MPS 
19.  Rok 2004 a šestiletý Štěpán s maminkou 
10.  Když se Štěpánek usmál, „roztávali“ všichni okolo



137

trčela z krku a nebylo vidět, že do těla nezasahuje. Nikdy 
nebyl tak modrý. Jen dvakrát převrátil oči „v sloup“ a už 
se nehýbal. Petr dostal šok, ale ještě byl schopen vyto-
čit 155. Mně se podařilo instinktivně nasoukat kanylu 
zpět, rozdýchávala jsem ho ambuvakem a podle instrukcí 
operátorky jsem prováděla masáž srdce. Štěpánka se mi 
podařilo natolik oživit, že při příjezdu záchranářů měl 
saturaci 77 (obsah kyslíku v krvi) a promodrání polevilo. 
Oni pak pokračovali stejně a přidali kyslík. Do nemocni-
ce jsme tentokrát nemuseli, vše dobře dopadlo.

PŘÍBĚH RODINY ŠERÝCH
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Zanedlouho se situace s vytáhnutou kanylou opakova-
la. Vezla jsem Štěpánka k doktorce, když si v rušné kři-
žovatce uvolnil uvázané ruce a vytáhl kanylu. Za křižo-
vatkou jsem zastavila, oběhla auto, Štěpána vytrhla ze 
sedačky a  hodila na  chodník. Hlavu jsem mu spustila 
přes obrubník a  kanylu nasoukala do  krku. Tentokrát 
se už tolik nepřidusil jako prvně. Ale chodci byli šokova-
ní, chtěli pomáhat, chtěli volat záchranku. Dlouho jsem 
byla z těch hrozných okamžiků rozklepaná a neschopná 
souvisle mluvit…

11 12

14

11.  S opicí, která vydávala zvuky. Vykládala hlavně v noci...
12.  Osmiletý Štěpánek pózuje panu fotografovi
13.  Společná fotka k maminčiným 40. narozeninám. 
 Štěpánkovi je devět let



138

Měli jsme „ručičkovou“ řeč
V září 2009 jsme museli do nemocnice znovu, na vope-
rování žaludeční sondy, neboť jsem Štěpánkovi odsávala 
z plic kousky potravy. A tak přišel o možnost vychutnávat 
jídlo. Bylo to smutné, vždyť z čeho se ještě mohl těšit… 

Chci vás povzbudit. I tak se dalo hezky žít. Společný čas 
byl pro nás vzácnější, my jsme si byli vzácnější. Štěpánek 
mne začal krásně a jemně hladívat po tváři, po vlasech. 
Měli jsme spolu „ručičkovou řeč“. Ta spočívala v tom, 
že on mi vždy nastavil pravou ruku a očekával, že já mu 
podám svoji a trochu mu ji promnu – pohladím. Bylo to 
stejné jako „povídání si“, jen my to dělali rukama, i když 
já k tomu přidávala i slova.

Štěpánek byl jedinečné, neopakovatelné dítě. Byl veli-
ce milý, citlivý, vděčný, trpělivý a spokojený. Byl veselý 
a radostný, uměl odpouštět. A co všechno vydržel, to 
by málokdo dokázal. Byl to nesmírně statečný človíček. 
Mnozí by si z něho mohli vzít příklad. Štěpánek 6. března 
2012 odešel z náruče naší do náruče Boží tak, jak jsem se 
modlívala – doma ve spánku. Bylo mu 14 let.

Lenka Šerá

15

16

17

18

19

15. Štěpánek s Pepčou Mlynárem, který má také MPS II. Rok 2005
16. Doma s maminkou. Štěpánkovi je dvanáct let
17.  Cesta „rychlou“ na ARO v Brně. Leden 2009 
18. 23. ledna 2009 lékaři voperovali Štěpánkovi shunt
19. JIP v nemocnici v Brně. Maminka se snaží být stále u syna
20.  Po operaci na JIP v Brně
21. Bomba s kyslíkem, cévky, odsávačka, pinzety… 
 Nezbytné vybavení, které měla paní Šerá doma, 
 aby Štěpánek nemusel do nemocnice
22. Štěpánek v posteli se svou věrnou kamarádkou panenkou.
 Miloval, když ji maminka převlékla

PŘÍBĚH RODINY ŠERÝCH
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P. S.: Článek o naší rodině jsem psala tak, abych ostatní ro-
diny, které mají děti s touto nemocí, nevystrašila. Ve skuteč-
nosti je vše daleko těžší, dramatičtější a smutnější. Kdybych 
popisovala citové zápasy a úzkosti, které náš každodenní 
život provázely, byly by to řádky k nečtení. Já osobně bych 
to všechno nezvládla, nebýt mé obětavé maminky, která 
nás opustila dva roky před Štěpánkem, a nebýt také víry. 
Bůh není ten, kdo nemoc způsobil. Netrestá rodiče nemocí 
dítěte, ale je připraven soucitnou láskou nám být neustále 
ku pomoci v každé, i tak těžké situaci našeho života. 

I mně Pán Bůh bohatě vynahradil to neštěstí, kterým posti-
žení Štěpánka bylo. Dopustil u syna nemoc, kvůli níž zůstal 
maličký, a já, která mám problémy s páteří, jsem ho i bez-
mocného ještě dokázala unést. Díky setkáním Společnosti 
pro MPS jsme měli „dovolené“, dostali jsme auto, já jsem se 

s ním naučila jezdit a ve Společnosti jsem našla přátele, které 
bych jinak nepoznala.

Postižené děti jsou daň, kterou platíme civilizaci, za to, že 
se všichni máme dobře. Nemocné děti odnesly za  nás to, 
kolik škodlivin je ve vodě i vzduchu. Vozíme si zadky v au-
tech, jíme superkonzervanty, éčka, barviva a stabilizátory, 
žijeme uprostřed jaderného záření. Naše těla jsou všelijak 
otravována zvenčí i zevnitř, a tak jsou poškozovány záro-
dečné buňky člověka. Každé početí je jen sázka do loterie, 
zda dáme život zdravému či nemocnému dítěti. Měli by-
chom všichni vzít za  to odpovědnost a  vytvořit kompen-
zační fond. Apeluji na vládu, aby fi nančně, zákony a všemi 
podpůrnými prostředky plus pochopením (ne pohrdáním) 
pomáhala těm dětem, které neměly takové štěstí, aby se na-
rodily zdravé.
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UTRPENÍ JE NESPRAVEDLIVÉ.
NEVYBÍRÁ SI

Jak radíte a pomáháte rodinám, které za vámi přijdou
s takovými starostmi?
Pomáhám lidem, kteří složili důvěru v  Boha, a  proto 
je mohu povzbuzovat k  víře v  Boží zaslíbení. Vysvět-
lím to na několika úryvcích z Bible: Víme, že těm, kteří 
milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému (Říma-
nům 8:28). Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je 
věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou 
byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví 
i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát (1 Korint-
ským 10:13). Snažím se naplňovat Ježíšovy pokyny: Berte 
na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův 
(Galatským 6:2). Radujte se s radujícími, plačte s plačícími 
(Římanům 12:15). Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale 
opravdovým činem (1 Janův 3:18). 

Jste velkou oporou paní Šeré, které v roce 2012 zemřel
syn Štěpánek. Maminka hledala i v bolesti to dobré. 
Jak jste se potkali? 
Když jsem nastoupil do kazatelské služby ve Zlíně, byla 
paní Šerá součástí místního křesťanského společenství. 
Přirozeně došlo k tomu, že jsme sdíleli život, který byl 
intenzivně poznamenán její péčí o  nemocného syna. 

Péči o něj chápala jako poslání, která přijala od Boha. 
Štěpán byl jejím prostřednictvím v Božích rukou. 

Proč Bůh dopouští utrpení v podobě postižených 
a umírajících dětí?
Touto otázkou se zabývá jedna celá biblická kniha, a to 
kniha Job. Najdeme v ní racionální odpovědi Jobových 
přátel. Ty jsou však v závěru knihy Bohem odmítnuty. 
Pointou knihy je ukázat, že „řízení světa“ je natolik slo-
žitá věc, že člověku nepřísluší kritizovat Boha a sprave-
dlnost jeho rozhodnutí. To jednoduše přesahuje naši 
kapacitu a člověku nezbývá než důvěřovat v Boží cha-
rakter – jeho dobrotu, moudrost a  spravedlnost. Utr-
pení spravedlivého pro nás zůstane tajemstvím. Jestliže 
svět, ve kterém žijeme, je dílem Božím a Bůh je dobrý, 
pak svět, ve kterém žijeme, musíme vnímat jako nejlepší 
z možných světů. K tomu je třeba přidat, že zlo v jakéko-
liv podobě je zaviněno lidmi, ne Bohem, který z defi nice 
nemůže být původcem zlého. Proto se správně ptáme 
na příčinu Božího dopuštění, ne konání. 

Bůh je dobrý a všechny bytosti a věci jím vytvořené byly 
dobré. Jednou z dobrých věcí, které vytvořil, byla svo-

◄ Text v rámečku, který měl nad postelí Štěpánek Šerý

ROZHOVOR S KAZATELEM MARKEM TITĚROU

Lidé, kteří neprožili mukopolysacharidózu, si takový život těžko dovedou představit. Mohou rodiny ne-
mocných dětí litovat, podporovat je slovně i fi nančně, být empatičtí, dlouze naslouchat, ale tím jejich 

pomoc končí. Ti, kdo věří v Boha, mohou vyhledat pomoc kněze…
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bodná vůle bytostí obdařených rozumem a ta už ve své 
podstatě obsahovala možnost zla. Člověk se pro něj 
rozhodl, když odmítl postavení stvořené bytosti a roz-
hodl se žít, jako by Bůh (Stvořitel) nebyl. Bůh člověka 
předem varoval před důsledky takového rozhodnutí: 
přinese smrt, rozklad, a to jak pro něj, tak pro celé stvo-
ření. Když se člověk rozhodl na  toto varování nedbat, 
milující Bůh, který svou lásku nevnucuje, nemohl než 
nechat člověka jít cestou, kterou si zvolil. Vydal stvo-
ření zániku. Dopustil, aby člověk nesl následky svého 
rozhodnutí. Když vidíme utrpení v podobě postižených 
a umírajících dětí, vidíme jeden z důsledků tohoto osu-
dového rozhodnutí. 

Bůh však své stvoření, v čele s člověkem, nepřestal milo-
vat a ve své lásce připravil plán záchrany, který vyvrcho-
lil ve spásné smrti Ježíše Krista. Každý, kdo uvěří v moc 
Ježíšovy smrti očistit jeho viny, může být uveden zpět 
do ztraceného vztahu s Bohem. 

Jak o trápení dětí a nevinných lidí mluví Nový zákon? 
Zmínil bych zejména dva novozákonní texty. V  Luká-
šově evangeliu je zaznamenána otázka, zda ti, na které 

spadla věž v Siloe, byli větší hříšníci než ostatní. Ježíšo-
vou odpovědí je jasné „ne“. Obdobně, když je v  Janově 
evangeliu učedníky tázán, zda slepý od narození si za to 
může sám, či zda jsou na vině jeho rodiče, odmítá spo-
jení postižení s konkrétním hříchem. Jinými slovy, Ježíš 
odmítá princip karmy, princip spravedlivého utrpení, 
které je důsledkem špatných činů. Utrpení je nespraved-
livé, nevybírá si. Současně Bible připouští spojitost mezi 
špatn ým jednáním a nemocí. Nejde však o pravidlo. 

Může bolest člověka změnit k lepšímu? A jeho okolí? 
Prožívají pak lidé hlubší city? 
Určitě ano. To, že označíme utrpení za zlo, neznamená, 
že by Bůh neměl ve své moci zlo použít ke svým dob-
rým záměrům. Teprve životní zkouška nám nastavuje 
zrcadlo a smíme se dozvědět, jací opravdu jsme. Může 
povrchního člověka vést k  větší hloubce. Může člově-
ka naučit vděčnosti za  věci, které považoval za  samo-
zřejmé. Obecně řečeno, utrpení a  bolest mají výchov-
ný charakter. Tento svět nepotřebuje soběstačné, hrdé 
a pyšné jedince, kteří nepotřebují nikoho a nic a také je 
nikdo jiný nezajímá. Tento svět potřebuje lidi pokorné, 
soucitné a obětavé, lidi, kteří umí přijímat a také dávat. 
To samozřejmě platí tehdy, když za smysl našeho bytí 
nepovažujeme prosperitu (izolaci od  veškeré bolesti), 
ale rozvoj lidskosti, jejímž měřítkem je Ježíš. Totéž platí 
i pro lidi v okolí trpícího.

Souvisí taková strašná nemoc s Ježíšovým utrpením?
Vždyť i Boží syn na tomto světě trpěl a nesl svůj kříž.
Souvisí v  tom smyslu, že Bůh svým vtělením vstoupil 
plně do  naší zkušenosti, a  tedy i  do  našeho utrpení. 
Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, 
na které přicházejí zkoušky (Židům 2:18 ). Bůh nám rozu-
mí. Jeho soucit a milosrdenství pramení ze sdílené zku-
šenosti. Žádný jiný bůh není jako on. Vědět, že v něm 
máme Přímluvce, který ví, co prožíváme, je víc než mít 
všechny odpovědi na problém utrpení. 

Marek Titěra s paní Lenkou Šerou, maminkou Štěpánka (MPS II)
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Mgr. Marek Titěra M. Div. 
se narodil v roce 1973 v Brně 
v rodině kazatele. 
Vystudoval Právnickou fakultu 
Masarykovy univerzity 
a Southeastern Baptist 
Theological Seminary 
v Severní Karolíně v USA. 

V roce 1990 byl pokřtěn 
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a pro duchovní službu 
se rozhodl o deset let později. 
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jednoty baptistů ve Zlíně. 
Je ženatý a má dvě děti, 
Kláru a Filipa.

ROZHOVOR S KAZATELEM MARKEM TITĚROU
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Četla jsem názor jednoho duchovního, že „utrpení druhého je naším utrpením, 
ne jeho. Například dítě s Downovým syndromem může být celý život šťastné 
a spokojené, když žije obklopeno rodinou, láskou a péčí. Přesto si mnoho lidí říká,
chudák dítě…“ Mnoho postižených je se svým utrpením vyrovnáno, a my je přesto
litujeme. Je to náš problém?
S uvedeným citátem se ztotožňuji. Připomíná nám, že někteří postižení se jako 
postižení nevnímají. Půjde logicky o lidi, u nichž je nemocí zasaženo právě jejich 
vnímání. Díky tomu docela možná zažívají šťastnější život než některé zdravé 
děti. Lítost je pak nadbytečná. 

Co si myslíte o alternativních metodách? Je známo několik případů, kdy rádoby 
léčitel jen zneužil utrpení lidí. Co byste poradil rodinám, které takovou pomoc 
vyhledají a pak jsou smutné, že to třeba nefunguje? 
Poradil bych jim, aby v těchto sférách pomoc nehledali. Chápu, že milující člo-
věk v touze pomoci udělá cokoliv. Ale profi tování z lidského neštěstí je zavrže-
níhodné. Kdyby nebylo klientů, nebylo by ani šarlatánů. Jako věřící jsem navíc 
přesvědčen, že pokud tito lidé skutečně disponují nadpřirozenou mocí a přitom 
neuctívají Ježíše, konají v moci duchovních sil, které jsou Bohu i člověku nepřá-
telské. Dochází pak k upevňování moci takových sil v životě člověka. 

Znáte někoho, kdo zanevřel na víru poté, co se dozvěděl špatnou diagnózu 
v rodině? Jak to zdůvodnil? A naopak, znáte někoho, kdo uvěřil v Boha po této
těžké zkušenosti? 
Znám pouze situace, kdy vážná diagnóza vedla k posílení víry věřících. Nicmé-
ně jsem si zprostředkovaně vědom, že obě popsané situace – jak zanevření, tak 
uvěření – jsou možné a stávají se. Domnívám se, že zanevření na víru v takové 
situaci odhaluje již existující problém, který vznikl při pokládání základů víry. 
Autentický vztah s Bohem může projít krizí, ale nemůže být ukončen. Pokud jde 
o uvěření, mnozí vydávají svědectví o tom, že se obrátili k Bohu až ve chvíli, kdy 
je kritická životní situace přiměla k přemýšlení nad hlubšími otázkami života. 

V Bibli je řečeno: „…Cokoli jste (ne)udělali pro jednoho z těch nejposlednějších, 
pro mne jste (ne)udělali.“ (srv. Mt 25,40). Je to odpověď na to, že kněží často 
pomáhají tam, kdy už lékaři nevidí v pomoci smysl a raději chtějí utrpení ukončit? 
Ano. Bůh Bible je na prvním místě Bohem slabých a trpících, a proto péče o ně je 
pro Něj srdeční záležitostí. Pomáhat jim znamená naplňovat Boží vůli v oblasti, 
která je pro Něj velmi citlivá. Láska k Bohu a láska k člověku jsou neoddělitelné. 
Lásku k Bohu projevujeme láskou k lidem, které On miluje.
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Navzdory těžkému osudu jsme se stále snažili žít na-
plno a přeměnit každou pěknou chvilku v příjemný 

zážitek a vzpomínku.

Psal se rok 1998. Byl krásný letní den, a  tak jsme se 
rozhodli, že vyrazíme na nějaký menší rodinný výlet. 
Se dvěma dcerkami a benjamínkem Mirečkem. A aby to 
bylo veselejší, přizvali jsme naše kamarády s dcerou. Los 
padl na zámecký park u Průhonic. 

Cesta autem byla úmorná, ale výsledek stál za to. Když 
jsme vešli bránou do zámeckého parku, rozprostřel se 
před námi nádherný pohled. Rododendrony byly právě 
v největším rozkvětu, na rybníčku plavaly labutě a kach-
ny a zvědavě natahovaly krky na návštěvníky. Krásný den 
vylákal k výletům nejen nás, kam se člověk hnul, byla 
hlava na hlavě. Zhruba po hodince a půl nás procházka 
na čerstvém vzduchu zmohla, a tak jsme si našli poklidné 
místečko ve stínu mohutného smrku. 

Všichni jsme měli skvělou náladu. Smáli jsme se, vyprávě-
li jsme si vtipy a přitom se pořádně nakrmili. Samozřejmě 
že ani Mireček nebyl výjimkou. Neustále se usmíval a po-
brukoval si. A najednou a zcela nečekaně se ozvalo hlasitě 
a zřetelně „Ty vole!“. Všichni jsme vyprskli smíchy. Bylo 
příjemné slyšet, že Mireček alespoň ještě něco řekne. 

V tu chvíli šel ovšem kolem postarší pár. A když to paní 
slyšela, začala se rozčilovat a hubovat: „No koukněte se 
na toho parchanta, jak je nevychovanej! To snad není 
možný!“ Ani tento komentář nám však náladu nezkazil 
a my jsme si výlet užili až do konce. 

Stehlíkovi

VZPOMÍNKA NA RODINNÝ VÝLET,
KTERÝ SE VYDAŘIL

Mireček Stehlík (Niemann-Pick)

PŘÍBĚH RODINY STEHLÍKOVÝCH

2000

◄ Poslední společné Vánoce

Mireček Stehlík měl nemoc Niemann-Pick. 
Zemřel 10. června 2009. 

Jeho rodiče napsali tuto vzpomínku:

Milovaný Mirečku, nastal tolik obávaný den, o kterém jsme 
věděli několik let, ale věřili jsme v zázrak, který vše změní. 
Bohužel datum 10. června 2009 se nám zapíše do paměti, 
protože si nás navždy opustil. Teď už na nás koukáš z ne-
bíčka, protože nikam jinam nepatříš. Zůstala nám v srd-
cích obrovská díra, která se nikdy nezacelí. Zároveň jsme 
ale rádi, protože víme, že Tě už nic netrápí a nebolí. Posled-
ní období 1,5 měsíce bylo pro Tebe i pro nás velmi bolestivé, 
plné bezmoci a zoufalství. Děkujeme Ti za lásku a pusinky, 
které si uměl dávat jenom Ty… 

Navždy Ti zůstaneme vděční, protože si nám toho za svůj 
krátký pobyt mezi námi dal nesmírně mnoho. Především si 
nám ukázal svět, v němž není zapotřebí ničeho jiného než 
bezmezné lásky. 

Děkujeme, Mirečku, nikdy nezapomeneme a  navždy Tě 
budeme milovat!

� � �
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VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ – ZADOV

2000
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11.  „Základna“ čtyřdenního setkání na Šumavě
12.  Pepan Šikula s babičkou a asistenty se bez míče neobejdou 
13.  Tatínek Beneš, kluci a raději tři asistentky
14.  Hanča Švábová s maminkou nad fotkami z minulých setkání
15.  Ze setkání se Hanička Švábová už vracela ve speciálně upraveném sedadle jejího auta.
  Úprava proběhla během čtyř dnů v nedalekých Strakonicích
16.  Holky Klucké váhají – „Jít na výšlap, nebo na kávu?“
17.  Asistenti a děti v divadelní hře „Polámal se mraveneček“
18.  Hlavní role Iva Sedničková, ve vedlejších rolích Petr Šerý a Marek Beneš
19.  Nabídka hotelu Zadov k uskutečnění podzimního setkání
10.  Takhle vypadala příprava vedoucího asistentů Michala Růžičky.
  Typicky chlapský smysl pro přesnost a pořádek!

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ – ZADOV

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ – ZADOV

2000

9

10
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Z KORESPONDENCE

2000

Pokaždé když do Společnosti přišel dopis od nové rodiny, 
dlouhý a podrobný nebo krátký a úsečný, nastala 

manže lům Michalíkovým „práce“. 
Jak přivítat do společenství, které si nikdo dobrovolně 

nevybral? Jaká slova volit pro první, zpravidla telefonický 
kontakt s maminkou nemocného dítěte? 

Někdo napsal dva dny po návratu od profesora 
Jiřího Zemana, jiný třeba po půl roce. 

Vždy bylo nutné odhadnout, v jaké fázi zvládání šoku
se nová rodina nachází...
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NAPSALI O NÁS

2000

Z mnoha důvodů je stále potřeba připomínat, že na tomto světě
žijí i děti s vážnými problémy. Mukopolysacharidóza pak přináší 

jednu z nejtěžších zkoušek, které moderní doba může přinést. 
Pro rodiny nikdy není lehké vystoupit z anonymity. 

Avšak bez toho, že se Společnost dozví o osudu a utrpení dětí, 
není možno očekávat žádnou podporu
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DOTACE Z MPSV

2000

Na jedné straně osudy dětí. 
Zcela individuální a velmi silné lidské příběhy. 

Na druhé straně „účetnictví, smlouvy, korespondence“. 
I ty jsou pro společenství rodin nezbytné
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Z KORESPONDENCE

2000

Za dvacet let Společnost uzavřela stovky sponzorských smluv, 
bylo napsáno několik tisíc dopisů, v rámci sociálněprávního 

poradenství byly vypracovány žádosti, odvolání, soudní žaloby.
Vše doprovázeno tisíci hodinami telefonických 

i osobních konzultací. 
I to je činnost dobrovolného svépomocného sdružení 

rodin dětí nemocných nevyléčitelnou nemocí
– Společnosti pro MPS
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ROK TELEVIZE,
CEST A MILÝCH SETKÁNÍ

2001
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28. KVĚTNA
Rodiny ze Společnosti pro MPS se účastní

natáčení pořadu „A“ na Nově. 
Rodiče před televizními kamerami vyprávějí 

moderátorce Šárce Kubelkové o životě 
s mukopolysacharidózou. 

Po odvysílání pořadu 
se Společnosti ozývá několik diváků. 

31. KVĚTNA – 3. ČERVNA
se rodiny sjíždějí na víkendový pobyt 
na chatě Stráž v Jablonci n. Jizerou. 
Milá a ochotná Julie Červenková se tam už dvacet let 
stará o zařízení a provozuje ho se svými dětmi.
Bere si na praxi děvčata z „pasťáků“
– výchovných ústavů. Věnuje se jim a dává jim šanci. 
Je to milé setkání… 

15.–18. LISTOPADU
se koná VII. národní setkání v Novém Hrozenkově 
v Beskydech. Rodiny bydlí v hotelu Permoník. 
Rodiče i děti podnikají řadu výletů, 
účastní se sportovního utkání rodin v kuželkách 
a dospělí po večerech debatují s přáteli.

11.–14. ŘÍJNA
jede Jan Michalík s Petruškou

na Národní setkání rodin dětí nemocných MPS 
v Maďarsku. Akce se koná v hotelu Palota

ve městě Lillafűred. Během setkání spolu jednají 
představitelé národních organizací v Polsku, 

Maďarsku, Rakousku a Německu. 
Petruška je oblíbenkyní místní televize 

– dlouhé plavé vlasy moc maďarských dětí nemá.

NA KONCI ROKU
se ke Společnosti pro MPS připojuje

další rodina – Matějkovi. Maminka Veronika žije 
sama se synem Zdeněčkem, který trpí MPS I.

2001

◄  Natáčení pořadu „Áčko“ na Nově
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Míša  se narodil 16. prosince 1992 jako druhé dítě 
po  prvorozené dceři Ivě. Byli jsme šťastní, že 

máme páreček. Bohužel, když byly Míšovi tři roky, léka-
ři nám sdělili krutou zprávu: váš chlapec má MPS – typ 
II. Život se nám otočil o 180 stupňů. V tu chvíli mi byla 
oporou naše pětiletá Ivka, která u  toho byla se mnou 
a řekla: „Neboj, maminko, my to zvládneme.“ Rozplaka-
la jsem se dojetím. 

Nebudu psát, jak mi bylo, jak jsme prožívali dny a roky 
s Míšou, ani jak jsem zůstala po rozvodu s dětmi sama. 
Vzpomenu alespoň na jeden den, kdy – jak jinak – Míša 
opět „zabodoval“. 

Bylo to na  prvním setkání na  Seči. Tam bylo krásně! 
Děti si zařádily, rodiče relaxovali… Večer jsme všichni 
zašli do restaurace v přízemí hotelu. Jak si tak povídáme, 
otevřou se dveře výtahu a  my koukáme, kdo z  dospě-
lých ještě dorazil. Žádný dospělý to však nebyl. Výtahem 
přijel náš Míša v pyžamku a jako správný chlap zamířil 
k baru. Ochotní tatínkové ho vyzvedli na barovou židli 
a s dobrou radou – Míšo, to musíš takto – mu ukázali, 
jak bouchnout do stolu a říct si o pivo. Jak poradili, tak 
se i stalo. Míša bouchl do stolu a řekl – „píjó!“

Jak my jsme se nasmáli! Když přišel barman a  majitel 
hotelu v jedné osobě, nalil Míšovi limču a Míša tam pak 
seděl s námi a pil to své „jako pivo“. 

Rok nato jsme se na ten samý hotel dostali znovu a Míša 
opět navštívil onen bar. Když přišel číšník (zase majitel), 
užasl, že tam opět sedí ten malý usměvavý kluk, a pro-
hlásil: „To je on, ten tady byl už vloni!“ A  tak jsme se 
opět museli smát. 

Míša měl prostě dar každého rozesmát. Ivka častokrát 
říkala: „Jak on to dělá, že vždycky něco dostane?“ Když 
to nebyla oplatka, tak to byl asi tříkilový pytel bonbonů, 
které rozdal všem dětem. Jindy to byl zase plyšový ba-
nán a jiné pozornosti. 

I když to s Míšou nebylo jednoduché, byla jsem vděč-
ná za všechny chvíle, kdy se smál a kdy s Ivkou vyváděli 
různé lotroviny. 

Přestože už Míša není mezi námi († 20. 10. 2005), tak 
pro nás byl, je a navždy zůstane tím malým, usměvavým, 
blonďatým modrookým klukem alias „Mončičákem“. 

Iva Sedničková 

BYLA JSEM VDĚČNÁ ZA KAŽDÝ DEN,
KDY SE MÍŠA SMÁL

Míša Sednička (MPS II)

PŘÍBĚH RODINY SEDNIČKOVÝCH

2001

◄ Míša a jeho neopakovatelný šibalský úsměv
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PŘÍBĚH RODINY SEDNIČKOVÝCH
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PŘÍBĚH RODINY SEDNIČKOVÝCH

2001

9

10

11

11.  Maminka nikdy nezkazí žádnou legraci
12.  Když chvíli vydržíte, bude i koncert
13.  Koníčky mám moc rád
14.  Ve stylovém oblečku se na kole drandí nejlíp
15.  Co mi tam ten Ježíšek asi zabalil?
16.  Žádná práce mi není cizí
17.  Všechno nejlepší, sestřičko!
18.  Míša jako neúnavný pomocník
19.  Sourozenecká. Míša a Iva coby nerozlučná dvojka
10.  Kladivo a majzlík? Žádný problém
11.  U babičky. Pěkně s tou mou sestrou rosteme…
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ZDRAVÍ SOUROZENCI 
POTŘEBUJÍ PRÁVĚ TOLIK LÁSKY A PÉČE,

JAKO DÍTĚ NEMOCNÉ

Co je pro mě nejtěžší?
Že nikdy nebude motorkář?
Ivana Kohoutová z České Lípy má dva syny. Mladší – čty-
řiadvacetiletý Vojtěch – trpí mannosidosou. „Když byli 
malí, bylo to celkem v pohodě. Jirka byl vždycky trochu 
vztekloun a Vojtěch kliďas, tedy relativně. Mně nikdy moc 
hyperaktivní nepřišel, i když po letech na něj známí vzpo-
mínají jako na vrtuli, co si nesedla. Do pěti let nechodil, 
tak se pohyboval po čtyřech, ale nesmírně rychle. Myslím, 
že vztah měli jako běžní sourozenci toho věku, ale jak 
Vojta nechodil, tak se to potom měnilo, nemohl s ním 
běhat, ale zase děsně rychle lezl,“ říká Ivana Kohoutová.

Druhý syn Jirka je o dva roky starší. Vzpomíná, že dětství 
bylo prima. Letní prázdniny prý trávili na chalupě, v Pra-
ze a také jezdili do zahraničí. Máma je milovnicí motorek, 
takže s ní objížděli nejrůznější soutěže. Nemoc Vojty ale 

postupně řadu věcí změnila. „Není to nic jednoduchého, 
teď už s ním nemůžeme všude chodit, zhoršil se, motá 
se a padá, dřív to bylo lepší. Když se mu vybijou baterky 
ve sluchátkách, tak je pěkně nepříjemnej,“ říká Jirka. „Co 
je pro mě nejtěžší? To, že z něj nikdy nebude motorkář? 
Nebudeme spolu nikdy chodit za holkama?“

Předseda Společnosti pro MPS Jan Michalík říká, že zdra-
vé dítě potřebuje právě tolik lásky a pochopení jako dítě 
nemocné. Mělo by a má vědět, že rodiče ho mají právě 
tak rádi jako jeho sourozence. Podle něj platí jednodu-
chá poučka – všeho s mírou. „Zdravý sourozenec nemá 
být ani přehnaně odstrkován, ani mu nemá být cestič-
ka příliš umetána. Je dobré hledat cesty, jak se zdravým 
sourozencem komunikovat, nalézt si čas na jeho potřeby, 
prožitky. Nezapomínat na pochvalu, poděkování,“ doplnil 
Michalík. 

◄ Pro zdatnější děti a rodiče výšlap v Krkonoších

ZDRAVÍ SOUROZENCI

2001

Neudělají bez sebe ani krok. Milují se, podporují, občas se hašteří, perou o hračky nebo si nadávají. Ně-
kolik let je to stejné jako v každé rodině, kde je více sourozenců. Až do chvíle, kdy jim do společného 

života vstoupí zákeřná nemoc, jejíž název neumějí ani vyslovit. Nemoc, která nejbližšímu bratrovi nebo se-
stře postupně bere vše. Přestává si hrát, nechápe smysl jednoduchých vět, neustále jezdí po nemocnicích, 
sám se nenají, a dokonce přestane chodit. Každý příběh jiný – ale v něčem krutě stejný. Zdravý sourozenec 
se stejně jako rodiče setkává s nemilosrdným průběhem nevyléčitelného onemocnění – mukopolysachari-
dózou (MPS).
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Ani mě nenapadlo, že bych 
starost o dvě děti nezvládla
„Věděla jsem, že se musím přizpůsobit nárokům a po-
třebám svých dětí, a ani mě nenapadlo, že bych situaci 
nezvládla. Obrovskou motivací pro mne bylo poskyt-
nout oběma dětem maximum péče, lásky a vytvořit jim 
šťastný domov. Martínek prožíval hyperaktivní období 
a dcerka Věrka byla naštěstí od narození klidná a hod-
ná. Nešlo ani jedno dítě zanedbávat, Martínek potřebo-
val péči a pozornost čtyřiadvacet hodin denně a v péči 
o  zdravou dceru také nepolevíte, poněvadž si uvědo-
mujete, že čas, který byste jí nevěnovala, nelze vrátit,“ 
vzpomíná Helena Mikešová z Prahy. Syn Martin, který 
trpěl mukopolysacharidózou typu III A, Sanfi lippo syn-
dromem, umřel před devatenácti lety. 

Komunikace a  hlavně vzájemná tolerance v  rodině je 
velice důležitá. Často nemoc zasáhne takovým způso-
bem, že je potřeba zvýšené péče také proto, aby děti 
nemocné MPS sourozencům neublížily. „Nejtěžším 
pro mne bylo prožívání štěstí a radosti ze zdravé dcery, 

které střídal pocit beznaděje a bezmoci nad prognózou 
života Martínka. Dalším velmi těžkým momentem byla 
situace, kdy se u Martínka začala projevovat agresivita 
a  autoagresivita, kdy jsme museli hledat nové řešení,“ 
řekla Mikešová. 

Mám štěstí, protože mám báječného bráchu
Martin Pánek z Poděbrad je přesvědčen o tom, že s bra-
trem Honzou mají plnohodnotný vztah jako kterýko-
liv jiný sourozenecký pár na světě. „U bráchy, který je 
samostatný, jsem opravdu nějak nepociťoval, že je jiný. 
Chci tím říct, že jsem nikdy neměl problém se s  jeho 
onemocněním vyrovnávat. Spíš jsem se s tou vyrovna-
ností narodil a vše jsem vstřebával v průběhu mého ži-
vota,“ líčil Martin. Honza má MPS typu VII. 

Podle psycholožky Ivy Mackové je velice důležité, aby 
rodiče hned na  začátku oznámení diagnózy ostatním 
dětem nezvyklou situaci vysvětlili. „Odtabuizování té-
matu postižení v rodině je nutné pro umožnění otevře-
né komunikace, společné sdílení pocitů a  vzájemnou 

ZDRAVÍ SOUROZENCI
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1 2 3
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podporu všech členů rodiny. Příchod postiženého dí-
těte do  rodiny však neznamená jen stres daný nároč-
ností péče, ale má i pozitivní vliv na členy rodiny, vede 
k  toleranci vůči odlišnostem, uvědomění si vlastních 
schopností a  kompetencí, duchovnímu růstu,“ vysvět-
lila psycholožka.

A  co vzkazuje Martin Pánek ostatním sourozencům, 
kterým se narodí nemocný bráška nebo sestra? „Všem 
bych v tomto neštěstí přál, aby měli stejné štěstí, jako 
jsem měl já na tak báječného bráchu, kterým Honzík je. 
Ať si užívají každého dne, který společně mohou strá-
vit…“

ZDRAVÍ SOUROZENCI
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1. Na setkání se bavili po svém také sourozenci nemocných dětí
2. Holky Niesytovy se od sebe nehnou ani na krok
3. Honza Michalík jako doktor ve hře Polámal se mraveneček
4. Večery na setkáních často trávili všichni pohromadě
5. Díky setkání mohly rodiny nahlédnout do výrobní haly Škodovky
6. Asistenti připravili pro sourozence soutěžní odpoledne
7. Děti Mlynárovy si společné chvíle naplno užívaly
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Jirka Kohout z České Lípy,
bratr Vojta má mannosidosu

 Jaký spolu máte sourozenecký vztah? 
Řekl bych, že dobrý.

 Jak jste rodičům pomáhal/pomáháte?
Snažím se Vojtu občas brát do kina nebo na nějaký 
výlet, byl se mnou několikrát na  motorce a  jednou 
i v Německu. 

 Jak vzpomínáte na dětství? Jak se potkáváte dnes? 
Dětství bylo príma, velké prázdniny na chalupě, ob-
čas Praha (babička, dědeček). Dovolené v zahraničí. 
Hlavně i máma jezdila na motorce, takže jsme jezdili 
hodně soutěží jako rodina. A jako děti oba v mamin-
čině sajdě (nechápu, jak jsme se tam mohli vejít).

 Máte nějakou hezkou historku, vzpomínku? 
Určitě Karlovarskou – Veterán Rally, když otec pod-
jížděl s  motorkou igelitovou pásku a  Vojtíškovi se 
o ni zasekla přilba. Sice nespadl, ale celej večer dělal 
uraženého a nemluvil s námi, teda spíš s otcem.

 Poradil byste něco ostatním sourozencům, 
 kteří se dozvědí, že jejich bratr nebo sestra mají 
 podobnou diagnózu? 

Určitě aby se z toho nevěšeli, dá se to zvládnout, asi 
jsme měli pestřejší život, než kdybychom byli oba 
zdraví.

ZDRAVÍ SOUROZENCI

2001

Martin Pánek z Poděbrad,
bratr Honza má MPS typu VII

 Jaké to je mít takto nemocného sourozence? 
Na to je odpověď celkem jednoduchá: pro mě úplně 
normální. Bohužel nemám srovnání, jaké to je mít 
sourozence bez vrozeného handicapu, ale myslím, že 
s bratrem máme plnohodnotný vztah jako kterýkoliv 
jiný sourozenecký pár na světě. U bráchy, který je sa-
mostatný, jsem opravdu nějak nepociťoval, že je jiný. 
Chci tím říct, že jsem nikdy neměl problém se s jeho 
onemocněním vyrovnávat. Spíš jsem se s tou  
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Psycholožka PhDr. Iva Macková 
ke vztahu zdravých sourozenců 
a nemocných dětí říká…

Stejně tak jako děti reagují na příchod 
dalšího sourozence zdravého, reagují 
i na příchod sourozence s postižením, 
mění se jejich pozice v rodinné konste-
laci, mohou se cítit frustrovány, žárlit 
apod. V případě příchodu postiženého 
sourozence děti vycítí, že je v  rodině 

„cosi v nepořádku“, a tajení skutečnosti o postižení vede jen k na-
výšení nejistoty, úzkosti a strachu dítěte. I po sdělení a vysvětlení 
postižení je nutné brát v úvahu různé dětské fantazie kolem tohoto 
postižení – strach z nakažlivosti, možného trestu apod. Někdy děti 
mohou mít paradoxně pocity viny za to, že ony samy jsou zdravé. 

Neobvyklost a náročnost péče o dítě s postižením zapříčiňuje čas-
to, že rodiče více pozornosti věnují tomuto dítěti a potřeby nepo-
stižených dětí bývají přehlíženy. Děti se pak cítí odstrčené, méně 
milované, což následně může vést k  rozvoji negativního vztahu 
k postiženému sourozenci, riziku emočních obtíží nebo poruchám 
chování. I v případě, že zdravé dítě se cítí neodstrčeno, vyrovnává 
se ve vztahu k postiženému sourozenci s  rozporuplnými pocity – 
hanby, strachu, viny spolu s  láskou, sounáležitostí a potřebou ho 
ochraňovat. Také otázka zodpovědnosti za postiženého  sourozen-
ce, zejména u starších dětí, je velmi závazná a delikátní. 

Tradiční rodinné postoje vedou někdy k automatickému, byť i ne-
vyslovenému, očekávání rodičů, že v budoucnu péči o tohoto sou-
rozence převezme některý ze zdravých sourozenců. 

Odtabuizování tématu postižení v rodině je nutné pro umožnění 
otevřené komunikace, společné sdílení pocitů a vzájemnou podpo-
ru všech členů rodiny. Příchod postiženého dítěte do  rodiny však 
neznamená jen stres daný náročností péče, ale má i pozitivní vliv 
na  členy rodiny, vede k  toleranci vůči odlišnostem, uvědomění si 
vlastních schopností a kompetencí, duchovnímu růstu.

vyrovnaností narodil a  vše jsem vstřebával 
v průběhu mého života, na rozdíl od rodičů, 
kteří se s  tím museli vyrovnat po  narození 
Honzíka v podstatě ze dne na den.

 V čem je vztah s Honzou jiný? 
Teď jako otec ani v nejmenším si nedovedu 
představit tu hrůzu, kterou si museli projít 
ro diče každého dítěte, u kterého se objevily 
příznaky nějakého neléčitelného onemocně ní. 

Ale samozřejmě život s  Jendou je jiný. Kvůli 
tomu, že má zdeformované tělo, vypadá tro-
šičku jinak, kvůli čemuž ho společnost to-
lik nepřijímá mezi sebe, což je velká škoda. 
Zkrátka brácha nemá tolik kamarádů. Což je 
asi největší problém.

 Potkáváte se často? 
Já, jelikož mám rodinu, s  ním již tolik času 
netrávím, i  když se vidíme pravidelně každý
týden, vždyť mi vlastně jeho onemocnění
změnilo celý život. 

 S bratrem jezdíte na setkání Společnosti.
 Máte nějaký pěkný zážitek, vzpomínku? 
Je mi dvacet tři let a díky bratrovi jsem 13 let 
hrál hokej, který pro mě znamenal vše, a po-
tom na  jednom ze srazů MPS jsem poznal 
jednu asistentku, což mi také změnilo život. 
Na srazu jsme se dali do řeči, v sobotu jsme 
se dali „dohromady“, na  dalším srazu mi 
taktéž v sobotu sdělila, že čekáme miminko 
a na dalším srazu, taktéž v sobotu, se nám na-
rodil náš chlapeček. S bráchou jsme společně 
strávili celé dětství – opravdu jsme byli každý 
den venku a hodně jsme sportovali.

ZDRAVÍ SOUROZENCI
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VĚDĚLA JSEM, ŽE SYNOVA NEMOC
JE SMRTELNÁ. 

I TAK JSEM PRO NĚJ CHTĚLA TO NEJLEPŠÍ

Zdeněk Matějka (MPS I)

PŘÍBĚH RODINY MATĚJKOVÝCH

2001

◄ Zdeněček Matějka s maminkou

Příběh Z. Matějky, 20. 10. 2004, noviny Příbramsko
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ROK DVOU SETKÁNÍ,
PRVNÍHO VELKÉHO DÁRCE
A PŘÍSPĚVKŮ NA POMŮCKY

2002
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V TOMTO ROCE
pokračuje každoroční „zápas“ o podporu,

a to na dvou hlavních frontách – jednou je žádost 
o dotaci na ministerstvo práce a sociálních věcí,

druhá na ministerstvo zdravotnictví.
MPSV každoročně přispívá 220–240 tisíci korun 

(z toho nejméně 180 tisíc korun putuje na asistenci, 
ostatní např. na telefony, cestovné apod.), 

MZD posílá částku 25–50 tisíc korun na setkávání 
rodin, případně publikace. Náklady na jedno setkání

jsou v těchto letech 70–130 tisíc korun 
(v roce 2014 je to 200–250 tisíc korun).

20.–23. ČERVNA
se v Jablonci n. Jizerou v horském hotelu Stráž
koná VIII. národní setkání. Schází se na něm patnáct 
rodin. Přijíždí i prof. Jiří Zeman 
z Ústavu dědičných poruch metabolismu, 
který rodičům poskytuje individuální konzultace. 
Kromě soutěží pro rodiče a děti je na programu 
i táborák.  

V PRŮBĚHU ROKU
se Společnost rozrůstá o nové rodiny – jsou to 
Kohoutkovi se synem Filipem (MPS III), 
a Stonawští, kteří se starají o syna Romana 
(Niemann-Pick).

31. ŘÍJNA – 3. LISTOPADU
pobývají rodiny s MPS na podzimním setkání

v hotelu Technik v Lázních Bohdaneč u Pardubic.

BĚHEM ROKU
žádá několik rodičů o fi nanční příspěvek 

na pomůcky. Po adventním koncertu 
bylo rozhodnuto, že většina prostředků 
z jeho výtěžku bude ponechána na účtu

pro individuální potřeby dětí.

2002

◄  Z VIII. národního setkání v Jablonci nad Jizerou

31. PROSINCE
podepisuje předseda Společnosti pro MPS
smlouvu s Nadací České spořitelny na dar ve výši 
100 tisíc korun. Jedná se o první ze série 
větších darů velkých nadací, o něž Společnost 
po roce 2000 žádala. Společnost peníze v drtivé 
většině využívá na dofi nancování projektu asistence 
a na úhradu národních setkání.
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Jmenuji se Markéta Vejrová a  narodila jsem se jako 
povánoční dárek 26. prosince 1987 v Mladé Boleslavi, 

kde žiji s rodiči a bráchou dodnes.

První roky mého života byly stejné jako u většiny dětí. 
Byla jsem bystrá, učenlivá a hodně upovídaná. Do škol-
ky jsem nastupovala v necelých třech letech, ale pro mě 
to žádný problém nebyl. Uměla jsem vše, co děti mají 
při nástupu umět. Ráda jsem navazovala kontakty s no-
vými lidmi, ať s dětmi, nebo dospělými. Před nástupem 
do 1. třídy jsem začala chodit na anglinu a po nástupu 
ještě do výtvarného kroužku a na tancování. To tanco-
vání mi moc nešlo, tak jsem toho pak nechala.

Hvězdy a moje členství v NASA
Ovšem mojí největší láskou byly hvězdy a  hvězdárna, 
kterou jsem měla přímo za  domem, v  mé škole. Tam 
jsem trávila hodně času. Pozorovali jsme s  ostatními 
kamarády hvězdy, psali do  místního časopisu nebo si 
jen tak povídali. 

Po nástupu do školy se u mě také začaly projevovat po-
ruchy učení a časem i poruchy v motorice. Doma si my-
sleli, že budu prostě pomalejší a nemotorná. Ale přesto 
jsem dokázala i pěkně zazlobit. Ve třetí třídě jsem z do-
mova, tajně, nesla klukům ukázat pětitisícovku, protože 

ji prý nikdy neviděli. Zabavila mi ji však paní učitelka 
a zavolala rodičům. Doma jsem dostala pěkně vyhubo-
váno a měla jsem i zaracha na tu hvězdárnu. Jo a taky 
jsem si vygumovala špatnou známku, ale moc se to ne-
povedlo, protože to mamka poznala.

V 5. třídě jsem kvůli poruše učení přestoupila na jinou 
školu, kde byly děti se „stejnými“ problémy a učení tam 
probíhalo pomaleji a  v  menším kolektivu. Do  výtvar-
ného kroužku jsem už nechodila, ale začala jsem jezdit 
v rámci rehabilitace hipoterapii na koních, což byla taky 
moje láska veliká.

Hvězdy jsem však měla ráda pořád, a tak jsem se přes 
internet přihlásila do  dětského klubu NASA v  USA. 
Domů pak přišel z NASA poštou rodičům lístek, jestli 
s tím souhlasí. Největší zázrak ovšem bylo to, že to vů-
bec došlo, protože jsem pěkně popletla adresu.

Ve  škole jsem začala mít pořád větší a  větší problémy 
s psaním a učením, a tak mi od osmé třídy začala pomá-
hat asistentka. To už rodiče věděli, z čeho mé problémy 
pramení. Byla to nemoc s takovým cizím a nesrozumi-
telným názvem Niemann-Pick C. Zpočátku nechtěli 
uvěřit tomu, co jim o ní řekli lékaři v Praze. Avšak po-
stupem času zjistili, že měli pravdu.

DOUFÁM, ŽE MI DOMA PŘEČTOU
JEŠTĚ HODNĚ KNÍŽEK

Markétka Vejrová (Niemann-Pick C)

PŘÍBĚH RODINY VEJROVÝCH

2002

◄ Jak mi ta paruka sluší!
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Na setkání MPS je vždy legrace
Po  ukončení školy jsem nastoupila u  nás do  Centra, 
kam občas ještě chodím. V Centru jsou děti s tělesným 
a  mentálním postižením a  „tety a  strejdové“, kteří se 
nám tam věnují a vymýšlejí pro nás nové a nové věci. 
Dříve jsem tam byla každý den. Teď už jenom občas se 
jdu podívat na pár hodin na kamarády, protože je to pro 
mě čím dál namáhavější. Už tři roky mám totiž „tráchu“ 
a PEG, skoro nechodím, nemůžu mluvit a v rukách už 
toho také moc neudržím.

Ale pořád mám ráda lidi kolem sebe. Ráda poslouchám, 
o čem se baví, a mám moc ráda, když mi čtou knížky 
– hlavně o koních, vesmíru a pohádky. A nesmím zapo-
menout ani na mou věrnou společnici telku. 

Taky se vždy těším na setkání, kam jezdí děti stejně nebo 
podobně nemocné. I když tomu možná někdo nebude 
věřit, tak tam děti a rodiče zažijí spoustu legrace. Sa-
mozřejmě se tam dozvědí i mnoho nových a užitečných 

věcí ohledně nemoci. Často tam jezdil i můj brácha, ale 
vyrostl, a tak teď jezdím s mamkou a babičkou. Dříve jsem 
hodně jezdila i na dovolenou. S babičkou a dědou k moři 
a s mamkou, taťkou a bráchou pod stan. Teď od jara, když 
vyleze sluníčko, trávím hodně času venku na zahradě, 
kde máme postavenou chatku.

Doufám, že se ještě podívám na hodně setkání, že mi 
doma přečtou ještě hodně knížek, že uvidím spoustu 
pohádek. 

Asi se divíte, že mohu psát, když nic neudržím v ruce. 
Napsala to však za mě mamka. I když jí to nemůžu ani 
diktovat, napsala to přesně tak, jak bych to napsala já. 
Teda aspoň si to mamka myslí :-)

 Zdravím všechny z Mladé Boleslavi!

Markétka

PŘÍBĚH RODINY VEJROVÝCH

2002
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11. Nerušit, jdu rozbalovat dárky. Markétčiny první Vánoce
12. Pilná žačka a první školní fotka
13. S bratrem Kubou na setkání s MPS v roce 2003
14. Markétka s dědou
15. Co by sis, pejsku, dal? Canisterapie v Centru
16.  Vánoční pečení v Centru – Markétka téměř 22letá
17.  Markétka na pobytu s Centrem v obci Tloskov
18.  S babičkou a Erikou na setkání v Hrotovicích v roce 2011
19.  Romek Stonawský má stejný typ nemoci. Luhačovice, 2006
10. Markétčin deník, lístek z NASA a příspěvek ve Hvězdníku

PŘÍBĚH RODINY VEJROVÝCH

2002
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Svého prvního pacienta se vzácným onemocněním 
zvaným mukopolysacharidóza si Pavel Ješina, pri-

mář klinické části Ústavu dědičných metabolických po-
ruch 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, 
pamatuje dodnes. Aby ne, to dítě totiž ještě dnes na kli-
nice potkává. „Na takové pacienty se nezapomíná. Byla 
to roční dívka s MPS I, jedna z mých prvních pacientů 
na metabolické jednotce,“ vzpomíná. Dívka podstoupila 
úspěšnou transplantaci a  dodnes dochází na  kontroly 
do metabolické ambulance. „Je příjemné vidět, jak dob-
ře se jí daří. Mezitím se jí narodila zcela zdravá sestřič-
ka, a  to díky prenatálnímu genetickému poradenství, 
které na našem pracovišti zajišťujeme,“ říká lékař, který 
se mimo jiné podílí i  na  výzkumu léčebných postupů 
u mukopolysacharidóz.

Která země je ve výzkumu léčby mukopolysacharidóz 
nejdál a která do něj investuje nejvíce peněz? 
Je i v České republice specializovaný tým vědců?
Jako každý výzkum v současné době je i výzkum léčeb-
ných postupů u  mukopolysacharidóz a  obecně i  u  ji-
ných lyzozomálních střádavých onemocnění založen 
na  úzké mezinárodní spolupráci několika vědeckých 
skupin. Jelikož se jedná o vzácná onemocnění, jsou in-
formace o pacientech, výsledky klinických studií a dal-
ší data získávána z několika metabolických center z ce-
lého světa. 

Velké zkušenosti mají odborníci v Nizozemí, Velké Bri-
tánii, Německu i USA. Tento výzkum samozřejmě s se-
bou nese i velké fi nanční výdaje a je tedy nutná podpora 
i  různými grantovými agenturami, leckdy i  na  úrovni 
velkých mezinárodních projektů. 

Lékaři i vědci z České republiky spolupracují s dalšími 
evropskými metabolickými centry, kde jsou pacienti 
s MPS sledováni a kde probíhá i výzkum léčby. Naši pa-
cienti jsou zapojeni do mnoha klinických studií, které 
jsou zaměřeny na léčbu. Čeští pacienti s MPS jsou v péči 
odborníků ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – 
Ústavu dědičných metabolických poruch a Metabolické 
jednotky Kliniky dětského a dorostového lékařství.

Platí stále, že transplantace kostní dřeně 
je nejdostupnější forma léčby? Ještě před deseti lety 
se dala aplikovat pouze u lehčích forem MPS I, 
kdy nemoc nezasahuje mozek. Změnila se nějak situace, 
je už tato léčba použitelná i u jiných typů MPS?
Transplantace kostní dřeně byla ještě do poloviny mi-
nulé dekády jedinou léčebnou možností u pacientů tr-
pících některým z  typů MPS. Postupně byla zaváděna 
tzv. enzymová substituční terapie, kdy je pacientovi 
nitrožilně aplikován nový funkční enzym. V současné 
době je tato léčba dostupná u typů MPS I, II a VI a nově 
se zahajuje i u MPS IV. U MPS III a VII probíhají různé 

ČÍM DŘÍVE STANOVÍME
SPRÁVNOU DIAGNÓZU, TÍM LEPŠÍCH

VÝSLEDKŮ DOSÁHNEME V LÉČBĚ

ROZHOVOR S PRIMÁŘEM PAVLEM JEŠINOU

2002
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fáze klinického výzkumu enzymoterapie. U pacientů s MPS III je aplikována 
tzv. varianta léčby substrát redukční (SRT) pomocí „gene expression-targeted 
therapy“, která zpomaluje projevy střádání. I v případě transplantace běží vý-
zkum dále. Nyní je upřednostňována transplantace hematopoietických kme-
nových buněk z pupečníkové krve.

Transplantace pomůže, pokud ji dítě dostane do věku 1,5 až 2 let. 
Jak často se vám stává, že rodiče s dítětem přijdou „pozdě“? 
Zvyšuje se povědomí praktických lékařů o nemoci natolik, aby byli schopni 
včas rozpoznat závažné problémy a poslali rodiče na speciální vyšetření? 
U našich malých pacientů s některým z typů MPS je na prvním místě dopo-
ručována transplantace kmenových buněk. Pro některé typy MPS a také v zá-
vislosti na  věku je výhodnější enzymoterapie. Vždy je potřeba zvážit výhody 
i nevýhody obou těchto léčebných přístupů. 

Každopádně platí, že čím dříve stanovíme správnou diagnózu, tím dříve může-
me začít adekvátně léčit a léčba dosahuje i lepších výsledků. V ČR je plno léka-
řů, kteří včas pomysleli na tuto vzácnou diagnózu u svých pacientů a odeslali je 
do Metabolického centra VFN. Ale není vzácností, že někteří pacienti se do naší 
péče dostávají pozdě. Snažíme se, aby praktičtí lékaři a další specialisté měli do-
statek informačních materiálů; jsou pořádány odborné konference a worksho-
py; fungují webové stránky atd. Proto si myslím, že povědomí českých lékařů 
o těchto vzácných chorobách se zlepšuje. 

Kolik dětí s MPS už dostalo transplantaci a s jakými výsledky? 
Transplantace kmenových buněk je aplikována u pacientů s typem MPS I a VI. 
První transplantace proběhla v roce 1993 a od té doby bylo transplantováno již 
dalších sedm dětí. Transplantace upravuje nález na srdci, plicích, nervové tká-
ni a břišních orgánech, zlepšuje se psychomotorický vývoj. Na druhou stranu 
u některých pacientů stále přetrvávají kostní změny, které vyžadují ortopedické 
výkony.

Pokročila někam dál genová terapie? Doposud byla ve fázi výzkumu a zkoušela se 
zatím jen na zvířatech. Testují už vědci její účinnost i na lidech?
Výzkum genové terapie probíhá u mnoha vzácných metabolických chorob včet-
ně mukopolysacharidóz. Zatím je doprovázen mnoha komplikacemi, a proto je 
tento léčebný postup ve fázi studií na zvířecích modelech.

ROZHOVOR S PRIMÁŘEM PAVLEM JEŠINOU

2002

MUDr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D., 
je primářem klinické části 
Ústavu dědičných metabolických 
poruch 1. LF UK a Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze. 

Absolvoval 1. lékařskou fakultu 
UK (obor všeobecné lékařství) 
a Přírodovědeckou fakultu UK 
(obor biochemie). 
Specializační vzdělání má 
v oborech dětského lékařství,
klinické biochemie, 
lékařské genetiky, klinické výživy 
a intenzivní metabolické péče. 
Zabývá se diagnostikou a léčbou 
pacientů s různými dědičnými 
metabolickými poruchami. 

Na 1. lékařské fakultě UK vyučuje 
klinickou biochemii, 
patobiochemii a dětské lékařství. 
V oblasti výzkumu
se zaměřuje na problematiku 
mitochondriálních 
a lyzozomálních nemocí. 
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Jaký pokrok zaznamenala za posledních deset let 
enzymová terapie? Kolik dětí s MPS ji dostává? 
Od roku 2003 byla enzymoterapie postupně zavedena 
u pacientů s typy MPS I, II a VI, pro které je v ČR běžně 
dostupná. Nově je realizována enzymoterapie i u indi-
kovaných pacientů s MPS IV. Ve světě probíhají klinické 
studie u pacientů s MPS III a VII. U všech těchto chorob 
se jedná o nitrožilní aplikaci. 

Nově se zkouší tzv. intratékální aplikace enzymu, tedy 
podání enzymu přímo do mozkomíšního moku. Tím je 
lépe dostupný pro buňky centrální nervové soustavy. 
Do současné doby byla enzymoterapie využita u zhruba 
15 pacientů s různými MPS z celé ČR.

Enzymová terapie je fi nančně velmi náročná. Kdo ji hradí? 
Zvažujete hodně, komu ji nasadit a komu už ne?
Skutečně se jedná o velmi nákladnou léčbu, která v zá-
vislosti na typu MPS a dle věku pacienta dosahuje i více 
než deseti milionů korun ročně. Nyní je plně hrazena ze 
zdravotního pojištění. Indikace této léčby je vždy na zá-
kladě klinického stavu, výsledků laboratorních, zobra-
zovacích a funkčních vyšetření a je posuzována podle 

ROZHOVOR S PRIMÁŘEM PAVLEM JEŠINOU
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mezinárodních doporučení pro léčbu MPS vycházejících 
ze zkušeností mnoha evropských metabolických center. 

Je těžké rodiče přemluvit k tomu, aby jejich dítě 
podstoupilo experimentální léčbu? 
Jelikož spolupracujeme s  dalšími evropskými metabo-
lickými centry, tak i naši pacienti s různými lyzozomál-
ními střádavými onemocněními jsou zapojeni do klinic-
kých studií. Vždy je to individuálně probráno s oběma 
rodiči, kteří jsou seznámeni s možnými komplikacemi. 
Nabízíme i možnost psychologického poradenství. Jeli-
kož se v některých případech jedná o potenciálně jedi-
nou možnou léčbu a představuje tedy i poslední léčeb-
nou naději, tak to výrazně ovlivňuje i jejich rozhodování.

Do kterého způsobu léčby vkládáte největší naděje 
vy osobně a proč? 
Každý léčebný postup má svoje výhody a nevýhody a nese 
vždy i určitá rizika, která je nutné pokaždé zvážit. Každé-
ho pacienta posuzujeme individuálně a volíme i léčebný 
postup, který je pro něj nejvhodnější. Jakým směrem se 
nakonec bude léčba MPS vyvíjet, je velmi těžké předpo-
vídat, ale vždy to bude komplexní přístup.



175

Cestou ze setkání v Jablonci jely tři rodiny společně. 
Michalíkovi, Noskovi a Šikulovi. Před Olomoucí se 

strhla nevídaná průtrž a krupobití, nedalo se jet, před 
příjezdem do Olomouce auta dokonce chvíli stála. Poté, 
co nepřízeň počasí trochu polevila, rozjely se rodiny 
směrem domů. Šikulovi na Přerov, Michalíkovi a Nos-
kovi na Opavu…

Přijeli jsme domů, vybalili Peťku z auta a než jsem sti-
hl vytáhnout taky věci, zvoní telefon. Značně zmatený: 
„Pane Michalík, to my jsme tu, my jsme zdraví, ale ne-
vím, co Pepan, těžká havárka to byla, úplně nevím, těž-
ké, přijeďte…“ Po chvíli jsem zjistil, že Šikulovi jsou na 
křižovatce Hodolanská. Co se stalo?

Paní Šikulová přejížděla čtyřproudovou hlavní cestu 
od Ostravy – jela na Přerov. Protože to krupobití bylo 
opravdu neuvěřitelné, nefugovaly semafory. Paní Ši-
kulová měla trochu zamlžená skla, vjela do křižovatky, 
a vtom se to stalo. Zleva od Ostravy přijížděla octa-
vie. Musela jet neuvěřitelnou rychlostí, určitě více než 
sto…, a vymrštila auto paní Šikulové dobrých třicet me-
trů směrem do města. Auto zůstalo ve středovém pásu. 
Octavie se nárazem dostala do protisměru – a tam po-
razila další automobil. Všechna tři auta byla takřka zde-
molovaná.

Pepan naštěstí jakž takž následky přežil. Přijel jsem tam 
ve chvíli, kdy se blížila záchranná služba. Ta odvezla Ši-
kulovy do nemocnice.

Domů je propustili asi za týden. Paní Šikulová nako-
nec vyvázla s pokutou, leč podle mého měl být na vině 
i přijíždějící řidič. Určitě značně překročil rychlost – 
odhaduji to až na dvojnásobek. Bohužel Ústavní soud 
až zhruba o tři roky později vyslovil, že policisté musejí 
zkoumat i rychlost vozidla na hlavní – nejen to, že ten, 
co vjel z vedlejší, jasně porušil předpisy.

Jan Michalík

JAK MÁLO STAČILO
A „NĚCO“ MOHLO BÝT JINAK...

Jana Šikulová s Pepanem se v roce 2002 vrátili ze setkání v Jablonci
až po týdenním pobytu v nemocnici

AUTOHAVÁRIE
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Když se nám Roman narodil, měl již staršího bratra 
Davida a  po  sedmi letech se naše rodina rozrostla 

ještě o  dalšího syna Daniela. Žili jsme si jako rodina 
šťastně a spokojeně. Šťastni jsme i dnes, ale život máme 
sakra neobyčejný a složitý! 

Když byl Románek malý, byl velice hodný a přátelský. 
Jednou přišel ze školy a přinesl velkou čokoládu. Dostal 
ji od paní, která nemohla unést koberec a syn jí s ním po-
mohl. Život na vesnici užíval plnými doušky. Jezdil na kole, 
běhal po dvoře a dělal lumpárny jako každý jiný kluk. Rád 
se staral o zvířata, která jsme měli u našeho domu. 

Každý rok na jaře velice pečlivě sledoval, když zeměděl-
ci dovezli krávy na pastvu a na podzim se zase s nimi 
loučil, když je odváželi. Celý rok je pozoroval a dohlí-
žel na ně. Cesta ze školy mu trvala ze všech mých synů 
nejdéle, protože se zastavil u každé chalupy, kterou měl 
směrem k domovu, a se všemi sousedy si přátelsky vy-
kládal o škole a jeho zálibách.

Všude říkají, že smích léčí,
ale my jsme se nesměli smát
Narodil se jako zdravé dítě. Jen měl trochu problémy 
s řečí, které jsme řešili návštěvami logopedie. Učitelka 
ze školky mi doporučila, že by Roman měl mít odklad. 

Tak jsem šla za psycholožkou a ta mi řekla, že je všechno 
v naprostém pořádku. Když měl jít do první třídy, moc 
se těšil. Ale už po prvním pololetí jsme viděli, že nezvlá-
dá tempo učení a hodně ho to vysiluje. Nádherně psal, 
naučil se číst, počítat, ale zaostával. 

Ve druhé třídě přešel na zvláštní školu, kterou navštěvo-
val do svých deseti let. Tehdy začaly jeho první zdravotní 
problémy. Zjistila jsem, že se nemůže zasmát. Povolily mu 
svaly a on sebou praštil o zem. Nikdo mi to nevěřil, že 
pořád něco na něm vidím, že je v pubertě. Ale on padal 
a například o topení si rozbil hlavu. Tak jsme ho hlídali 
a říkali: „Nesmíš se zasmát, nesměj se.“ Malý Danek se 
třeba „vyblboval“ a my jsme ho napomínali: „Danečku, 
nedělej to, Románek se nemůže zasmát.“ Všude píšou, že 
smích léčí, a on se nesměl zasmát. I my jsme se odnau-
čili doma smát. Měl stále rozbitá kolena. Navštívili jsme 
lékaře a ti nám řekli, že se jedná o dětskou pubertu a že 
ho ty divné stavy za chvíli přejdou.

Když měl první epileptický záchvat, 
vůbec jsme nevěděli, co máme dělat
V 11 letech dostal první epileptický záchvat. Byl to pro nás 
veliký šok. Vůbec jsme nevěděli, co máme dělat. Tím nám 
začal nekonečný maraton po nemocnicích. Žádný lékař 
nám nedokázal říct, co vlastně synovi je. Až na doporuče-

SÍLU BERU OD ROMANA
A SNAŽÍM SE USMÍVAT, I KDYŽ JE MI ÚZKO

Roman Stonawski (Niemann-Pick)

PŘÍBĚH RODINY STONAWSKÝCH

2002

◄ Románek byl krásné a živé miminko
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ní ostravských lékařů jsme jeli na vyšetření do Prahy, kde 
nám sdělili diagnózu Niemann-Pick. Romanovi postu-
pem času přibyly další problémy. Zhoršila se řeč, chůze 
a začala se mu křivit páteř. Následovaly operace páteře. 
Měl zápal plic a šest týdnů statečně bojoval v třinecké 
nemocnici na ARO. Také mu byla provedena tracheo-
stomie, protože nemohl odkašlávat. 

Tři roky nebyl nikdo, kdo by nám poradil
O diagnóze Niemann-Pick jsme v té době nic nevěděli. 
Nebyl nikdo, kdy by nám poradil. Po  tříletém pátrání 
jsme se dostali přes Ligu vozíčkářů v Brně k panu Mi-
chalíkovi, který byl velice ochotný a sdělil nám mnoho 
důležitých informací. Když poprvé přišel balík ze Spo-
lečnosti MPS a byl tam citát „Není naděje, zbývá láska, 
pomozte jim žít a zemřít doma“, tak jsem se rozbrečela 
a řekla manželovi: „S kým já jsem to vůbec mluvila? To 
není sdružení, to je nějaká sekta, jak si dovolí někdo na-

psat něco takového?“ Na první setkání jsme jeli s oba-
vou. Jak jsem viděla ty děti, tak říkám manželovi: „My 
sem nepatříme.“ Roman tehdy chodil, mluvil. Za pár let 
jsem se panu Michalíkovi omluvila.

Arogantní úřednice nebraly
na postižené dítě žádné ohledy
Když měl Roman patnáct let, měl dostat občanský prů-
kaz. Setkala jsem se s neuvěřitelným přístupem úřednic, 
které vůbec nechápaly naši situaci. Tvrdohlavě trvaly 
na úředních postupech, jako bych měla zdravé dítě. Paní 
věděla, že mám postižené dítě, a říkala: „Kde ho máte, já 
ho musím vidět!“ Odpověděla jsem jí, že je ve stacionáři 
a že ho nemůžu přivést. Že je to epileptik a jsou vedra. 
A  navíc úřad nebyl bezbariérový. Když na  tom trvala, 
Romana jsme složitě autem přivezli a žena zase trvala 
na  podpisu, i  když se syn podepsat nemohl. Podobné 
to bylo i  s  vyřizováním pasu, což mě úplně dorazilo. 

1.  Oslava třetích narozenin a okamžik 
před sfouknutím svíček

2.  Roman jako udatný princ vyráží
 na karneval v mateřské škole
3.  Z Romanovy písanky...1 2

PŘÍBĚH RODINY STONAWSKÝCH
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Úřednice mu osobně doklady přinesla do  auta a  když 
mu přála, řekla: „Tady máš občanku, tady máš pas a teď 
už můžeš cestovat sám. Už rodiče nebudeš potřebovat.“ 
Já jsem jí na to odpověděla: „Kéž by to byla pravda. To 
bych byla nejšťastnějším člověkem na světě.“

I když Roman přestal mluvit, 
komunikuje s námi pohledem
Ve 24 letech se syn pohyboval jen na vozíku. Pár krůčků 
udělal jen s mojí pomocí. Musela jsem být stále na pozo-
ru, aby se nezasmál a neupadl. Stal se z něj kus chlapa a já 
měla co dělat, abych ho udržela. I když přestal skoro mlu-
vit, stále se mnou a s ostatními komunikoval pohledem, 
někdy se snažil něco říct. Ale od té doby, co má tracheo-

stomii, už hlas skoro nevydal. 
Potýkali jsme se s problémem 
příjmu potravy a zahleněním. 
Po problémech, kdy ležel mě-
síce v nemocnici, jsme muse-
li zavést PEG. Krmíme syna 
přímo do žaludku. Vždycky 
ráno mu dopřeji něco teplé-
ho. Dávám mu třeba polévku, 
kousek namixovaného masa 
se zeleninou a jednou denně 
ovoce, aby měl vitamíny. Me-
zitím ho celý den, co dvě ho-
diny, krmím umělou stravou. 

4. Nástup do první třídy, 
 kam se Roman moc těšil

5. Na zahradě před domem 
s maminkou a mladším 
bráchou Danielem

6. Ve 4. třídě v bazéně,
 na kurzu plavání

7. S Aleškou Říhovou 
 u hotelu Stráž. Romanovo 

první národní setkání

8. Roman tančí s asistentkou
 na setkání ve Vrchlabí

4 5

6 7

8
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Seriál Ulice už pozná podle znělky.
Sleduje ho s babičkou
Už tři roky je syn závislý na ventilátoru, který mu po-
máhá s dýcháním. Ráno ho umyju, vyměním podložení 
pod tracheostomii, vydezinfi kuji PEG a  dostane první 
jídlo. Jednou denně, kromě víkendu, přijde sestra, která 
s ním cvičí. Cvičíme pak ještě spolu, aby se mu lépe dý-
chalo. Je to nepřetržitá péče. Když je hezky, jdeme ven. 
Když je nevlídně, tak si ho beru k sobě do kuchyně. Tam 
má polohovací křeslo a dívá se na televizi. Má rád pís-
ničky, soutěže a s babičkou sleduje seriály, třeba Ulici, 
kterou už pozná podle znělky. Když se cítí dobře, zajde-
me přes dětský pokoj do kuchyně nebo ložnice, ale musí 
jej podpírat dva lidé. Pomáhají mi oba synové i manžel. 
Nejstarší David bydlí i s rodinou s námi v domě a mladší 
Daniel také. Nejstarší syn už má děti, tak je u nás veselo. 
Také s námi bydlí moje maminka. 

Pokud je Roman relativně dobrý, cvičí denně na reha-
bilitačním přístroji MOTOmed. Nejdříve ho nechám, 
aby za něho cvičil stroj, a když šlape, tak mu říkám: „Pa-
matuješ, jak jsi jezdil na kole sám? Jak jsi jezdil na kole 
s  tátou?“ Když jsem mu to říkala, on se tak rozšlapal, 
že měl až padesát otáček za minutu, jel tak rychle a byl 
šťastný, že si všechno připomněl. 

Nevěřila bych, že dokážu ustát 
takovou životní zkoušku
Když odsáváme dvakrát třikrát za noc, je to nádherná 
noc. Někdy bývají i  takové noci, které jsou náročnější. 
Stojím u postele někdy i  tři hodiny. Střídá mě manžel 
a já se mohu trochu vyspat. Kde beru sílu? Od Romana. 
Kolikrát je to hodně náročné. Nejdu spát před půlnocí.

Nikdy bych si o sobě nemyslela, že dokážu ustát tako-
vou životní zkoušku a nezhroutit se. Snažím se usmívat, 
i když je mi úzko a mám slzy v očích, raduji se z obyčej-
ných věcí a z každého nového rána. S touto nemocí jsme 

se nedokázali smířit, ale učíme se s ní žít a brát ji jako 
součást našeho života. Je skvělý pocit, že na to nejsme 
sami. Jsme rádi, že existuje Společnost pro mukopolysa-
charidózu vedená panem Michalíkem, který nám hod-
ně pomáhá, dodává nám sílu a pořádá skvělá setkání. 

Anna Stonawská

Na víkend v Olomouci v roce 2014 se celá rodina moc těšila

PŘÍBĚH RODINY STONAWSKÝCH
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Z KORESPONDENCE
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Žádosti rodičů o příspěvek 
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ROK VYDAŘENÝCH VÝLETŮ
A ŠTĚDRÝCH SPONZORŮ

2003
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24. LEDNA
vychází první číslo zpravodaje Dění. 

Jde spíše o list předsedy Společnosti rodinám, 
který se objevuje v pravidelných i nepravidelných 

intervalech. Ve zpravodaji, jenž je určený hlavně 
členům Společnosti, jsou všechny důležité 

informace. Ať už k budoucím akcím, 
sponzorům nebo kontaktům na rodiny apod. 

5.–8. ČERVNA
se koná IX. národní setkání v Rožnově p. Radhoštěm
v hotelu Orbita. Děti ke své maximální spokojenosti 
tráví většinu času u vody a rodiče podnikají výlety 
do okolí hotelu, který leží na úpatí 
Moravskoslezských Beskyd. 
Vedení a personál hotelu se celé tři dny velmi pečlivě 
a ochotně starají. Kromě turistických pochodů 
rodiny absolvují výlet známého Skanzenu lidové 
architektury.

V LÉTĚ
také Konto Bariéry – Nadace Charty 77 z výtěžku 
Národního investičního fondu přiznává požadovanou 
částku – 90 000 korun na projekty asistence. 
Rovněž tato zpráva je radostná, neboť z 28 žádostí
je uspokojeno jen šest.

V ČERVENCI
společnost Transgas věnuje na základě dopisu 
maminky Lenky Říhové Společnosti pro MPS 

100 000 korun. „Je to opravdový úspěch. 
Sto tisíc je maximální částka, kterou jsme dosud 

od některých sponzorů dostali, namátkou to byly 
Jágr Team, Linde, a. s., Spořitelna,“ raduje se

předseda Společnosti Jan Michalík.

BĚHEM ROKU
Jan Michalík oslovuje se žádostí o sponzorský dar 

předsedy všech soudů v ČR poté, 
co se dozvídá o rozhodnutí Ústavního soudu.  

Podle něj bude muset stát proplatit zpětně
všem soudcům 13. a 14. plat. 

Má se jednat o zhruba 500 milionů korun.
Reagují jen asi dva soudy. 

Například ten nymburský převádí 
na účet Společnosti 12 730 korun.

2003

◄ Raduška s Pepíkem. Na setkání v Rožnově nerozlučná dvojka

30.ŘÍJNA – 2. LISTOPADU
se koná další setkání, a to v hotelu Kamýk 
v Doksech u Máchova jezera. 
V rámci programu podzimního setkání rodiny 
navštěvují Škoda Auto, a to jak výrobní linky, tak 
muzeum, které se velmi líbí dětem.
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Jak začít? Asi tím, že 9. dubna 1998 se nám narodil 
vytoužený syn Pepíček. Vše bylo v pořádku až do té 

doby, než jsem si všimla, že má pokrčené prstíky. To mu 
bylo čtyři a půl roku, a tak jsem začala obcházet dokto-
ry. Jenže marně. Odpovědět na otázku, co se děje, ni-
kdo nedokázal. Zrovna v tu dobu měl u nás ve Stříbře 
přednášku prof. Zeman z Prahy a byla na ní i naše paní 
doktorka K. Libelová. Ta nás poté objednala do Prahy. 
Přesně 21. ledna 2003 nám pražští lékaři konečně řekli, 
co synovi je. A bylo to.

Nemusím asi dál psát, jaký to pro nás byl šok a jak jsme 
se s tím celá rodina museli učit žít. Pak jsme se zkontak-
tovali s panem Michalíkem, který nám pověděl, že exis-
tuje společnost pro tuto nemoc a že jsou setkání… A tak 
jsem jela na první setkání do Rožnova pod Radhoštěm.

První setkání – to byl šok
Nikdy na to nezapomenu – byl to šok vidět ty děti. Po-
řád jsem si říkala, že je to možná omyl, vždyť v tu dobu 
ještě nebylo na Pepčovi nic vidět, aby měl takové posti-
žení. Ale jak šel čas, i nemoc o sobě dávala vědět. Pepča 
už nemohl hrát fotbal, nestačil svým vrstevníkům… Po-
každé to byla ukrutná bolest se s tím vyrovnat a hlavně 
vysvětlit klukovi, proč to najednou nejde… Jeho otázky 
byly přímo na tělo.

Co nám dala Společnost a setkání? Mně osobně pomoh-
ly vyrovnat se s tím, že nejsem sama, že jsou na tom ně-
kteří daleko hůř a taky to zvládají. Pamatuji si, že jsem 
první setkání probrečela na hotelovém pokoji a až tam 
jsem si uvědomila, co je ta zákeřná nemoc zač. Taky si 
vzpomínám na  naši první asistentku, která se jmeno-
vala Lucka. Nejen jí, ale všem studentkám a  studen-
tům olomoucké univerzity patří velký dík za  to, že se 
po dobu setkání obětavě starají o naše děti. Ten dík pa-
tří taky panu Michalíkovi. Nebýt jeho, žádné setkání by 
se nekonalo.

Irena Mlynárová

VYSVĚTLETE SYNOVI, PROČ NAJEDNOU
NEMŮŽE HRÁT FOTBAL...

Josef Mlynár (MPS II)

PŘÍBĚH RODINY MLYNÁROVÝCH
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◄ Sympatičtějšího prvňáčka by fotograf těžko hledal Pepča hrdě pózuje se svou fotbalovou přípravkou
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1. Ve školce mezi svými vrstevníky
2. Pepa Mlynár s kamarádem Štěpánkem Šerým na setkání MPS
3. Pepčovo první setkání s MPS. Rožnov pod Radhoštěm, 2003
4. Rytíři. Pepík na chatě s kamarády

PŘÍBĚH RODINY MLYNÁROVÝCH

2003

5. Desetiletý Pepča s maminkou Irenou
6. Novinový výstřižek z fotbalového poháru
7.  Na setkání ve Vrchlabí v roce 2009 kulečník Pepu moc bavil
8.  S Raduškou v Praze

1 2

3
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„Péče o nemocné MPS typ III A, Sanfi lippo syndrom, je 
pro matky stále náročná bez rozdílu časového období. 
Málokdo se dokáže vžít do situace matek, které vychová-
vají bezproblémové dítě a které se jednoho dne dozvědí 
nekompromisní diagnózu s prognózou brzké smrti,“ řekla 
Helena Mikešová. 

Matka Martina byla nucena používat látkové pleny. Dět-
ské jednorázové se objevily v obchodech až mnohem 
později. Byly vložkového typu a vyrobeny z nekvalitního 
materiálu. Neexistovaly přebalovací podložky ani vlhčené 
ubrousky. Při přebalování musela žena 25kilogramového 
syna přenést do vany, osprchovat, což vyžadovalo kaž-
dodenní fyzickou zátěž. Každodenní zátěži je ale i dnes 
vystavena matka Eva. Synovi zase pomáhá s přemísťo-
váním z invalidního vozíku na lůžko, při přebalování, 
sprchování. Výchova je převážně na matkách, otcové se 
věnují zaměstnání, aby se rodiny uživily.

„V minulosti neexistovala žádná sdružení ani organizace, 
které by rodinám nabídly pomoc. Martině zjevně chyběla 
podpora, protože o syna pečovala 24 hodin denně sama. 
Největším přínosem dnes je možnost využití služeb spe-

ciálněpedagogických center a fungování Společnosti pro 
MPS včetně společných setkání jejích členů,“ doplnila 
autorka bakalářské práce. Dále existuje Česká asociace 
pro vzácná onemocnění, sdružující organizace pacien-
tů se vzácnými onemocněními, zastupující jejich zájmy 
a posilující povědomí o specifi ku problematiky vzácných 
onemocnění. „Matka Eva v tom dnes sice má výhodu, 
avšak životní úkol a úděl zůstává pro obě matky stejný,“ 
uvádí autorka.

Společnost pro MPS má 24hodinovou linku pomoci. Po-
skytuje krizové a právní poradenství, publikační činnost, 
programy osobní asistence a má nesmírný význam již 
od prvopočátku zjištění nepříznivé diagnózy. Další vel-
kou pomocí jsou denní stacionáře a asistentská pomoc.
„Dalo by se předpokládat, že současná medicína si více 
zakládá na etice a profesionálním přístupu svých zaměst-
nanců. Konečným faktem však zůstává, že se stále jedná 
o přístup lidí, jejich vnitřní morálce a postoji k životu. 
I když současná společnost nabízí nemocným a jejich 
rodinám pomoc v mnoha aspektech, stále vliv nemoci 
na rodinu a průběh onemocnění zůstává stejný se všemi 
jeho důsledky,“ doplnila Mikešová.

PÉČE O DÍTĚ S MPS JE DNES
STEJNĚ NÁROČNÁ JAKO PŘED 20 LETY

Helena Mikešová z Prahy, která vystudovala pražskou Univerzitu Jana Amose Komenského, obor speciální 
pedagogika, napsala v roce 2014 bakalářskou práci, ve které položila stejné otázky dvěma matkám, jejichž 

děti onemocněly MPS typ III A, Sanfi lippo syndromem. Paní Martina se starala o chlapce v 80. letech minu-
lého století a paní Eva pečuje o osmiletého syna v současné době. Cílem řízeného rozhovoru bylo nastínit 
vliv závažné diagnózy na život rodiny a srovnání odpovědí obou žen.

PÉČE O DÍTĚ S MPS DŘÍVE A DNES
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MARTINA
Věk 52 let, povoláním učitelka na I. stupni základní ško-
ly. S manželem žijí odděleně, jsou rozvedeni. Syn se 
narodil v roce 1980, zemřel v roce 1995 v nedožitých 
patnácti letech.

Jak zpětně hodnotíte formu sdělení závažné diagnózy 
vašeho dítěte?
Sdělena mně byla celkem dvakrát. Nejenže jsem při pro-
pouštění syna z nemocnice nedostala od lékaře žádnou 
propouštěcí zprávu, ale informace z vyšetření mi byla 
oznámena za dveřmi oddělení na schodišťové chodbě. 
Lékař mi podal informaci pouze částečně, více se prý do-
zvím za dva měsíce po návratu příslušné lékařky z dovo-
lené. Pouze mi řekl, že můj syn nedosáhne intelektových 
schopností svých vrstevníků. 

Pozdější setkání s lékařkou nelze vymazat z paměti. Syn 
mně seděl na klíně a doktorka mi sdělila, že zjistili MPS 
typ IV s tím, že tito pacienti umírají v období věku pat-
nácti let. Bylo to pro mne naprosto neuvěřitelné. Není 
přece možné, aby dítě, které mě zrovna objímá, mělo 
zemřít? Neubránila jsem se slzám a lékařka se mě sna-
žila uklidňovat, že se může stát, že zemře až ve dvaceti 
letech. Pokud bych měla zájem, zopakuje prý informa-
ci také manželovi. Chápu, že lékařka byla povinna sy-
nův zdravotní stav oznámit v celém rozsahu a se všemi 
důsledky, ale určitě ne způsobem, jakoby se jednalo 
o chřipku nebo angínu. U tak závažného onemocnění 
jsem postrádala takt a profesionalitu. Tehdy jsem takové 
sdělení vnímala jako kruté odepsání mého dítěte. Navíc 
nechápu, proč jsme se celou informaci nedozvěděli při 
propuštění z nemocnice a nebyli jsme s manželem in-
formováni současně.

Byly vám lékařem poskytnuty dostatečné informace 
o nemoci?
Při propuštění syna z nemocnice jsem dostala pouze čás-
tečné informace. Dva měsíce poté dostatečné.

Byla vám nabídnuta poradenská a sociální činnost?
Žádnou nabídku jsem nedostala.

Využívala jste některé sociální služby? 
Ne, nevyužívala, nebyly mi nabídnuty.

Snažili jste se zjistit, zda existují sdružení či organizace 
sdružující rodiny s MPS?
V 80. letech mne ani nenapadlo, že by mohla sdružení či 
organizace existovat.

S jakými reakcemi jste se ve svém okolí setkali? 
Překvapenost, nevědomost, sdílnost, rozpačitost, empa-
tie. Jelikož se jedná o onemocnění vzácné, byla jsem vy-
stavena přílivu otázek, nestačilo pouhé sdělení diagnózy 
jako u obvyklejších nemocí, ale očekával se bližší popis. 
Celá situace pro mě byla krajně nepříjemná a bolestná. 
Vím, že to nebyl záměr ublížit, zranit, ale pouhá nevě-
domost. Navíc jsem si uvědomovala, pokud okolí chce 
porozumět, předně musí znát. 

Naše rodina se stáhla do jakési společenské izolace, aby-
chom zamezili nepříjemným dotazům a  odpovědím. 
S nejbližšími přáteli jsme se setkávali v našem bytě, aby 
syn nebyl zbytečně vystavován změnám, které špatně 
vnímal. Od doby, kdy byl syn v psychiatrické léčebně, 
jsem se naučila hovory na téma synovy nemoci odmí-
tat. S bolestí jsem informovala opravdu nejbližší, což se 
týkalo pouze širší rodiny a přátel.

Výběr z otázek a odpovědí bakalářské práce

PÉČE O DÍTĚ S MPS DŘÍVE A DNES
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Snažili jste se zjistit, zda existují sdružení či organizace 
sdružující rodiny s MPS?
To nám doporučili lékaři, když stanovili diagnózu. Nej-
víc mi pomohli manželé Michalíkovi, domluvili jsme si 
s nimi schůzku a oni nám poradili, jak máme postupovat, 
na co máme nárok. Myslím, že nám v této věci úplně nej-
víc pomohli oni. Lidi, co tam jezdí, mají různé zkušenosti 
s doktory, s různými vyšetřeními. Největší pomoc je, když 
se vlastně ti rodiče sejdou. Jsou to samí skvělí lidé a škoda, 
že jsme se museli potkat za takové situace, protože když 
je poznáte, zjistíte, že mají úplně stejné problémy, a když 
jste spolu, tak žijete jakoby normálně. 

S jakými reakcemi jste se setkali ve svém okolí? 
Nejdřív se nevědělo, že je to nemoc. Říkali nám, máte ne-
vychované dítě. Co je to za děcko, že si lehá, že neposlou-
chá? A pak, když se to lidi dozvěděli, tak byli spíš zaražení 
a nejbližší kamarádky se mě snažily pochopit. Kamarádi, 
známí, hodně se to protřídí, protože jsme radši, když 
dojde návštěva k nám. Potom zjistíte, že z té hromady 
zbyde jen hromádka těch, kteří jsou ochotni akceptovat 
vaše dítě, když vás pozvou na návštěvu, a vůbec nevadí, 
že tam syn shodí třeba květináč.

EVA
Věk 29 let. V současné době v domácnosti. Žije spolu 
s manželem, nemocným synem a dcerou v rodinném 
domku.

Jak zpětně hodnotíte formu sdělení závažné diagnózy
vašeho dítěte?
Diagnóza byla nejdříve sdělená, že už ji našli a že je to 
jedna z neléčitelných. Byla jsem podruhé těhotná a řekli 
mi, že mě objednali do Motola na plodovou vodu, ať si 
přijedu pro doporučení a pro lékařskou zprávu. Dali mi 
doporučení na odběr plodové vody a „všechno vám řek-
neme až za tři týdny, až budou výsledky z plodové vody, 
tak abyste se psychicky nezhroutila“. Nechtěla jsem být 
tři týdny v nejistotě, zapamatovala jsem si tu diagnózu, 
o které mluvili, a doma si přes internet všechno přesně 
našla. Tam byly popsány určité projevy a mně bylo jasné, 
že je to ono. Myslím si, že to jsou profesionální lékaři, ale 
neumí vůbec jednat s lidmi. 

Byly vám lékařem poskytnuty dostatečné informace
o nemoci?
Úplné, dostatečné ne. I teď, když jsem tam byla po letech, 
měli jsme problém se spaním, tak mi řekli – diagnózu zná-
te, prognózu taky, četla jste to, tak co jste čekala? Naivně 
jsem si myslela, že mi lékař dá pro syna léky a on začne spát. 

Byla vám nabídnuta poradenská a sociální činnost?
Byla. Doktoři nám řekli, že se máme obrátit na Společ-
nost pro mukopolysacharidózu. A dali nám leták o té 
nemoci. 

Využívala jste některé sociální služby? 
Dítě chodí do denního stacionáře, ráno si pro něj přije-
dou vozem a odpoledne ho přivezou. Součástí stacionáře 
je i rehabilitační péče. Syn má ze speciálněpedagogického 
centra speciálně upravený školní program.

Zdroj: Bakalářská práce: Není naděje – zbývá láska, čili život s dítětem 
nemocným mukopolysacharidózou, Helena Mikešová, 2014
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Když jsme diagnózu znali rok a půl, začaly se postup-
ně naplňovat děsivé předpovědi různých komplikací 

zdravotního stavu. Filip, zpočátku „zdravý“, začal být 
inkontinentní, měl epileptický záchvat, byl enormně 
hyperaktivní a ani už jsme se nedivili, když trhal fotky, 
knihy, časopisy, které měl dřív moc rád. Tehdy skákal 
téměř na lustr a přestával mluvit. Jednu věc měl však 
velmi rád, a to české pohádky, dobrodružné romantic-
ké fi lmy a indiánky. A tak na mě volal místo maminko 
„Apanači!“ nebo „Máchalová“ (S čerty nejsou žerty). Sám 
Filip byl buď Černý tulipán, nebo Portos (miluje jídlo), 
nebo Jaroslav a Jaromír (Třetí princ). Popelka s Libuškou 
Šafránkovou byla taky v čele hitparády, i když jí dost kon-
kurovala Janička Brejchová z Noci na Karlštejně, a hlavně 
písnička „Mor a kolera“, v podání Jaromíra Hanzlíka (Mor 
a cholera). A tak jsme si žili vesele a smutně. 

Na zhoršení stavu jsme byli díky Společnosti 
připraveni                                              
12 let po určení diagnózy je Filip téměř imobilní. Je na vo-
zíku a bez pomoci minimálně dvou lidí se vůbec nepo-
hybuje. Má 19 let a 70 kilogramů. Na tuto situaci jsme 

byli díky Společnosti připraveni. Na setkáních jsme měli 
možnost poznat krutý vývoj nemoci, který dostihl bohu-
žel i nás. Vzali jsme si s manželem úvěr a postavili jsme 
pro syna bezbariérový dům. Naštěstí jsme na realizaci 
měli šikovnou fi rmu a řemeslníky, a taky přátele. Bydlí se 
nám dobře, je to velký rozdíl. Původně jsme totiž bydleli 
ve starém rekonstruovaném domě, všude byly schody, 
protože to byl tzv. mezonetový byt. Nemožné schody 
i do ložnice a koupelny! Fuj! 

Situaci jsme zvládali i díky skvělé babičce 
Dva roky od dokončení stavby jsme situaci zvládali i díky 
úžasné pomoci babičky. Filda tehdy dojížděl do denního 
stacionáře. Když se jeho zdravotní stav zhoršil a my byli 
fyzicky a duševně vyčerpaní, využili jsme nabídky stacio-
náře pro trvalé bydlení. Oba s manželem totiž chodíme 
do práce, já mám navíc v nemocnici služby. Naštěstí se 
k lepšímu změnilo vedení zařízení, přišli noví lidé, kteří 
mají jiný přístup a více pochopení. Filip má svůj poko-
jíček, kde má čtyřiadvacetihodinový servis. S péčí jsme 
spokojeni, personál je starostlivý, jsme ve stálém telefo-
nickém spojení v případě krizové situace. 

PADÁME Z MRAKODRAPU,
KTERÝ MÁ 50 POSCHODÍ.
A POŘÁD JE TO DOBRÝ...

Filip Kohoutek (MPS III)

PŘÍBĚH RODINY KOHOUTKOVÝCH

◄ Na terase domu. Filip má 19 let
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Život s MPS – střídavě zamračeno a oblačno 
Co se dá říct závěrem. Náš život s MPS je střídavě zamra-
čeno a oblačno. Ale spíše stále řešíte nějaký problém. Ob-
dobí klidu je podezřelé, vždycky se časem vyskytne nějaký 
problém, zejména ve smyslu zdravotní komplikace. Je to 
celoživotní kláda. Jsou narušené vztahy nejen v rodině, 
ale i s přáteli. Někteří lidé vás opouštějí, protože zjistí, 
že máme limity, o kterých oni nic nevědí nebo nechtějí 
vědět. Naopak vás zase někdo úplně cizí mile překvapí! 
Jak stárneme, všechno hůř prožíváme. Jsme víc unavení, 
a proto regenerace je velmi důležitá. 

Díky Společnosti jsme si mohli vytvořit skutečnou před-
stavu, jak nemoc vypadá a  jak se dá bojovat. Padáme 
z toho mrakodrapu, který má 50 poschodí, a pořád je to 
dobrý. Jsme třeba v 10. patře? Kdo ví…?

Daria Kohoutková

1.  Dva neohrožení mušketýři na hradě Kost, rok 2001
2. Koupání ve Vltavě v roce 2002. O nemoci tehdy rodina nevěděla
3. S kamarádem na kolech byla vždycky zábava
4. Šťastné chvíle při lyžování v Itálii
5. Usměvavý Filip Kohoutek
6. I přes všechna trápení se Filip rád směje
7. České klasické pohádky jsou vážně prima

1 2

3

PŘÍBĚH RODINY KOHOUTKOVÝCH
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PŘÍBĚH RODINY KOHOUTKOVÝCH



196

1 2 3

4 5 6

7

IX. NÁRODNÍ SETKÁNÍ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

2003

11. Barunka čeká se svou oblíbenou hračkou, až se budou rozlévat „rychlé špunty“
12. S kamarády chutná nanuk nejlépe. Chvíle pohody s Raduškou a Pepíkem
13. Pár dní v beskydské přírodě byl opravdu relax
14. Monička Nosková s asistentem
15. Pepan Šikula s kluky Pánkovými diskutují na lavičce
16. Mireček Stehlík
17. Roman Stonawski s tatínkem u stolu

IX. NÁRODNÍ SETKÁNÍ
V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
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DÁRCI A SPONZOŘI

2003

Někteří pracovníci nymburského okresního 
soudu se vzdali části nečekané výplaty

ve prospěch Společnosti pro MPSDar od Konta BARIÉRY
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ROK DESÁTÉHO VÝROČÍ
ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

2004
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V ROCE 2004
Společnost zahajuje desátý rok svého působení. 

Původní společenství, které na podzim roku 1995 
čítalo sedm rodin, se během deseti let 

rozrostlo až na počet třiceti rodin.  
V ÚNORU
píše paní Lenka Říhová, maminka dvou dětí 
nemocných MPS, ostatním rodinám, 
aby pomohly s přípravou výročního Zpravodaje 
Společnosti pro MPS. Vyzývá je k zasílání
textových a obrazových příspěvků, které
z různých úhlů pohledu dokumentují život
s mukopolysacharidózou. 

12. DUBNA
navždy odešla Hanička Švábová.

NA JAŘE
žádá Společnost pro MPS města, v nichž žijí děti

s mukopolysacharidózou, o fi nanční podporu
při zajištění jubilejního setkání. 

Reaguje celkem deset měst a na účtu Společnosti
se nakonec schází 76 tisíc korun.

Nejvyšší částku posílá město Brno (11 tisíc korun). 
Příspěvky ve výši 10 tisíc korun přispívají 
Mladá Boleslav, Osek, Opava a Olomouc.

28.–31. ŘÍJNA
se koná výroční X. národní setkání Společnosti

pro MPS, a to v hotelu Junior v Poděbradech. 
Na setkání přijela i ředitelka Výboru dobré vůle

– nadace Olgy Havlové paní MUDr. Milena Černá. 

V LÉTĚ
oslovuje Společnost pro MPS první dámu
Livii Klausovou se žádostí, aby převzala záštitu
nad jubilejním X. národním setkáním. 
Prezidentova choť pozvání odmítá. 
„Podobných milých pozvání a žádostí dostávám 
hodně. Mám zásadu, že záštitu poskytnu pouze
těm akcím, kterých se osobně účastním…“ – 
vysvětluje Livia Klausová v dopise zaslaném 
předsedovi Společnosti. 

2004

◄ Na jubilejním X. národním setkání nechyběl ohňostroj

24.–27. ČERVNA
se rodiny s MPS sjíždějí na víkendový pobyt
v Luhačovicích. Hostí je hotel Adamantino. 
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Psal se rok 1987 a nám se narodil vytoužený syn Luboš. 
Všechno bylo tak, jak má být. Syn byl zdravý, a tak 

jsme si všichni užívali života a byli šťastní. O necelé čtyři 
roky později se narodil náš druhý syn Jan. Tím se naše 
štěstí znásobilo a my si o to více užívali štěstí a pohody. 
Stále se zdálo, že je vše v pořádku, ale dovršením pátého 
roku se u Luboše projevily první potíže s kyčelními klou-
by a byla mu stanovena první diagnóza – M. Perthes, tedy 
odvápňování kyčelních kloubů. Dostal tzv. dlahu Atlanta 
a každý den užíval kalcium v rozpustných tabletách. Ale 
ani po dvou letech k žádnému zlepšení nedošlo. Ve stej-
ném roce dovršil pátý rok mladší syn Jan a projevily se 
u něj stejné potíže jako u jeho staršího bratra. Po růz-
ných vyšetřeních byla klukům stanovena další diagnóza 
– spondylo-epifyzární dysplazie. A život šel dál. 
 
Nezapomenu na den, kdy nám pan profesor
řekl diagnózu
Mladší Honza musel ve dvanácti letech podstoupit ope-
raci kyčelního kloubu a o pár měsíců později i operaci 
kolena. Při této operaci pojali lékaři podezření, že se 
nejedná o již dříve stanovenou diagnózu, a poslali nás 
na metabolické vyšetření na Dětskou kliniku 1. LF UK 
v Praze k prof. Zemanovi. Vzhledem k tomu, že oba mé 

syny provázely stejné nebo podobné potíže, věděla jsem, 
že se tomuto vyšetření nevyhne ani starší syn a bude mu 
pravděpodobně stanovena stejná diagnóza. 

Nezapomenu na  den, kdy si nás prof.  Zeman pozval 
do metabolické ambulance a sdělil nám, že výsledky vy-
šetření skutečně potvrdily podezření lékařů, a tím nám 
byla stanovena konečná diagnóza – mukopolysachari-
dóza typ IV A. Jelikož jsem o takové chorobě dříve nikdy 
neslyšela, myslela jsem si, že kluci dostanou nějaké léky 
a pojedeme domů. Ale když mne postupně prof. Zeman 
začal seznamovat s touto diagnózou a sdělil mi, že se 
jedná o neléčitelnou chorobu a prognóza je nejistá, cítila 
jsem, jak mi pomalu tuhne úsměv ve tváři a do očí se 
derou slzy. Byly to slzy smutku, bezmoci, zklamání, bez-
naděje. Pomalu mi začalo docházet, o jak závažnou a zlou 
nemoc se jedná, a ve stejném okamžiku se mi zhroutil 
celý svět. 

Synové nemohou svému otci odpustit, 
jak se zachoval
Nevěděla jsem, co si počít, na koho se obrátit, protože 
v té době jsme už byli sami, s otcem mých kluků jsem 
se rozvedla o čtyři roky dříve a do dnešního dne spolu 

SMÍŘILA JSEM SE S TÍM,
ŽE OSUD NELZE ZMĚNIT 

A SLZY TAKÉ MOC NEPOMŮŽOU 
Jan a Luboš Moravcovi (MPS IV A)
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nevycházíme. Jsme jako dva cizí lidé, ani kluci se svým 
otcem nekomunikují, protože mu nemůžou odpustit, 
jak se k nim zachoval v době, kdy ho nejvíce potřebovali. 
Našel si novou partnerku, založil novou rodinu a kluci 
jakoby neexistovali. Ani žádné dárky nedostávali, ať už 
k narozeninám nebo o Vánocích.

V ambulanci jsme ještě dostali kontakt na Společnost pro 
mukopolysacharidosu, tedy na pana Michalíka. Zpočátku 
jsem mu ani nechtěla zavolat, ale po čase jsem si řekla, 
že to zkusím a uvidíme, co se bude dít. Vedli jsme spolu 
docela dlouhý rozhovor, který mi na samém počátku té 
naší beznaděje a bezmoci hodně pomohl. Později jsem 
také mluvila i s paní Michalíkovou a postupně se začala 
smiřovat s tím, že osud nelze změnit a slzy nám také moc 
nepomůžou. Domluvila jsem se s ní, že přijedeme na se-
tkání rodin a pak se uvidí. To už bylo Lubošovi šestnáct 
a Honzovi dvanáct let.

Na prvním setkání rodin jsem si říkala: 
my sem nepatříme!
V říjnu 2004 jsme se zúčastnili našeho prvního setkání 
rodin se stejně nemocnými dětmi. První dny na setkání 
byly pro nás hrozné. Mysleli jsme si, že se jedná o nějaké 
nedorozumění nebo o jeden velký omyl lékařů. Jinými 
slovy – my sem nepatříme!!!

Když jsme překonali prvotní rozpaky a hlavně velký šok 
z toho, co jsme viděli, začalo postupné seznamování se 
s ostatními účastníky setkání, a tak se nám podařilo na-
vázat přátelství s mnoha lidmi. Stali jsme se dobrými 
přáteli rodiny, která už o své dítě přišla, ale naše přátelství 
trvá stále a myslím, že už bude trvat napořád. O pár let 
později jsme ve společnosti poznali další rodinu, která 
nám od samého počátku tak přirostla k srdci, že máme 
někdy pocit, jako by byla součástí naší rodiny, i když nás 
dělí 400 kilometrů. A rodin, s kterými se přátelíme, je 
samozřejmě více. Společnost má pro nás velký přínos 

PŘÍBĚH RODINY MORAVCOVÝCH
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1. Honzík v 11 letech po operaci kyčelního kloubu
2. Víkendy na chatě mají kluci moc rádi...
3. Luboš v dlaze Atlanta a Honza ve dvou a půl letech
4. Drbání na bříšku měla opička nejraději
5. Úsměv. Vyletí ptáček
6. Luboš během procházky slovenskou krajinou
7. Honza a jarní dovolená na Slovensku2 3
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nejen z hlediska fyzického, ale samozřejmě z velké části 
i hlediska psychického. Od té doby jsme nevynechali 
ani jedno setkání Společnosti pro MPS a na každé další 
setkání se vždy moc těšíme.

I bezbariérové schodiště může vozíčkáře
pěkně potrápit
Vzpomínám si na jednu příhodu, která se stala v době, 
kdy Honza končil povinnou školní docházku. Předsta-
vitelé našeho města rozhodli, že u příležitosti výročí zá-
kladní školy, kterou Honza navštěvoval, předají žákům 
devátých tříd slavnostně vysvědčení na městské radnici. 
To už se Honza dokázal pohybovat pouze na invalidním 
vozíku. Na radnici vede mohutné schodiště, ale hned 
vedle něj nechalo město nainstalovat pro vozíčkáře výtah, 
takže jsme neviděli žádný problém až do chvíle, než jsme 
se k výtahu přiblížili a chtěli nastoupit. Překvapila nás 
cedulka s informací, že pokud chce vozíčkář výtah použít, 
musí si vyzvednout klíč od výtahu v 1. patře. Pochopili 
jsme, že se nikdo ani nezamyslel nad tím, jak to má asi 
ten vozíčkář udělat, když je sám.

Snažíme se užít si každého dne
Po ukončení docházky na základní škole začal Luboš 
navštěvovat obchodní akademii a studium ukončil ma-

turitní zkouškou. Nyní pracuje na zkrácený úvazek u jed-
né bezpečnostní agentury jako administrativní pracov-
ník. Také získal asi před čtyřmi lety řidičské oprávnění, 
zakoupil si starší automobil a stal se více samostatným, 
což jsem velice uvítala, neboť jezdí do práce, za kamará-
dy, k lékaři apod. sám a já už ho nemusím nikam vozit 
a můžu se v klidu věnovat jiným činnostem.

Honza studoval na stejné škole, ale ze zdravotních dů-
vodů musel studium předčasně ukončit, tedy bez složení 
závěrečné maturitní zkoušky. Nyní se věnuje převážně 
internetu, kde neustále čerpá nové informace z okruhů, 
které ho zajímají, jako např. sport, počítače, novinky 
z oblasti mobilních telefonů apod. Snažíme se užít si 
každého dne, kdy se na obloze objeví sluníčko a venku 
je krásně teplo. To potom i bolest kloubů ustoupí a my 
můžeme na procházku do přírody.

Věřím, že se jednoho dne najde lék, který dokáže plně na-
hradit scházející enzym v těle a pomůže tak v budoucnu 
děti úplně vyléčit, ušetřit je bolesti a jejich rodiny učinit 
bezstarostnějšími a šťastnějšími.

PŘÍBĚH RODINY MORAVCOVÝCH
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Jana Moravcová
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PŘIPADALA JSEM SI 
JAKO RYBA V AKVÁRIU

Jaká jste byla v době před narozením prvního dítěte?
Jako mladá holka jsem měla vysněnou velkou rodinu. 
Žádná velká kariéra mě nelákala. Rodina pro mě byla 
prioritou. Chtěla jsem být maminka – kamarádka. Měla 
jsem moc pěkné dětství, ale spousta věcí byla v naší ro-
dině tabu. Když se narodila Peťka, byla jsem šťastná, že 
mám dceru. Už v porodnici jsem se těšila, jak bude chodit 
do tanečních, jak budeme spolu probírat její lásky, jak… 

Stihla jste ještě pracovat, než onemocněla?
Když měla Peťka dva roky, začala chodit do jesliček a já 
nastoupila jako učitelka do školy. Učila jsem prvňáčky. 
Práce mě velmi bavila. Doma na Peťce jsem si ověřovala, 
jak ji dokážu připravit na první třídu. Kreslily jsme, ma-
lovaly, uvolňovaly ruku, zpívaly a přednášely básničky. 
Pracovaly jsme sice pomalu, ale zábavnou formou to šlo 
a pro mě to bylo velmi příjemné období.

Měla jste už tehdy podezření, že má Peťka
nějaký zdravotní problém?
Neměla. Sice začala chodit až v 16 měsících, ale sousedo-
vic syn předvedl své první krůčky v 19 měsících. Říkala 

jsem si, že naše dcera bude holt takový pohodlný med-
vídek, a dál jsem to neřešila.

Kdy vás na to poprvé upozornil někdo z okolí? 
Bylo to v době, kdy Peťka nastoupila do mateřské školy 
a  já čekala druhé dítě. Na rozdíl od jesliček, kde byly 
úžasné tety, ve školce byly autoritativní učitelky a dcera 
ten přechod těžce nesla. Najednou neudržovala čistotu, 
přestávala jíst příborem… 

Manžel byl tehdy měsíc na stáži v Rakousku a já byla 
s dcerou doma sama. Učitelky si mě do školky zavolaly 
a řekly: „Vaše dcera je postižená, tady nemá co dělat.“ 
To bylo poprvé, kdy mi někdo z okolí řekl, že s Peťou by 
mohlo něco být. Nebyla jsem na to připravená, takže to 
pro mě byl neskutečný šok. Měla jsem z toho velké zdra-
votní problémy, kvůli této zprávě jsem ve třetím měsíci 
málem potratila. Zbytek těhotenství jsem pak musela 
strávit v nemocnici.

Co bylo v té době s Peťkou?
Staral se o ni manžel a myslím, že to bylo fajn. Mezitím 

◄ Alena Michalíková

Alena Michalíková nikdy nevyhodila šaty do tanečních. Doufala, že jednou je oblékne i její dcera Petra. 
Jenomže v době, kdy se z malých holčiček stávají mladé slečny, Petra se vracela zpátky do dětství. Její 

nemoc – mukopolysacharidóza typu III C  – způsobila, že nemluvila, ale taky přestávala chodit, jíst a dělat 
všechno, co se do té doby naučila. Její maminka nikdy nezažila radost z toho, že zvládla zápis do první třídy, 
natožpak přijímačky na střední školu. Byla ráda za to, že je šťastná ve stacionáři. Dnes je spoluzakladatelka 
Společnosti pro MPS vděčná za jakýkoliv náznak spokojenosti v Petřině tváři. Za to, že pořád ještě je.
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se ji podařilo umístit do logopedické školky, kde učila 
moje spolužačka. Ta se Peťce hodně věnovala a dcera se 
tam zklidnila.

A vám se narodil zdravý syn Honzík…
Ano, vrátila jsem se domů se zdravým miminkem a k Peť-
ce, která byla opět „vyladěná“. Následující rok byl pro mě 
velmi hezkým obdobím. Peťka tehdy dostala kočárek 
s panenkou. Neustále jsme si spolu hrály na maminky. 
Pamatuji si, jak jsme vždycky daly ta naše mimina do ko-
čárků, oblékly si stejné svetry a šly manželovi naproti 
k tramvaji, kterou jezdil z práce. Bylo to pro mě nejkrás-
nější období v mém rodinném životě.

Když jste se dozvěděli Peťčinu diagnózu, byl velký rozdíl 
mezi tím, jak jste se s tím vyrovnávala vy a váš manžel?
Peťčinu diagnózu jsme se nedozvěděli hned. Když začaly 
její problémy, chodili jsme od čerta k ďáblu a nakonec 
skončili na genetice na olomoucké klinice. Tam poprvé 
padlo slovo mukopolysacharidóza. Peťce byly odebrány 
vzorky, které se tenkrát posílaly do Amsterodamu. Já 
netušila, co ta nemoc obnáší. Netušil to nikdo. Manžel 
jel tajně do Vědecké knihovny, kde hledal v lékařské lite-
ratuře. Našel jen pár vět – vzácné, nevyléčitelné, smrtelné 
onemocnění. Mně neřekl nic, zůstal s tím sám. Vzorky 
totiž odebrali i Honzíkovi a on se bál, kdyby se nedejbo-
že nemoc potvrdila i u syna, že bych to nezvládla. Dnes 
nevím, jestli jsem vděčná za to, že mi to hned neřekl. 
Určitě mě ušetřil neskutečné hrůzy z čekání, na druhé 
straně si myslím, že kdybychom to sdíleli společně, bylo 
by to pro nás lepší.

Nemoc se u Peťky potvrdila. 
Jaká byla vaše bezprostřední reakce?
To už si nepamatuji. Vybavuje se mi ale okamžik, kdy 
jdeme nemocničním areálem po vyřčení ortele smrti 
naší dcery. Když jsme minuli vrátnici nemocnice, man-
žel začal brečet. A já mu říkám: „Neboj, to zvládneme…“ 
Manžel se s tím vyrovnával strašně dlouho.

Vy jste se s tím smířila?
S tím se smířit nedá, ale hodně mi pomáhal Honzík. Měla 
jsem zdravé miminko, věděla jsem, že musím být silná 
nejen pro Peťu, ale taky pro syna. Manželovi se zdálo 
o hrobech a otevírajících se rakvích. Já tohle neměla. Byla 
jsem smutná a plná tohoto neskutečně krutého osudu, 
ale protože manžel se o tom se mnou moc bavit nechtěl, 
jezdila jsem se vybrečet do parku. Potřebovala jsem to 
sdělovat. Proto jsem se svěřovala kdejakému důchodci se 
psem – že mám nemocnou dceru a že mi umře. Domů 
jsem pak jezdila „vyčištěná“. Manžel a  jeho rodiče mi 
v tomto přetěžkém období hodně pomáhali. Často k nim 
jezdil s Peťkou na víkend, abych já mohla být jenom se 
synem. Trávit celý týden sama s oběma dětmi bylo v té 
době velmi náročné, protože Peťka už začala mít problé-
my. Čtyřiadvacet hodin denně křičela, což se přenášelo 
i na syna. Za to si manžela nesmírně vážím.

Už od začátku bylo jasné, že Peťka bude potřebovat 
permanentní péči, protože její stav se bude zhoršovat. 
Řešili jste dlouho, kdo z vás zůstane doma?
Neřešili jsme to. Tak nějak to vyplynulo z toho, že jsem 
byla na mateřské. Kdybych začala chodit do práce, bylo 
jasné, že to doma nebude fungovat. Z mateřské jsem 
volně přešla na „péči o osobu blízkou“.

Bylo vám někdy později líto, že jste se nemohla
věnovat své profesi?
Asi ne. Pro mě byla vždycky prioritou rodina. Nikdy jsem 
nechtěla budovat kariéru. Kdysi jsem chtěla studovat 
architekturu, což jsem kvůli dřívějšímu režimu nemohla. 
Tyto svoje touhy jsem si ale realizovala v našem domku, 
který jsme si pořídili z důvodu snadnějšího zvládání Peť-
činy nemoci. To, že nechodím do práce, mě netrápilo.

Nevadila vám ani sociální izolace?
Ta mi vadila, to je pravda. Dost brzy jsme se kvůli Peťce 
stěhovali z bytu do domku ve staré zástavbě, kde neby-
dleli žádní moji vrstevníci, ale jen starší lidé. Když jsem 

ROZHOVOR S ALENOU MICHALÍKOVOU

2004



207

přestala chodit do práce, přišla jsem i o kolegy a kamarádi 
z dětství byli daleko. Byla jsem pořád sama. Manžel byl 
mnohdy jediný člověk, se kterým jsem ten den mluvila.

Byla Peťčina nemoc předvídatelná? Postupovala přesně 
tak, jak ji popisovala odborná literatura?
Žádnou odbornou literaturu jsme tehdy ještě neměli. 
Nebyly informace o tom, co ta nemoc obnáší a jak bude 
postupovat. Byli jsme průkopníky ve všem, co tato nemoc 
přináší, nebyla literatura, nebylo s kým se poradit. Vše 
jsme byli nuceni zvládat formou pokus – omyl. Moc nám 
ale pomohly rodiny, se kterými jsme se setkali v Rakous-
ku. Věděla jsem, že Peťa přestane chodit, polykat, že bu-
dou problémy s hleny, že je lepší mít bezbariérový domek 
než byt v paneláku... Ale život přinesl i něco jiného, než 
jsme se dozvěděli. Člověk na to není nikdy připravený. 

Pamatujete si například, kdy dcera přestala mluvit?
V době, kdy se váhalo s diagnózou, jsem byla s Peťkou 
hospitalizovaná na psychiatrii v Kroměříži s tím, že tam 
dceru budou pozorovat, a tak třeba zjistí, co jí vlastně 
je. Jely jsme tam tenkrát s knížkami pohádek, s blokem 
a barvičkami. Po dlouhé době jsem zase měla čas jenom 
na ni a bylo nám tam spolu dobře. Po čtrnácti dnech jsem 
se ale musela vrátit k synovi a Peťka tam ještě týden zů-
stala sama. Když jsme pak pro ni přijeli, byla jsem v šoku. 
Petra tam stála nadopovaná prášky, v ústavních teplácích 
a s nudlí u nosu. Celá mimo se dívala skrze nás. Jela jsem 
tam s dítětem, které umělo vyprávět pohádky a přednášet 
básničky a vracela se s robotem, který už skoro nemluvil.

Kdy naposledy chodila?
Někdy kolem roku 2001, to jí bylo čtrnáct let.

Měla Peťka také tak velké poruchy spánku jako většina 
dětí s MPS?
Peťka měla celý život problémy se spaním. Stávalo se, že 
spávala jen dvě hodiny, někdy vůbec. Střídali jsme se u ní 
s manželem. Já měla spaní tak narušené, že jsem si připa-

dala jako v akváriu. Šla jsem městem a měla jsem pocit, 
že jsem rybička a že okolí je za sklem. Byla jsem totálně 
vyčerpaná. Přes den jsem nikdy spát neuměla a usnout 
v noci už mi nešlo, proto jsem musela začít brát prášky 
na spaní. Prášek jsem si vzala třeba ve tři ráno, když mě 
u Peťky vystřídal manžel, ale už po čtyřech hodinách 
jsem musela vézt mladšího syna do školy. Častokrát mi 
bylo na zvracení, že už musím vstávat. Dodneška mám 
problémy se spaním.

Vím, že díky Peťce vznikl v Olomouci stacionář Slunovrat, 
který spoluzaložil váš muž. Kde je vaše dcera dnes?
Je ve stacionáři, který opět vznikl, a to i zásluhou manže-
la. Když jsme si uvědomili, že to Peťčino nespaní už dál 
nezvládneme, sháněli jsme někoho, kdo by se o Petru 
staral aspoň tři noci v týdnu, abychom si mohli odpoči-
nout. Nakonec v rámci stacionáře Klíč, pod který patřil 
i Slunovrat, vzniklo oddělení, kde můžou klienti také 
spávat. Platíme jí tam celoroční pobyt, protože člověk 
nikdy neví, jestli nezůstane někde na dálnici… Takhle 
tam může kdykoliv spát, záleží jen na nás.

Jak často si ji berete domů?
Kdybychom se teď rozhodli, že už ji nikdy nechceme 
vidět, tak to tak může být. Ale protože Petru milujeme, 
bereme si ji domů v úterý, ve čtvrtek a v sobotu odpo-
ledne a pak na celou neděli. Věnujeme se jí a na noc ji 

V solné jeskyni se Peťce dýchá mnohem lépe 
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zavezeme do stacionáře. Díky tomu jsme čilí a můžeme 
fungovat dál. Je to pro nás velká pomoc.

Máte pocit, že se MPS nějak podepsala na mladším synovi?
Honzík už ve dvou letech převzal roli staršího sourozen-
ce. Měl sestru, které bylo sedm let, ale musel být tím ro-
zumnějším a vždycky počkat, až se kolem Peťky všechno 
udělá. Myslím, že MPS se podepsala na jeho dalším vývo-
ji. Vždy si hledal starší kamarády. Když mu bylo patnáct, 
kamarádil se s třicetiletými muži. S vrstevníky si až tolik 
nerozuměl a s mladšími už vůbec. Určitě ho ovlivnilo 
to, že jsme nikdy nemohli jet jako rodina na dovolenou. 
Manžel s ním jezdíval na vodu a já v zimě na hory. Byl 
buď s jedním nebo s druhým.

Nenapadlo vás teď, když se vám trochu ulevilo od péče 
o dceru, začít budovat nějakou kariéru?
V roce 2009 byla Peťka ve velmi těžkém stavu hospitali-
zovaná na plicním oddělení v nemocnici a já byla smířená 
s tím, že už si ji neodvezeme domů. Během pěti dnů, díky 
neobyčejně profesionálnímu a lidskému přístupu lékaře, 
který Petru přijímal, ale i ostatního personálu, jsme Peť-
ku mohli mít zase doma. To mě změnilo. Začala jsem se 
nemocí víc zabývat. Studovala jsem lékařskou literaturu, 
hledala informace na internetu. Aktivně jsem začala ko-
munikovat s lékaři. Ať už jsme potřebovali internistu, 
gynekologa nebo třeba endokrinologa, mluvili se mnou 
jako rovný s rovným. Posiloval ve mně pocit, že můj život 
začíná mít zase smysl. Čím víc jsem získávala od lékařů 
informací, tím víc jsem k nemoci přistupovala nejen jako 
matka, ale také jako profesionál. 

A pomáhat ostatním rodičům...
Ano, informace, které jsem získávala od odborníků, jsem 
mohla vyzkoušet na Peťce a to, co fungovalo, předávat dál.

Máte nějaký příklad?
Naše Peťka je například hodně zahleněná a my měli pro-
blémy dostat z ní ty hleny ven. Když hleny zůstávají v dý-

chacím aparátu, množí se tam bakterie a dochází k zá-
palům plic, na které děti mohou zemřít. Zjistila jsem, že 
nejlepší „odhleňovadlo“ naší Peti jsou bezlepkové piškoty. 
Přišla jsem na to náhodou, když jsem se ji dřív snažila 
zbavit střevních problémů. Bezlepkový piškot ji dráždil 
a ona začala kašlat. Hlenů se tak zbavila přirozeně.

Co na to lékaři?
Náš plicní lékař to respektoval. Horší to bylo s perso-
nálem ve stacionáři. Tam mi řekli, že to dělat nebudou, 
protože by mohla piškot vdechnout, a to si nevezmou 
na svědomí. Měli jsme velké neshody, byla jsem z toho 
nešťastná. Kdyby se to nedělalo, Petra skončí s tracheo-
stomií nebo dostane zápal plic a umře. Došlo to tak da-
leko, že si stacionář vyžádal návštěvu u jejího plicního 
lékaře. Pracovníci stacionáře byli přesvědčeni, že lékař 
tento postup zakáže. Ten však potvrdil můj názor – když 
se to dělat nebude, Petra dopadne špatně.

To musíte být hodně vytrvalá.
Kdybych seděla v koutě, už by tu Petra nebyla.

Která z fází nemoci vaší dcery pro vás byla nejhorší? 
Když jí šlo o život?
To pro mě paradoxně nebylo to nejhorší. Věděla jsem, že 
její život jednou skončí. Tehdy jsem byla přesvědčená, že 
končí právě teď. To, že se z toho dostala, byl pro mě nad-
standard. Nejtěžší bylo období, kdy se ze zdravé holčičky 
stávala ta nemocná. A jednoduché to nebylo ani v době, 
kdy jí bylo patnáct až osmnáct let. Do té doby byla malá 
holčička a její vrstevnice byly taky malé. Jenomže ostatní 
holky pak rozkvétaly ve slečny, začaly lásky a taneční. 
A já se právě na tohle těšila už v porodnici. Bylo to pro 
mě hodně bolavé. Petra v té době přestávala chodit, jíst 
a dělat všechno, co se do té doby naučila.

Jak je na tom dnes?
Neposadí se, a když leží, sama se nepřetočí. Sedí jedině 
s oporou, má pleny, musíme ji krmit, podávat tekutiny, 

ROZHOVOR S ALENOU MICHALÍKOVOU
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s čímž jsou problémy, protože díky permanentnímu zahlenění má potíže s po-
lykáním. Někdy trvá i tři čtvrtě hodiny, než ji zavodníme. Tracheostomii ani nic 
z toho, co už je v této fázi běžné, zatím nemá.

Což je téměř neuvěřitelné...
Ano, je na úrovni tříměsíčního miminka, o které se musíte starat, ale není závislá 
na přístrojích.

A to už je jí 27 let. Za tu dobu, co se potkáváte s dalšími rodinami ve Společnosti 
pro MPS, zažila jste podobný případ? Tedy dítě s MPS III, které by žilo tak dlouho 
bez přístrojů?
Takhle dlouho s typem nemoci, jako má Peťa, v naší republice, pokud vím, nežije 
nikdo. Peťka je nejstarší ve Společnosti pro MPS.

S dceřinou nemocí žijete víc než dvacet let. Za tu dobu musel hodně pokročit vý-
zkum u mukopolysacharidóz. Vkládala jste naděje do některého způsobu léčby?
My jsme měli tu smůlu, že u MPS III dlouho trvalo, než vědci vůbec našli v genu 
zádrhel, který onemocnění způsobuje. Takže v našem případě nešlo o léčbu, proto-
že lékaři nevěděli, co vlastně spravovat. Kdyby se nyní u „trojky“ léčba našla, Peťce 
by už nepomohla. I kdyby nám někdo léčbu nabídl, nepřijala bych ji. Neuměla 
bych odcházet z tohoto světa a nechat Peťku tady. Nikdo jí nedá víc než rodiče. 
A už vůbec si neumím představit, že by syn cítil povinnost se o ni postarat. On měl 
svůj život už od narození kvůli MPS tak komplikovaný, že si aspoň v dospělosti 
zaslouží žít podle svých představ. 

Zdá se, že jste na Peťčin odchod připravená.
Na to se asi připravit nedá. Můžete si myslet, že to zvládnete, ale když ten oka-
mžik přijde, nikdy nevíte, jak moc to bude bolet a jak budete reagovat. Já s tím 
žiji od sedmi let své dcery. Její prognóza byla třináct až čtrnáct let věku. Říkala 
jsem si, že i když se s tím nikdy nesmířím, doufám a věřím tomu, že si nějakou 
dobu vše odsmutním a nastartuji život, který jsem nemohla žít do té doby. Třeba 
konečně vystuduji architekturu a budu si plnit svoje sny…

Dnes vím, že toho v životě už moc nedoženu. Peťka je pořád ještě relativně dobrá 
na to, abych si říkala, že se blíží konec. A mně je už dost let a únava je značná, 
abych začínala dělat něco převratného. Teď se spíš bojím prázdnoty. Peťka je moje 
pracovní náplň, je alfou i omegou dvaceti let mého života. Nejde jen o péči o ni, 
ale o všechno, co se děje kolem ní. Když nebude, mám strach, co bude s mým 
životem dál.

Alena Michalíková pochází 
z Drahotuš na Hranicku. 
Vystudovala speciální 
pedagogiku a dva roky poté 
učila na zvláštní škole. 
Po první mateřské dovolené 
vyučovala na základní škole. 
Po narození druhého dítěte 
už se do práce nikdy nevrátila. 

Stará se o starší dceru Petru, 
která má MPS III C. 
Spolu s manželem 
Janem Michalíkem v roce 1994 
založili Společnost pro MPS.

ROZHOVOR S ALENOU MICHALÍKOVOU
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Naší Haničce by letos bylo třicet. Budeme to slavit 
a trochu taky smutnit. Ani po deseti letech to ne-

přestane bolet, ale člověk si zvykne. Zvykne si, že není, že 
je všechno jinak, že s námi bude pořád, že se na hřbitov 
chodí popovídat si s pocitem radosti, něhy a klidu.

Hanička je prostřední z mých tří dcer. S jejím naroze-
ním se ze mě stala z matky začátečnice máma zkušená 
a schopná si konečně užívat krásné hodné miminko. 
Prvorozená Jitka byla bohužel pokusný králík, knížky 
jsou skoro k ničemu a v rodině žádné malé děti, kte-
ré by se daly okoukat, nebyly. S Hankou bylo všechno 
dobré a v termínech a my jsme si po dalších třech letech 
pořídili ještě jednu holčičku, Pavlínku, která měla být 
chlapeček (ale dobře, že nebyla). Když mi babička řekla, 
že Hanička nenatáhne dva prstíky na pravé ruce, ani 
jsem tomu nevěřila. A nakonec, když jsem poznala, že 
je to pravda – ale taková hloupost se přece dá spravit. 
Že ty prstíky budou prvním poslem té záhadné nemoci 
s dlouhým názvem, na kterou nejsou léky a která změní 
celý náš život, to by nenapadlo vůbec nikoho. My jsme 
přece všichni úplně zdraví.

Ta nemoc není nemoc, jen se musí kontrolovat
Když lékaři vynesli ortel, byly Haničce čtyři roky. V té 
době ještě maminky do nemocnice nesměly a návštěvy, 
pokud nebyly zakázány, nebyly rozhodně doporučovány.
Co my jsme si zkusili během všech těch vyšetření, u kte-

rých Hanička musela být sama, to se nedá popsat. Dodnes 
je to nekonečné čekání s rozbušeným srdcem ve mně. 
Chudáci doktoři, nenáviděla jsem je s Haničkou naprosto 
upřímně. A taky jsme jim nevěřili: Hanička je šikovná 
a milá, a že je trochu nemotorná, nemůže nikomu vadit. 
Doktoři se spletli, tak. Typická „fáze odmítání“.

Hanička chodila do základky jako všichni ostatní, častěji 
chyběla, protože jsme jezdili na kontroly, a taky občas 
byla slabá, měla migrény a někdy teploty bez jakékoli 
další komplikace. Potom přišlo rozhodnutí ortopedie 
pro korzet, který by lépe držel páteř. Dělali jsme, co bylo 
potřeba.

A taky jsme začali jezdit na setkání, kde jsme poznali 
ostatní, kteří na tom byli převážně hůře než Hanička. 
Ze začátku to bylo hodně náročné, Hanička uměla číst 
(„…pomozte jim zemřít doma“) a byla chytrá, nedalo se 
všechno utajit, tak jsme vymysleli, že Hanička je prostě 
při vší smůle výjimka. A mezitím zase lékařské kontroly, 
a léky na srdce, a rehabilitace, a škola. A mezitím ježdění 
na kole, a na saních, a běhání s partou okolo domu, a ke-
ramický kroužek, prázdniny u tety a u babičky, a průšvih, 
když Hanka s kamarádkou nešly do školy a neomluvily 
se. Taky psychologické vyšetření, které dopadlo moc 
dobře, a přechod do speciální školy, hlavně kvůli mně, 
protože jsem se začala o Hanku bát: že upadne, že se 
jí děti posmívají, že se zraní, že Haničku paní učitelka 

ČLOVĚK SI ZVYKNE. BŮH VÍ, PROČ 
Hanka Švábová (MPS I)

PŘÍBĚH RODINY ŠVÁBOVÝCH

◄ Hanička ve školce. Rok 1988
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přeceňuje a neuvědomuje si, že je vážně nemocná. „Ale 
vždyť já přece nemocná nejsem!“ „Máš pravdu, ta tvoje 
nemoc není nemoc, jen se musí kontrolovat!“ Máma se 
bojí úplně zbytečně.

Hanka se trochu bojí, ale je to bojovnice Johanka
Máma se uklidnila, když se zlé předpovědi začaly napl-
ňovat („fáze přijetí“). Nejistota je sžíravá a maří každou 
naději. Teď, když víme, že ta nemoc s dlouhým názvem 
je naše, teprve s ní budeme bojovat: za prvé pořídíme 
vozík! Za druhé: za žádnou cenu se nebudeme stěhovat 
mezi invalidy, postavíme v paneláku bez výtahu plošinu! 
Za třetí: Hanička bude mít na střední škole asistentku! 
A mezitím zase lékařské kontroly, a léky na srdce, a re-
habilitace, a škola. Kontroly v Praze u profesora Zemana 
si zpříjemňujeme, jak se dá, „Mekáč“ je na pořadu téměř 
každý den a občas taky obchoďáky s parádou a někdy 
taky kultura. Představte si, že jsme byli na Johance z Arku 
a Lucka zpívala jako o život. „Ty jsi taky taková bojovnice.“ 
„Škoda, že umřela. Ta Lucka se mně strašně líbila.“

„Hani, letos nemůžeme jet s děckama na školní výlet, 
musíme do Prahy k Zemanovi. Mají pro tebe léky, hned 
se to musí vyzkoušet.“ „A proč? To je blbý.“ Haničce je 
sedmnáct a právě se stal zázrak. Zázraky se ale přece 
nestávají. Jenom nám se to stalo a nebyla to pohádka. 
Fáze euforie nebývají dlouhé a rozhodně do fází, které 
probíhají u lidí, kteří bojují s vážnými nemocemi, nepatří! 
Jsme šťastní, Hanka se trochu bojí, ale co, zvykne si. Je 
to naše bojovnice Johanka. Svět je krásný. 

Proč profesor Zeman pořád chce, aby se Hanka zlepšo-
vala? Vždyť stačí, že ji nebolí hlava, že jí jde škola a že se 
to prostě zastavilo. Nikdo s naší nemocí na tom není tak 
dobře jako my. A taky letos budeme maturovat, tak co 
furt ty kontroly. Teď máme důležitější věci na starost. 
Nemáme. Musíme na operaci, ale máme štěstí, operovat 
bude pan profesor Beneš ve střešovické nemocnici: neboj 
se, dáme to do pořádku. Maturovat budeš na podzim. 
Všichni pochopí, že se neulíváš ze školy a že se maturity 
nebojíš.

PŘÍBĚH RODINY ŠVÁBOVÝCH

1. Hanička na výletě 
2. Už ve dvou letech mi sluší tátova čepice
3. Hanička se sestrou Jitkou v Praze po prvním pobytu
 na klinice u prof. Zemana – ještě nic nevíme…
4. Jako účastnice rakouského sympozia MPS ve Vídni, 19991 2

3
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Život není pohádka, zázraky se nedějí
Paní Švábová, Haničku už probouzíme, potom musí být 
pár dní na JIPce v umělém spánku. Setkání s Haňulkou 
je v slzách štěstí, dokázaly jsme to! „Hanďo, teď už se bu-
deme jenom uzdravovat.“ „Mami, hlavně řekni ve škole, 
že zase přijdu. Škoda že nemůžu maturovat s děckama.“ 
Poznámky v diáři končí za pár dní. „Pro vaši Haničku už 
není návratu, teď ji drží pouze přístroje, čekáme jen, až 
přijde konec.“ Fáze euforie nebývají dlouhé a rozhodně 
do fází, které probíhají u lidí, kteří bojují s vážnými ne-
mocemi, nepatří! Život není pohádka, zázraky se nedějí...

Pohřeb byl velkou úlevou a poznáním, kolik lidí mělo Ha-
ničku rádo, svým způsobem velké štěstí („fáze smíření“?). 
Lucka zpívá jako o život: „…most přes minulost, … ještě 
letím, nebo už je to pád…?“ Hanička byla to nejlepší, co 
nás v životě mohlo potkat. Je to už deset let…
Proč se lidi, kteří spolu prožili to, co my, rozvádějí, jsme 
poznali až za tři roky. Nic v životě nejde zpátky, musí to 
tak být a musí to být dobře.

Nemyslete si, že je konec. Máme vnučku Elišku od mladší 
Pavlínky, která by měla být zdravá, a vnučku Verunku 
od starší Jitulky, která teprve na testy půjde. Babinec se 
krásně rozrůstá. Stane se další zázrak? Určitě.

Setkání k 20. výročí Společnosti pro rodiny s dětmi, které 
mají MPS, je návratem do vlastní rodiny po dlouhých 
letech. Objetí, slzičky, úsměvy: „Tak co, jak se máš? Moc 
jsem si přála tě vidět.“ Pár dětí se narodilo, některé žijí, 
některé už tady nejsou. Nejsou tady, ale budou v nás 
i s naší Haničkou napořád.

Lenka Švábová

Poznámka pro zkoušené: Fáze smíření asi neexistuje, ale 
člověk si (Bůh ví, proč) zvykne.

PŘÍBĚH RODINY ŠVÁBOVÝCH
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5. S maminkou
6.  S tátou o Vánocích u babičky, 2002
7. Rok 2003. Konec 3. ročníku SŠ s paní asistentkou a nejlepší 

kamarádkou (taky) Hankou
8. Fotka na maturitní tablo 2004
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11. Díky národním setkáním rodiny poznaly řadu českých měst
12.  Ivana Kohoutová s Peťou Králem mají také sportovního ducha 
13. Vojta Kohout chce mít velké svaly
14.  Sourozenci se v Poděbradech dobře bavili u kytary 
15.  Bára Klucká v živém rozhovoru s předsedou Společnosti 
 Janem Michalíkem 
16. Manželé Michalíkovi dostali na setkání od rodin krásný dárek
17.  Honzík Moravec rozbaluje svůj dárek
18.  Lázeňští hosté na kolonádě
19. Personál hotelu a mladé učnice se o účastníky setkání vzorně staraly
10. U fontány bylo krásně, jen trochu vlhko

NA JUBILEJNÍM X. NÁRODNÍM SETKÁNÍ
NECHYBĚL OHŇOSTROJ

Přesně čtyřiadvacet rodin se 28. října 2004 sjelo do Po-
děbrad, aby tady oslavily první významné kulatiny 

Společnosti pro MPS – 10. výročí jejího založení. 

Rodiče, děti a zástup asistentů pobyli až do 31. října v ho-
telu Junior. Na organizaci se podílel i „velvyslanec“ spo-
lečnosti Honza Pánek, který se svou rodinou v Poděbra-
dech bydlí. Úlohy hostitele se ujal velmi pečlivě. V hotelu 
se o účastníky vzorně starali zaměstnanci a mladé učnice 
z hotelové školy. Vedle prohlídky kolonády a projížďky 

na parníku po Labi přišel i Mikuláš, který dětem nadělil 
malé dárečky. Po setmění se před hotelem dokonce roz-
zářil i pestrý ohňostroj. 

Rodiče měli bohatý program. Navštívili pražské Divadlo 
na Vinohradech a společně poseděli a připomněli si de-
setiletou cestu, kterou Společnost ušla. Měli možnost 
besedovat s lékaři Centra dědičných poruch metabolismu 
VFN Praha nebo také s ředitelkou Výboru dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové paní MUDr. Milenou Černou. 

X. NÁRODNÍ SETKÁNÍ V PODĚBRADECH

2004
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NAPSALI O NÁS

2004

Příběh rodiny Říhových vyšel v roce 2004 v Mladém světěŘ

Původní webové stránky Společnosti pro MPS
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Z KORESPONDENCE

2004

Odmítnutá žádost o záštitu nad X. setkáním Společnosti pro MPS          

Lenka Říhová vyzývá rodiny 
ohledně příprav na 10. výročí Společnosti pro MPS          
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ROK VELKORYSOSTI NADACÍ
A PRVNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
VĚNOVANÉ MPS

2005
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V ROCE 2005
poskytuje Český Telecom Společnosti pro MPS 

nadační příspěvek 73 000 korun. 
Nadace Telecomu (později O2) patří 

spolu s dalšími mezi největší přispěvatele 
v polovině 10. let tohoto století.

V PRŮBĚHU ROKU
čerpá Společnost velkorysý fi nanční příspěvek
od Nadace Terezy Maxové – 250 000 korun. 
Peníze slouží ke zvýšení počtu hodin 
asistentů a pedagogů, kteří pomáhají 
v rodinách nemocných dětí.

ROK 2005
je pro Společnost příznivý i ze strany 
České spořitelny, která posílá fi nanční dar 
240 000 korun. Zhruba 40 procent jde 
na program asistence, 55 procent pak na pomůcky 
a příspěvky rodinám.

NA JAŘE
odjíždějí rodiny na neformální setkání v hotelu 
Orbita v Rožnově pod Radhoštěm. Celé tři dny 

padají z oblohy provazy deště, to však rodiny 
neodrazuje ani od výletu na Radhošť

nebo do skanzenu.

4. PROSINCE
všechny zraňuje další zpráva – navždy odešla 

Aleška Říhová.

13.–16. ŘÍJNA
se koná XI. národní setkání. 
Rodiny se scházejí v hotelu Rekrea v Pelhřimově. 
V programu nechybí návštěva Zoo Jihlava, 
pelhřimovského bazénu a samozřejmě 
Muzea rekordů Pelhřimov.

2005

V ROCE 2005
naopak není tolik štědré ministerstvo práce

a sociálních věcí. Stát přiznává Společnosti dotaci 
165 000 korun, což je o téměř 80 000 korun méně 

než v předchozích letech. 
Rovných 70 procent dotace putuje na asistenty, 

20 procent spolknou telefony, poštovné a cestovné.

20. ŘÍJNA
přichází zpráva z nejsmutnějších:

zemřel Míša Sednička. Bylo mu necelých 13 let.
NA KONCI ROKU
kontaktuje rodiče Monika Hošková, bývalá asistentka. 
Žádá je o vyplnění dotazníku, který bude součástí 
její diplomové práce na katedře speciální pedagogiky. 
Jde o první studentskou závěrečnou práci, 
která se zabývá mukopolysacharidózou.

◄ Daniela Kadlecová, která se na setkání věnovala zdravým sourozencům
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Dominik a David mají MPS typu IV A. Lékaři jejich 
nemoc zjistili, když bylo Dominikovi devět a Davi-

dovi šest let. Do té doby jsme si mysleli, že mají diagnó-
zu nazvanou pseudochondroplazie, která má podobné 
příznaky jako mukopolysacharidóza. Kluci totiž nerostli 
a měli křivé končetiny.

Tatínek je původem z Vietnamu, kde jsme celá rodina 
byli několikrát a nejdéle jsme tam žili půl roku. Bydleli 
jsme u manželových rodičů a zkoušeli jsme tam jeden 
typ léčení. Lékaři dětem dávali nohy do sádry a zkoušeli 
jim je tímto způsobem srovnat. Tehdy jsme ještě nevě-
děli, jakou mají diagnózu. Až pak jsme se dostali k panu 
profesoru Zemanovi.

Starší Dominik si na delší pobyt u prarodičů pamatuje. 
Jezdili jsme tam do aquaparku a chutnalo mu vietnamské 
jídlo. Tuto kuchyni si teď také často vaříme i doma.

O prázdninách je v plánu výlet do Prahy
S manželem spolu nežijeme asi čtyři roky, ale vztahy 
máme dobré. S Davidem a Dominikem se občas vídá, 
i když kluci by si přáli, aby za nimi přijel častěji. Dominik 
nyní studuje druhým rokem praktickou školu v Jedličko-
vě ústavu v Praze. Na víkendy jezdí domů. 

Ve škole se mu líbí, dělají hodně keramiku, učí se vařit 
nejrůznější jídla. Ve volném čase má rád počítače, fi lmy, 
nejčastěji komedie nebo fantasy. Těší se, jak v létě pojede 
na tábor. 

David dokončuje devátou třídu základní školy v Cho-
mutově. Od září bude stejně jako brácha v Jedličkově 
ústavu. Studovat bude obor sociální činnost. Ve škole 
Davida baví hodiny dějepisu a také literatura. Po škole se 
zase věnuje počítačům a hodně ho zajímají logické hry. 
Jeho kamarád je programátorem, tak tyhle věci hodně 
probírají. O prázdninách se nejvíce těší na výlet do Prahy, 
který podnikne se svými kamarády. 

Odmala se snažíme kluky vychovávat, že nezáleží na tom, 
jak vypadají, ale jak se chovají. 

Ve skautu mají kluci hodně kamarádů
Kluci chodí od školy do skautů, kde mají plno kamarádů, 
myslím si, že jsou docela oblíbeni v kolektivu a nikdy 
jsem nemusela řešit nějaké neshody. Máme to štěstí, že 
jsou mentálně v pořádku a mohou se začlenit mezi zdra-
vé děti. Ve skautech nejraději chodí na výpravy a jezdí 
na tábor. Také je baví nejrůznější soutěže, morseovka, 
šifry a vázání uzlů.

VEDEME KLUKY K TOMU,
ŽE NEZÁLEŽÍ NA TOM, JAK VYPADAJÍ, 

ALE JAK SE CHOVAJÍ 
Dominik a David Phamovi (MPS IV A)

PŘÍBĚH RODINY PHAMOVÝCH

2005

◄ Dominik a David s asistentkami Péťou a Terezkou na setkání v Hrotovicích
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PŘÍBĚH RODINY PHAMOVÝCH

2005

1a

1.  Kluci v nemocnici po operaci kyčlí v roce 2005 (a, b) 
2.  Malí Phamovi se připravují na dětský maškarní ples
3.  Hasičská pěna na dětském dni v Tuchořicích kluky moc bavila
4. Procházka v parku s mamkou a tetou
5. Děti hrají bowling s tetou Alenou na setkání rodin
6. S Peťkou Tomalovou se kluci kamarádí už 9 let
7.  Dominik a David v dobré náladě při cestě z restaurace
8.  Kluci zručně vyrábějí kožené náramky
9. Skautský noční výlet do lesa

MPS nás nejvíce zasahuje po zdravotní stránce, kluci 
se pohybují převážně na invalidním vozíku. Díky rodi-
ně a kamarádům můžeme společně pořádat dovolené 
a výlety, na kterých mi hodně pomáhají. MPS nám dává 
možnost poznávat mnoho zajímavých lidí nejen ve zdra-
votnictví, ale také ve společnostech, které se nám snaží 
pomáhat, aby kluci prožili plnohodnotný život. Naše Spo-
lečnost dělá každým rokem sraz, na který se moc těšíme, 
a hlavně že uvidíme lidi ze Společnosti. Kluci mají moc 
rádi Péťu Tomalovou, se kterou si občas píšou a těší se, 
až ji zase uvidí. 

Kateřina Phamová

1b 2 3

4
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PŘÍBĚH RODINY PHAMOVÝCH

2005

5
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ROZHOVOR S PSYCHOLOGEM LUBOMÍREM SMÉKALEM

2005

ŠTĚSTÍ JE JEN MUŠKA. BUĎTE VDĚČNÍ 
ZA VŠECHNY TAKOVÉ OKAMŽIKY 

A PŘIBLIŽTE SE TAK SVÉMU DÍTĚTI
… říká psycholog Lubomír Smékal

Co byste poradil rodičům, kteří se právě dozvěděli, 
že jejich dítě trpí nevyléčitelným onemocněním? 
Rodiče potřebují v této situaci především možnost svoji 
situaci s někým sdílet. Mluvit o svém trápení, o svých 
úzkostech apod. Nejde o nějakou specializovanou psy-
chologickou pomoc, to, co pro ně může být užitečné, je 
doprovázení v době po zjištění takové diagnózy u svého 
dítěte. Pro rodiče se jedná o šok, se kterým je těžké se 
vyrovnávat. Následují fáze zvládání této situace, kdy dia-
gnóze mají tendenci nevěřit, potom následuje fáze „proč 
zrovna my?“, fáze zoufalství atd. Důležité je tyto fáze ak-
ceptovat a rodiče jimi provázet a postupně je podporovat 
v tom, aby se soustřeďovali na aktivní a praktickou péči 
o dítě. Je důležité, aby věděli, že má smysl snažit se dítě-
ti situaci co nejvíce ulehčovat. Speciální terapie potom 
můžou nastupovat, pokud se objeví konkrétní problémy, 
které jsou spojené s novou situací, čili potom už je možné 
řešení speciálnější, ale to nejdůležitější je člověk.

Doporučil byste rodičům po sdělení diagnózy, kdy proží-
vají šok, aby vyhledali odbornou pomoc psychologa? 
Anebo by se měli spolehnout spíše na rodinu, své blízké? 
Spíš bych doporučoval profesionála z toho důvodu, že 
psycholog by měl být teoreticky připravenější na tuhle 

situaci. My většinou, když se potkáváme s nějakou těž-
kou situací někoho jiného, tak každý z nás reaguje jinak.
Někdo je schopen situaci přijmout a povídat si o ní a pro 
někoho je to tak děsivé, že vlastně sám o tom není scho-
pen mluvit. A pokud jsme schopni o tom povídat, tak se 
můžeme dělit na ty, kteří se to snaží co nejrychleji popřít 
a snaží se rozveselovat nerozveselitelné. 

Takže já bych se asi obracel na odbornou pomoc, proto-
že i odborník může být koneckonců, když jde všechno 
dobře, člověk. 

Univerzální rada neexistuje, protože každý příběh 
a osud je jiný, i když je spojuje stejná těžká nemoc. 
Je ale něco, co by mohlo lidem ulehčit jejich trápení? 
Nemyslím, že existuje nějaká univerzální „úspěšná“ tera-
pie, důležitá je spíše osobnost terapeuta a jeho schopnost 
„být s rodiči“. Většinou bude fungovat taková terapie, 
která je tomu konkrétnímu terapeutovi vlastní. Podle 
mne je důležité především sdílení, schopnost vyslech-
nout jejich obavy, úzkosti a schopnost s rodiči o jejich 
trápení hovořit. Je třeba co nejvíc respektovat prožívání 
konkrétních rodičů a nesnažit se do vývoje jejich proží-
vání násilně a necitlivě zasahovat. 

◄ Lubomír Smékal
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Měli by rodiče se svým dítětem, které už svůj stav dobře 
vnímá, o nemoci otevřeně mluvit? 
Mělo by se o tom mluvit. Nemělo by to být v pozici, jako 
že je to beznadějné. Mělo by to být pojmenováno jako 
něco, co nám bude přinášet komplikace do našeho života. 
Neprezentoval bych to dítěti jako smrtelné nebezpečí, 
ale jako těžké období, a spíš bych hledal to, v čem dítě 
diagnóza neomezuje.

Co nemocné děti nejvíce potřebují od svého okolí? 
Kromě lékařské péče tady určitě hraje velkou roli sdílení 
i neverbální komunikace. Jak je takový kontakt 
s nejbližšími lidmi důležitý? 
Kontakt s dítětem je velice důležitý. Aby rodiče a bez-
prostřední okolí s  nemocným dítětem komunikovali. 
Dítě je možná v některých situacích daleko schopnější 
vnímat tu situaci a nacházet v ní i nějakou radost. To 
pověstné štěstí, ono to skutečně muška je. Protože štěs-
tí můžeme vnímat jen v  okamžiku. Neexistuje nějaký 
stav vnímání štěstí. Já můžu být šťastný teď, v  tomhle 
okamžiku, kdy to cítím, a  za  chvíli už nemusím být 
šťastný. Je docela důležité si všímat těch okamžiků a být 
vděčný za  takový prožitek. A zkusit se trošku přiblížit 
tomu dítěti v  jeho schopnosti být v  tom přítomném 
okamžiku a netahat do toho takové to dospělé: co bylo, 
co bude a co by mohlo být.

Je ještě něco, co rodinám s takovým těžkým osudem
pomáhá? Může to být i víra?
V tomhle opravdu záleží na tom, o koho se jedná. Samo-
zřejmě, výhodu má člověk, který v něco věří. Nemusí to 
být křesťan, nemusí to být nějaké konkrétní náboženství. 
V souvislosti s komunikací a překonáváním krizových 
situací bych zmínil zajímavého amerického terapeuta 
a  vlastně kazatele Thomase Moorea. Uvádí koncept 
čtyřrozměrného člověka, že je podstatné vlastně jednak 
prostředí, ve kterém jsme, potom péče o tělesno, o tu 
„somu“. Dále uvádí rozměr psychiky, práci s tím proží-

váním, a konečně duchovní rozměr, který je také hodně 
důležitý. V tomhle prostředí, které je navýsost ateistické, 
je docela podceňovaný. Takže víra v každé podobě pomá-
há. Nemusí to být fi ktivní pomoc, ale může to být reálná 
pomoc, čili ovlivňuje věci, které považujeme za tělesné. 
Potom samozřejmě budou typy lidí, které nebude víra 
a duchovno příliš oslovovat. A potom je docela důležité 
jim tu víru nějakým způsobem dodat, jakoby v prefabri-
kované podobě skrze terapeutické postupy. Teď mě na-
padá věc, ale bojím se to říct, minimálně takový placebo 
efekt. Už jenom to, že se o mě někdo stará, že někdo 
pracuje nějakou technikou, metodou, která je nějak po-
užívaná a ověřená, i to může být druh víry. 

V České republice je málo kvalitních zařízení, 
stacionářů, kde by dětem s MPS dokázali dát přesně to, 
co potřebují. Někteří rodiče, kteří mají tu možnost a dítě 
do takové péče svěří, ale často mívají výčitky svědomí. 
Dá se to nějak překonat?
Umístění dítěte do stacionáře je v každém případě věcí 
rozhodnutí rodičů, kteří zvažují své možnosti péče – jak 
fyzické, tak psychické. Pokud jsou jejich možnosti péče 
omezené, může být umístění dítěte aktem vysoce zodpo-
vědným. Tam je hodně toho iracionálního, kdy je těžké 
argumentovat nějakým vysvětlováním nebo nějakým 
raciem. Myslím si, že je hodně důležité zvažovat reál-
né možnosti, které máme. Pokud překročím své reálné 
možnosti, tak už nepomáhám ani dítěti, a navíc poškozuji 
a odrovnávám sebe jako toho, kdo mu může být oporou. 
Ale v každém případě je to těžké. Oni se bezpečně vyskyt-
nou v okolí rodičů lidi, kteří jim budou radit způsobem, 
„ale přece byste ho nedali do ústavu, chudáčka“. 

Jak by se měli manželé, partneři chovat po smrti dítěte?
Jak překonat nepopsatelnou bolest nad ztrátou 
nejbližšího člověka? 
Po smrti dítěte bych vyhledání odborné pomoci každo-
pádně doporučoval. Rodiče by si ovšem měli případného 

ROZHOVOR S PSYCHOLOGEM LUBOMÍREM SMÉKALEM

2005
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terapeuta (či průvodce) vybírat podle a) referencí a b) hlavně podle toho, jak jim 
bude dotyčný vyhovovat osobnostně, aby měli dobrý pocit, že jim dotyčný rozu-
mí. Je to krizová situace nejen vzhledem k tomu truchlení. Jde i o to, že to může 
být hodně obtížné, těžké… Po dlouhou dobu rodiče vlastně komunikovali skrze 
tu nemoc a skrze dítě a v podstatě tam nebyl prostor pro sebe. Čili oni spolu 
neumějí moc žít bez toho problému, který když zmizí, tak tam může být docela 
velké vzduchoprázdno. Je to obdoba prázdného hnízda při odchodu dospělých 
dětí. Ale je to razantnější, náhlejší, a vztah přes nemocné dítě je intenzivnější. 

Tohle jsou všechno situace, kde je nesmyslné pronášet slova „ono to bude dobrý“. 
Doporučoval bych partnerům, aby byli aktivní. Můžou se realizovat v zaměstná-
ní, přestavět byt, podniknout výlet. Ale je docela důležitý ten moment aktivity, 
je to vlastně boj s nějakou bezmocí. Smrt – to je osahání si obrovské bezmoci, 
a vlastně musím nabýt nějaké moci, a k tomu vedou různé cesty. Nebo se můžu 
stát politikem, čímkoliv… Nebo můžu chodit denně plavat.

Společnost pomáhá rodinám s mukopolysacharidózou 
20 let. Co byste jim popřál do budoucnosti? 
Ono to bude znít hodně kontroverzně, ale já bych jim popřál, aby se snažili zu-
žitkovat to, co jim tahle špatná situace přinesla dobrého.

Mgr. Lubomír Smékal 
vystudoval Filozofi ckou fakultu 
Univerzity Palackého v Olomouci,
obor psychologie. 
Postgraduální studium 
absolvoval na Univerzitě 
Komenského v Bratislavě. 

Má za sebou dlouhodobý výcvik 
ve skupinové terapii a řadu 
dalších krátkodobých kurzů 
a výcviků. Absolvoval také 
odbornou stáž se zaměřením 
na rodinnou terapii – 
Mountlake Institute Seattle USA 
nebo stáž v Elysium Institute, 
Santa Monica, USA. 

Mezi jiným působil také 
v manželské poradně v Olomouci 
nebo jako ředitel a psycholog 
Poradenského centra sociálních 
služeb Olomouckého kraje. 

Jako lektor realizoval řadu 
výcvikových programů 
pro učitele, programy primární 
prevence sociálně patologických 
jevů pro mládež, výcvikové 
programy pro psychology, 
výcvik supervizorů v sociálních 
službách apod. 

Nabízí diagnostiku i pomoc 
při zvládání osobních problémů, 
při řešení partnerských krizí nebo 
například podpůrnou 
psychoterapii při zvládání 
a prevenci somatických 
onemocnění. Je akreditovaným 
supervizorem a soudním 
znalcem odvětví psychologie.

ROZHOVOR S PSYCHOLOGEM LUBOMÍREM SMÉKALEM

2005
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DIPLOMOVÁ PRÁCE MONIKY HOŠKOVÉ

2005

PRVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 
NA TÉMA MPS
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Hromadná společná fotka dá někdy opravdu fušku

Zamykám. Trasa výšlapu je jasná

Asi jsme zabloudili

Ani déšť nás neodradí od návštěvy do minulosti

Dost s focením a hurá do vody

I KDYŽ PRŠELO, 
NÁM BYLO PRIMA

NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

2005
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DAR OD ČESKÉ SPOŘITELNY

2005

Štědrý dar od České spořitelny         
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PŘÍSPĚVEK OD NADACE TEREZY MAXOVÉ

2005

Také Nadace Terezy Maxové v roce 2005
poskytla velkorysý příspěvek       
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DAR OD SPOLEČNOSTI ČESKÝ TELECOM

2005
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XI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ V PELHŘIMOVĚ

2005

XI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ V PELHŘIMOVĚ
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ROK KLÍČE, PRVNÍCH DMS,
ALE I SMUTNÝCH OZNÁMENÍ

2006
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2. ÚNORA
věnuje Česká televize jeden díl pravidelného pořadu 

Klíč dětem nemocným mukopolysacharidózou. 
Cílem je ukázat nemoc v jejím průběhu. Režisérka 

a autorka scénáře Lenka Cingrošová navštívila 
s kamerou Šikulovy, Humhalovy a Michalíkovy. 

Citlivé zpracování chytá za srdce mnoho diváků.
Na webové stránky Společnosti se po skončení 

pořadu „přichází podívat“ kolem dvou tisíc 
návštěvníků. Řada z nich reaguje pěknými dopisy, 

někteří nabízejí pomoc, někteří posílají několik 
stokorun, ale i deset tisíc korun.

18.–21. KVĚTNA
tráví rodiny víkend neformálním setkáním 
v hotelu Adamantino na luhačovické přehradě. 
Hotel poskytuje Společnosti velkorysou 
padesátiprocentní slevu. V Luhačovicích je krásně. 
V hotelu je bazén, někteří využívají také možnost 
půjčit si kola a projet se okolní krajinou.

22. KVĚTNA
hned po návratu z luhačovického setkání přichází
ta nejsmutnější zpráva: zemřel Páťa Klouda. 
Bylo mu necelých 14 let.

ZÁVĚR ROKU
opět potvrzuje, že Společnost může fungovat i díky 

lidem, kteří jí pomáhají, ač by na ní mohli vydělávat. 
Například daňová poradkyně Marie Kárská, 

která více než 10 let zpracovává daňová přiznání 
Společnosti, si pravidelně účtuje zcela symbolickou 

částku.

V SOUVISLOSTI
s pořady Klíč České televize a Na vlastní oči na TV 
Nova (bohužel redaktor druhého z pořadů pojal 
téma nemoci hodně bulvárně a vlastně jen vykradl 
téma již zpracované v Klíči) registruje Společnost 
veřejnou sbírku. Prostřednictvím dárcovských SMS 
přichází přes 10 000 korun.

2006

◄ Lenka Cingrošová, režisérka a autorka scénáře pořadu Klíč

26.–29. ŘÍJNA
se koná XII. národní setkání v Mělníce. 

Účastníci, jejichž seznam čítá 21 rodin, bydlí 
v hotelu Ludmila. Po prohlídce města, 

soutoku Labe s Vltavou a zámku zájemci vyrážejí 
na výlet do pražské zoo a trojrozměrného kina IMAX. 

Většina rodin nevynechává ani možnost zařádit si 
v aquaparku v Kralupech nad Vltavou.

28. LISTOPADU
zahajuje Finanční úřad v Olomouci kontrolu 
hospodaření Společnosti pro MPS. Kontroloři
se zaměřují na užití dotací z MPSV a MZd v letech 
2001 a 2003. Kontrola trvá téměř dva měsíce 
a v lednu 2007 končí konstatováním: 
„Kontrolní činností bylo zjištěno, že se příjemce 
dotace nedopustil porušení rozpočtové kázně 
u prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých 
na základě Rozhodnutí č. 1/02.“

ANI V ROCE 2006
neztrácí Společnost pro MPS přízeň sponzorů. 
Tentokrát jsou ovlivněni především televizním 

magazínem Klíč. Například fi rma C&A Moda 
na základě pořadu věnuje Společnosti 2 500 Euro 

(asi 70 000 Kč).

3. SRPEN
je dalším smutným dnem – ve věku osmi let odešel 
Zdeněček Matějka.
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Nikolka se narodila v roce 1999. Do naší rodiny se na-
rodila za tři roky ještě Natálka. Kolem třetího roku 

Nikolky jsme zjistili, že nic neporostla. Paní doktorka 
nás poslala na rentgen zápěstí a odběry krve. Měla po-
dezření na  křivici. Toto se nepotvrdilo. Poté proběhla 
týdenní hospitalizace v nemocnici. Odběry byly poslány 
do Prahy. 

Asi za dva měsíce nám z Prahy volali a šetrně nám ozná-
mili, že Nikola má vrozenou dědičnou metabolickou 
nemoc MPS IV. Jeli jsme do Prahy za panem profesorem 
Zemanem na konzultaci. Tam nám diagnózu potvrdi-
li a  vyšetřili i  celou rodinu. Diagnóza byla potvrzená 
do půl roků od prvního vyšetření. 

Nikolka se učí velmi dobře, 
ve škole jí pomáhá asistentka 
Do školky Nikolku přijali velmi srdečně a vždy se sna-
žili, aby se Nikča mohla účastnit všech akcí. Už tenkrát 
musel být nad ní zvýšený dozor, ale nikdy jsme neslyšeli 
jedinou námitku, že to nejde. Nikča nastoupila do bez-
bariérové základní školy s integrací. Teď je v osmé třídě. 

Do  budoucna by chtěla studovat. Učí se velmi dobře. 
Jsem moc ráda, že může chodit do školy ZŠ Dvořáčka 
v  Orlové, pan ředitel je ochotný a  vždy se nám snaží 
ve všem pomoci a vyhovět. Také paní učitelky přistupují 
k výuce tak, aby ji zvládla i Nikola. Jsou ochotné ji vy-
zkoušet ústně, když to nezvládne písemně. Nikolka má 
velmi ráda paní asistentku, která jí při výuce pomáhá. 

Volný čas tráví na internetu 
a zajímá se o starověký Egypt 
Nikolka je po operaci krku a míchy. Měla útlak a lékaři 
jí dělali dekompresi velkého týlního otvoru a stabilizaci 
C-páteře. V současné době už vůbec nechodí, pohybuje se 
po kolenou nebo ji nosíme. Venku a ve škole se pohybuje 
pomocí elektrického vozíku, tím se alespoň trochu osa-
mostatnila. Nikola je velmi šikovná, ráda čte, moc pěkně 
maluje, svůj volný čas tráví na počítači a internetu, zajímá 
se o starověký Egypt. Svoji nemoc bere jako součást jejího 
života. Myslím si, že teď je spokojená. Vždy se jí snažíme 
všechno citlivě vysvětlit. Protože je v pubertálním věku, 
někdy jsou otázky opravdu na tělo (myslím si ale, že toto 
prožívají i rodiny se zdravými dětmi). 

NIKOLKA BERE NEMOC 
JAKO SOUČÁST SVÉHO ŽIVOTA.
MYSLÍME SI, ŽE JE SPOKOJENÁ

Nikolka Niesytová (MPS IV)

PŘÍBĚH RODINY NIESYTOVÝCH

2006

◄  Nikolka miluje pejsky
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Ve Společnosti jsme si našli přátele 
Činnost Společnosti MPS je pro nás velmi důležitá. Vždy 
se moc těšíme na setkání. Nikola si ve Společnosti našla 
spoustu kamarádů. Její nejlepší kamarádkou je Raduška, 
se kterou si píšou a pravidelně telefonují. Mladší dcera 
jezdí s námi také, užije si spoustu zábavy. My s manželem 
si alespoň chvilku odpočineme. Ve Společnosti jsme si 
našli přátele a dodává nám to pocit, že v tom nejsme 
sami. Chtěla bych poděkovat panu Michalíkovi i Petře 
Tomalové za jejich úžasnou práci, kterou dělají pro dru-
hé, a za jejich pomoc rodinám, které to potřebují. 

Rodina Niesytova

1

2

3

4

1. Procházka s rodinkou na dovolené v Čechách
2.  Nikolka ráda maluje a vyrábí ozdobné rámečky k fotkám
3.  Holky se spolu opravdu nenudí
4. Bonitka je Nikolčin nejvěrnější přítel

PŘÍBĚH RODINY NIESYTOVÝCH

2006
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5

6 7

8 9

5.  Nejlepší kamarádky, 
 které si mají stále o čem povídat
6. Na svatbě asistentky Zuzky 
 to družičce moc slušelo
7. Léto v bazéně je super. 
 Se sestrou Natálkou
8.  Nikča je díky vozíku 
 více samostatná
9. Co nám asi letos Ježíšek nadělí? 

Vánoce v roce 2013

PŘÍBĚH RODINY NIESYTOVÝCH
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Nikolka Niesytová přijela na  setkání do  Olomouce 
s celou rodinou. Na tyto chvíle se vždycky moc těší, 

protože se potká se  svojí největší kamarádkou Raduš-
kou. S ní se vždycky zavře do pokoje a dlouhé hodiny 
probírají holčičí věci nebo hrají nějakou hru. Letos ale 
bohužel kamarádka nemohla přijet, a  tak si Nikolka 
užila setkání zase jinak.

„Byli jsme v Šantovce, kde jsem si koupila několik ba-
revných náramků Justina Biebera, které se jinde těžko 
shánějí. Justin je můj nejoblíbenější zpěvák a mým snem 
je zažít jeho koncert a vidět ho naživo,“ svěřila se Nikolka. 

Její sestra Natálka se usmívá a doplňuje, že nákupy v Olo-
mouci jsou moc fajn. Kromě toho ale holky viděly také 
skvělou výstavu pravěkých gigantů ve Vlastivědném mu-
zeu. Ta se jim také líbila. 

„Už se těším na prázdniny. Mám slíbeno, že pojedeme 
do Prahy, kde se chystá velká výstava o Egyptu. Egypt 
mě totiž velmi zajímá. Informace si hledám na internetu 
a také mám o něm velkou knihu, kterou jsem dostala 
od Radušky jako dárek k Vánocům,“ vyprávěla Nikolka. 
Kromě historie jsou jejím velkým koníčkem psi všech 
plemen. V jejím albu s fotkami se to pejsky jen hemží. 
„Tohle je Uxa, chodský pes. Patří mojí asistentce Ivance, 
kterou mám ve škole od 4. třídy. A tohle je moje nejmi-
lejší fenka Bonitka. Ta je se mnou skoro pořád,“ ukazuje 
s nadšením dívenka.

A jak ještě tráví volný čas? Ráda maluje a vyrábí ozdobné 
rámečky k fotografi ím. Také pravidelně sleduje seriál 
Ordinace v růžové zahradě nebo surfuje po internetu, 
kde si hledá potřebné informace. Chtěla by totiž studovat 
gymnázium.

USMĚVAVÁ NIKOLKA MÁ SPOUSTU PLÁNŮ.
JEJÍM SNEM JE VIDĚT NAŽIVO JUSTINA BIEBERA

PŘÍBĚH RODINY NIESYTOVÝCH

2006
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Z KORESPONDENCE

2006

Reakce diváků na televizní pořad Klíč. Díl o MPS připravila a natočila režisérka Lenka Cingrošová
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Byla slunečná sobota 20. června 1992 a nám se narodil 
syn Patrik. Krásné, černovlasé miminko. Ani ve snu by 

nás nenapadlo, že se může něco pokazit. V prvních třech 
letech se zdálo být vše v naprostém pořádku. Začal sice 
později sedět a chodit, ale paní doktorka nás ujišťovala, 
že kluci jsou přeci línější. Spokojili jsme se s tou odpovědí 
a žili dál krásný život ve třech. Postupně přicházely další 
problémy, a protože jsme plánovali rozšířit naši rodinku, 
začali jsme pátrat. 

S nemocí jsme bojovali ze všech sil 
V roce 1999 jsme se přes genetika dostali do Prahy na me-
tabolické oddělení. Tam nám sdělili tu hroznou diagnózu 
MPS III A. Zpočátku jsem si myslela, že je to nemoc třeba 
jako cukrovka, že dostaneme nějaké léky a život bude 
normálně pokračovat. To byl ale velký omyl. Dostala jsem 
příručku o této nemoci a hned po přečtení prvních řádků 
se mi draly do očí slzy. 

Nemohla jsem se smířit s tím, že je to nemoc neléčitelná 
a že stav našeho syna se bude stále zhoršovat. Dozvěděla 
jsem se, že průměrný věk, kterého se tyto děti dožívají, 
je 14 let. Bylo to strašné období, ale doma jakoby nás to 
stmelilo. Společně jsme bojovali s tím, co nemoc přiná-
šela. Manžel i rodina mi byli v té době velkou oporou.

Ve Společnosti jsme našli přátele
Dostali jsme kontakt na Společnost pro MPS. Přes po-
čáteční rozpaky zvítězil pocit, že na to třeba nebudeme 
sami. Zavolala jsem a po dlouhém, ale příjemném po-
vídání jsem měla jasno. To jsou naši lidé. Těšili jsme se 
na naše první setkání s  lidmi se stejným anebo velmi 
podobným osudem. Zároveň jsem se bála, že uvidíme, 
co nás čeká. 

Naše první setkání se konalo na jaře roku 2000 v Luhačo-
vicích. Patrik v té době ještě chodil, trochu povídal a byl 
veselý. Ve Společnosti jsme získali nejen cenné informa-
ce, ale i přátele, s nimiž jsme v kontaktu dodnes. Postu-
pem času nám nemoc začala ukazovat stále horší tvář. 
V následujícím roce přestával Patrik chodit. Obyčejné 
věci, jako například krmení, se stávaly stále obtížnějšími. 
Navíc se přidala epilepsie. 

Naše touha po čtyřčlenné rodině byla vyslyšena
Naše touha po čtyřčlenné rodině byla vyslyšena v dubnu 
roku 2002. Tehdy jsme si z kojeneckého ústavu přivezli 
krásnou, zdravou, pětiměsíční holčičku Karolínku. Pa-
trik měl sestřičku a doslova ožil. Moc rád ji pozoroval 
a usmíval se na ni. Jak roky ubíhaly, Patrikův stav se stále 
zhoršoval. 

PATRIK BYL MŮJ VELKEJ BRÁCHA,
ŘÍKÁ HRDĚ KAROLÍNKA

Patrik Klouda (MPS III A)

PŘÍBĚH RODINY KLOUDOVÝCH

2006

◄  Vánoce v roce 1999. Pod stromečkem našel Patrik spoustu dárků
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V roce 2005 byla nevyhnutelná operace, kdy mu byla 
do žaludku zavedena sonda, kterou mohl přijímat po-
travu. Ještě v nemocnici došlo ke komplikacím a Patrika 
převážel vrtulník do nemocnice v Ústí nad Labem. Po de-
víti dnech strachu se vrátil do nemocnice v Jablonci nad 
Nisou a my se učili žít se sondou. V mnoha ohledech to 
byla úleva. 
22. května 2006, těsně po setkání, které se konalo také 
v Luhačovicích, Patrik zemřel. Bez jednoho měsíce mu 
bylo 14 let. 

Dnes je to již 8 let, co nám Patrik moc chybí. Z malé 
sestřičky vyrostla slečna, která hrdě vypráví, že Patrik 
byl její Velkej brácha. 

Simona Kloudová

1

2

3 4

5

PŘÍBĚH RODINY KLOUDOVÝCH

2006
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11. Patrik byl krásné miminko. O nemoci se rodina dozvěděla až v jeho 7 letech
12. Usměvavý Patrik v roce 1994
13. Jako každý kluk měl rád fotbal a také lodě
14. S maminkou a asistentkou Luckou před procházkou
15. Vyjížďka na koni se vydařila
16. Páťa s malou sestřičkou Kájou. Rád ji pozoroval a houpal v kolébce
17. S maminkou a tatínkem na ozdravném pobytu v řecké Velice v roce 2001
18. Se strejdou Danem a tetou (asistentkou) Martinou na setkání v roce 2002
19. Udržuju kondičku...
10. Na víkendovém pobytu v Luhačovicích v roce 2004

6 7 8

9

10

PŘÍBĚH RODINY KLOUDOVÝCH

2006
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1.  Nanynka Říhová s asistentkou
2.  Bratři Phamovi 
3.  Bára Klucká
4. Hlavně pořádně zamířit
5.  Trefa do černého
6.  Soutok Labe a Vltavy
7.  Roman Stonawský s maminkou 
 a asistentkou

7

3

1

5 6

XII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ V MĚLNÍKU

2006

TAM
U MĚLNÍKA

2

4
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Z KORESPONDENCE

2006

Milí Michalíkovi,

moc a moc vás zdravíme a děkujeme za přání. Musím říct, že jsme oba s manželem obdivovali, kde berete 
tu energii a čas i na takové drobnosti a milosti jako je posílání Pf !!!! Fakt klobouk dolů!!!!
Od Dany Humhalový mám průběžně aspoň stručné zprávy o vás, takže se skláním i před vším, co pořád děláte 
nejen pro Peťu, ale pro všechny rodiče a děti s MPS.
Co vám popřát.... no hlavně zdraví alespoň pro vás a vašeho syna, hodně sil pro vás všechny, hodně podpory
a dobrých lidí a aspoň kousek štěstí!!!!! Ale lepší by bylo pěkně velký kusanec !!!! 

Posíláme vám PF focené ve Francii, Dana říkala, že jste tam také nedávno byli. 
Kéž by vám ten nový rok přinesl co nejvíc toho dobrého!!!!!
 

                                                      S úctou Lenka a Michal Cingrošovi

V roce 2006 opět pokračoval program podpory domácí asistence. Vyplaceno bylo více než 280 tisíc korun 

E-mailová odpověď na PF Michalíkových od režisérky pořadu Klíč Lenky Cingrošové
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NAPSALI O NÁS

2006

Lenka Cingrošová „potkala“ mukopolysacharidózu náhodou 
– jako režisérka jednoho dílu Klíče, televizního magazínu 

(nejen) pro zdravotně postižené. Složité téma dokázala zpracovat
velmi citlivě. Ukázala tíhu nemoci a nutné péče, a přitom 

ani na okamžik nedovolila kameře a komentáři sklouznout 
k lacinému sentimentu. S rodinami ve Společnosti i nadále

udržovala kontakt. Výsledkem byl mj. i velmi čtený a podařený
článek do časopisu Děti a My
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NAPSALI O NÁS

2006
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ROK NOVÉHO ZÁKONA, 
ODMÍTNUTÉ DOTACE
A PRVNÍCH „LÉKŮ“ NA MPS

2007
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ROK 2007
je prvním rokem účinnosti nového zákona

o sociálních službách. 
Ten znamená pro Společnost jednak

zvýšenou potřebu poradenské činnosti (přechod
na příspěvek na péči a související otázky rodin), 

jednak problém ve vztahu k pokračování podpory 
asistentů v rodinách.

4.–7. KVĚTNA
se koná jarní neformální setkání v hotelu Junior 
v Poděbradech, na němž se schází 18 rodin. 
„Program setkání bude běžný. Co je však hlavní: 
žádné vaření, žádné uklízení – a doufám, že jen 
krásné jarní počasí a lázeňský relax!!!,“ 
láká už v březnu na prodloužený víkend předseda 
Společnosti Jan Michalík ve zpravodaji Dění. 

V TOMTO ROCE
je Společnost pro MPS nucena odmítnout
již přiznanou dotaci 220 000 korun z ministerstva 
práce a sociálních věcí. Nový zákon zavedl 
povinnost příjemce dotace registrovat se
jako poskytovatel sociálních služeb. 
Ukázalo se, že celou dotaci by vlastně „spolkla“  
nezbytná režie a administrativní povinnosti 
– a na podporu rodin by mnoho nezbylo.

V ČERVENCI
se uzavírá veřejná sbírka prostřednictvím DMS

na podporu rodin dětí nemocných MPS. 
Na účtu sbírky je 20 124 korun.

ROK 2007
je jedním z těch, kdy se začíná rozvíjet substituční 

léčba (enzym replace therapy). Do Prahy přijíždí 
zástupce britské fi rmy Shire a chce se setkat 

s představiteli Společnosti pro MPS. 
Firma vyvinula „lék“, který může pomoci
minimálně jednomu dítěti ze Společnosti 

– a to Radušce Paťhové...

1.–4. LISTOPADU
je vyhrazeným termínem pro XIII. národní setkání 
v Hradci n. Moravicí u Opavy. Je to první setkání, 
jehož se celého neúčastní předseda Jan Michalík 
(dcera Petra před setkáním zkolabovala a nemocná 
byla i manželka Alena). Aby toho nebylo málo 
– v hotelu Belaria se jako jediném za celou historii 
Společnosti jeho zaměstnanci nechovají vstřícně. 
„Rodiny byly nešťastné, jídlo špatné, žádná ochota, 
spíše přezírání…,“ vzpomíná Jan Michalík, který 
přijel setkání pouze zahájit a ukončit.

2007

V SRPNU
vychází článek o MPS ve slovenském časopise 

Mama a ja.
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Každá rodina s dítětem s MPS prochází na začátku tím 
samým – nejprve absolvuje dlouhý kolotoč vyšetření, 

a když se dozví diagnózu, čeká ji ještě delší fáze „smiřo-
vání se“ s nemocí. Ani u Kluckých to nebylo jiné.

Když si slovo vezme maminka… 
Po konečném zjištění diagnózy naší dcery se mé rodině 
změnil život. Nejprve jsme sháněli všechny možné infor-
mace. Mukopolysacharidóza… Název té nemoci jsme ani 
neuměli vyslovit. Postupně jsme se vyrovnávali s faktem, 
že Bára je vážně nemocná.

Od profesora Zemana jsme dostali kontakt na Společnost 
pro MPS, která sdružuje rodiny s dětmi se společnou dia-
gnózou. Pamatuji si na naše první setkání, které se konalo 
ve Valašských Kloboukách. Dceři bylo v té době asi pět 
let a můj první dojem ze setkání byl ten, že mezi tuto 
skupinu nepatříme. Naše dcera přece není až tak vážně 
nemocná! Zdravotní stav se zhoršuje až postupem času, 
jak už to u této nemoci bývá. Nechtěla jsem si připustit, 
že se to stane i Báře.

Od našeho prvního setkání uplynulo téměř dvacet let. 
Teď už vím, že do této skupiny moc milých lidí patříme 
a jsme za to moc rádi. Vždy se těšíme na nové setkání, 
kde si rodiče mohou popovídat a vyměnit si své zkuše-
nosti a podělit se o své rady. Aspoň na chvilku můžou 
zapomenout na každodenní starosti a načerpat nové síly 
do dalšího boje s touto zákeřnou nemocí.

…a Bára
Život s mukopolysacharidózou není pro mě jednodu-
chý. Ze začátku jsem potřebovala kočárek jen na dlouhé 
procházky, teď už je pro mě nutností čím dál víc. Mrzí 
mě to, nedá se na tom však nic změnit. Ale po bytě ještě 
chodit zvládnu! Vděčím za to operaci kolenou v letech 
1999/2000 ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Před 
pár lety se mi k invalidnímu vozíku přidalo i zhoršené 
dýchání, na které mi lékaři předepsali inhalátor.

Zpočátku jsem si své onemocnění neuvědomovala. Ří-
kala jsem si, že jsem pouze malá. Postupem let se ale 
nemoc zhoršovala a takzvaní kamarádi se ode mě začali 

NEMOC JSME SI DŘÍV NEUVĚDOMOVALA.
MYSLELA JSEM, 

ŽE JSEM JENOM MALÁ… 

Bára Klucká (MPS IV A)

PŘÍBĚH RODINY KLUCKÝCH

2007

◄ Dnes třiadvacetiletá Bára v letní keramické dílně
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1

vzdalovat. Na základní škole se mi ale všichni snažili po-
máhat. Mohla jsem mít dvoje učebnice a do třídy jsem 
se dostávala v náručí pana školníka.

Ze střední školy jsem měla trochu obavy, ale ukázalo se, 
že to bylo zbytečné. Škola byla plně bezbariérová a mohli 
jsme chodit na všelijaké kroužky. Našla jsem si tam plno 
kamarádů. Nikomu nevadilo, že jsem malá a na vozíku. 
Se školou jsme taky jezdili na výlety, do divadel, a do-
konce i na muzikály.

Poté, co jsem odmaturovala, jsem zkusila i vysokou školu, 
ale nějak to pro mě bylo těžké, tak jsem studium ukon-
čila. Teď jsem už přibližně rok doma. Mrzí mě to, chtěla 
bych pracovat nebo aspoň docházet někam na pár hodin 
mezi lidi, ale vždy to zkrachuje na dopravě. V létě jezdím 
na tábory pro tělesně a mentálně postižené a tam mám 
taky plno kamarádů. Ale hlavně je tam tolik zábavy, že 
zapomenu na veškerá svá trápení.

Iva a Bára Kluckých 
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1.  S maminkou na maturitním plese 2012. O pár měsíců později Bára 
složila zkoušky z češtiny, němčiny, účetnictví a ekonomiky

2.  Viděl už někdy někdo Báru špatně naladěnou?
3.  Na lyžovačce s kamarádkou Katkou ze střední školy
4.  Na letních táborech je Barča vždy obklopená partou kamarádů

2

3

4
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MUKOPOLYSACHARIDÓZA
LIDI SPOJUJE A ROZDĚLUJE ZÁROVEŇ

Ona a on jsou krásný mladý pár, který má do budouc-
na velké plány. Patří do nich i jejich dvě malé děti. 

Jenomže v rozmezí jen několika dnů se ti mladí rodiče 
dozví, že o dceru i syna přijdou. Že jim je vezme mukopo-
lysacharidóza. Co bude dál? „Jediné, v co můžeme doufat, 
je, že to prostě přežijeme se ctí. Nemoc nám sice postupně 
vezme naše děti a my s tím nemůžeme dělat nic víc než to, 
že se o ně co nejlépe postaráme. Ale nedovolíme, aby nám 
rozbila náš vztah,“ řekla zhruba před čtyřmi lety maminka 
jménem Monika Zavadilová. 

Její manželství skutečně dodnes trvá a je nadějí pro ostatní 
páry, které se dozví smrtelnou diagnózu svého dítěte.
Bohužel ve Společnosti pro MPS patří Zavadilovi jen k té 
šťastnější polovině.

Mukopolysacharidóza si totiž nevybírá oběť pouze 
na straně nemocných dětí. Kvůli dlouhodobé a nesmír-
ně náročné péči o dítě jí podlehne i nejedno partnerství. 
Není výjimkou, že matky zůstávají na všechno samy.

Ať jste muž nebo žena, to vypětí vás poznamená
„Maminky mají, snad od přírody, silnější vybavení pro 
zvládání opravdu těžkých chvil. Otcům – i zdravých dětí 
– prožití jejich otcovství chvíli trvá. U otců smrtelně ne-
mocných dětí jsem viděl všechny možné způsoby reakcí. 
Od úžasných až po útěk,“ tvrdí Jan Michalík, který za dva-
cet let existence Společnosti pro MPS pomáhal řešit řadu 
rodinných krizí. Ve vztahu podle něj nejde jen o kruté 
chvíle po sdělení diagnózy. „MPS znamená taky to, že 

celý volný víkend zažijete desetkrát za dvacet let. Je jed-
no, jestli jste muž nebo žena. To vypětí vás poznamená.“ 

Ženy v těžkých situacích opouštějí nejen jejich muži, ale 
taky přátelé, příbuzní, někdy dokonce i rodiče. Přesto se 
zastavme hlavně u těch mužů. Proč nechávají své ženy, 
aby se se vším popraly samy?

Muži na spodních příčkách zájmu
Jan Michalík spolu s kolegy o tom napsali odbornou kni-
hu, ale pořád vlastně neznají jednoznačnou odpověď. 
Příčin je podle nich spousta. Mezi hlavní důvody však 
řadí skutečnost, že muž se v pečující rodině dostává až 
na spodní příčky zájmu. 

„Naše babičky, možná už spíše prababičky, dávaly svým 
dcerám před svatbou radu: ,…a po narození malé nebo 
malého nezapomeň, že máš i muže!‘ Reagovaly tak na zná-
mou pravdu, potvrzenou desítkami psychologických 
a sociologických studií. Po narození dítěte totiž dochází 
v párovém vztahu i k dalším proměnám,“ popisuje Jan 
Michalík. „Vědci prokázali, že po narození dítěte u mužů 
po určité období významně klesá hladina testosteronu – 
jinak řečeno, příroda zařídila, aby v případech, kdy jsou 
lidská ,mláďata‘ zranitelná, byl otec dítěte motivován 
i chemicky, aby v rodině zůstal. Samozřejmě nelze páro-
vý vztah redukovat jen na hormonální a chemické reak-
ce, ale skutečností je, že po uplynutí určité doby je muž 
biologicky připravenější pro nový vztah. To platí u rodin 
s dětmi zdravými i nemocnými,“ vysvětlil Jan Michalík.
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Nevím si rady, tak to popřu, uteču…
Psycholog Lubomír Smékal si myslí, že muži 
od rodiny s nemocným dítětem odcházejí, 
protože neví, jak dál: „Mužští v těchto situ-
acích velmi brzo začínají pociťovat bezmoc 
a přitom neumějí být bezmocní. Může to být 
i útěk. Nevím si rady, tak to popřu, uteču…“

V dalších případech může být příčina nejen 
v náročné péči – a ve všem, co s ní souvisí (ne-
dostatek času, únava, stereotyp, společenská 
izolace, fi nanční problémy), ale i v chování 
a postoji žen-manželek. „Ty někdy „zapomínají“ na rady 
babiček a v muži vidí jen někoho, kdo přináší rodině 
ekonomické zajištění.

Konečně pak, zejména po delší době, může dojít k od-
cizení partnerů v důsledku toho, že jeden z nich dlouhá 
léta „bojoval“ o obživu rodiny a druhý, třeba manželka, 
„bojoval“ úmornou bitvu s každodenní péčí a všedností 
opakujících se úklidů, vaření, přebalování,“ doplnil Jan 
Michalík.

Kdyby si muži vyměnili role se ženami, 
nevydrželi by ani rok
Pro představu – asi každá žena zná podobný stereotyp 
z doby, kdy byla na mateřské dovolené. Maminky těžce 
nemocných dětí ale žijí v „izolaci“ i dvacet let. „Veškerá 
péče o těžce nemocné dítě neznamená pro ženu jen izo-
lovanost, ale i nepochopení ze strany okolí, a mnohdy 
i svého manžela. K tomu si připočtěte vyčerpanost, žádné 
trvalé výsledky – a hlavně bolest, neskutečnou bolest. 

Kdyby si muži vyměnili roli se ženou pečující o dítě s mu-
kopolysacharidózou a jejich někdy i dvacetihodinová kaž-
dodenní dřina by nebyla fi nančně ani jinak ohodnocena, 
nevydrželi by to ani rok,“ podotýká maminka těžce ne-
mocného syna, která si nepřála být jmenována.

Oba jsme věděli, že jeden sám by to nezvládl
Všechno samozřejmě vypadá jinak, pokud problémy trvají 
tři roky – a ještě jinak po dvou desetiletích. Někde drží 
vztah dlouho pohromadě jen kvůli nemocnému dítěti 
a rozpadá se až po jeho úmrtí. „Naše manželství bylo 
několik let v těžké krizi. Setrvávali jsme v něm jen z toho 
důvodu, abychom se společnými silami postarali o naše-
ho syna. Oba jsme věděli, že jeden sám by to nezvládl,“ 
potvrdila například Eliška Karásková, jejíž manželství 
skončilo krátce po smrti syna Dandy.

Nutno dodat, že ve výjimečných případech, které se ale 
stávají, opustí nemocné dítě i matka. Dítě pak zpravidla 
žije v ústavech nebo se o něj stará s otcem někdo další, 
třeba nová partnerka nebo babička. Společnost pro MPS 
„zažila“ třeba případ paní Jany Šikulové, která patnáct let 
sama pečovala o vnuka Dimitrije.

Vše popsané neplatí vždycky a všude, situace se liší rodinu 
od rodiny. Nemoc a péče přinášejí desítky dalších důvodů 
a situací, které přispívají k rozpadu rodin. Jak upozorňuje 
Jan Michalík, nemoc a vše s ní spojené má však i značný 
efekt soudržnosti: „Kdysi jsem do nějakého textu napsal 
myšlenku, která asi nejlépe vystihuje problém péče a part-
nerského života: Nic na světě lidi tak nespojuje a neroz-
děluje zároveň jako mukopolysacharidóza.“ 

Ke zhoršení vztahů v rodině přispívá i fakt, že rodiče se jen zřídka mohou zapojit do spole-
čenského dění jako pár. Potvrdil to například výzkum nazvaný Kvalita života osob pečujících 
o člena rodiny se vzácným onemocněním, který Společnost pro MPS uskutečnila v roce 2010
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Filípek má MPS typ II. I přes všechny starosti a omeze-
ní jsou chvíle, které bych nevyměnila za nic na světě. 

Filípek je hodně mazlivý. Když vidí mě nebo dceru se-
dět, tak si vleze na klín nebo přelézá na nás a zase dolů. 
Povídá si jakoby věty, ale není mu rozumět, je to, jako by 
si zpíval. Někdy se bezdůvodně nahlas směje a když vidí 
venku psa, tak ho rád napodobuje.

Každodenní péče o Filípka je náročná
Syn ráno vstává v půl sedmé, ale někdy se probudí i dří-
ve. V noci je vzhůru okolo třetí hodiny a pak si k nám 
přijde lehnout a spí dál. Budí se možná proto, že se od-
kope a je mu zima, a někdy aby se ujistil, že není v pokoji 
sám. Po snídani se věnuji také třináctileté dceři Jessice, 
která se vypravuje do školy. Připravuji svačiny a také si-
rup, který Filip pravidelně užívá. Když ho oblékám a dá-
vám mu plenku, tak si všechno připravuji na hromádku, 
protože jinak by mi během oblékání běhal po bytě. Boty 
mu dávám vsedě a pokud je čas, tak ho posadím na ko-
berec a jen mu rozepnu botasky a přemlouvám ho, aby 
se sám zul. Umí to, ale někdy se mu nechce. Když se 
někam moc těší, tak se zuje i sám od sebe. Třeba když 
jdeme na návštěvu k tetě nebo do herny v nemocnici. 

Svléknout se umí i sám, ale nechce se mu
V poledne Filípka vyzvednu ze školy a když je hezky, jde-
me ven. Pak přijde Jessí, se kterou buď jdeme na hřiš-
tě nebo si děti spolu hrají doma ve stanu nebo koukají 
na televizi. Během odpoledne dávám synovi k svačince 
jogurt, piškoty nebo sušenku. Po večeři se Filípek koupe 
ve vaně nebo ho sprchuji, vyčistí si zuby a o půl devá-
té ho dávám samotného spát do ložnice. V posteli má 
hračky a když usne, tak je uklidím. Filípek má rád hrač-
ky, které vydávají zvuk. Knížky, auta s otvíracími dvířky, 
nasazování kroužků na trn a krabičky, které buď otvírá 
a zavírá, anebo si do nich dává autíčka.

Když jsme v nemocnici, beru mu s sebou piškoty, křup-
ky, müsli tyčinky, banány, tvrdý sýr nebo rohlík. Má rád 
mléko, kakao, jogurty, puding, kyselé okurky, rajčata 
někdy, knedlíky, těstoviny. Nejí moc rýži, ale to je také 
podle nálady. Když se napije, je schopný někde sklenici 
postavit nebo zahodit, pokud tedy nesedí v klidu. Jídlo 
také někdy okouše a zahodí, ale za chvíli si vezme další. 
Dávám mu také hustší jogurt, kaši do misky a to si nabí-
rá hezky sám, když má náladu. Pak mu to jen vyškrábnu, 
ovšem musím ho sledovat, jinak to jí rukama nebo i pije. 

FILÍPEK DÁ ČASTO ZABRAT,
ALE JSOU CHVÍLE, 

KTERÉ BYCH NEVYMĚNILA ZA NIC NA SVĚTĚ 
Filípek Šulc (MPS II)

PŘÍBĚH RODINY ŠULCOVÝCH
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◄ Osmiměsíční Filípek s tátou na rybách
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Čím delší nemocniční chodba k útěku, tím lépe
Filípek má také oblíbené hry, kterými tráví volný čas. 
Rád chodí po  bytě okolo koupelny, předsíně a  kuchy-
ně, které jsou průchozí. Rád se dívá ze zavřeného okna. 
Bouchá hračkou, dvířky u skříněk nebo dveřmi. Všech-
no strká do pusy, hlavně hračky a různé věci, které na-
jde v bytě. Trhá letáky a časopisy. 

Na hřišti se rád vozí na kolotoči, ale jen chvíli a poma-
lu. Pokud ho někdo posadí na  skluzavku, tak ji sjede 
dolů. Někdy se rád houpe na houpacích autech, ale spíš 
u nich stojí a houpe s nimi naprázdno.

Často chodíme na  procházky. Musím ho ale pořád 
držet za ruku, jinak by utekl. V obchodě ho také stále 
držím za  ruku a když mu dám rohlík, tak je klidnější. 
Když jsem za pokladnou, tak si ho postavím do kouta, 
tak abych si v klidu uklidila nákup. Prostě mu zatarasím 
cestu, aby neutekl. Když jdeme okolo obchodů, vždyc-
ky tam Filípek vběhne, pokud ho někdo nedrží za ruku. 

V autobuse si podupává nebo křičí a když dostane bon-
bon nebo sušenku, tak se uklidní. Také mu povídáme 
nejrůznější říkanky nebo písničky, to ho většinou zau-
jme a je hodný. 

Podobné to je při kapačce v táborské nemocnici. V Pra-
ze je prý hodnější a docela vydrží v klidu. Po napíchnutí 
kapačky mu chvíli držím ruce nebo jsem víc ve střehu. 
Pak mu dám hračky, svačinku – piškoty. Je schopen se 
po chvíli jako zvednout a  jít z postele, ale to je různé. 
Nejklidnější je ke konci kapání. Nerad si nechává měřit 
tlak, tak ho musím držet a sestra ho zkouší třeba nadva-
krát změřit. Nejlepší je, když mají v nemocnici „pistolní“ 
teploměr s laserem. Filípek je schopný utéct i do výtahu 
a má strašně rád dlouhé chodby. Na dětském oddělení 
v táborské nemocnici běhá od jedné herny k druhé. Má 
rád odrážecí motorku a rád se vozí v golfovém kočárku. 
Ale ujde toho i sám dost pěšky.

Dana Šulcová

1 2 3
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11. Haló, tady Šulcovi
12. Kdopak se v té krabici schovává?
13. Z kočárku mám báječný výhled...
14. Filípkovo první slovo bylo „eště“
15. Do tátovy náruče se vejde spousta dětí
16. První narozeniny v náručí sestry Jessicy
17. Barevné kouličky se mu moc líbily
18. Na pískovišti „jednoruký“. Levou dlaň si opařil
19. Vánoce 2013 na chatě. Filip dostal autíčko a je šťastný
10. Filípkovo vysvědčení
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Chaloupky 35, 772 00 Olomouc, I O: 61985112, bank.spojení: 108 775 975/0300 
Tel.+fax: 585 315 787, 777 809040, mail: spmps@seznam.cz, www.mukopoly.cz 

 
Spole nost 
pro mukopolysacharidosu 

 
1. 11. 2007 

 
Vážený pane minist e, 
 
obracím se na Vás  se žádostí o ešení situace dotýkající se život  n kolika d tí nemocných 
mukopolysacharidosou.  
Až donedávna m ly všechny svépomocné rodi ovské organizace na celém sv t  ve svém 
štítu vetknuto heslo „Není nad je – zbývá láska“.  Desítky let jsme se, zaštít ni beznad jí, 
starali o d ti nemocné jednou z nejt žších forem onemocn ní co lidstvo zná. 
Týmy léka  a výzkumník  mají nyní k dispozici první léky pro n které skupiny t chto 
st ádavých metabolických onemocn ní. V eské republice tak už je ze systému ve ejného 
zdravotního pojišt ní zajišt na  terapie nap . pro pacienty s morbus Gaucher, Fabry, Pompe 
a mukopolysacharidosa typ I. 
Dle zpráv našich sesterských pacientských organizací v Evropské unii je již v sou asné dob  
k dispozici i enzymová terapie pro d ti s mukopolysacharidosou typ II. a VI, tedy syndromy 
Hunter a Maroteaux-Lamy. Oba léky – ELAPRASE pro syndrom Hunter/MPS-II a 
NAGLAZYME pro lé bu MPS-VI/Maroteaux-Lamy - jsou u nás již registrovány a žádosti o 
kategorizaci obou lék  byly podány již v b eznu t.r.  
Problém je v tom, že údajn  Ministerstvo zdravotnictví R zrušilo kategoriza ní komisi pro 
nová lé iva a tato pravomoc byla p edána Státnímu ústavu pro kontrolu lé iv. Ten však tuto 
innost dosud nezahájil.   

V eské republice jsou v naší Spole nosti sdruženy rodiny n kolika desítek d tí. Pro v tšinu 
stále platí, že nad ji nemají a budou muset zem ít.  Existují však 3 d ti, jako je malá  
Raduška s typem VI i dvouletý Filip a devítiletý Josef s typem II, by mohly být lé eny.  Jejich 
as je odm ován jiným tempem než nás ostatních, kterým osud do vínku nep idal st ádavé 

metabolické onemocn ní. Každý m síc znamená nevratné zhoršení zdravotního stavu, 
každý m síc vede k poškození dalších a dalších orgán .  
Proto si dovoluji požádat o zásah p ímo Vás. Pro tyto d ti platí, že není na co ekat. Resp. 
mohou ekat jen na konec, který byl dosud vym en jejich p edch dc m. T i d ti mají šanci. 
Záleží však na tom, aby eská republika následovala ostatní státy Evropské Unie  a do té 
doby, než prob hne kategorizace, byla zahájena jejich lé ba v úzké spolupráci mezi VZP a 
výrobci obou t chto lé iv., kte í v tom sm ru podali realistický návrh.         l  
. 
 
V ím, že m žete celou situaci vy ešit. 
 
S pod kováním, úctou a p áním zdraví 
 
 

doc. Mgr. et. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. 
            p edseda Spole nosti 
Vážený pan 
MUDr. Tomáš Julínek 
Ministr zdravotnictví eské republiky 
 
Palackého nám. 2 
128 00  P R A H A

Dopis ministru zdravotnictví ve věci registrace léku pro typ MPS II a VI. Podstatou bylo „popohnat“ nečinnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv
při registraci léku v ČR. Na dopis reagoval náměstek ministra. Popsal de facto „objektivní problémy“ – ale slíbil, že vše bude, atd… Je fakt, 

že poté – jistě ne na základě dopisu Společnosti pro MPS – děti do léčby vstoupily. Například Raduška Paťhová (MPS VI) či Pepa Mlynár (MPS II) 
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Nevím, jak to víc popsat. A to vše zřejmě přispělo k tomu, že u man-
žela došlo v  roce 1999 ve  věku pouhých 37 let k  mozkové příhodě, 
na jejímž základě zůstal ochrnutý na pravou část těla, první roky byly 
opravdu náročné. Monička byla v tzv. hyperaktivní fázi nemoci. V této 
době jsou děti s  třetím typem mukopolysacharidosy schopné spát 
někdy dvě hodiny, někdy vůbec, a doslova a do písmene běhat, trhat 
a ničit vše, co se jim připlete do cesty. K tomu jsem se starala o manže-
la a další zdravé dcery.

Někdy v těchto letech – v roce 2001 si manžela předvolali k dalšímu 
vyšetření. Posléze doma obdržel nějaké rozhodnutí, že je sice bez-
mocný, ale ne už převážně, nýbrž jen částečně. Moc jsem tomu ne-
věnovala pozornost – vlastně vůbec. Měla jsem a mám po celé dny 
starost hlavně o to, aby domácnost, rodina fungovaly alespoň trochu 
podobně, jako je tomu v ostatních – normálních rodinách. Nikdy – ani 
v těch šílených chvílích, kdy jsme se dozvěděli, že Monička nám umře, 
ani tehdy, když se to stalo manželovi – a téměř se to fakt nedalo ne 
vydržet, ale prostě jen zvládnout, tu péči o dvě osoby – nikdy mi ani 
na mysl nepřišlo, že bych kohokoliv z nich „odložila“ do ústavu nebo 
někam. Moniku jsem vodila vždy do školy – vím, že to více než škola 
byl jen takový „sociální pobyt“, byla tam jen 4 hodiny denně, manžel 
byl vždy v domácnosti.

Stalo se to, co je uvedeno v  druhé části dopisu. Suchou řečí jsme 
od roku 2001 do roku 2006 pobírali neoprávněně příspěvek na péči 
na dvě osoby, ač nám od roku 2001 náležel jen na osobu jednu! Hod-
ně nocí jsem probrečela. Původně jsem vůbec nechtěla se někoho 
o něco prosit. Jen přátelé z naší Společnosti pro mukopolysacharido-
su, kteří moc dobře vědí, co to je za život s takto nemocným dítětem, ti 
mě donutili podat všechna ta odvolání, žádosti a já nevím co všechno 
dalšího – a nyní napsat Vám a požádat Vás, abyste nám zaplacení této 
částky prominul.

...................................

Marie Nosková

Pekařská 56, Opava

Žádost o odstranění tvrdosti zákona – ve věci Rozhodnutí Kraj-
ského úřadu Moravskoslezského kraje – čj. MSK51389/2007/
SOC/14708/2007/Gru 559.1S10

Vážený pane ministře,

Dovolte mi, abych se na Vás obrátila s naléhavou žádostí o pomoc, 
prosbou o řešení téměř zoufalé situace, v níž jsme se já i celá naše 
rodina ocitli bez vlastní vůle, zcela proti našemu přesvědčení a proti 
našim zásadám a obvyklému konání.

Celá věc souvisí s pobíráním příspěvku při péči o blízkou osobu, kte-
rý jsem pobírala mnoho let – do konce roku 2006. (Technické po-
drobnosti, výše příspěvku, data výplata atd. uvádím na další straně). 
Při pobírání tohoto příspěvku u  nás vznikl „přeplatek“ 202  300 Kč, 
který jsem na  základě výše uvedeného rozhodnutí příslušných or-
gánů povinna vrátit. Tato částka na  mne i  nyní, když jí píši působí 
neuvěřitelně a neskutečně. Vše vypadá jako bych byla nějaký podiv-
ný živel, který stát okrádá o peníze. Prosím – všechno bylo a je jinak. 
Prosím Vás o posouzení naší a mé situace, situace rodiny v níž je už 
sedmnáct let pečováno o umírající dcerku a rodiny v níž před osmi 
lety manžela stihla mozková příhoda a stal se další osobou o níž jsem 
pečovala…

Jmenuji se Marie Nosková, je mi 45 let. Máme s manželem Lubomí-
rem Noskem čtyři dcery. Třetí v pořadí, Monička se narodila v roce 
1990. A v roce 1998 u ní lékaři diagnostikovali Mukopolysacharidosu 
III. typu – syndrom Sanfi lippo. Jedná se o velmi těžké onemocnění. 
Je smrtelné a dodnes neléčitelné. Přináší však i nutnost péče, která 
se – tady píši slova z našich webových stránek – vymyká představám 
lidí o tom, co může být ještě náročné… Opravdu 22 hodin denně, 
mnoho let, bez naděje na zlepšení stavu. Vzala jsem toto onemoc-
nění jako úděl a snažila se, i s ostatními členy rodiny ulehčit Moničce 
její osud. Péče a vše, co nemoc provázelo, byly opravdu náročné. 

Příklad dopisu, jehož návrh vypracovala Společnost pro MPS. Paní Marie Nosková se jeho prostřednictvím obrací na ministra práce a sociálních věcí 
se žádostí o „odstranění tvrdosti zákona“. Shodou špatných náhod došlo k tomu, že „neoprávněně“ od roku 2001 do roku 2006 pobírala 

tzv. příspěvek na osobu blízkou (předchůdce dnešního příspěvku na péči) na dvě osoby a Noskovým hrozilo, že budou muset vracet velkou sumu 
peněz. Tuto povinnost úřady nakonec Noskovým prominuly
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SPONZOŘI A DÁRCI

2007

V roce 2007 se Společnost pro MPS musela „obejít“ bez dotace od MPSV. Pomohl proto každý sponzorský příspěvek nebo dar.
Lidé prostřednictvím DMS pomohli Společnosti částkou 20 tisíc korun a sponzorsky podpořila Společnost pro MPS fi rma Shire, jedna z těch, 

které u nás začaly ovlivňovat dění v oblasti vzácných onemocnění. Firma vyvinula přípravek pro substituční léčbu.
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NAPSALI O NÁS

2007

Rozhovor s lékařkou Evou Hrubou z 1. LF UK a VFN Praha ve slovenském časopise Mama a ja

Ještě v roce 2007
přicházely reakce 
na pořad Klíč, 
ve kterém o rok dříve 
představila MPS
paní režisérka
Lenka Cingrošová
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ROK LIDSKÉ SOLIDARITY, 
PRŮLOMOVÉHO DOKUMENTU,
ALE I TEMNÉHO PODZIMU

2008
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ROK 2008
je prvním rokem bez dotace ministerstva na pilotní 

program Pomozme jim žít a zemřít doma. 
Na podporu rodin chybí čtvrt milionu korun. 

Důvod popisuje Jan Michalík: „Registrovaný 
poskytovatel sociální služby, kterým bychom

se museli stát, musí přijmout pracovníky, 
vypracovat desítky dokumentů a materiálů. 
Celá dotace by šla na platy a administrativu 

– a za asistenty by rodiny musely platit.“ 

1.–4. KVĚTNA
probíhá XIV. národní setkání v přerovském hotelu 
Fit. Přijíždí na něj dvacet rodin.

V ROCE 2008
se ke Společnosti připojují hned tři nové rodiny. 
Štolovi (Jiřík, MPS III A), Šulcovi (Filip, MPS II)
a Fabičovicovi (Viktor, MPS III A). 
„S Fabičovicovými jsme se s manželkou setkali 
na první schůzce v Olšanech – na farmě 
Bolka Polívky. Malý Viktor běhal po okolí – a my 
jsme jim ,představili MPS‘...“ vzpomíná Jan Michalík.

3.–4. ŘÍJNA
se ve Varšavě koná Evropská konference pro vzácná 
onemocnění. Společnost pro MPS na akci reprezen-

tuje paní Lenka Švábová, maminka Haničky (MPS I).

ROK 2008
je však i důkazem, že Společnost pro MPS

je seriózním partnerem pro státní organizace. 
Na Společnost se stále častěji obracejí pracovnice 

domovů pro zdravotně postižené a školských 
poradenských zařízení se žádostí o informace,

„jak přistupovat k dítěti s MPS“.

11. LISTOPADU
vydává Rada EU doporučení v oblasti vzácných 
onemocnění (VO). De facto je to poprvé, 
co se evropské mezinárodní společenství takto
specializovaně „zaměřuje“ na VO. 
Doporučení státům zní: zlepšit diagnostiku VO, 
zlepšit sociální služby, zdravotní péči, informovanost 
veřejnosti atd. (Český Národní akční plán pro VO 
byl posléze přijat až v roce 2012.)

2008

PODZIM 2008
nemohl být černější: 10. října nečekaně

opouští své blízké Kačenka Hruboňová. 
31. října umírá v ústavu Josef Šťava, 

bratr Květy Šťavové. Bylo mu 29 let. 
Také 2. listopad 2008 je dnem smutku – v pouhých

14 letech umírá Dimitrij Šikula zvaný Pepánek. 

13. ČERVNA
publikuje Jan Michalík v názorové rubrice 
MF DNES článek, který na dlouhá léta zajišťuje 
pomoc paní Květě Šťavové, jež se sama stará 
o dvě děti s MPS v pokročilém stadiu. 
Článek přiměl k desetitisícovému daru pana 
Otakara Klepárníka z Poličky a Společnosti se ozývá 
také paní Dana Dušková, která paní Šťavové účinně 
pomáhá dodnes. 
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Po narození dcery Květky jsme měli radost, jak se má 
k světu, a ještě do roka byla dvojnásobná, když se na-

rodil syn Pepík. Ale po porodu byl problém s kojeneckou 
žloutenkou, která nechtěla odeznít. Tak strávil dva měsí-
ce v nemocnici a bylo to hodně náročné – lékaři nám moc 
šancí na vyléčení nedávali. Bohudík – podařilo se a Pepík 
odolal. V předškolním věku chodily obě děti do mateřské 
školy, čilé, veselé jako ostatní. Pak začala škola a Květka se 
těšila, učení zvládala. Pepík, zvídavý kluk, měl rád kolo, 
jezdil asi ve dvanácti letech závody v cyklotrialu, dostal 
i diplom. Dětství ubíhalo v pohodě, i když první signál 
o nemoci začal v hodinách tělesné výchovy, pak se také 
zhoršil průměr známek ve vyšších třídách. 

Doufali jsme, že se nemoc dá zastavit,
a dělali jsme to, co přinášelo radost
Zlom nastal, když nastoupili do učebního poměru. Měli 
problém s pamětí a horší motoriku. To už jsme navštívi-
li neurologickou ambulanci, pak hospitalizace v nemoc-
nici. Po všech vyšetřeních zněla diagnóza – odumírání 
mozkových buněk – Niemann-Pickova choroba! Byl to 
pro nás šok, ale pořád jsme doufali, že se ta nemoc musí 
zastavit. Snažili jsme se chodit do přírody, do plavání, 
zkrátka provádět činnosti, které jim dělaly radost. Kaž-
dým rokem se nemoc přihlásila: zhoršení chůze, moto-
rika, paměť, řeč také selhávala, posléze polykání stravy. 

Manžel zemřel a já jsem zůstala 
s nemocnými dětmi sama
Co bylo ještě horší, zemřel manžel a já zůstala s oběma 
nemocnými dětmi sama. Snažila jsem se jim hodně vě-
novat, jezdili jsme na týdenní pobyty v přírodě se sta-
cionářem. Časem se hodně zhoršil Pepíkův zdravotní 
stav, byl neklidný, v noci nespal, chůze nebyla možná, tak 
obě děti na invalidním vozíku už jsem nezvládla. U syna 
sice nemoc začala až v 18 letech, ale průběh byl rychlý. 
Vyžadovalo to hodně mých sil, nejen psychických, ale 
i fyzických. Nezvládala jsem to. Musela jsem, s velkou 
lítostí, vyhledat pomoc stacionáře. Pepík tam po půl roce 
zemřel. Bylo mu 29 let.

Zůstaly jsme s dcerkou samy, každý den jsme zvládaly 
sice s obtížemi, ale díky osudu alespoň za to, že jsem si 
zdravých dětí užila až do jejich patnácti roků.

Žádný lékař mi neporadil.
Pomohl až denní stacionář
Moje zkušenost s lékaři nebyla dobrá. Nikdo mi nepora-
dil, různé pomůcky (sedátko na vanu, sedačku na vozík) 
mi doporučili až v denním stacionáři, za což jsem jim 
byla vděčná. Jinak, co se týká pomoci, jsem si zajistila 
asistenci z oblastní charity. Tu jsem využívala, když jsem 
potřebovala jít pro léky nebo sama k lékaři. Ale určitě 

I PŘES VŠECHNO TRÁPENÍ
MĚLA KVĚTKA SMYSL PRO HUMOR 

Květka Šťavová (Niemann-Pick)

PŘÍBĚH RODINY ŠŤAVOVÝCH

2008

◄ Usměvavá Květka v 15 letech za vesnicí u opuštěné vodní nádrže
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jsou kolem mě i další dobří lidé, oni to ví a já jsem jim 
za podporu a zájem vděčná. A co mi dělalo radost? Když 
se nám podařilo zvládnout přesun do auta, když byl den 
bez pláče, když Květka v noci spala. Víc už jsem tehdy 
ani nechtěla.

Díky novinovému článku 
vzniklo přátelství na celý život
V  červnu 2008 napsal pan Michalík do  Mladé fronty 
komentář, ve kterém popsal můj složitý životní příběh 
a srovnal jej se situací, kdy stát manželce předsedy vlády 
Pavle Topolánkové draze platí osobní ochranku. Pení-
ze by podle něj bylo lepší využít na pomoc nemocným 
dětem. Tehdy se mi ozvala paní Dana Dušková z Ledče

nad Sázavou a  rozhodla se mi pomoci. Zrovna jsem 
byla s dcerou v nemocnici v Praze – tam jsme se poprvé 
setkaly. Setkání s příjemnou paní bylo pro mne hodně 
povzbudivé. Je až neuvěřitelné, že existuje člověk s tak 
dobrým srdíčkem, který mě drží nad vodou už pár let! 
Letos zorganizovala dovolenou v  zahraničí, abych si 
užila sluníčka, moře. Jsem moc ráda, že ji mám, je pro 
mě nejlepší člověk na  světě, moje kamarádka Dana 
Dušková! Ještě musím dodat, že jsem hrozně vděčná 
panu Michalíkovi za toto seznámení a za vše, co pro nás 
a hlavně děti dělá!

Květa Šťavová
Květka zemřela 3. března 2014

1. Bratr a sestra na gauči. Porazilo ji auto a zlomila si přitom nohu
2. Se spolužáky a zároveň kamarády v osmé třídě 
3. Na zahradě mezi rozkvetlými kytkami
4. Květka v zoo s asistentkou ve 34 letech. Přírodu měla moc ráda
5. Poutní místo ve Žďáru nad Sázavou. S maminkou v roce 2013

1

2

3

4

5

PŘÍBĚH RODINY ŠŤAVOVÝCH

2008
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Dušková Dana (dana.duskova@ikem.cz)
RE: článek MF DNES; 26. 6. 2008, 10:16:12
Komu: JanMichalik@email.cz

Dobrý den, děkuji za zprávu.
Já nejsem bohatá, abych té mamince nebo charitat. 
společnosti dala větší peněžní dar. Jsem ale zdravá, děti 
mám dospělé a protože hodně pracuju, mohla bych 
měsíčně nějakou částku někomu potřebnému darovat. 
Mám v adopci na dálku dítě z Ukrajiny, ale píše málo 
a nemám s ním skoro žádný kontakt. 
Nechci přispívat stálou částkou na charitu, chtěla jsem 
pomoci konkrétnímu člověku, s kterým bych se seznámi-
la a občas setkala. Ještě mám přítele, který mám podob-
né ambice, je schopný a ochotný také někomu pomoci 
penězi. 
Nemůžeme přispět nějakou akcí, jsme oba velmi pracovně 
vytíženi. Měla jsem představu, pokud by ta paní měla 
zájem, že bych se se ní  seznámila a pak vymyslela, jak 
bych jí mohla delší dobu pomáhat.

Děkuji a zdravím, Dana Dušková 

-----Original Message-----
From: Jan Michalík [mailto:JanMichalik@email.cz] 
Sent: Thursday, June 26, 2008 11:04 AM
To: dana.duskova@ikem.cz
Subject: článek MF DNES

Dobrý den,
paní Dušková, dostal jsem od redaktorky Bendové
z MF Dnes informaci o Vaší reakci na článek, v němž jsem, 
mimo jiné, zmiňoval i «osud» jedné maminky pečující o 
dvě děti s těžším postižením...
Ve své reakci zmiňujete, že byste chtěla této mamince 
pomoci. Nemohu samozřejmě posoudit jaké jsou Vaše 
možnosti či představy - napadlo mne, že byste se mohla, 
v případě zájmu, podívat na stránky, které se věnují ne-
moci, jíž obě děti dotyčné paní trpí. 
www.mukopoly.cz

Prosím tedy o Vaše zvážení. V tuto chvíli Vám nepředá-
vám kontakt přímo na tuto paní – nejdříve bych rád
o věcech hovořil s Vámi a potom je sdělil mamince, aby 
se mohla rozhodnout.

S poděkováním a úctou Jan Michalík

Glosa Jana Michalíka v Mladé frontě Dnes
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Dana Dušková bydlí od své kamarádky sto kilomet-
rů. Přesto jim vzdálenost nebrání v tom, aby se pra-

videlně navštěvovaly. Setkaly se také v červnu v hotelu 
Clarion na národním setkání rodin v Olomouci. Na la-
vičce před hotelem vzpomínaly, jak se seznámily. 

„Když jsem si přečetla ten článek, napadlo mě, že bych 
té paní mohla pomoci. Nejdříve jsem myslela nějakou 
fi nanční částkou, že by mohla za  svým synem jezdit 
do ústavu,“ řekla usměvavá žena. Nejdříve si psaly, tele-
fonovaly a pak se začaly pravidelně potkávat. Přátelství 
trvá už šest let. 

Obě společně si vybavily krátkou 
chvíli, která se jim vryla do  pa-
měti na celý život. „S Květkou se 
už špatně mluvilo, těžce vnímala 
a  odpovídala, ale pořád jí zůstal 
smysl pro humor. Holky byly 
u nás na návštěvě a já jsem zakop-
la, jak jsem šla na terasu. Květka 
se rozesmála. Všechny nás tehdy 
překvapilo, že jí smysl pro veselí 
nějakým způsobem zůstal,“ líčila 
Dušková. Paní Šťavová se díky 
kamarádce naučila pracovat s in-
ternetem a také byla motivována 
k tomu, aby začala jezdit na kole. 
„Květa je velice statečný člověk 
a já si jí hrozně proto vážím. Je ši-

kovná, jen jí stačí postrčit. Je to člověk, který má velkou 
životní sílu, klobouk dolů.“

Paní Dušková fi nančně pomáhá rodinám s MPS už šest 
let a rozhodně nechce přestat. Zároveň se snaží o této 
nemoci mluvit s  ostatními, aby také Společnost pod-
pořili. A co by žena vzkázala ostatním lidem? „Aby byli 
tolerantní a aby se rozhlédli kolem sebe. Třeba někde 
uvidí někoho, kdo má nemocné dítě a  kdo potřebuje 
pomoc. Nevíme nikdy, kdy to může potkat nás, a když 
nás to nepotkalo, tak máme sílu, kterou můžeme ostat-
ním nabídnout.“

ROZHLÉDNĚTE SE KOLEM SEBE. 
MOŽNÁ UVIDÍTE NĚKOHO,

KDO POTŘEBUJE VAŠI POMOC 

PŘÍBĚH RODINY ŠŤAVOVÝCH

2008

 Květa Šťavová s kamarádkou Danou Duškovou na setkání v Olomouci
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STALO SE

2008

10. října 2008 nečekaně opouští své blízké Kačenka Hruboňová.
Na snímku je s maminkou na květnovém setkání v Přerově
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V roce 2005 otevřeli u nás na fakultě nový obor. Spe-
ciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii. 

První studenti nového oboru jsou vždy tak trochu pokus-
nými králíky. Procházejí nové kurikulum předmětové, 
zkrátka, proč to neříct, všichni se na nich tak trochu učí. 
Někdy hrozí, že i proto se ročník tzv. nevyvede.

Tenhle byl výjimkou. A to samé platilo i o Petře Toma-
lové. Zprvu obyčejná mladá slečna, jakých jsou (nejen) 
na fakultě stovky. 

V roce 2006 začala pomáhat s přípravou národních set-
kání Společnosti. Zpočátku spíše jen koordinovala zís-
kávání asistentů, po nástupu do doktorského studijního 
programu v roce 2010 převzala i část sociálněprávního 
poradenství Společnosti. Usměvavá mladá slečna zůstala, 
přibyla zodpovědnost, znalost práva a zvyšovala se odol-
nost (nejen) vůči pracovní zátěži. Zejména posledních pět 
let života Společnosti je neoddělitelně spojeno s prací 
Mgr. Petry Tomalové.

Zkrátka z usměvavé dívenky se stala mladá žena, stále 
vlídná, vědomá si však již úskalí, která život přináší. Vě-
řím, že to, co dosud dokázala, dobře zúročí v projektu 
Provázení 2018, který naše Společnost zahajuje na pod-
zim roku 2014.

Jan Michalík

JAK JSEM POTKAL
PETRU TOMALOVOU 

SPOLEČNOST PRO MPS A PETRA TOMALOVÁ

2008

◄ Petra na setkání v Hrotovicích (2012). Kafíčko se pije na počest narození synovce Honzy Pánka

Petra na setkání v Hrotovicích (2011) 
s Davidem Phamem a Karolínkou Danisovou
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vatelné a jedinečné. S naší rodinou jsme povahově stejní 
– jak se říká – patříme k sobě jako poklička na hrnec.

Stejnou náhodou, jakou jsem jela na první setkání, jsem 
se stala „jiným druhem asistentky“. Opět v tom měl prs-
ty docent Michalík. Měla jsem možnost začít poznávat 
i jiné rodiny než jen tu „svoji“. I když kluci jsou v tomto 
chudáci, neboť se o mě musí každé setkání dělit. Naštěstí 
mám jako parťáka i druhou asistentku Terezku.

Možná si některé rodiny myslí, že jsem tady já pro ně, že 
jim umím poradit, podpořit je, pomoci nebo si jen tak 
popovídat… Možná si ani neuvědomují, co znamenají oni 
pro mě… Když mám svoje trápení a bolístky… 

Byl rok 2005 a já jsem byla studentkou prvního ročníku 
„specky“ s podtitulem dramaterapie. Jednoho dne se 

otevřely dveře studijní místnosti a v nich stál docent Mi-
chalík a odmítal opustit místnost, dokud s ním nepojedou 
ještě čtyři asistenti na setkání Společnosti do Luhačo-
vic. Jela jsem – pocházím z Luhačovic a byla paráda spát 
„doma“ v hotelu. Přijeli jsme na setkání – a přečetla jsem 
plakát s názvem mukopolysacharidóza… uviděla jsem 
paní Šikulovou s Pepánkem a tehdy ještě s jejich dogou 
Césarem – a začaly mi docházet spojitosti. Pak jsem po-
tkala svoje kluky – Domču a Davču – oni mě tehdy moc 
nechtěli (respektive mamka s tetou se o ně nechtěly dělit). 

Já byla tehdy batikovano-květinové dítě, kdy jsem měla 
pokreslené rifl e kytkami a samozřejmě potřebné zdobení 
dírami, oblibu jsem měla v pestrých barvách a jistě jsem 
měla ve vlasech napletené bavlnky. Takto si mě alespoň 
pamatuje paní Michalíková :-)...

První vzpomínky s Domčou a Davčou jsou na bazén, kdy 
jsme v něm trávili 90 procent času. Tehdy jsem nevěři-
la, že se nerozmočím, protože jsem byla pořád mokrá. 
V tomto jsme s Phamíkama stejní – vodní živly a vorvani. 
Taky zážitky z čokoládovny a s tím spojená špageta (klu-
ci budou vědět), jízda lanovkou, stovky jízd na tobogá-
nech, rozhledny, fárání do dolů, krásné fi lmové zážitky, já 
a Alena a naše nové boty, David na zemi a vozík na něm, 
spousta krásných dárků a prožitků, které jsou neopako-

UŽ SI NEZAPLÉTÁM BAVLNKY DO VLASŮ
A NEŘÍKÁM SI KŘEMÍLEK. 

JEN OBDIV K RODINÁM SE NEMĚNÍ

S Terezou, paní Phamovou, její sestrou a oběma kluky. Praha 2011

SPOLEČNOST PRO MPS A PETRA TOMALOVÁ

2008
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SPOLEČNOST PRO MPS A PETRA TOMALOVÁ

2008

Najednou vidím smysl, MPSka mě už dvakrát vytáhla 
z průšvihu, kdy jsem nevěděla, kudy kam, a možná si 
připadala trochu zbytečná a nepotřebná… Potom slova 
vděku a samotný zájem o mě, úspěch s pořízením po-
můcky či úspěšné odvolání dělají zázraky. Má to smysl!

To víte, že jsou dny, kdy bych nejraději zavřela oči, vy-
pnula mobil a zavřela notebook, ale… pak bych určitě 
o něco přišla a ze své povahy jsem velmi nerada, když 
něco „projedu“ či „zazdím“.

Teď už si nezaplétám bavlnky do vlasů, nepoužívám email 
kremilek@seznam.cz, neobtěžuji uvítací melodií v mobi-

lu, nekoukám už tolik vyjeveně, rozumím spoustě cizích 
slov. Jediné, co se asi nezměnilo, je úcta, obdiv a respekt 
k rodinám, ale také strach a obavy o ně.

Samotná MPSka je velmi specifi cká, proměnlivá, nic není 
stálé a mnohdy je všechno úplně jinak. Ale jedním jsem 
si jistá – to všechno, co je, co jsem se naučila, čím vším 
jsem se zatím mohla stát, je díky Michalíkovým – docent 
Michalík může dělat spoustu věcí pro Společnost jenom 
díky tomu, že nám ho paní Michalíková občas „půjčuje“. 

Moje milé rodiny, chtěla bych vám říci, že vám za všechno 
děkuju!

V roce 2013 s Terezkou při odpolední siestě. Setkání se konalo ve Žďáru nad Sázavou a kluci Phamovi jsou nedaleko
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VZKAZY PRO PETRU TOMALOVOU

2008

Chtěli bychom vyzdvihnout to, že 
Petra je na dnešní dobu neobyčejný
člověk. Vždy je ochotná poskytnout 
pomoc. Když je člověk na dně, 
pokaždé mu podá ruku, i když jsme 
se dozvěděli, že má i 60 hovorů 
denně.     

Jan Pánek a rodina

Milá Peťko, 
za ta léta spolupráce s vámi musím říci, 
že na vaši osobu mám jen samou chválu.
Vždy jste byla v každé situaci příjemná, poradila 
s každým problémem. Kdykoli jsem zavolala, 
ozvala se vstřícná Petra. Děkuji vám i za moje děti 
za vaši náročnou, obětavou letitou práci 
pro nemocné.

Květa Šťavová

Chtěla bych moc poděkovat Petře 
za její ochotu, vlídnost a to, 
jak se o nás stará a pomáhá nám. 
Vždy je milá a starostlivá. 
Mluvím s ní po telefonu a je to 
hodná holka. Přeji jí, aby v sobě 
našla hodně sil i na další spolupráci. 
Vřelé díky a obdiv.

Irena Mlynárová
Péťa Tomalová je naše letitá 
asistentka na setkáních. 
Máme ji moc rádi, protože je 
neustále dobře naladěná a člověk 
se s ní nenudí. Také nám pomáhá 
při řešení různých problémů. 
Je to člověk s velkým srdcem, 
který se nebojí pomoci druhým. 
Za to všechno jí moc děkujeme 
a těšíme se, až bude zase s námi. 

Phamovi

Při vyslovení jména Petra Tomalová si vybavím 
doplatek na elektrický vozík. V roce 2013 jsem si 
pořizovala nový elektrický vozík a na jednu z funkcí 
jsem musela doplatit určitou část peněz. 
Musela jsem tedy sepsat pro několik nadací žádost 
o fi nanční příspěvek, a s tím mi pomohla právě 
Petra. Peníze jsem od nadací dostala, ale stále mi 
chybělo pár tisíc a ty mi zase doplatila Společnost 
pro MPS. Je dobré, že máme ve Společnosti 
takového človíčka, jako je právě Petra. 
Já osobně si Péti velmi vážím. V případě potřeby 
ji mohu kdykoliv kontaktovat, ať už se jedná 
o ubytování při setkáních Společnosti pro MPS
či pořizování pomůcek.

Barbora Klucká  
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VZKAZY PRO PETRU TOMALOVOU

2008

Slečna Petra Tomalová 
se stará o spoustu věcí 
a je vždy velmi milá, 
můžeme se na ni kdykoliv 
obrátit. Moc děkujeme.

Daria Kohoutková 
s rodinou 

Petra je úžasný člověk. 
Když potřebuji nějakou radu, je velice 
milá, vstřícná, ochotná. Je obdivuhodné, 
kolik situací a problémů zvládá řešit
se všemi rodinami. Moc jí za to děkuji 
a jsem velice ráda, že jsem ji poznala. 

Blanka Umlášková

Peťa je takové naše sluníčko, vždy usměvavá 
a ochotná pomoci s jakýmkoliv problémem. 
Poprvé jsem Peťu více poznala na našem druhém 
setkání na Všemině. To se tehdy nenamazala 
a spálila se na sluníčku (bylo hodně horko) 
a byla červená jako rajče. Bylo mi jí strašně líto, 
a tak jsem za ní zašla a nabídla jí panthenol 
na spáleniny. Tehdy to byla moje první pomoc 
pro ni. To jsem ještě netušila, že se naše role vymění 
a Peťa bude pomáhat nám, když budeme mít nějaký 
problém. Moc děkujeme. Peťa na Hrad! :-)
 

Jana Fabičovicová

Nedílnou součástí našeho života a také pravidelných 
setkávání rodičů dětí nemocných mukopolysacharidózou 
se stala i asistentka Péťa Tomalová. V posledních letech 
si to bez ní už ani nedokážeme představit.
Potřebujeme poradit, jak o něco žádat na úřadech 
– kontaktujeme Péťu. Potřebujeme pomoc při sepisování 
žádosti o nějakou pomůcku – kontaktujeme Péťu. 
Potřebujeme právní pomoc ohledně různých zamítnutých 
žádostí – kontaktujeme Péťu. 
A Péťa nám vždy ochotně a s úsměvem radí a pomáhá 
s čímkoliv, co si na ni vymyslíme. Je to prostě naše zlatíčko 
a doufáme, že ji bude ještě dlouho bavit pomáhat a radit 
nám, protože její pomoc je nezištná a dobrovolná. 
Máme ji moc rádi a vždy se na ni moc těšíme.

Jana Moravcová

Peťa Tomalová – blondýnka s laskavýma 
modrýma očima, s úsměvem na tváři, 
krásně malující na látky, ale hlavně člověk 
s velkým a dobrým srdcem, zdatný 
koordinátor a organizátor, člověk, který 
radí, školí, vyřizuje, vysvětluje a pomáhá 
a pomáhá... To vše v zájmu rodin, 
jež se starají o těžce nemocné dítě 
či jinak se potýkají s nepřízní osudu.
Peťo, děkujeme, že nám pomáháte 
usnadňovat naši každodenní péči o Sárinku 
a Kubíka.
 

Zavadilovi
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Náš příběh začíná stejně jako spousta jiných. V únoru 
2005 se nám narodil syn – zdravý. (Tehdy jsme si 

to mysleli a neměli jsme ani tušení, jaký zvrat nás čeká 
v blízké budoucnosti.) 

Viktorek byl živé dítě, prospíval, dělal pokroky, opako-
val některá slova a byl neustále v pohybu. Usínal pozdě 
v noci, vstával v pět ráno plný energie do nového objevo-
vání. Když mu bylo rok a půl, všimla jsem si při návštěvě 
kamarádek s  jejich stejně starými dětmi, že když děti 
sedí a hrají si vedle sebe, mají rovná záda a Viktorek je 
má oproti nim kulatá. Pak jsem se na to zaměřila a pozo-
rovala ho při hraní a sezení, jaký drží postoj těla – a ob-
jednala nás na ortopedii. Tam odstartovala naše dráha 
přes ordinace lékařů (rentgen, ultrazvuk, magnetická 
rezonance, genetika) a byla stanovena první diagnóza 
– dorsolumbální kyfóza, která souvisí s nějakým gene-
tickým onemocněním, takže se vyšetřovalo dál. K tomu 
podstoupil první operaci tříselné kýly a trpěl neustálý-
mi infekty horních cest dýchacích. Ve dvou letech jsme 
skončili v nemocnici se zápalem plic. 

Jak běžel čas, zjišťovali jsme, že jeho rozvoj se zpomaluje, 
málo mluví, slova skoro nespojuje, jen neustále běhá, 
do něčeho bouchá, rozhazuje hračky, nic nestaví, ne-

soustředí se. A nemohl se odnaučit od plen. Další naší 
lékařskou zastávkou byla foniatrie, kde mu diagnostiko-
vali oboustrannou nedoslýchavost. Koupili jsme naslou-
chátka, která jsme věčně hledali (v pískovišti, v květináči, 
ve videu, pod gaučem), protože si je vyndával. Nesnesl 
je mít v uších. Jako další přibyla logopedie, ale kromě 
foukání do peříčka jsme nic ze cviku na jazyk a mluvení 
nezvládli. 

Proč by měl být život jednoduchý? 
Viktorek oslavil třetí narozeniny, byl u zápisu ve školce, 
i když jsme stále bojovali s plenami. Pak nás z genetiky 
v Brně poslali do Prahy na metabolickou kliniku s pode-
zřením na metabolickou poruchu, podle rozborů krve 
a moči. 

Po několika vyšetřeních a biopsii kůže nám byla po týd-
nu, 26. dubna 2008, stanovena diagnóza mukopolysa-
charidóza III A. V té době jsem byla těhotná a musela 
jsem podstoupit odběr plodové vody a čekat tři týdny 
na výsledky, zda je druhé dítě zdravé, nebo bude mít 
stejnou nemoc jako náš syn. 

Bylo to období beznaděje a otázek: proč my? V životě 
člověka je spousta událostí, jak příjemných, tak kom-

MUKOPOLYSACHARIDÓZA
SI OBULA SEDMIMÍLOVÉ BOTY

Viktor Fabičovic (MPS III A)

PŘÍBĚH RODINY FABIČOVICOVÝCH

2008

◄ U babičky na zahradě. Děda dělá blbiny a Viktorek se směje
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plikovaných, neřešitelných. S některými se i tak trochu 
počítá, například že vás okradou, nebo že budete mít 
nějakou nehodu, nebo u vás může hořet. Nikdy, ani v tom 
nejtemnějším koutku mysli, vás nenapadne, že se vám 
narodí dítě s nevyléčitelnou nemocí. 

Výsledky plodové vody dopadly negativně na MPS. Ale... 
bylo to nazváno „blbou náhodou“, zjistilo se, že čekám 
holčičku s Turnerovým syndromem. Proč by měl být 
život jednoduchý? 

Po konzultacích s genetiky, endokrinology a po speci-
álních ultrazvucích jsme se rozhodli, že si ji necháme. 
Nevím, jak bych situaci zvládla, kdybych tehdy nebyla 
těhotná. Věděla jsem, že se musím snažit, jíst, pracovat 
a starat se o Viktorka. Nemohla jsem si dovolit to vzdát, 
musela jsem bojovat. Nebyla jsem sama, měla jsem man-
žela a rodiče a taky kamarádku, která byla mou velkou 
oporou. Když mi bylo nejhůř, vždycky mě vyslechla, mně 
se ulevilo a mohla jsem jet dál. 

Řady kamarádů prořídly 
Život se otočil, priority se změnily a prořídly řady „kama-
rádů“. Viktor byl stále více rozlítaný, házel věcmi, narážel 
do dětí, házel po nich hračky nebo písek, nespolupra-
coval, mluvil méně a nová slova se neobjevovala, stále 
na plenách. Do školky nenastoupil, po dohodě s neu-
rologem jsme ho přihlásili do denního rehabilitačního 
stacionáře Vlaštovka, kde je dodnes. Ráno si pro něj svo-
zem přijedou a odpoledne ho zase přivezou. Teď už má 
devět let, takže je zařazen do speciálního vzdělávacího 
programu. Děti tam mají canisterapii, muzikoterapii, 
každý den rehabilitaci, jednou do měsíce jezdí do solné 
jeskyně a provozují spoustu dalších aktivit. Viktor tam 
od začátku jezdí rád, vždy když vidí auto a asistenty, tak 
má úsměv na tváři. Musím říct, že v tomto směru jsme 
měli štěstí na výborný kolektiv zaměstnanců a příjemné 
prostředí, které splňuje potřeby těchto dětí. 

Velkou pomocí a podporou pro nás byla Společnost pro 
MPS, do které jsme se přihlásili a účastníme se setkání 
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s rodinami. Poprvé jsme byli na setkání v roce 2009. Nej-
dříve přišly slzy, když vidíte ty děti, které mají obličejíky 
stejné jako vejce vejci, pak vidíte ty kočárky, vozíky a… 

Pomalu se seznamujete s lidmi, kteří jsou na tom stej-
ně jako vy, mají stejné zkušenosti, problémy, priority. 
Po dlouhé době se cítíte normálně, nemusíte nikomu 
vysvětlovat, proč vaše dítě hází rohlíkem, lehá si na zem, 
když se mu nechce jít, že kolem proletí a po něm jen 
spoušť. Nemusíte se stydět, cítit se provinile, protože 
všichni to znají a prošli si tím stejným co vy. 

Na čtyři dny se nacházíte v „normálním světě“ plném 
příjemných lidí, se kterými si můžete povídat, rozumíte 
si, i když jste se předtím nikdy neviděli. Je to, jako byste 
se znali už dávno. S některými rodinami jsme v kontaktu 
a navštěvujeme se i během roku, stali se z nás přátelé. 
Setkání MPS jsou dny, kdy nemusíte být stále ve střehu 
a hlídat, co ta vaše ratolest provede, nemusíte se dopro-
šovat hlídání a pak čekat seznam rozbitých a zničených 
věcí. Každé dítko má svou asistentku, která se o něj stará, 
a vy ho vidíte u snídaně, u oběda a u večeře a víte, že je 
o něj dobře postaráno, a můžete si užít klidu, který je 
pro vás tak vzácný. 

1. Viktorek se narodil v únoru 2005 jako zdravý
2.  Do sedmi let to byl divoch a malý rebel
3.  Jeho pohledu nejde odolat
4. Hrdý brácha. První společná fotka se sestrou Terezou Annou
5.  Nejlíp je u bráchy. Terezka zabírá Viktorovi postel
6. Tak jo, svezu tě. Viktorek na své oblíbené sajdkáře

4 5 6
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Díky Společnosti pro MPS se potkala spousta skvělých 
lidí, kteří se neznali a každý sám bojoval se zákeřnou 
mukopolysacharidózou. Všichni víme, že tento boj nejde 
vyhrát (zatím), ale známe se, navzájem se podporujeme 
a víme, že v tom nejsme sami. A to je důležité. Naše děti 
mají oporu a pomoc v nás a my ve Společnosti pro MPS. 

Z největšího rebela je nejhodnější dítě 
S nemocí jsme pod jednou střechou už šestým rokem. 
Už jsme se s ní naučili žít, a dokonce o ní i mluvit, aniž 
bychom u toho prolili nějakou tu slzu. 

Viktorek už má své hyperaktivní období za sebou, jak 
často říkáme, z největšího rebela v rodině je nejhodnější 
dítě. Od tří až do šesti let postupovala nemoc po mili-
metrových krůčcích, že jsme si ani neuvědomili, že to 
už nedělá a to zapomněl, mluvit přestává, a pak si na-
jednou uvědomíte, že už neříká mama, že se sám nenají, 
nenapije a že vlastně už ani neběháte, protože jezdíte 
s kočárkem. 

Měli jsme možnost postavit bezbariérový dům, zahra-
du, vše si přizpůsobit potřebám, hlavně Viktorkovým. 

Usmějte se. Společná fotka z roku 2010
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Dlouhá chodba, na které nic nebylo, jen prostor na bě-
hání, žádné nebezpečí, dveře zamknuté, aby nešel, kam 
nemá, nepouštěl vodu, neumýval se v záchodové míse 
a podobně. 

Největší zlom nastal mezi sedmým a osmým rokem Vik-
torkova života, to si mukopolysacharidóza obula sedmi-
mílové boty. Během několika měsíců se Viktorek zhoršil 
v chůzi, začal padat na kolena (pořídili jsme chrániče), 
pak se to zhoršilo tak, že padal na hlavu (pořídili jsme 
helmu, protože měl neustále boule a modřiny na čele). 
Helma chránila čelo, ale přepadal na pusu a urazil si zuby 
(pořídili jsme chránič brady na americký fotbal), ale pusa 
byla pořád rozbitá. Chtěli jsme mu dopřát co nejvíce 
volného pohybu, aby nemusel být omezován, ale končilo 
to neustále úrazy. 

Nemáme to lehké, ale bojujeme 
Od května 2013 Viktorek už nechodí sám, má zkrácené 
Achillovy šlachy, takže ho už jen vodíme, abychom pře-
dešli pádům. Na jaře byl v anestezii, protože mu museli 
opravit a vytrhat zkažené zuby, tehdy poprvé měl problé-
my s rozdýcháním a museli jej převážet na JIP. 

Zvládli jsme to a bojujeme dál. Od té doby musíme všech-
no mixovat, protože nové zuby nenarostly a Viktor má 
problém jídlo rozkousat. 

Měli jsme také půlroční období, kdy se syn v noci neu-
stále budil (podle výsledků z laboratoře spánku to bylo 
desetkrát do hodiny, takže po šesti minutách, a tak to 
trvalo od 20 hodin až do jedné nebo dvou hodin ráno). 
Byl nám doporučen melatonin, na podporu tvorby spán-
ku. Samozřejmě jsme ho vyzkoušeli a pomohl nám, spaní 
se upravilo. 

Viktorek měl 27. února 9 let, za  tu dobu jsme prošli 
cestou plnou překážek (obdobím opakovaných infektů, 
operace kýly, mandlí, spousty nepříjemných vyšetření 
a pobytů v nemocnici), ale také spousty krásných zážitků, 
někdy i úsměvných. 

Úsměv, který umí obdarovat
Když měl Viktorek ještě běhavé období, tak si jej vzal 
děda do vinohradu a Viktorek tam naháněl zajíce pod 
řádkem, mezi řádky, zajíc běžel, Viktor běžel a děda hledal 
a běžel… (4 roky) 

Babička s dědou jeli nakupovat a vzali Viktorka s sebou 
do nakupovacího autíčka. Nakupují a najednou se něco 
mihne, děda obchází autíčko, co to bylo, a nic. Pak se 
zastaví a podívá se dovnitř autíčka a zjistí, že Viktor drží 
mezi nohama vodku, kterou vzal, když projížděli kolem 
regálů. (To měl asi 4 roky.) 

Byli jsme v zoo a koupili směs na krmení pro kozičky. Jak 
je Viktorek krmil, tak hrstičku sobě do pusy a hrstičku 
kozičkám. (3 roky) 

Když mu bylo pět let, posadili jsme jej na dětský kolotoč. 
Ale sedět tři minuty v klidu, to je nadlidský výkon pro 
našeho Vikouše. Proč si neslézt za jízdy? Ještěže máme 
tak pohotového tatínka, že jej zavčasu zachytil a oběhl 
jedno kolečko, než se kolotoč zastavil. 

Viktorek spoustu věcí, které uměl a zvládl udělat, už za-
pomněl, ale pořád je tu ten jeho krásný pohled modrých 
očí a úsměv, kterým nás umí obdarovat. Nemáme to jed-
noduché, ale bojujeme. 

Vždyť jméno Viktor znamená vítěz. 

Jana Fabičovicová 
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Titulní strana směrnice
Komise evropských společenství

Vážené a milé MPS rodiny,

ve dnech 3. a 4.října se konala konference „Konference 
o MPS a vzácných onemocněních – zajištění informova-
nosti, přístup k léčbě a péči v zemích střední a východní 
Evropy“. Akce proběhla blízko Varšavy, v lázeňském městeč-
ku Konstancin-Jeziorna. Z ČR se zúčastnili Ing. Neubauer 
z fi rmy SHIRE (fi rma zajišťovala sponzorsky cestovné, uby-
tování i konferenční poplatky), MUDr. Malinová z Centra 
metabolických onemocnění v Praze Na Karlově, pí. Uhlí-
ková ze sdružení META, p. Lang jako překladatel do češtiny 
a já za Společnost pro MPS.

Poláci se vytáhli a odvedli skvěle zorganizovanou akci. Kon-
ference se zúčastnily světové lékařské kapacity s přednáš-
kami celkem srozumitelnými i pro rodiče, přehledy o ne-
mocech MPS I, MPS II, MPS III, MPS IV, MPS VI, Gausher, 
Pompe, Fabry, včetně současných i budoucích možností 
léčby. Na konferenci představili svoje „životní a pacient-
ské“ příběhy pan Basala z Německa (Fabry) a slečna van 
der Linde z Holandska (Pompe). Elán slečny van der Linde 
je obdivuhodný. Dále přednášeli lékaři z východní Evropy 
a dostupnosti léčby v jednotlivých zemích a činnosti orga-
nizací pro vzácná onemocnění (Ukrajina, Polsko, Rusko, 
Litva, Německo, Bulharsko, Rumunsko). Země bývalého 
Sovětského svazu nemají v současné době prakticky žádné 
možnosti léčby, velmi sympatická Dr. Zacharova to vyjádřila 
stručně a jasně: „Straná bolšája imjejet bolšíje prablémy“. 

My, Polsko a Rumunsko jsme přibližně na stejné úrovni, 
Rumunsko má navíc vypracovaný Národní plán pro vzácná 
onemocnění po vzoru Francie.

Významným zdrojem informací byla především přednáška 
komisaře EU pro vzácná onemocnění Dr. Freeseho (DG 
Sanco). V sedmém rámcovém programu EU se vzácná one-
mocnění stala jednou z priorit a je třeba neprodleně vypra-
covat tzv. „Národní plán pro vzácná onemocnění“, kde bu-
dou formulovány potřeby, požadavky i způsoby řešení léčby 
i péče pacientů se vzácnými onemocněními pro každou 

zemi. Bylo by 
zřejmě žádou-
cí založit paci-
entské sdruže-
ní se vzácnými 
genet ickými 
metabolickými 
onemocnění-
mi, které bude 
aktivně prosa-
zovat naše po-
žadavky, které 
jsou v podstatě 
formulovány 
již v  níže uve-
dené Evropské směrnici. Je potřeba zjistit, kdo se danou 
problematikou na ministerstvu zabývá.

V Evropské směrnici pro vzácná onemocnění je uvedeno 
následující (překlad z internetu):

V posledním desetiletí byl zaznamenán významný pokrok 
díky dosaženým znalostem v oblasti genetických onemocně-
ní. Obdobný pokrok také probíhá na poli výzkumu a výroby 
nových léčiv. Díky vyspělému, ale fi nančně vysoce nákladné-
mu a pracnému výzkumu, byla vynalezena řada efektivních 
léčiv, které jsou nyní úspěšně aplikovány v léčbě vzácných 
onemocnění. V současné době, kdy jsou využívány moderní 
diagnostické metody, stále narůstá počet pacientů s vzác-
nými onemocněními, kteří vyžadují dlouhodobou, velmi 
drahou specializovanou léčbu, a to často po celý svůj život.

Paradoxně vysoké ceny léků jsou však u vzácných onemoc-
nění vážnou překážkou v léčení, v naprosté většině případů 
pacienti nejsou schopni uhradit léčbu z vlastních zdrojů. 
Omezený přístup k novým účinným lékům z ekonomic-
kých důvodů je vážným problémem pro lékaře, pacienty 
i jejich rodiny. 
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Z důvodu omezených ekonomických zdrojů je lidský život 
dramaticky konfrontován s fi nančním zabezpečením mo-
derních léků nezbytných pro jeho záchranu. 

Problém všeobecné přístupnosti k drahým, tzv. ojedinělým 
léčebným prostředkům je tématem rozpravy v Evropské 
Unii. Směrnice EU 141/2000 je významným krokem ve zlep-
šení přístupnosti drahých léčiv pro vzácná onemocnění 
tím, že byla založena EU komise pro ojedinělé léčebné 
prostředky, která poskytuje výrobcům těchto léčiv dočas-
nou tržní ochranu. Toto přispěje k prodloužení výzkumu 
a racionalizaci cen léčiv, které již byly vynalezeny a regist-
rovány. Základem této legislativy jsou sociální, neziskové 
hodnoty, které signalizují potřebu vytvořit rovnoprávný 
přístup k léčbě u všech pacientů v Evropské Unii. Základní 
ukazatele této legislativy zahrnují následující ustanovení:

• Vzácná onemocnění jsou považována za prioritní oblast 
pro aktivity v oblasti zajištění veřejného zdraví v EU.

• Pacienti s vzácnými onemocněními mají právo na zajiš-
tění stejné kvality života, úrovně, zabezpečení a efektivi-
ty léčebné péče jako pacienti s běžnými onemocněními.

Tato směrnice ustanovuje v rámci EU nezbytnost usi-
lovat o dosažení stavu, ve kterém pacienti s vzácnými 
onemocněními mají rovný přístup k léčení bez ohledu 
na vzácnost dané choroby a bez ohledu na socio-eko-
nomické podmínky v daném státě.

V originále si můžete přečíst i na webovém portále konfe-
rence: www.rarediseases-conference2008.pl/index1.htm

Na konferenci nás (českou organizaci MPS) osobně před-
sedkyně polské organizace pro MPS paní Teresa Matulka 
vyzvala k úzké spolupráci vzhledem k velmi podobné poli-
tické i ekonomické situaci v obou zemích.
Kontakty: www.mps.sart.pltmatulka@wp.pl 

Dále nás kontaktoval Dr. Wegrzyn, který má zájem zařadit 
pacienty z ČR s MPS III do léčení v rámci klinických zkoušek 
(? nevím, jestli je tato informace úplně přesná… V lepším 

obraze je paní MUDr. Malinová, která mu předá seznam 
vytypovaných pacientů vhodných pro léčbu).
Kontakty: wegrzyn@biotech.ug.gda.pl
malinovav@seznam.cz

Je třeba poděkovat našemu štědrému sponzorovi, fi rmě 
SHIRE zastoupené panem Ing. Neubauerem. Skvěle se po-
staral o veškeré pohodlí účastníků, včetně odvozu z letiš-
tě. Navíc máme ústní příslib sponzorského daru pro naši 
Společnost pro MPS na příští rok, kterého si musíme vel-
mi vážit, protože pan Ing. Neubauer s návrhem přišel sám 
z vlastní iniciativy. Kéž by takových fi rem a lidí bylo více…

Mám u sebe nějaké brožury v polštině, zaujala mě především 
ta, která je návodem pro fyzioterapeuty pracující s pacienty 
s MPS. Škoda, že jsme ji neměli pro naši Haničku… straš-
ně jsme se natrápili, protože každý na nás „něco“ zkoušel 
a v podstatě si moc nevěděl rady. Pokud někdo umíte polsky 
nebo máte možnost kontaktovat někoho ve svém okolí, 
brožura je k dispozici! Ale možná už něco je i v češtině? 
Přecejen jsem už trochu mimo aktuální dění. Dobrá je taky 
strana v jiné polské brožuře, ve které je uveden výčet pomů-
cek potřebných pro péči o pacienty s MPS včetně přibliž-
ných cen. Všechno poskytnu při nejbližší příležitosti přes 
pana Michalíka. Kromě toho jsem první den, než mi došla 
baterka dost zuřivě fotila. Mám nový foťák a netušila jsem, 
že po nabití vydrží jen jeden den mého dravého přístupu. 
Některé fotky pošlu přes pana Michalíka nebo udělám ně-
jakou prezentaci. Mám staženou i přednášku dr. Freeseho, 
je v angličtině, ale mohu ji v případě zájmu přeložit a zá-
jemcům poskytnout. Je to politický výtah, nevíce ho asi 
ocení pan Michalík.

Paní MUDr. Malinová přislíbila přednášku na našem příš-
tím setkání týkající se současné léčby pacientů s MPS. Mys-
lím, že má co říci i pacientům, kteří se zatím nemohou léčit.
Takže to je zhruba snad vše, co jsem Vám chtěla po příjez-
du z konference sdělit. Zdravím Vás všechny, držím dětem 
palce a stále na Vás všechny moc myslím,

Lenka Švábová s rodinou
V Šumperku dne 7. 10. 2008
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Dobrý den, 

dnes mi přišly ty brožury a chci vám za ně poděkovat. 
Já už jsem si spoustu dostupného materiálu o MPS na-
studovala, abych byla aspoň trochu v obraze a něco se 
o této nemoci dozvěděla. Hodně mi pomohly vaše strán-
ky, manžel ještě nic nečetl, zatím ví jen to, co jsem mu 
řekla já. Já si myslím, že ještě nenašel odvahu si sednout 
a  přečíst si o  MPS vše. Já mu to nezazlívám, dokonce 
jej chápu, je i docela pracovně vytížený, ale podle mě se 
asi i tak trochu bojí toho, co si přečte, protože ví, že jde 
o neodvratitelné. 

Ty brožury jsem chtěla hlavně kvůli rodině, pediatro-
vi a  školce, protože se s  touto nemocí nikdy nesetkali 
a neví, o  co se jedná, tak aby byli informovaní. Vždyť 
ani my jsme před měsícem nevěděli, že existuje nemoc 
MPS, a dokonce, že ji má náš syn. Velmi těžké to bylo 
oznámit rodině, protože reakce byly, to bude dobrý, zase 
tak strašný to nebude a...

A jak máte vysvětlovat něco, o čem pořádně nevíte. Tak 
jim dáme k přečtení materialy o MPS a zde se vše dů-
ležité dočtou a mohou se s tím pomalu smiřovat a sží-
vat tak jako my. Ještě jednou vám děkuji za  podanou 
pomocnou ruku, přece je to o něco lehčí, když víte, že 
na to nejste sami. Až budete mít volný termín na naši 
schůzku, stačí mi poslat mail a já se vám ozvu, abychom 
se domluvili. Pozdravujte manželku.                  

Děkuji 
Jana Fabičovicová a Viktorek 
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OD ZAČÁTKU ROKU
„postihuje“ řízení Společnosti pro MPS enormní 

pracovní vytížení předsedy Jana Michalíka 
a horšící se zdravotní stav jeho dcery Petry. 

„Společnosti docházely fi nance. Já jezdil 
po republice, sháněl hotely, peníze, přitom Peťka

už na tom byla hodně špatně,  všechno musela 
zvládat žena sama…“ vzpomíná Jan Michalík.  

V ROCE 2009
Společnost pro MPS poprvé v historii žádá o peníze 
pro Petru Michalíkovou. Jde o žádost na humanitární 
organizaci Adra o podporu na pracovníka, 
který by se staral o Petru – v době, kdy se Jan Michalík 
stará o jiné. Odpověď je zdvořilá a povzbuzující, 
nicméně 40 000 korun plně neřeší krizovou situaci.

4.–7. ČERVNA
dvacet rodin tráví prodloužený víkend 
na XV. národním setkání v hotelu Harmonie 
ve Vrchlabí. Setkání se odehrává v neskutečně milé 
atmosféře a je velmi úspěšné. Účastníci mají možnost 
vyrazit na výlet do Špindlerova Mlýna, 
závodí v lukostřelbě nebo kuželkách a většina 
si nenechává ujít představení 
v Divadle Járy Cimrmana. 
Herci se fotí s Péťou Králem a dalšími.

NA JAŘE
odesílá Společnost pro MPS žádost na Nadaci rozvoje 

občanské společnosti. Doufá, že z programu 
Pomozme dětem získá fi nanční podporu 

pro uskutečnění národního setkání. 
Žádost je zamítnuta s odůvodněním, že to není 

„pravidelná práce s dětmi“. Nakonec ale Společnost 
uspěje se žádostí ve prospěch Jindřicha Humhala. 

Jeho rodina získává čtyřicetitisícový příspěvek 
na benzin, pláštěnku na kočár a na úhradu 

stacionáře.

10. ČERVNA
přichází smutný vzkaz. 
Zemřel Mireček Stehlík. Bylo mu 14 let.

2009

◄ Posezení na divadelních prknech. Divadlo Járy Cimrmana, Vrchlabí 2009

BĚHEM CELÉHO ROKU
Společnost pokračuje v poradenství rodinám. 

Mimo jiné se věnuje případu Moniky Noskové. 
Maminka ji ve škole v Opavě našla přivázanou 

ručníkem k radiátoru… a nastal kolotoč „řešení“. 
Po zásahu Společnosti pro MPS Monička nakonec 

přechází do jiné třídy a k lepší paní učitelce.
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Pejsek měl svátek a Kočička narozeniny... Přemýšleli, 
co by si dali nebo udělali, pak si vzpomněli a řekli: 

Uděláme si k svátku a narozeninám dort... Takto začí-
ná jedna z  nejoblíbenějších Sárinčiných knížek. Proto 
ji čteme často, především večer před spaním. Pokaždé 
když knížku otevřu, zamrazí mě. Pejsek a Kočička mají 
na zdi zavěšený kalendář s ohromným velkým datem – 
30. duben.

30. duben roku 2009 se stal nejčernějším a nejsmutněj-
ším dnem našich životů. Byl to den, kdy nám oznámili, 
že mukopolysacharidózou třetího typu trpí i náš malý 
Kubíček. Den, kdy jsme se dozvěděli, že ztratíme i jeho. 

Prosila jsem o zázrak. Žádný se ale nestal 
Tenkrát... Bylo krátce po  14. hodině a  já jsem sbírala 
odvahu k  tomu, abych zavolala do  laboratoře ÚDMP 
(Ústav dědičných metabolických poruch). Nějak pod-
vědomě jsem ten telefonát oddalovala. Strašně jsem se 
bála. Mé obavy se ještě zvýšily poté, co mi laborantka 
odmítla sdělit výsledek a přepojila mě přímo do ambu-
lance dr.  Hrubé. Lékařka na  můj hovor evidentně če-
kala. Ani neodpověděla na pozdrav, jen s povzdechem 
v hlase mi oznámila: „No, paní Zavadilová, tak nemoc-
ný je i Kuba.“ Tušili jsme, že to přijde. Srdce nás na tuto 

možnost připravovalo. Rozum tomu ale odmítal uvěřit. 
Pravděpodobnost, že by se takto vzácné onemocnění 
mohlo objevit v jedné rodině dvakrát, byla naprosto mi-
nimální. Bohužel nikoli nemožná. To už jsme věděli, že 
oba jsme přenašeči „pochroumaného“ genu. A že s tím-
to zatížením každé naše dítě spadá do rizikových 25 pro-
cent ze sta. Rozum však opět protestoval – když už jsme 
měli tak strašnou smůlu se Sárinkou, není možné, aby 
se Kubíček „nevešel“ do většinových 75 procent. Odma-
lička byl přece jiný než Sárinka... Ale do toho se ozývalo 
podvědomí a ptalo se: „Tak proč ti visí Kubík na krku 
pokaždé, objeví-li se někdo ve dveřích? Špatné sociální 
chování je přece první ze znaků Sanfi lippo syndromu...“ 

Prostě jsme tímto vnitřním bojem procházeli minimál-
ně od poloviny března, kdy propustili Sárinku z Fakult-
ní nemocnice v Motole s podezřením na MPS. Neustá-
le jsme sledovali Kubíkovo chování, jednání, zkoumali 
jeho znalosti a podobně. Modlila jsem se za zázrak, ale 
30. dubna 2009 se žádný nestal. 

Zkusila jsem, co to je žít v hororovém snu 
Ono odpoledne jsme absolvovali s  dětmi projížďku 
na kole do míst, která patřila k našim oblíbeným. Byl to 
krásný den. Velmi podobný tomu dnešnímu. Myslím, že 

DEN, KDY MĚL PEJSEK SVÁTEK 
A KOČIČKA NAROZENINY

Sárinka a Kubík Zavadilovi (MPS III A)

PŘÍBĚH RODINY ZAVADILOVÝCH
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◄ Sárinka a Kubíček Zavadilovi
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jsme si ještě plně neuvědomovali tragičnost a vážnost 
celé situace. Prvních několik dní jsem na  vlastní kůži 
zkusila pocit, co to je žít ve špatném snu. V tomto pří-
padě spíš hororovém snu. Pamatuji si, jak jsem si zou-
fale přála se z něj probudit. Procitnutí přišlo, ale úleva 
se nedostavila. Po tomto „probuzení“ se dostavila lítost, 
vztek, beznaděj a strach z budoucnosti. Trápila jsem se 
otázkami, proč se to stalo. A proč oběma dětem. Začala 
jsem vinit sebe a své předky z toho ohavného „dědictví“, 
které mně v genech předali. V tomto období mi velmi 
pomohl můj muž Martin. Velmi striktně mi nařídil, ať 
už nikdy nic takového neříkám a žádnými otázkami se 
netrápím. Měl pravdu. Odpověď bych stejně nikdy ne-
našla, takže od té doby si otázku proč nekladu. 

Náš život potřeboval změnu. 
Začali jsme bydlištěm… 
Dodnes jsem vděčná Martinovi, že tenkrát okamžitě 
přestal pracovat. Potřebovala jsem být s někým. S ně-
kým mluvit. Bála jsem se být s dětmi sama. V ty dny už 
jeho zaměstnání stejně přestalo být slučitelné se situací 
doma a  tělo začalo psychickému tlaku podléhat. Když 
mi jednoho dne zavolal z  pohotovosti, že „to vypadá 
na mozkovou příhodu“, bylo jasné, že něco se musí změ-
nit. Během několika dalších měsíců se změnilo hodně. 
Začalo to změnou bydliště. Dnes... Jsme vděční, že se 
nám podařilo koupit jednopodlažní dům se zahradou. 
Ta plně vyhovuje dětem. Se změnou prostředí postupně 
nastala změna pohledu na naši životní situaci. 

Sárinka-čtenářka. Odmalička milovala knihy I Bořek-stavitel si potřebuje zdřímnout 

PŘÍBĚH RODINY ZAVADILOVÝCH
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Trvalo nám asi půl roku, než jsme si prošli fází úplného 
pochopení situace a uvědomění si, že děti žijí a budou 
žít s touto nemocí. V žádném případě nejde o smíření 
s nemocí. Mívám „návaly“ zoufalé potřeby něco dělat, 
nějak té nemoci zabránit v  její progresi, připadám si, 
že sedím s rukama založenýma v klíně a nemoc zatím 
vesele ničí zdraví mých dětí. Cítím beznaděj a nechce 
se mi věřit, že Sanfi lippo syndrom rozpoznal a pojme-
noval lékař Sanfi lippo již v roce 1963 a od té doby nikdo 
na světě neobjevil léčbu. 

Největší změnu v mém a Martinově životě pak přineslo 
narození naší malé hvězdičky Anny Moniky v červenci 
roku 2012. 

Pláču velmi často, ale už ne denně 
K Sárince a Kubíkovi život nebyl příliš fér, proto se o ně 
chceme starat, jak nejlíp dovedeme. Děláme maximum 
pro to, aby děti byly spokojené a šťastné, aby se smály 
a měly hezké dětství. To neznamená, že bolest a smu-
tek z diagnóz je slabší, že je čas setřel. Naopak, smutek 
je větší a bolest hlubší. Každým dnem si uvědomujeme 
a pozorujeme, jak se nám děti mění, jak je nemoc ovliv-
ňuje. Pláču stále velmi často, ale už ne denně. Lítost nad 
sebou se dávno změnila na lítost nad dětmi. Ani nevíte, 
jak je nám líto Kubíka na hřišti, když pozoruje se straš-
ně smutným výrazem ostatní děti, které beze strachu 
sjíždějí klouzačku a  skáčou z  lavičky. Taky by se tak-
to chtěl bavit, ale nesvede to. Vztek je taktéž pryč. Jen 

 Jen se podívejte, jak mi to sluší Maminko, foť si, ale do objektivu se nepodívám :-) Společně na výletě

PŘÍBĚH RODINY ZAVADILOVÝCH
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beznaděj a  strach z  budoucnosti přetrvává. Potvrdilo 
se rčení, že v  nouzi poznáš přítele. Podpora přišla jen 
od mála z těch, od kterých jsem ji nejvíc čekala. Ale po-
znali jsme spoustu nových přátel. Děkujeme všem, kteří 
nám jakkoli pomohli a pomáhají – slovem povzbuzení, 
radou, pomocí, každou konkrétní věcí pro děti. Velmi si 
toho ceníme. Pomáhá to hlavně psychicky. Necítíme se 
na tom našem „pobytu v Holandsku“ tak sami. 

Monika Zavadilová 

Vítejte v Holandsku 
Často jsem dotazována na zkušenost s výchovou han-
dicapovaného dítěte. Aby lidé, kteří touto zkušenos-
tí neprošli, dokázali lépe porozumět pocitům, které 
zažívám, asi takhle... Když zjistíte, že čekáte mimin-
ko, cítíte se úžasně, asi jako když plánujete skvělou 
dovolenou do  Itálie. Nakoupíte turistické příručky 
a začnete plánovat. Koloseum. Michelangelův David. 
Gondoly v Benátkách. Naučíte se několik užitečných 
frází. Nemůžete se dočkat. Po měsících netrpělivého 
čekání den D přichází. Vyrážíte. Po  několika hodi-
nách letadlo přistává. Letuška přichází a oznamuje: 
„Vítejte v Holandsku.“ 

„Holandsku?!? Co tím myslíte? Letěla jsem do Itálie. 
Mám být v Itálii. Celý život jsem snila o tom, že poje-
du do Itálie.“ Ale změna v letovém plánu zapříčinila, 
že jsme přistáli v Holandsku a nezbývá, než tam zů-
stat. Důležité však je, že vás nevysadili na odporném, 
špinavém, nakažlivém místě plném hladomoru a ne-
mocí. Prostě je to jen jiné místo. Není tak rozlehlé 
a oslnivé jako Itálie. Ale poté, co naberete druhý dech 
a  rozhlédnete se kolem, všimnete si, že Holandsko 
je zemí větrných mlýnů a tulipánů. A  je zemí Rem-
brandta. Nezbývá vám nic jiného než nakoupit nové 
příručky. A naučit se nový jazyk. Potkáte se s úplně 
jinými lidmi, které byste jinak nikdy nepoznali. Ale 
každý, koho znáte, cestuje právě do  Itálie... a všich-
ni vám nadšeně vyprávějí, jak úžasně si to tam užili. 
A vám nezbývá, než po zbytek svého života říkat: „To 
je místo, kam jsem měla taky jet. To byl můj plán.“ 
A  bolest nikdy nepoleví..., protože nesplnění velké-
ho snu je velkou ztrátou. Ale pokud budete celý život 
naříkat nad tím, že jste se nedostali do Itálie, nikdy 
nepoznáte všechno to krásné a výjimečné, co nabízí... 
Holandsko. 

Autor Emily Perl Kingsley

1
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1. Magické slůvko „pumpkin“ 
 dostalo Sárinku vždy do dobré nálady 
2. Šestiletý fešák
3. V horkém létě se mi začíná špatně dýchat
4. Úsměv dítěte u stromečku. Co víc si přát? 
5. Proč jste mi ostříhali mé krásné dlouhé vlasy?
6. Stále tak trochu uzavřený ve svém světě
7. Všichni spolu
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ROZHOVOR S PLICNÍM LÉKAŘEM JAROMÍREM ZATLOUKALEM

2009

◄ MUDr. Jaromír Zatloukal na Plicní klinice Fakultní nemocnice v Olomouci

V jakém stavu – z lékařského hlediska – Peťka
Michalíková byla? Jak na vás osobně celá situace působila?
Petra tehdy měla za sebou už asi měsíc trvající infekci 
dýchacích cest, doužívala několikero antibiotik a byla 
velmi vyčerpaná. Přitom bohužel došlo ke vzniku velmi 
silné kvasinkové infekce, která postihla celé dolní dý-
chací cesty a která způsobila, že se Petra začala akutně 
dusit. To v té době ale nikdo nemohl vědět, zjistili jsme 
to, až když o té velikonoční neděli večer přijela do ne-
mocnice.

Na každého samozřejmě silně působí, když vidí dusí-
cí se dítě. Lékař v takové chvíli ale nemá mnoho času 
na  emoce, musí jednat rychle a  efektivně. Na  plicní 
klinice naštěstí máme vybavení, díky kterému takové 
závažné akutní stavy dokážeme rutinně zvládnout. Ješ-
tě tentýž večer jsme provedli bronchoskopii, při kte-
ré jsme zjistili, že Petra má průdušky prakticky úplně 
ucpané kvasinkami. Díky té bronchoskopii jsme také 

mohli průdušky uvolnit a zahájit intenzivní léčbu. Ještě 
během téže noci a pak v následujících dnech se Petřin 
stav rychle zlepšoval.

Měl na vaši péči o Petru nějaký vliv fakt, 
že trpí mukopolysacharidózou?
Mukopolysacharidóza ovlivňuje léčbu v několika rovi-
nách. Především Petra nemluví, stejně jako ostatní děti 
s určitým typem mukopolysacharidózy. Neřekne, co ji 
trápí, ani co jí pomáhá. Na druhé straně své potíže nepo-
chybně vnímá a trpí jimi. Při sledování jejího zdravotního 
stavu jsme tedy museli spoléhat na objektivní ukazatele, 
ale zároveň jsme využívali neocenitelné pomoci rodi-
čů, kteří dokázali vnímat Petřiny pocity daleko citlivěji 
než kdokoliv jiný. Vždy už v samém počátku rozeznali 
zhoršování Petřina stavu, anebo naopak poznali, že se 
její stav při léčbě zlepšuje, a to pokaždé mnohem dříve, 
citlivěji a přesněji než jakýkoliv objektivní ukazatel nebo 
vyšetření.

VŽDYCKY JE NADĚJE.
MĚLI BYCHOM SE SNAŽIT BOJOVAT

Bylo jaro roku 2009, velikonoční neděle večer. Na plicní klinice Fakultní nemocnice Olomouc měl zrovna 
službu lékař Jaromír Zatloukal. Když v jeho pracovně zazvonil telefon, ozval se v něm naléhavý hlas ko-

legy z urgentního příjmu – zrovna přijal děvče ve vážném stavu. Tou dívkou byla Petra Michalíková, jedno 
z dětí nemocných mukopolysacharidózou. „Když jsem přišel na ,urgent‘, Petra ležela na lehátku, měla za-
vřené oči, ztěžka dýchala, vlastně se dusila a byla velmi vyčerpaná. Byli tam s ní oba její rodiče. Z očí jim 
tehdy vyzařovala velká únava, ale především ohromná starost o dceru,“ vzpomíná dnes lékař na první setkání 
s Peťkou Michalíkovou. A vlastně první setkání s mukopolysacharidózou.
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Druhá rovina, která zdravotní péči ovlivňuje, je muko-
polysacharidóza sama. Je to velmi vážné a nevyléčitelné 
onemocnění a každý jeho projev může mít závažný prů-
běh. To se týká také průduškových a plicních komplikací. 
Proto jsme se vždy snažili Petřin zdravotní stav pečlivě 
sledovat a každou plicní komplikaci důsledně léčit.

Určitým specifi kem Petřiných průdušek je skutečnost, 
že má tzv. bakteriální kolonizaci dýchacích cest. To zna-
mená, že některé bakterie, které jsou za obvyklých okol-
ností patologické, má Petra v průduškách trvale a nelze 
je odstranit ani dlouhodobou léčbou antibiotiky. Tyto 
bakterie sice Petru bezprostředně neohrožují, ale jsou 
takovým Damoklovým mečem. Stále totiž znamenají 
riziko vzniku exacerbace, tedy náhlého a prudkého vzpla-
nutí infekce a nebezpečného zhoršení potíží. Proto jsme 
museli provádět pravidelné laboratorní kontroly, a pokud 
jsme zachytili zhoršení nálezu proti obvyklému stavu, 
byli jsme připraveni reagovat léčbou, ať už to bylo podání 
antibiotik, nebo v krajním případě dokonce bronchosko-
pické vyčištění průdušek.

Co jste o nemoci do té doby věděl? 
Radil jste se s některým z kolegů, studoval literaturu?
Mukopolysacharidóza je vzácná nemoc. Měl jsem o ní 
základní všeobecné informace, asi jako každý lékař. V pra-
xi jsem se s ní ale poprvé setkal až u Petry. Samozřejmě 
jsem se snažil o mukopolysacharidóze zjistit co nejvíce 
informací, studoval jsem literaturu, ale to je asi úkolem 
každého lékaře. S velkým respektem však musím vzpome-
nout na to, že studnicí informací o této nemoci jsou sami 
Petřini rodiče, například její tatínek má podle mého ná-
zoru hluboké odborné znalosti o mukopolysacharidóze.

Mohou rodiče při péči o takto nemocné děti
pomoci svými praktickými zkušenostmi?
Nepochybně mohou. Už jsem zmiňoval, že rodiče své dítě 
dokonale znají, vnímají je a dokážou lépe než kdokoliv 

jiný poznat, co jejich dítě potřebuje. Navíc mají velmi 
podrobné znalosti o nemoci svého dítěte. Lékař zase po-
skytuje odborné zázemí. U takto nemocných dětí pak 
ještě více než v jiných případech platí, že lékař by neměl 
jednostranně diktovat svá doporučení, ale měla by být 
perfektně zajištěna vzájemná komunikace. 

Myslím, že ve vztahu mezi mnou a Petřinými rodiči fun-
govala vyvážená spolupráce. Každý problém jsme vždy 
prodiskutovali. Vždy jsem si rád vyslechl názor Petřiných 
rodičů, založený na jejich zkušenosti a na jejich pečlivém 
pozorování aktuálního dceřina zdravotního stavu. Pak 
jsem se snažil připojit odborný pohled, který zase zahrno-
val klinické zkušenosti, určitý odborný odstup, nadhled, 
zobecnění a syntézu informací a samozřejmě také prak-
tickou aplikaci diagnostických a léčebných možností.

Překvapili vás Michalíkovi nějakou metodou – 
na pohled třeba laickou, která ale fungovala? 
Paní Michalíková prý vynalezla originální odhleňovadlo…
Petra měla problém se zahleněním v dýchacích cestách, 
které se jí nedařilo dobře vykašlat. To zahlenění jí pak 
zhoršovalo dýchání a Petra se dusila. K usnadnění vy-
kašlávání jsme postupně nasadili všechny léky, které se 
v takové situaci dají použít, od těch běžných až po léky, 
které se používají jen v určitých speciálních případech. 
I když tyto léčebné postupy většinou aspoň částečně po-
mohly, po několika dnech vždy přestaly účinkovat. 

Tehdy Petřina maminka vypozorovala, že na vyčištění 
dýchacích cest a odhlenění Petře nejlépe pomáhají bez-
lepkové piškoty, a co více, že jejich „účinek“ přetrvává 
trvale. Začali jsme tedy tento „lék“ používat a od té doby 
byl problém s Petřiným zahleněním prakticky vyřešen. 
Je skoro neuvěřitelné, jak mohla Petřina maminka na ta-
kový postup přijít. Věřím, že to byl výsledek neúnavného 
úsilí rodiče, který chce pomoci svému dítěti od dušnosti, 
rodiče, který je se svým dítětem 24 hodin denně, vidí 
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jeho trápení a po celou dobu hledá, přemýšlí a pozoruje 
a přitom nikdy není ochoten připustit, že by to vzdal. 
Pro mě byla tato zkušenost jedním z důkazů obětavosti 
a lásky, kterou rodiče Petře věnují.

Petřin stav se asi po pěti dnech nečekaně zlepšil.
Dá se to něčím vysvětlit?
Když jsme Petru přijali na naši kliniku a provedli bron-
choskopické vyčištění průdušek, podařilo se její stav vel-
mi rychle stabilizovat. Petra byla unavená a usnula, byla 
z nejhoršího venku. Její maminka s ní zůstala celou noc 
na pokoji. Ujistili jsme ji, že už se o Petru nemusí bát, 
a přesvědčovali ji, ať si odpočine a konečně se po několika 
dnech vyspí. Když jsem pak v průběhu noci Petru chodil 
kontrolovat, viděl jsem, že maminka, ačkoliv musela být 
neskutečně unavená, byla celou noc vzhůru, seděla u Pe-

ROZHOVOR S PLICNÍM LÉKAŘEM JAROMÍREM ZATLOUKALEM

2009

try a po celou dobu ji dr-
žela za ruku. Zajímavé 
bylo, že Petra – třebaže 
zdánlivě s nikým neko-
munikovala – přesně 
vnímala, kdo je v míst-
nosti, a také velmi citli-
vě reagovala na podání 
některých léků. 

V  dalších dnech pak 
pokračovala intenzivní 
léčba včetně několika 
dalších bronchoskopií 
a při této léčbě se v prů-
běhu několika dnů Pet-
řin stav prakticky úplně 
upravil. 

Setkal jste se od té doby 
s nějakým dalším 
dítětem s MPS?

Ne, Petra byla a nadále je mou jedinou pacientkou, která 
má mukopolysacharidózu.

Co byste doporučil rodičům, kteří sami doma o tyto děti 
pečují? Dá se nějak předcházet či ulehčit jejich utrpení 
v poslední fázi života – kterou rodiče sami popisují jako 
zápas o dech…?
Především bych chtěl říci, že velmi obdivuji rodiče, kte-
ří se o své děti s mukopolysacharidózou starají, a velmi 
si jich vážím. Vím, že to není jednoduché a  že to vy-
žaduje úsilí, výdrž a odhodlání, jaké si rodiče zdravých 
dětí těžko mohou představit. Naše společnost by si 
měla vždy uvědomovat, že rodiče, kteří se starají o své 
nemocné děti, si svůj úděl nesou sami. Proto by se měla 
snažit jim jejich situaci usnadnit a pomáhat jim, jako to 
činí složky sociální péče a zdravotnictví. 
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Ptáte se na dechové potíže v poslední fázi života. To je vždy velmi smutné téma. 
Ale třeba právě naše společná zkušenost s Petrou ukazuje, že vždy můžeme mít 
naději a vždy bychom se měli snažit bojovat. Ještě než se u dětí s mukopoly-
sacharidózou objeví dechové potíže, měli by se rodiče s těmito dětmi obrátit 
na plicní pracoviště, které jim dokáže pomoci s dechovými problémy. Možnosti 
léčebného zásahu jsou různé, ať jsou to léky, které pomáhají zmírnit zahlenění 
a podporují dýchání, nebo speciální přístroje, jako jsou různé ventilátory nebo 
přístroje umožňující provedení toalety dýchacích cest. Dalším důležitým lé-
čebným postupem je podpora mechaniky dýchání, jakou dělá například paní 
magistra Neumannová, která se také stará o Petru.

Jaké pocity ve vás zanechalo setkání s nemocí MPS? 
Změnilo vás to v něčem?
Každý lékař se při své práci setkává s různými lidskými osudy a většinou to nejsou 
osudy lehké, takže je vnitřně na leccos připraven. Když jsem se setkal s mukopo-
lysacharidózou jako nemocí, s dítětem, které touto nemocí trpí, a s rodiči, kteří se 
o toto dítě starají, tehdy jsem si znovu a ještě silněji uvědomil důležitost základ-
ních lidských hodnot – zdraví, zodpovědnosti, obětování se pro jiného člověka.

Každý člověk má své radosti a starosti, ale většina problémů se obvykle dá nějak 
vyřešit a podobné potíže zpravidla netrvají věčně. Naproti tomu dítě s mukopo-
lysacharidózou je se svými rodiči 24 hodin denně a 365 dnů v roce. 

Rodiče se fyzicky starají o jeho nejzákladnější životní funkce, vnímají kaž dý 
jeho povzdech či zakašlání a odměnou za celodenní úsilí jim je nanejvýš pohled 
dítěte nebo vědomí, že jejich dítě klidně spí a působí dojmem, že je nic netrápí 
a že se cítí v bezpečí. Myslím, že Petra měla štěstí, že se narodila právě do své 
rodiny. Je těžce a nevyléčitelně nemocná, a přece zůstává milovaným dítětem 
svých rodičů. Nevím, co a jak Petra vnímá, ale věřím tomu, že tu starost a lásku 
svých blízkých pociťuje.

Víte, při setkání s rodiči dítěte s takovou nemocí si uvědomíte, že spousta lidí 
si život pouze užívá a jen jím proplouvá. A pak jsou lidé, kteří svůj život věnují 
někomu jinému. Ti pak opravdu zanechávají ve světě svou stopu, protože právě 
takoví lidé jsou nositelem skutečného lidství.

ROZHOVOR S PLICNÍM LÉKAŘEM JAROMÍREM ZATLOUKALEM

2009

MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.,
působí na Klinice plicních 
nemocí a tuberkulózy LF UP
a FN Olomouc jako lékař 
a odborný asistent. 

Je členem České pneumologické 
a ftizeologické společnosti (ČPFS), 
Evropské respirační společnosti 
(ERS), působí ve výboru 
Sekce nemocí s bronchiální 
obstrukcí ČPFS a je členem 
lektorského sboru a správní rady 
České iniciativy pro astma (ČIPA). 

Je autorem nebo spoluautorem 
několika článků. Jeho hlavními 
profesními zájmy jsou nemoci 
spojené s bronchiální obstrukcí, 
bronchologie a biomarkery 
plicních nemocí.
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PORADENSTVÍ RODINÁM

2009

Taky jsem jí řekla, ať se zeptá u paní učitelky dole ve třídě. 
Odpověděla mi, že si chce udělat svůj program, že se jí 
sice ještě zeptá, ale zavolá i Vám. Myslím si, že je od ní 
pěkné, že se snaží.

Prostě pane Michalíku, jste pro ně něco jako modla, iko-
na. Jak pro ředitele, tak pro učitelku. Jo a číslo po mně 
nechtěla, takže ho musí mít někde napsané. Ředitel mi 
ještě řekl, že si poslechl verzi učitelek a naše verze se liší. 
Což je celkem pochopitelné, měly (ty učitelky) dost času se 
domluvit, co mu budou říkat. Bohužel můj hlas byl jediný 
proti třem hlasům učitelek. Já jsem mu řekla, že to, co jsem 
viděla, za tím si stojím. Mohly mu jedině zdůvodňovat, 
proč to udělaly, a vymýšlet si různé důvody. 

Takže to dopadlo tak, že to bylo tvrzení proti tvrzení. Je 
fakt, že první tvrdil, že je to nepřípustné jednání, a za pár 
dní obrátil a dával mi za příklad hovory s ústavy, ale to 
už jsem Vám říkala do telefonu.

Ptal se mě, co teda pro Moničku chci, tak jsem mu řekla, 
že jen chci, aby Moničce nikdo neubližoval. Říkal, že Mo-
ničce pořídí nafukovací matraci, která se dá pod elektricky 
vyhřívanou podložku. Protože ta je tenká, a tím pádem 
tvrdá. Zařídil také, že Monička si po příchodu do školy 
jde na hodinu lehnout na vodní postel, která je pro ni 
perfektní.

Tak to je snad všechno. Mějte se hezky. 
Nosková
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Zdravím pane Michalík,

tak s ředitelem jsem si znovu povídala a říkal, že by bylo 
dobré, kdybyste se přijel podívat. Na moji námitku, že už 
jste tam byl, řekl, že by bylo vhodné, abyste všechno znovu 
viděl. (Nevím teda proč, myslím že máte dost svých zku-
šeností s různými školami a zařízeními. No ale nenechal 
si to prostě vymluvit.)

Učitelka, u které nyní Monička je, mi říkala, že Vám za-
volá, aby se s Váma poradila, co má s Moničkou dělat 
(myslela tím, jestli má dělat jen ošetřovatelskou činnost, 
nebo jestli ji má něco učit). Vím, že dole ve třídě u té dobré 
učitelky probírali například jména spolužáků, co je dnes-
ka za den, jestli venku svítí sluníčko atd... Dělali jí tam 
masáže, mají motomed, canisterapii, hypoterapii a další. 
Řekla jsem jí taky, že s ní doma i chodím. Myslím si, že 
dokud je schopna chůze, tak ji budu v tom podporovat. 
Snažila se mě předvědčit o tom, že se Moničce nemusí 
chtít chodit a že by bylo vhodné pro ni jen sedět. Ale to 
si já nemyslím. Sice je od ní pěkné, že uvažuje o tom, že 
by Moničku něco naučila, že má tu snahu, ale u Mo-
ničky je spíš důležité, aby si co nejdéle zachovala to, co 
ještě umí, co je schopna ještě porozumět. V tom smyslu 
si myslím, že je dobré něco dělat, aby to nezapomněla. 
A hlavně rehabilitace, ale v té třídě, kde Monička je, to 
dost dobře není možné, tak snad až od září, kdy by měla 
být v rehabilitační třídě. 

Samozřejmě ji nemůže dát osnovy přípravné třídy, ale 
vychovatelka která byla jenom k Moničce přidělena, se jí 
může věnovat (tak jak jsem psala výše).

Dopis paní Noskové k případu dcery Moniky, kterou učitelky přivázaly ručníkem k radiátoru
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Jiřík se narodil jako zdravé miminko. Ve třech letech 
byl na  prohlídce u  své dětské doktorky, která měla 

podezření kvůli vizáži obličeje. Po krátké návštěvě pe-
diatra se nám náš doposud šťastný život začal rozkládat. 

Následně jsme byli odeslání na  Metabolickou kliniku 
v Praze, kde nám po různých testech a vyšetřeních řekli 
tvrdý ortel. Jiřík trpí vzácnou a dědičnou chorobou zva-
nou mukopolysacharidóza II. typu. Byl to pro nás veliký 
šok, ze kterého jsme se dodnes nevzpamatovali. 

V tom roce se konalo další setkání těchto nemocných 
dětí, které trpí tímto vzácným onemocněním a  kam 
jsme byli doporučeni. Musím říci, že nás přijali velice 
vřele a od té doby se snažíme nevynechat ani  jedno se-
tkání, které máme rádi, a moc se na něj těšíme i s ba-
bičkou Ráďou, která s námi jezdí od začátku. Musím jí 
touto cestou poděkovat za velikou pomoc jak fyzickou, 
tak hlavně psychickou, protože bez ní bych to moc ne-
zvládala. Drží mě nad vodou.

Byla nám přidělena asistentka Janička, se kterou se Jiřík 
rychle skamarádil a má ji moc rád. Vídáme se i mimo 
setkání rodin. 
 

Jiřík se na setkání rodin moc těší 
Jiřík se na setkání moc těší. Má tam kamarády a je mu 
tam dobře. Bohužel, tato nemoc má své stinné stránky. 
Každý týden dojíždíme do Chomutova na léčbu Elepra-
sou (je to lék, který má tuto nemoc zpomalit, ale ne vy-
léčit) a  jednou za měsíc do Prahy na kontroly a někdy 
i různé odběry. Tuto léčbu Jiřík snáší už docela dobře, 
zvykl si a sestřičky a doktoři jsou na něj hodní a trpěliví. 

S manželem jsme se pokoušeli o další miminko, ale ze 
zdravotních důvodů jsme to vzdali. Zažádali jsme si 
o adopci. Dá se říci, že do roka a do dne se nám naše 
přání vyplnilo a šli jsme si pro holčičku jménem Anež-
ka. Dnes má šestnáct měsíců a v rodině udělala pěkný 
tóčo. Je to zdravá a živá holčička, která nám dala zase 
trochu sluníčka do života. Měli jsme strach, jak bude Ji-
řík reagovat, a hlavně aby jí neubližoval, ale myslím, že 
nás trochu překvapil. Má ji moc rád, někdy si s ní podle 
své nálady i trochu pohraje. Jinak se asi chová jako kaž-
dý starší sourozenec, který žárlí. Rád se mazlí a je stře-
dem pozornosti, kouká se na pohádky, převážně u nás 
frčí Jim Jam. Taky si rád hraje na písku a už se těší, až 
půjdou s Anežkou na písek společně. 

Kateřina Štolová 

ASISTENTKA JANIČKA
JE JIŘÍKOVA VELKÁ KAMARÁDKA

Jirka Štol (MPS II)

PŘÍBĚH RODINY ŠTOLOVÝCH

2009

◄ Na kolotoči je to paráda!
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1. Tady je to fajn, už se rozhlížím 
 po svém pokojíčku
2.  Maminko, co je to za hmotu 
 a jak to mám použít?
3.  Držím tě a nepustím, Anežko!
4. Tááákhle moc vás mám rád, 
 maminko a tatínku...
5. Máma, táta a já...
6. S babičkou a sestřičkou
7. Konečně mám u sebe moji lásku, 

asistentku Janičku
8. Usměvavý lékař Tomáš Baumrt 
 v chomutovské nemocnici

1 2 3

4 5 6

7 8

PŘÍBĚH RODINY ŠTOLOVÝCH

2009
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Žádost o fi nanční podporu
na humanitární organizaci Adra 
spolu s e-mailem Jany Šemberové 

Janu Michalíkovi

 
Spole nost pro mukopolysacharidosu 

Chaloupky 35, 772 00 Olomouc, tel/fax, I O:  619 85 112, .ú tu:108775975/0300 
www: mukopoly.cz, e-mail: spmps@seznam.cz, tel.: 585 315 787, 777 809040 

 
 

 
 

 

Organizace:                         Spole nost pro mukopolysacharidosu 

Právní forma:                      Ob anské sdružení podle zák. 83/1990 Sb. 

Datum a íslo registrace:   2. 12. 1994 - II/s-OS/1-23658/94-R 

 

Zam ení organizace: zdravotn  postižení, sociální oblast, publikace a prevence 

(klí ová slova)  rodiny nemocných d tí, lidská práva, pomoc, podpora 

Kontaktní osoba:             Jan Michalík, doc. Mgr. PaedDr. Ph.D. 

Pozice v organizaci: p edseda Spole nosti    

Po et len :                     126 

P sobnost spole nosti: v rámci eské republiky 

 

Název projektu:                   „Pomozme jim žít a zem ít doma“ 
 

Cíl projektu:                     Cílem projektu je napomoci vytvá ení podmínek osobní              
pé e o d ti nemocné mukopolysacharidosou v jejich  

                                          p vodní rodin . 
 

Komu je projekt ur en:  
P edevším je projekt ur en d tem nemocným MPS, 
jednou z nejhorších a nejstrašn jších nemocí, které 
jsou známy. Samoz ejm  projekt pom že i rodinám 
d tí. Za zvláštní skupinu, zdánliv  neohroženou, 
považujeme zdravé sourozence  nemocných d tí. 

 

asové období projektu:        2009 a 2010 
 
Zp sob vyhodnocení:            záv re ná zpráva + dopisy rodin, supervize, 

A. Popis problému  

Spole nost pro mukopolysacharidosu p sobí už patnáct let jako 
svépomocné charitativní sdružení rodin d tí nemocných t žkou a ve 
v tšin  p ípad  nevylé itelnou nemocí, která vede ke smrti dít te ve v ku 
dospívajících. Za dobu své innosti prošla Spole nost n kolika fázemi. 
V prvním období (cca 1994 – 1999) sdružovala cca 10 – 15 rodin s d tmi, 
které byly v „po áte ních“ stádiích nemoci, tzn. tomu odpovídal i zp sob 
práce. V té dob  rovn ž bylo možno erpat b žné dota ní tituly MPSV i 
MZD. Od po átku tohoto desetiletí dochází k nár st  po tu rodin 
s nemocným dít tem (celkem více než 43 rodin)  
a prom uje se i charakteristika rodin – a zejména jejich problémy – 
vyplývající z postupujícího postižení dít te.  

Vlivem dlouhodobé a nesmírn  náro né pé e o dít  dochází velmi asto 
k rozpadu rodin, v n kterých p ípadech k závažným zdravotním újmám 
pe ujících rodi  (zejména otc ). V n kterých p ípadech jsou v rodinách 
nemocné dv  d ti. 

Stejn  tak se prom uje situace v oblasti spole enské podpory této 
innosti. která doznala zásadní zm ny zejména s p ijetím zákona  

o sociálních službách v r. 2007. Tento zákon již neumož uje dotovat 
ve ejnými prost edky „klasickou humanitární innost svépomocných 
rodi ovských organizací“, nýbrž vyžaduje jejich p em nu na „poskytovatele 
sociálních služeb“ – svého druhu profesionální a svého druhu také 
byrokratickou organizaci. Touto cestou Spole nost pro MPS nehodlá jít. 

Je tomu tak i proto, že v pr b hu patnácti let doznala významné prom ny  
i situace v rodinném zázemí zakladatele Spole nosti – p edkladatele 
tohoto projektu. S manželkou 22 let pe ují o nemocnou dceru, která je tak 
nyní jedním z nejstarších žijících d tí se svým typem onemocn ní 
v Evrop . Pochopiteln  se postupn  snižoval asový prostor pro práci ve 
Spole nosti pro MPS. P edstavitel Spole nosti, vzd láním právník  
a speciální pedagog, je zkušeným poradenským pracovníkem, autorem 
desítek odborných statí a metodických doporu ení pro rodiny s nemocným 
dít tem. 

Další zm nou, k níž dochází postupn  – cca od roku 2007 – je prom na 
„základního ur ení“ i zam ení Spole nosti pro MPS. Jestliže dvacetiletí 
bylo mottem a svého druhu heslem všech národních organizací MPS na 
celém sv te konstatování „Není nad je – zbývá láska“, potom práv  za 
poslední dva roky dochází k ur ité modifikaci. Výzkumník m a léka m se 
poda ilo vy ešit zp sob dodávání chyb jícího enzymu (který zp sobuje  
u d tí postupné st ádání ve všech parenchymových tkáních a vede 
k nezadržitelnému úpadku rozumových i pohybových schopností a pozd ji 
ke smrti dít te) u n kterých typ  nemoci. V sou asné dob  je tak v R 
z cca 40 žijících d tí šest d tí „lé eno“, tj. je jím podáván lék (Naglazyme  

El ) V iká t k l dliš á it
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XV. NÁRODNÍ SETKÁNÍ V HOTELU HARMONIE VE VRCHLABÍ

2009

11. Monička Nosková s asistentkou Veronikou Švecovou
12. Tak nevím, jestli ho nebudu jíst syrový
13. U táty je mi vždycky fajn
14. Hlavně ať si nevypíchneš oko
15. Solná jeskyně je dokonalý zážitek 
16. Na prknech, co znamenají svět... Představení Divadla Járy Cimrmana
17. Na velikosti tanečníka přece nezáleží. Hlavně když se dobře bavíme

MIMOŘÁDNĚ VYVEDENÉ
 SETKÁNÍ V HARMONII
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Z KORESPONDENCE

2009

309

 E-mail od rodičů, kteří po sdělení diagnózy poprvé kontaktují Společnost pro MPS
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ROK VELKÉHO PROJEKTU, 
OSVOBOZUJÍCÍ DOTACE 
A ČLÁNKU, KTERÝ 
ROZPLAKAL I REDAKTORA

2010
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V DUBNU
vychází v Hospodářských novinách článek s názvem 

Nemoc nám vezme děti, který popisuje příběh 
manželů Zavadilových. Ti už rok vědí, že přijdou 

o dceru Sáru i mladšího syna Kubu. Je to snad poprvé, 
co redaktor a fotograf nějakého deníku veřejně 

přiznávají, že při zpracování takového článku šel
jejich profesionální odstup stranou…   

V KVĚTNU
startuje velký tříletý projekt s názvem 
Speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů 
se vzácnými onemocněními. Společnost pro MPS 
postupně vytváří metodiku posuzování SVP
těchto žáků pro školská poradenská zařízení, 
metodiku práce s dětmi se vzácnými onemocněními 
pro pedagogy. Rodiče a učitelé nemocných žáků 
mohou využít speciální vzdělávací kurzy, 
koná se šest odborných workshopů 
a velká konference. Společnost pro MPS rozjíždí 
interaktivní webový portál pro vzdělávání dětí 
a žáků se vzácnými onemocněními a nakonec 
vydává publikaci Rodič a dítě s postižením (nejen) 
na základní škole, která je určená rodičům 
těchto žáků.

V LÉTĚ
získává Společnost pro MPS stotisícový dar Nadace O2.
Peníze jsou určeny na programy Společnosti.

10.–13. ČERVNA
se koná XVI. národní setkání. Do hotelu Všemina

ve Slušovicích se sjíždí 24 rodin. O děti se stará
už bezmála třicítka asistentů. Rodiče navštěvují

odborné besedy nebo relaxují při malování na tričko
či ve šperkařské „dílně“. Zdraví sourozenci

si mohou zařádit v lanovém centru a v sobotu
se všichni scházejí u tradičního táboráku.

7.–10. ŘÍJNA
se po dvou letech daří uspořádat ještě jedno 
setkání rodin. Tentokrát se odehrává v hotelu 
Panorama v Teplicích.

2010

ROK 2010
je prvním, kdy Společnost pro MPS dostává dotaci 

z Úřadu vlády ČR a jeho programu Podpora veřejně 
účelných aktivit občanských sdružení zdravotně 
postižených. „V rámci tohoto programu získává 

Společnost ročně asi 70–90 tisíc korun, 
které využívá na základní administrativní provoz 

(telefony, poštovné, internet, cestovné, odměna 
pro fundraisingovou manažerku apod.). 

Prostředky získané od sponzorů tak může věnovat 
na přímou podporu dětí a rodin,“ vysvětluje

předseda Jan Michalík.

◄ Bára Klucká a Honza Moravec na setkání v Teplicích
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Naše dcera Anetka se narodila 12. února 2002. Porod 
byl koncem pánevním, a to v 38. týdnu těhotenství.  

Ještě v 37. týdnu těhotenství jsem podstoupila obrat vněj-
šími hmaty, který byl však neúspěšný. Za týden se již hol-
čička drala na svět. Během samotného porodu i po něm 
bylo vše v naprostém pořádku. Po propuštění z nemocni-
ce musela Anetka na kontrolu krve kvůli novorozenecké 
žloutence.

Výsledky byly pořád špatné, a tak díky pečlivosti a dů-
slednosti našeho pediatra, kterému se stále nezdály, došlo 
na odběry moči a nakonec i genetiku. Když bylo Anetce 
osm měsíců, zazněl nelítostný verdikt vyšetřujících léka-
řů – mukopolysacharidóza III A. Toto sdělení bylo jako 
zlý sen. Pořád jsme nemohli uvěřit tomu, že se to týká 
právě nás.

Do tří let se Anetka vyvíjela zcela normálně
Do tří let věku se Anetka vyvíjela zcela normálně. Chodit 
začala ve 14 měsících. Později mluvila, říkala básničky, 
říkanky, skládala stavebnice, prohlížela si ráda fotky 
a přes den bývala dokonce i bez plen. Říkanku Polámal 
se mraveneček uměla nazpaměť.

Když byly Anetce dva roky, začali jsme stavět rodinný 
dům. Anetka se v té době vyvíjela zcela bez problémů, 
a tak jsme si bohužel nepřipouštěli názory lékařů na její 
budoucí zdravotní stav a vývoj. Plány se neměnily a dům 
je „samý schod“.

S příchodem čtvrtého roku se však její zdravotní stav 
začal mírně zhoršovat. Znovu se pomočovala, pomalu 
přestávala mluvit. Začali jsme navštěvovat spoustu léči-
telů (šarlatánů), brala homeopatika, pila různé bylinné 
směsi a čaje a navštěvovala všemožné „léčitelské“ pyra-
midy. Vše k ničemu!

Lucinka přinesla do našeho života velkou radost
V listopadu 2007 se nám narodila (po dvou předchozích 
neúspěšných těhotenstvích – stejná diagnóza) vytoužená 
ZDRAVÁ holčička Lucinka, naše sluníčko. Dělá nám jen 
radost. Je moc šikovná, pěkně maluje, chodí do baletu. 
Od září nastupuje do 1. třídy základní školy.

Náš první kontakt se Společností pro MPS proběhl po te-
lefonické domluvě již v roce 2006, kdy nás navštívili man-
želé Michalíkovi v našem domě ve Šlapanicích.

CESTA K MOŘI BYLA NÁROČNÁ,
ALE CO BYCHOM 

PRO NAŠI ANETKU NEUDĚLALI
Anetka Umlášková (MPS III A )

PŘÍBĚH RODINY UMLÁŠKOVÝCH

2010

◄ Anetka u moře v Turecku
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První společné setkání s ostatními rodinami bylo v Tepli-
cích na podzim roku 2010. Poté jsme byli ještě na setkání 
v Praze (podzim 2011) a Hrotovicích (jaro 2012). Od té 
doby nám termíny setkání bohužel nevyhovovaly, proto-
že jsme každoročně v červnu jezdili s našimi „asistenty“ 
– rodiči – na dovolenou k moři. Tady byla naše Anetka 
velice spokojená a bylo to pro ni bezesporu velkým pří-
nosem. Bohužel pro ostatní „velká oběť“, ale co bychom 
pro ten spokojený a blažený úsměv nevydrželi. 

Bez bezbariérového schodiště
se již rodina neobejde
V březnu 2011 upadla Anetka doma ze schodů a po násled-
ném silném otřesu mozku mohla chodit pouze s oporou 
za ruce z obou stran. K dalšímu zhoršení chůze došlo 
v roce 2013 a v současné době již sama nechodí. Krmení 
zvládá jen vleže kašovitou stravou, tekutiny také vleže 
a po lžičkách. Pleny má neustále. Hlavní problém teď spo-
čívá ve vyřešení bezbariérovosti našeho domu, neboť Ája 
již není žádný drobek (36� kg) a chůze po domácím scho-
dišti bývá často nadlidský výkon. Problém se snažíme 
vyřešit pomocí schodišťové pojízdné sedačky, která je již 
ve výrobě.

I přes všechny starosti a bezesné noci máme Anetku moc 
rádi a těšíme se z každičkého jejího úsměvu, kterého se 
nám dostává čím dál méně.

Blanka a Petr Umláškovi

1

2

4

5

3

PŘÍBĚH RODINY UMLÁŠKOVÝCH

2010
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11. Anetka vždycky ráda listovala v časopisech
12. Často „četla“ Lucince pohádky
13. Lucinka a Anetka s úsměvem, ze kterého jsme byli vždy šťastni
14. Dovolená v roce 2011, kdy Anetka ještě sama chodila
15. Sluší mi to?
16.  Anetka na dovolené plavala sama bez asistence
17.  Lucinka pečuje o svou nemocnou sestřičku
18. Anetka u vánočního stolu v roce 2010.
19. Děvčata na dovolené v recepci hotelu
10. Holky doma na terase
11. Anetka ve svém polohovacím křesle
12. Lucinka jako předškolačka s novou brašnou 

6 7 8

9

10

11 12

PŘÍBĚH RODINY UMLÁŠKOVÝCH

2010
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DVANÁCTERO PŘIKÁZÁNÍ

2010

První přikázání 
Za žádných okolností se nenechej rodiči zlákat k po-
lednímu odpočinku, či dokonce ke spánku. Pokud bys 
přesto podlehl této ostudné situaci, okamžitě své rodiče 
ztrestej a nejméně další dvacet čtyři hodiny ani oka ne-
zamhuř. (Pamatuj, i preventivní trest má svůj výchovný  
smysl.) 

Druhé přikázání
Sleduj terén bystrým zrakem ostříže. Za otevřenými dveř-
mi či vrátky najdeš plno tajemného a hlavně zakázaného 
dobrodružství. 

Třetí přikázání
Jakmile k ránu zaslechneš první ptačí pípnutí či trylek, 
neváhej a rychle vyskoč z postele. Jen v jediném případě 
můžeš toto pravidlo porušit, a to v první den školního 
roku, tehdy bys měl spát.

Čtvrté přikázání 
Cestuješ-li autem nebo jakýmkoliv jiným dopravním pro-
středkem, musíš divoce poskakovat, rajtovat po autě, 

DVANÁCTERO PŘIKÁZÁNÍ
aneb

CO KAŽDÝ „SANFILÍPEK“ CTÍ A RESPEKTUJE

Neměnnost některých věcí a zákonitosti, které ovlivňují chování, jsou podobné na celém světě. A jestliže 
už něco nelze změnit, je možno se na to podívat z té příznivější stránky. Možná právě tato úvaha 

vedla rodiče nemocných dětí k vytvoření více méně veselého „kodexu chování“ dětí nemocných III. typem 
mukopolysacharidózy. 

nahlas hulákat, eventuálně jinak vyvádět, zvlášť pokud se 
stojí na červenou. Jedině tak uchráníš řidiče před nudou, 
či dokonce hrozícím mikrospánkem. 

Páté přikázání
Jsi-li ve vaně, neváhej a zb av se vody, která tě obklopuje. 
Rozhodně se však vyhni tradičnímu vytažení špuntu. 

Šesté přikázání
Abys předešel potupnému umytí mýdlem, vyber si jednu 
z následujících možností: 

1. mýdlo sněz
2. vhoď ho do záchodové mísy

Sedmé přikázání
Nepromarni ani jednu příležitost k průzkumu svého 
okolí a ochutnej cokoliv, co je v dosahu. Brzy poznáš, 
že i ten nejhouževnatější list, nejskřípavější sousto 
hlíny, nejrozčvachtanější potrava pro psy je mnohem 
chutnější než sebevíc voňavější obsah tvého sáčku na 
svačinu. 
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DVANÁCTERO PŘIKÁZÁNÍ

2010

Osmé přikázání
Tvoje zručnost a obratnost tě přímo opravňuje k tomu, 
abys chňapnul po jídle či pití kohokoliv, kdo se octne v 
tvé blízkosti. 

Deváté přikázání
Svůj okouzlující a odzbrojující úsměv si šetři zvláště na 
dobu mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní. 

Desáté přikázání
Nebuď lhostejný k vypínačům, ovladačům, vodovodním 
kohoutkům, pákovým bateriím apod. Neleň a vyzkoušej, 
zda fungují. 

Jedenácté přikázání
Nedovol, aby tě přepadla dlouhá chvíle v čekárně u léka-
ře. Raduj se a vesel se, probuď k životu i ostatní pacienty 
(škoda každé rány, která padne vedle), zkrášli jednotvárné 
prostředí naškubanými listy z novin a časopisů, protrhej 
pokojové rostliny na oknech. Ani se nenaděješ a půjdeš 
na řadu.

Dvanácté přikázání
Nezapomeň, že si musíš při každé návštěvě parku, dětské-
ho hřiště, koupaliště, obchodního domu apod. patřičně 
zmazat kalhoty, a pokud možno i zevnitř. 

(Z časopisu Courage, vydávaného americkou národní společností pro MPS, 1998. Volně přeložila Lenka Říhová)
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Život je někdy paradoxní. Když jsem v roce 2005 če-
kala náš třetí a čtvrtý přírůstek do rodiny – dvojčata 

Jarušku a Marušku – byly jsme pod kontrolou dětské ri-
zikové poradny. Ne proto, že by se dělo něco s Jájou, ale 
pro velkou odlišnost obou holek. Jaruška byla oproti své 
sestře větší a o půldruhého kila těžší. V lednu 2006 se 
narodila jako čtyřkilová. 

Dnes je Jája oproti Marušce poloviční. Byla to totiž pou-
ze ona, kdo si do života přinesl to nepříjemné dědictví 
– mukopolysacharidózu IV. typu.

Diagnózu jsme se defi nitivně dozvěděli v červnu 2010, 
po dlouhém období tápání, co se s Jaruškou vlastně děje. 
Už od jejích dvou let jsme měli určité podezření. Šlo ale 
o  věci ortopedického charakteru, které se objevovaly 
i u našich starších dětí, proto jsme si říkali, že to nebude 
nic zvláštního. Až v roce 2009 jsme začali řešit, že něco 
není v pořádku. Holkám byly tři roky a bylo zřejmé, že 
Jaruška roste výrazně pomaleji než její sestra. 

Nejmenší neznamená ztracená 
Jája se narodila jako druhá, je tedy nejmladší z našich 
dětí. I přesto a navzdory svému handicapu se v naší po-

četné rodině dokáže prosadit. Neztratí se ani ve školním 
kolektivu, kde je také nejmenší. Na školu máme velké 
štěstí. Je asi jen tři sta metrů od  našeho domu, takže 
cestu tam a zpět Jaruška zatím zvládá. Aktovku, ve které 
má penál a sešity, si pořád ještě nosí sama, i když Ma-
ruška jí často pomáhá. 

Děvčata jsou teď ve druhé třídě. Jája zvládá učivo lépe 
než sestra, jen se psaním má trochu větší problémy. Co 
bude dál, o tom zatím moc nepřemýšlíme, i když máme 
v záloze i bezbariérovou školu. Pořád však doufáme, že 
celý první stupeň Jaruška odchodí v  „naší“ škole. Má 
tam bezva spolužáky i paní učitelku. Když se třída ně-
kam vypraví, paní učitelka vezme Jáju i s vozíkem s se-
bou a my nemusíme shánět asistentku. 

Jarušku odmalinka baví zpívání. Zpívala vlastně dřív, než 
mluvila. Ve škole zpívá ve sboru, kde vyniká. Kdyby moh-
la, tak by i tancovala, když slyší muziku, hned se začne hý-
bat. Její hudební vkus hodně ovlivňuje repertoár školního 
sboru. Pořád dokola si zpívá klidně i lidovky. Ovlivněná je 
také bluegrassem, který hrají moji bratři Malinové s ka-
pelou Druhá tráva. Často chodíme i na koncerty jejich 
vlastní skupiny Malina Brothers. 

STOJÍ ZA TO ŽÍT SOUČASNOSTÍ. 
CO NA TOM,

ŽE TROCHU VÍC BĚHÁME PO DOKTORECH?
Jaruška Ježková (MPS IV)

PŘÍBĚH RODINY JEŽKOVÝCH

2010

◄ Jája coby hrdá majitelka nového vozíčku
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Muzika je u nás v rodině vlastně součástí života. My 
s manželem zpíváme ve sboru a nejstarší syn Pepík hra-
je na violoncello.

Na vlnách pocitů se střídá smutek i smíření 
Všechny naše děti o Jaruščině nemoci vědí. Její název 
uměly vyslovit možná dřív než my. Lidé se mě často 
ptají, jak se s takovou diagnózou smiřuji. Je to přesně, 
jak jsem četla v jedné příručce o MPS – pocity přicházejí 
ve vlnách. 

Na začátku bylo nejtěžší zpracovat informaci, že je to 
nemoc, která se nedá vyléčit a která dítě postupně ničí. 
Pak se člověk smíří s tím, že to tak je a že se s tím musí 
naučit žít. Po čase ale přijde období, kdy se dostaví smu-
tek a beznaděj, že s tím nemůžu vůbec nic udělat. 

Mně i manželovi hodně pomáhá, že jsme silně věřící a že 
to bereme ještě trochu jinak. Víme, že na to nejsme sami. 
Je to takové tajemství, že nikdo nemůže říct, jestli je to 
dobře, nebo špatně. 

Na vědu moc nespoléháme, přes probíhající výzkum 
v oblasti enzymů léčba zatím žádná neexistuje. Jsme 
vděčni za to, že můžeme využít alespoň pomocnou léčbu 
– Jaruška například dostala skobičky do dolních končetin, 
aby měla rovné nohy. To jí hodně pomohlo. V uších má 
trubičky, aby také lépe slyšela. I ortopedická nebo reha-
bilitační péče u nás funguje velmi dobře. 

Domýšlení může být horší než skutečnost 
Ke Společnosti pro MPS jsme se připojili hned poté, co 
naši Jarušku diagnostikoval profesor Zeman. Byla to hlav-

1

2

3

4

1.  Sfoukli byste na jeden nádech tolik bublin?
2.  Do těch krásných aktovek si nasbíráme všechny vědomosti
3.  Vášnivá čtenářka „odborné“ literatury
4.  Mám ho probudit? Jája a spící Ferda v létě 2012
5.  Sestry v akci. Jaruška a Maruška na skautském táboře
6.  Tak maminko, ještě košíček a vyrážím za babičkou…

PŘÍBĚH RODINY JEŽKOVÝCH

2010
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7. Všichni malí „Ježci“. 
 Jaruška a její sourozenci  
 na setkání v Hrotovicích. 
 Červen 2011
8. Rodina Ježkova na XX. setkání 

MPS v Olomouci. Červen 2014 

ně moje iniciativa, chtěla jsem vědět víc, poznat zkuše-
nosti dalších rodin. Na setkání jezdí i slečna Bára, která 
má stejný typ nemoci jako naše Jaruška. Pomáhá nám, 
když se s ní rok co rok můžeme setkávat. Na vlastní oči 
tak můžeme vidět, jak bude naše dcera vypadat za pat-
náct let. Domýšlení je někdy horší než skutečný stav. 

Letos už Jaruška byla na dvou lehčích operacích, jednou 
za tři týdny musíme k lékaři, minimálně čtyřikrát ročně 
jsme na klinice v Praze. Kvůli sluchu a taky kvůli speciál-
ním botám pro Jáju jsme začali jezdit i do Hradce Králové. 
Stále si ale myslíme, že žijeme vcelku normální život. 
Pořád ještě je to dobré. Jednou to třeba dobré nebude, 
proto stojí za to žít současností. 

Michaela Ježková 

5 6

7

8

PŘÍBĚH RODINY JEŽKOVÝCH

2010
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XVI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ V HOTELU VŠEMINA U SLUŠOVIC

2010
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11. Pánové se taky musí učit
12. Šikovná Jessica Šulcová
13. Noskovi a Stonawští na večerní procházce
14. I maminky se v kurzu vyřádily...
15. ...a obrázky se jim opravdu dařily
16. Karolínka zatoužila po slonovi
17. Na bowlingu se vedly líté boje
18. Kurzy byly vždy plně obsazené
19. O děti se staralo bezmála 30 asistentů
10. Hotel Všemina je zasazený do překrásného přírodního prostředí
11. Tradiční táborák si nenechal nikdo ujít

NA XVI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ
SE SJELO 24 RODIN

Najít dobré místo pro národní setkání je tak trochu 
alchymie. Bezbariérovost architektonická – i lidská, 

příroda v okolí a kultura nedaleko. To vše má Všemina 
u Slušovic. Místo XVI. setkání Společnosti pro MPS.

11

XVI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ V HOTELU VŠEMINA U SLUŠOVIC

2010

10
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Na konci dubna to bude rok, co jsem se dozvěděla zdr-
cující zprávu – naše krásná, třiapůlletá dcera Sára trpí 
vzácnou smrtelnou nemocí. Tři dny poté testy proká-
zaly, že její o dva roky mladší bratr Jakub má naprosto 
stejnou diagnózu. 

Těch prvních čtrnáct dnů žijete jako ve snu. Myslíte si, 
že je to jen zlá noční můra, ze které se musíte probudit. 
U Sáry se už zdravotní problémy začaly objevovat, ale 
Jakub? To bylo v tu chvíli naprosto zdravé a veselé dítě, 
které dělá vše, co jeho vrstevníci – směje se, běhá a učí 
se nová slova. Pak na vás padne beznaděj, zoufalství 
a pocit nespravedlnosti. Trápíte se otázkami. Proč se 
nám to stalo a proč oběma dětem? Když se někdo zraní 
nebo onemocní, třeba i těžce, dají mu lékaři většinou 
nějakou naději, šanci na vyléčení či alespoň možnost 
doufat v to, že se objeví něco, co pomůže, třeba nový 
lék. Nám však nikdo žádnou naději dát nemohl a ne-
může. 

Prokletí, které naše děti postupně zabíjí, se jmenuje 
mukopolysacharidóza typu III A. Způsobuje ji vadný 
gen, který se přenáší z rodičů na děti. Jeho zákeřnost 
spočívá v tom, že se neprojevuje do doby, než se potkají 
dva nositelé takového genu. Ti pak mají pětadvaceti-
procentní riziko, že zplodí nemocné dítě – tak jako se 
to stalo nám. Mukopolysacharidóza typu III A je po-
ruchou metabolismu způsobená nedostatkem životně 
důležitého enzymu. Kvůli tomu dochází k postupnému 
hromadění produktu metabolismu – heparansulfátu – 

v orgánech a centrální nervové soustavě. To postupně 
způsobuje mentální retardaci, nespavost, hyperaktivitu 
a selhávání životně důležitých orgánů. Průměrný věk 
dožití je patnáct let. 

Sárinka se narodila šestého listopadu 2005. Byla to krás-
ná, vlasatá holčička s velkýma očima. Od počátku byla 
zvláštní. Špatně spala, brzo se budila a nedokázala si hrát 
sama. Byla ale strašně vnímavá, citlivá a neuvěřitelně 
dobře se učila. Ve dvou letech počítala do dvaceti, znala 
abecedu a uměla víc než třicet básniček a písniček, a to 
všechno dvojjazyčně. Česky a anglicky mluvil i Jakub. 
Plánovali jsme totiž, že se přestěhujeme na několik let 
do Anglie, a podle toho jsme naše děti vedli. 

Když bylo Sáře dva a půl roku, začali jsme tušit, že je 
něco špatně. Doktoři nás ale uklidňovali, že kaž dé dítě 
je individuální a jeho vývoj bývá různorodý a nesrov-
natelný. Postupně se ale začala horšit. Bála se dětí, ne-
uměla si s nimi hrát, nedokázala se naučit chodit na 
nočník, a nejenom že se její vývoj zastavil, ale začala se 
dokonce mentálně vracet zpět. 

Kolotoč vyšetření, dlouhých čekání na výsledky testů, 
předběžných diagnóz a opatrných prohlášení lékařů 
nakonec vedl k tomu strašnému verdiktu pro obě naše 
děti. 

Celé to náročné období, kdy jsme u Sáry pozorovali 
zhoršování vývoje, manžel pracoval, ale když se dia-

NEMOC NÁM VEZME DĚTI
 HN.IHNED.CZ, 2. 4. 2010
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gnóza potvrdila i u Kubíčka, zhroutil se a dal v práci 
výpověď. Přestěhovali jsme se z Hostivic u Prahy zpět 
na jižní Moravu, odkud oba pocházíme. Nedaleko Brna 
jsme koupili starší dům, a teď jej rekonstruujeme tak, 
aby vyhovoval dětem i nám. 

Maximálně se snažíme, aby byly děti spokojené, šťast-
né. Do ničeho je nenutíme, protože jejich čas je draho-
cenný. Jeden jejich den je jako náš týden a my musíme 
využít každou hodinu k tomu, abychom je bavili, do-
kázali rozesmát a dělali věci, které mají rády, protože 
si přejeme, aby si užívaly, než to bude horší. 

Sárinka chodí ze dne na den hůř a hůř. Bojíme se, že 
u ní to všechno bude rychlejší. Děti s touto diagnózou 
postupně skončí na vozíku, poté na lůžku, až se dobe-

rou do vegetativního stadia a zemřou na kardiorespi-
rační selhání. V deseti, patnácti, dvaceti letech... 

Nemůžu vyslovit to slovo – smířit se. Smířit se s něčím, 
to zní tak hezky. Já ani manžel jsme se s tím nesmířili. 
Jenom jsme pochopili naši situaci a přijali jsme fakt, 
že se to děje a že to bude pokračovat. Vím, že to bude 
špatné. Nechci myslet na budoucnost, ale stejně mi 
to nedá... Co přijde, až se děti dostanou třeba do fáze, 
kdy budou spát jenom hodinu dvě denně... nebo také 
vůbec za celý měsíc! Sárinka už se k tomu blíží. Nespí 
a pláče. Pláče pláčem, kterému nerozumíme, pláčem, 
který spíš připomíná výbuch řevu, při kterém jí doslova 
čiší hrůza z očí, snaží se někde skrýt a je k neutišení. 

Jediné, v co můžeme doufat, je, že to prostě přežijeme 
se ctí. Slíbili jsme si, že nám nemoc sice postupně vez-
me naše děti a my s tím nemůžeme dělat nic víc než to, 
že se o ně co nejlépe postaráme, ale nedovolíme, aby 
nám rozbila náš vztah. 

Nezbývá než vydržet. 

Příběh Moniky Zavadilové a její rodiny zaznamenal:
Leoš Kyša 

Novinář musí být otrlý. A čím déle svou práci dělá, tím otr-
lejší bývá, protože se často setkává s lidmi, kteří se dostali 
do těžkých situací. Jenže jsou případy, kdy i ten nejotrlejší 
redaktor neudrží slzy na krajíčku. Když se Leoš Kyša vypravil 
na  jižní Moravu za rodinou Zavadilových, jejichž dvě děti 
trpí vzácnou degenerativní chorobou, šly profesionální chlad 
a odstup jeho i fotografa Filipa Jandourka stranou. Některý 
příběh zapomenete v okamžiku, kdy jej dopíšete. Jiný ve vás 
zůstane celý život. 

Kubík Zavadil
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SETKÁNÍ V HOTELU PANORAMA V TEPLICÍCH

2010

SETKÁNÍ V TEPLICÍCH

1.  Karolínka Danisová se svým oblíbeným plyšákem
2.  Bára Klucká na kurzu malování na textil
3. Sárince bylo v mužské společnosti na setkání dobře
4. Monička Nosková s maminkou
5.  Lážo plážo před hotelem – aneb naši teenageři :-)
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PROJEKT ESF
„SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY 

DĚTÍ A ŽÁKŮ SE VZÁCNÝMI 
ONEMOCNĚNÍMI“

reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Nositel projektu: 

Společnost pro mukopolysacharidosu 
Doba řešení: 1. 05. 2010 – 31. 03. 2013

Klíčové aktivity:
 Metodika posuzování SVP žáků 
 se vzácnými onemocněními
 Metodika práce se žákem 
 se vzácným onemocněním ve školách 

a při jiném způsobu plnění povinné 
školní docházky a její ověření

 Vzdělávací kurz – rodiče žáků  
se vzácnými onemocněními

 Vzdělávací kurz – pedagogové žáků 
se vzácnými onemocněními 

 Workshopy a odborná konference
 Webový portál projektu
 Rodič a dítě s postižením 
 na základní škole – publikace

Cílem projektu je prostřednictvím 
ucelené řady výstupů vytvořit metodické 
a edukační předpoklady pro zlepšení 
situace ve vzdělávání žáků se vzácnými 
onemocněními 

PROJEKT ESF

2010
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Projekt ESF „Speciální vzdělávací potřeby 
dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
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ROK VZDĚLÁNÍ, VÝZKUMU
A NATÁČENÍ
VÁNOČNÍHO KONCERTU
PRO TELEVIZI PRIMA

2011
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V ROCE 2011
pokračuje – či se spíše „pořádně“ rozjíždí projekt 

Speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů 
se vzácným onemocněním. Probíhají vzdělávací 

aktivity pro rodiče a pedagogy a utvářejí se 
autorské týmy pro vydání publikace 

Metodika posuzování SVP u dětí, žáků a studentů 
se vzácnými onemocněními. 

V PRŮBĚHU ROKU
šíří Společnost pro MPS výsledky výzkumu 
nazvaného Kvalita života osob pečujících 
o člena rodiny se vzácným onemocněním. 
Ten proběhl v roce 2010 a kromě MPS sledoval 
také cystickou fi brózu, spinální muskulární atrofi i, 
další metabolická onemocnění a achondroplazii. 
Výzkumu se zúčastnilo celkem 293 respondentů 
z celé České republiky. Výsledky ukázaly, 
že i v rámci vzácných onemocnění představuje 
péče o děti s MPS velkou zátěž, která značně mění 
podmínky takzvané kvality života.

BĚHEM ROKU
pořizuje Společnost pro MPS díky spolupráci 
se sdružením Život dětem pomůcky pro děti 
v celkové výši téměř 700 tisíc korun.

16.–19. ČERVNA
přijíždí čtyřiadvacet rodin 

na XVII. národní setkání do Hrotovic u Třebíče. 
Program je víc než pestrý – nabízí výlet 

do dalešického pivovaru známého z fi lmu 
Postřižiny, exkurzi do jaderné elektrárny Dukovany, 

výlet parníkem po Dalešické přehradě, 
ale taky masáže, muzikoterapii 

nebo turnaj v bowlingu.

14. PROSINCE
se několik rodin účastní natáčení vánočního 

koncertu, který organizuje sdružení Život dětem. 
Koncert 17. prosince vysílá TV Prima.

4. LISTOPAD
je dalším dnem z řady těch nejsmutnějších. 
V pouhých devíti letech opouští svou rodinu
Jindra Humhal.

2011

13.–16. ŘÍJNA
se koná druhé setkání tohoto roku,

a to v hotelu Olšanka v Praze.

◄  Asistentky s dětmi „drandí“ poznávat svět
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Právě mi zavolal manžel, že termín Oliverkovy operace 
je ve středu, tedy pozítří. Konečně, čekáme na něj už 

druhý týden. Je to stres, tohle čekání, člověk nemůže 
nic dělat, jen čeká… čeká na telefon z nemocnice. Tak 
konečně… pozítří… třesu se po celém těle… mám strach…

Vlastně jde o poměrně běžnou a snad jednoduchou opera-
ci hydrokély. Podstupuje ji poměrně dost chlapců, obvykle 
bez komplikací. Náš Oliver má však důsledkem MPS III A
ve svých sedmi letech už dost poznamenanou nervovou 
soustavu. Jak takto oslaben zareaguje na anestezii, nelze 
přesně dopředu odhadnout. Snad půjde všechno hladce, 
snad nedostane epileptický záchvat, kterými v posledním 
roce dost trpí, ani srdeční dysrytmii, která je u něj zatím 
naštěstí v lehkém projevu. Snad se nenaplní můj nejčer-
nější scénář a anestezie neposune Olivera v jeho regresu 
o mílový krok. Co by to bylo tentokrát? Schopnost chodit? 
Projevily by se silněji autistické rysy?

Matematický úkol a hrnec na plotně
Myšlenky se mi honí hlavou bez kontroly. Snažím se 
soustředit na své každodenní povinnosti. Nesmím při-
pálit večeři. Přichází dcera, neví, jak spočítat matema-

tický úkol. Zaměřuji pozornost na matematiku, pátá 
třída po mne naštěstí ještě nevyžaduje až tak velké úsilí. 
Vysvětluji rovnice a snažím se nepřipálit u toho večeři. 
Oliver zakňoural, při prohlížení knih na koberci v obý-
váku se zaklínil pod pohovku a neumí to vyřešit. Jdu 
k němu, vytahuji ho zpod gauče, chce se postavit. Sám 
už to neumí, ani s podpěrou o nábytek, stavím ho. Chytá 
mne za ruku a vydává se na procházku po bytě. Sám by 
se takto už nevydal. Nedivím se mu. Jeho pády s rovným 
tělem přímo na záda jsou stále častější a nebezpečnější, 
jak Oliver ztrácí schopnost tlumit pád rukama. Směru-
ji ho ke kuchyni, kde jsem nechala matematický úkol 
a hrnec na plotně. Kuchyní jen procházíme, Oliver se 
odmítá zastavit, tak při chůzi vypínám alespoň plamen, 
pořád ještě ve snaze nespálit večeři. „Jak bys ten příklad 
dořešila, když jsme si ukázaly ten začátek, uměla bys 
to teď už sama?“ snažím se při tom všem odpinknout 
řešení rovnic zpět na svou dceru. Vnímá to jako výzvu 
k samostatnosti, nebo jako odsunutí na druhou kolej? 
Upřímně doufám v to první, ale jistá si tím nejsem. Tak 
jako tak nemám pocit, že mám možnost volby, Oliver je 
neodbytný. Vlastně po mne nic moc nechce, jen abych 
ho povodila po bytě, když sám to už nedokáže… 

NA ČASOPIS NENÍ ČAS
aneb 

KDYŽ SE STARÁ MAMINKA... 
Oliver Juchelka (MPS III A)

PŘÍBĚH RODINY JUCHELKOVÝCH

2011

◄ Tříletý Olík na cestě… Tentokrát do Norska
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PŘÍBĚH RODINY JUCHELKOVÝCH

2011

Je to možné odmítnout? Asi těžko. Oliver se náhle roz-
plakal, tuším asi, oč jde: v kuchyni mu to zavonělo a on 
si uvědomil, že by něco snědl. Koukám na hodiny: 17:40, 
měla bych jet pro syna, judo mu končí v šest a než ob-
léknu Olivera do zimního a než s ním dojdu k autu… 
Parkuju až na konci ulice!

Kousek rohlíku do pusy, další v autě
Rozhoduji se rychle: zpět do kuchyně, do pusy kousek 
rohlíku a další kousek dostaneš v autě, Oliverku. Dcerku 
vyzývám, ať boj s rovnicemi určitě nevzdává, a slibuji, že 
se na to znovu podívám s ní, jakmile se vrátím. Kdy asi? 
Vlastně už nebudu mít čas. U večeře budu krmit Olíka, 
musím do něj dostat s jídlem ještě osm tabletek, pak bude 
chtít od stolu odejít, nikdy dlouho nevydrží sedět, tak 
ho musím umýt a většinou i převléknout, jídlo je vždyc-
ky všude. To už ho nejspíš připravím hned do postele… 
Pak brzy nato uspávací rituál… Do půl desáté minimálně 
budu mít nabitý program. 

Přesně podle očekávání je půl desáté a Oliverek konečně 
usnul natolik tvrdě, že od něj mohu odejít. Jdu dát pusu 
na dobrou noc starším dětem, mají teprve devět a de-
set let, ale umí toho už velmi mnoho. Jsem na ně hrdá. 
Jsou to velmi samostatné děti. Dcera zvládla dopočítat 
rovnice nakonec sama, ještě je prolétnu, má to všech-
no dobře, má ode mne velkou poklonu, nebyl to vůbec 
jednoduchý úkol.

Volný čas? Možná hodina a půl
Je skoro deset, mám tedy zhruba hodinu a půl, než se 
Oliver probudí a uspávání začne nanovo. Rychle sbírám 
z podlahy bytu nejrůznější předměty, které Oliver přes 
den poházel po zemi, nejvíce knížky a kostky, ale taky 
cokoli dalšího, co leželo v dosahu jeho pochůzkové tra-
sy po bytě: dceřin svetr, synovu medaili z turnaje, můj 
časopis, na který si už několik dní hledám čas. Uklízím 
kuchyň a věším vyprané prádlo, spěchám, co můžu, chtě-
la bych ještě stihnout napsat příspěvek do almanachu 

1. Oliver se odmalička rád převléká do kostýmů. 
 Po kom to asi má?
2. Písek, sítko, co víc si přát? Možná větší lopatku?
3. Další z řady převleků: malý indián
4. Děti Juchelkovy u piana. Olík jako suverénní hráč
5. S tátou je vždycky legrace
6. Se ségrou se krásně tulí1

2

3
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Jako reakci na víkend strávený s naším synem Olive-
rem jsem v pondělí ráno zahlásil trochu teatrálně ko-

legovi v práci: „Tak jsem si prošel očistcem.“ „To bude 
něco s  Olíkem,“ odpověděl, sedl si a  poslouchal. V  tu 
chvíli se zastavila činnost ve fi rmě a já mu vyprávěl ná-
sledující story, kterou zná každý, kdo pečuje o dítě ne-
jen s MPS III A.

Ale popořadě. Oliver již několik týdnů nechodí. Změna 
nastala prakticky ihned po  jeho operaci s hydrokélou. 
Zkrátka začal nejdříve padat, jako když někdo dloubne 
do kostek postavených na sebe. Nyní už vůbec nevsta-

OČISTEC aneb KDYŽ HLÍDÁ TATÍNEK... 
ne, ani ze sedu, a pokud chodí, tak jen s oporou dospě-
lého, kterému se občas skácí, poněvadž ty nohy nějak 
neposlouchají. Tak jsme sehnali na výpůjčku invalidní 
vozík a začali novou etapu našeho života. Učíme se žít 
s vozíčkářem. No a protože tatínek je hrdina, kterého 
svět nepoznal, a  milující a  pečující táta, který za  žád-
ných okolností jako rek a  vůdce smečky nepotřebuje 
žádnou velkou pomoc, uvolil se, že bude sám o víkendu 
hlídat Olivera. 

„Tak si to užijte, kluci,“ řekla maminka, popadla naše dal-
ší dvě děti z auta a jela vlakem do Prahy splnit jim vánoč-

Společnosti pro MPS. Jsem unavená, včera jsme s Oli-
verkem usnuli až o půl jedné a ráno jsme vstávali před 
pátou. Zdá se mi, že mi jde všechno strašně pomalu, 
bojím se, že to opět nestihnu napsat.

Přichází manžel, zdržel se dnes v práci, poslední měsíce 
se mu to naštěstí nestává až tak často. Ptám se, o čem 
nejlépe napsat do almanachu. Víme mnoho o činnosti 

Společnosti a moc si jejích aktivit vážíme, ale sami známe 
Oliverovu diagnózu teprve něco přes dva roky a se Spo-
lečností pro MPS se tedy osobně teprve seznamujeme… 
Napíšu tedy o tom, co znám hodně dobře. Třeba o tom, 
že mám o Oliverka velký strach a že vůbec nevím, co nám 
ve středu při operaci život zase přinese.

Tereza Juchelková

4 5 6
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ní dárek – představení Spejbla a Hurvínka. Zdali plakala 
obavou, nebo štěstím, se bojím zeptat. :-) Báječný víkend 
s Oliverem byl přede mnou. Všechno jsem měl napláno-
vané. Jak jinak. Pokud to zvládnu, naše láska se prohlou-
bí, obdiv zdvojnásobí, pochvala mě jistě nemine.

Nejdříve jsme tedy rovnou z  nádraží vyrazili do  zoo. 
Oliver je tam dvakrát týdně, čerstvý vzduch je čerstvý 
vzduch. V zoo ho znají všichni – pokladní, trhači líst-
ků, a jak jsem poznal, i úžasný strojvůdce vláčku, který 
měl pro něj připravenou svačinu. Po půlhodině jsme se 
ocitli na  jeho zastávce u žiraf. „Vás já znám, i když ne 
osobně, ale znám Olivera, jeho asistentku a  taky jeho 
maminku. Vím, že Oliver má rád jablka, tak jsem dvě 
přinesl. Tady máte nožík,“ řekl a já pak krájel na lavič-
ce jablka a vyprávěl a odpovídal na jeho otázky. Svači-
nu jsme měli za sebou, nahodili vozík na vláček a odjeli 
směrem k  parkovišti. Tatínci jako já stíhají i  jiné věci 
než jen jedno dítě. Takže jsme vyrazili za kolegou pro 
tištěné materiály na odpolední akci, kterou mám blízko 
domova, a proto je rád předám. Po cestě domů jsme se 
stavili pro oběd (kuře s rýží) do restaurace (když poho-
dový víkend, tak se vším všudy) a vyrazili ho sníst domů. 
Po obědě Oliver usnul. 

Manipulace s vozíkem a Oliverem z a do auta: 8×
(k tomu batoh, oběd do ruky, nachystat klíče apod.)
Okolo druhé se Oliver probudil. To už jsem měl vypráno 
po pročůrané noci, uklizeny knihy, vypité kafe. „Jdeme 
na akci, Olíku, alespoň se trochu utaháš a večer budeš 
spinkat,“ řekl tatínek, přebalil Olivera, oblékl ho, držel 
ho, aby nespadl, obul ho, sesunul se s ním ze schodů, dal 
na vozík a šup k autu. 

Po předávce tiskovin jsme jeli do parku, kde jsme po-
jezdili, chvilku se procházeli, dali si výbornou polívku, 
potkali několik známých se strnulým obličejem a stra-
chem se na cokoliv zeptat a odjeli v klidu domů. Oliver 

byl skutečně utahaný, takže po koupání nemohoucího, 
večeření a povlečení postele Oliver usnul a já mohl do-
dělat několik malinkých věcí jako úklid a  vyprání od-
poledního povlečení (kurňa, proč jsou ty plínky tak 
malé!) a zastrčení vytahaných rukou na původní místo. 
Na druhý den mě čekala zkouška v divadle. Sedl jsem si 
nad textem, naučil se, co jsem měl, a pustil si jeden díl 
seriálu. Po skončení se Olík probudil.

Lehl jsem si k němu.  „Je jedenáct, Olíku, jsem tady, držím 
tě za ruku, nikam nejdu, klidně můžeš spát, nic se nedě-
je,“ říkám mu a tulíme se k sobě. O půl jedné si pouštíme 
na notebooku mlátičku Ninja dvě. Ve dvě ho přebaluji, 
dám mu napít a opět se tulíme. I když trochu jinak než 
prvně – teď spíše trochu křečovitě, ale pořád je to chlap-
ský stisk. Láskyplná slova sice vypadají trochu jinak, ale 
„Olíku, a už spíme, jo?“ nebo razantní „Tak ale už dost, 
Olivere!“ pomáhají a o půl třetí zavíráme oči. V pět tři-
cet chystám snídani a drtím Lamictal.  

Noční kopnutí mezi nohy:  1 423 589×
Sedy lehy Olivera: 459×
Přerušení fi lmu: 2×
Finta, že Oliver spí: 2×
Úsměv Olivera: nonstop
Dnes na  dvě hodiny přijdou naši, aby Olivera hlídali, 
když budu na  zkoušce. Jedeme do  obchodu pro maso. 
S Oliverem pak doma v jeho křesílku děláme blbosti, já 
mezitím škrábu brambory, obaluji řízky a chystám oběd. 
V jedenáct třicet jsou naši na místě. Usedáme ke stolu, 
přejeme si dobrou chuť, já pokládám příbor a  jdu Olí-
ka vykoupat a přebalit. Dnes potřetí. Alespoň mu to vy-
chladne. Po obědě Olíka uspávám, říkám našim nezbyt-
né věci jako Diazepam na epilepsii (malé záchvaty máme 
v  tomto období několikrát denně). „Hlavně mi volejte 
i na zkoušku a když se pokálí, počkejte s přebalováním 
na mě!“ Ve tři hodiny jsem doma, všechno proběhlo fan-
tasticky. 

PŘÍBĚH RODINY JUCHELKOVÝCH
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Maminka hlásí, že mu dala svačinu – banán a pár bram-
bor. Už po  čtvrté velké se oblékáme. Skvělé, můžeme 
tedy vyrazit na odpolední návštěvu ke kamarádce, která 
slaví narozeniny. Stavuji se v cukrárně pro dort a vyrá-
žím. Cesta ubíhá skvěle, je to přeci jen relax být za tím 
volantem. Oliver je v  pohodě, kakat nebude, když tak 
všechno máme s sebou. Krásná vesnice. Orientační bod, 
fara u žlutého kostela, je viditelný již z dálky. Při mých 
radostných slovech  – „Jsme tady, Olíku!“ –  jsou banán 
i brambory všude – na Olíkovi i v autě. Volám oslaven-
kyni, aby mi donesla igelitku. U auta jí blahopřeji a vy-
měňuji dort za  tašku. Převlékám Olivera, povrchově 
čistím auto, chystám vozík, dávám věci do tašky. Začíná 
pršet. Na oslavě jsme zhruba hodinu (z toho deset mi-
nut v koupelně) a  já se loučím. Domů přijíždím o půl 
sedmé. Oliver je šťastný a příjemně unavený. Po večeři 
ho jdu okoupat (ano – popáté). Vybaluji všechny věci, 
peru je nejdříve v  lavoru, pak je teprve bez viditelné 
známky banánu a brambor dávám do pračky. Je čas jít 
na kutě. Olivek usíná ve čtvrt na devět. 

Znovu uklízím všechny knihy a  nádobí, věším prádlo 
a čekám, až dorazí zbytek rodiny z nádraží. Jsou tady. 
Dětem se všechno moc líbilo. V jejich letech (10 a 11 let) 
je začíná zajímat město a  historie…, zkrátka jsou plní 
dojmů. Já taky. Vyprávím manželce, jak jsme to všechno 
skvěle prožili, a dostávám obdivnou láskyplnou pochva-
lu. Odcházím s kýblem na parkoviště čistit auto (jak se 
probůh může někdo zvratky trefi t do té klipsny na bez-
pečnostní pás?).

Manipulace s vozíkem a Oliverem z a do auta: 4×
Vysvlékání, sprchování, oblékání Olivera: 5×
Čištění auta: 10 minut 
(zbytek nechám na profesionálech)
Pochvala: nekonečná
Pointa celé situace je, že to všechno každý den (KAŽDÝ 
DEN!) vykonává má manželka (s asistentkou). Má můj 
velký obdiv a hlubokou úctu. Je v jednom kole. Neustále 
ve střehu. Nekonečný očistec. Já po tom všem byl straš-
ně unavený. Pondělní dopoledne, kdy jsem byl s Olíkem 

PŘÍBĚH RODINY JUCHELKOVÝCH
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Olík se rád „stěhoval“. Své věci ze skříně 
si vždycky nabalil do košíku

Jako tříletý si Olík rád hrával v kuchyňce Výtvarná dílna u Juchelků v kuchyni
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na neurologii, na odběrech a EEG kvůli epilep-
sii, se proměnilo v mou frustraci, kterou jsem si 
vybil na  poliklinice v  Ostravě. Nefungoval tam 
zrovna výtah (ani cedulka, nikdo u schodiště pro 
pomoc invalidům, nulová informovanost) a  já, 
sice oprávněně, ale strašně řval svým školeným 
hlasem na  informacích a  stěžoval si u  ředitele, 
který mi donesl plínky až k autu na parkoviště 
(on je to můj známý :-)). 

Proč to píšu? Prostě se navzájem povzbuzujme, 
neupadejme do depresí a berme život jako dar, 
i když jsme jím strašně zkoušeni.

P. S.: 
Těším se na další víkend s Oliverem. O čem bych 
pak psal?         Aleš Juchelka To jsme my – Oliver, Oskar a Ema s rodiči

Na koni je Oliver pravidelně jednou týdně. 
Hipoterapie mu pomáhá s držením těla

PŘÍBĚH RODINY JUCHELKOVÝCH
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Na rodiče dětí s MPS nikdy nezapomenu
Vzpomínka herečky Táni Fischerové

na natáčení Adventního koncertu v roce 1997

Za léta práce na adventních koncertech jsme se setkali s horou bolestí a nemocí, 
potkali jsme mnoho lidí, kteří vzbuzují úctu svými postoji a  svou statečností 
ve zmáhání problémů, před kterými stojí. Přesto mi některé koncerty utkvěly 
v hlavě víc než jiné a setkání s lidmi, kteří prožívají těžké chvíle, mi nevyvanulo 
z mysli. S některými z těchto lidí zůstávám dále v kontaktu a získala jsem v nich 
cennou posilu. Mezi tyto skupiny patří jednoznačně setkání s  rodiči a  dětmi, 
které trpí mukopolysacharidózou. Například Michalíkovi jsou vzácní lidé, kteří 
obohatili můj život a jsou mi stále příkladem a se kterými jsme občas spolupra-
covali i  ve věcech praktických, protože rady Jana Michalíka byly vždy poučné 
a fundované. 

Natáčení koncertu věnovaného Společnosti pro MPS bylo jedno z  těch, které 
režíroval ještě Jaromír Vašta. Mirek vždycky chtěl vidět prostředí, ve kterém žili 
děti i rodiče, a vzpomínám si, že jsme natáčeli na loďce, která plula na jezeru. 
Děti měly radost a my s nimi. Dodnes mám fotografi i s jednou dívenkou na je-
zeře. Občas se na ni dívám a ptám se, jak na tom asi je. V loďce se mnou sedí 
krásná holčička, na které byste nemoc téměř nepoznali. Ten koncert měl velký 
význam, protože veřejnosti ukázal potíže, se kterými se rodiče i děti musejí po-
týkat, a mnozí lidé teprve teď pochopili a přijali ty, o nichž dříve nic nevěděli. 
Koncert byl působivý, protože těžké bylo téma, a síla, kterou projevovali rodiče, 
byla mimořádná. Jsem moc ráda, že jsem měla možnost poznat všechny tyto lidi 
a  jejich děti a pochopit, co prožívají, s čím každodenně zápasí a musejí se vy-
rovnávat. Nikdy na ně nezapomenu a mají všichni moji nesmírnou úctu. Držím 
jim i dětem palce a přeji hodně sil. A děkuji. Svou statečností dávají příklad nám 
ostatním.

Táňa Fischerová
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Jindra se narodil jako druhorozený syn. Už když mu byly 
dva roky, říkala jsem si, že je naprosto nezvladatelný 

– dělal si absolutně, co chtěl, vůbec mě neposlouchal, 
špatně mluvil, nic neuměl. Jen soustavně škodil. Absol-
vovali jsme několik vyšetření u specialistů, ale všichni 
mě ujišťovali, že je úplně normální a že je to vlastně moje 
vina. Má nedůslednost…

Ve třech letech jsme byli na banálním vyšetření v nemoc-
nici. Místní primář poukázal na to, že Jindra není zcela 
v pořádku, a poslal nás na vyšetření do Prahy na meta-
bolickou jednotku s podezřením na střádavou chorobu. 
Ptala jsem se, co to vlastně je. Primář odpověděl, že i pro 
něj je to španělská vesnice a že mi to vysvětlí tam. Ještě 
než jsme odjeli do Prahy, byli jsme na kontrole u neu-
rologa. Říkám mu, že jedeme na vyšetření tohoto typu. 
Zkonstatoval, že metabolické vady jsou tak vzácné, že se 
to URČITĚ nepotvrdí. O to větší byl náš šok, když jsme 
se dozvěděli diagnózu. Nechápali jsme. Přijedeme se 
zdravým dítětem a se smrtelně nemocným se vracíme 
domů?
 
Vítejte v pekle
Když jsme na  internetu našli diagnózu mukopolysa-
charidóza II. typu, bylo to jak zjevení. Na fotografi i byl 
chlapeček, který byl Jindříškovi neskutečně podobný. 
Všechno v životě bylo najednou jako „Vítejte v pekle“. 
Nebo tak něco…

Čekala nás řada speciálních vyšetření, samozřejmě všech-
ny v Praze pod narkózou. Klinika na Karláku byla náhle 
naším druhým domovem, třetím pak Motol. Kromě ji-
ných neduhů jsme se dopátrali, že Jindra prakticky nesly-
ší. Vzhledem k tomu, že jsem na něj v průměru tisíckrát 
za den řvala: „Jsi snad hluchý? Nedělej to!“ (ještě než jsme 
znali diagnózu, a musím podotknout, že jsme byli taky 
u ušního, který řekl, že slyší!), jsem z toho měla nakonec 
i špatné svědomí.

Následovala lekce naslouchadlo a co by se s ním asi tak 
nejlépe dalo dělat: a) sníst ho, b) hodit do záchodu, c) ho -
dit ho do pole, d) hodit do záchodu a následně sníst. 
Ano, uhodli jste, všechny odpovědi jsou správné. A takhle 
bych mohla pokračovat se vším. Víte například, kolikrát 
do hodiny se dá shodit ozdobený vánoční stromeček? 
a) 5krát, b) 10krát, c) 15krát d) 20krát. Ani jedna odpověď 
není správná – nedá se to spočítat. Po desátém pádu už 
nic vánoční strom nepřipomíná. Vánoční koule a vše, co 
je kulaté, byly pro něj balon. Včetně želvy, kterou onehdá 
nakopl na zahradě u kamarádky. Želva letěla vzduchem 
za Jindrova pokřiku „gól“. Od té doby nás nepozvali, ne-
chápu proč.
 
Že mi to nedošlo už tenkrát!
S odstupem času si uvědomuji, že Jindra byl vlastně velký 
sportovec. On jen zkoušel, jestli dohodí dál židlí nebo 
stolem, a pravidelným denním tréninkem svou výkonnost 

V JEDNU RÁNO PŘED KLINIKOU...
Jindra Humhal (MPS II) 

PŘÍBĚH RODINY MICHUTOVÝCH

2011

◄ Jindra v obležení žen
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vylepšoval. Když někoho trefi l, jeho radost byla dvojná-
sobná. Že mi to nedošlo už tenkrát! Místo toho jsem stůl 
a židle odnesla na půdu a snášeli jsme je pouze na Štědrý 
večer. To byl jediný den v roce, kdy jsme seděli u jídla.

Další Jindrovou disciplínou byl skok z čehokoliv, kam-
koliv a na kohokoliv. V tom byl také přeborník, ať už to 
bylo ze schodů, z palandy, z auta či pod auto. Jediné, co 
neuměl – chodit. Uměl pouze běhat. Občas se v rychlosti 
netrefi l do dveří a vzal to o futra, ale to byl jenom detail. 
Na rozbitou hlavu, natržené ucho a jiné úrazy jsme byli 
zvyklí. Na chirurgii nás viděli moc „rádi“. Při šití hlavy ho 
muselo držet pět lidí, takže byl i zápasník. Kromě toho 
jsme měli neustále všude načůráno. Včetně bot, postele, 
lednice i hrnců, protože plína byla dobrá akorát k tomu, 
aby se nacpala někam, kam nepatří. Nejlépe do pračky 
a do trouby. Trouba však jako úkryt dlouho nevydržela. 
Jindra vylezl na otevřená dvířka, zařval „hoplá hoplá“ 
a dvířka byla v pr…. Tak jako všechno, celej náš život. 
Dvířka u trouby jsme nakonec napevno přišroubovali.

Nekončící šichta na dolech
Období hyperaktivity si dovolím přirovnat k nikdy ne-
končící šichtě na dolech. Otročina od rána přes noc. Kluk 
běhal, ničil, terorizoval… Soustavně a cíleně. Nesmím 
opomenout, že u toho řval. Nedalo se to vydržet.

Skoro bych zapomněla. S Jindrou jsme nebydleli sami. 
Ten pán vedle v místnosti, věčně sedící u počítače, byl 
jeho otec a můj manžel. Ne na dlouho.  

Jindra měl také bratra Marka. Marek ho měl moc rád, 
když po něm Jindra zrovna neskákal, nebral mu tužku, 
když psal úkoly, nepoléval ho pitím, nevyhazoval mu ob-
lečení ze skříně, učení ze šuplíků a aktovky, nevysypával 
koš a nečůral do něj a na něj. Na Marka mi v celodenním 
maratonu a honu za Jindrou nezbývalo moc času, ale co 
jsem měla dělat? Situace byla neřešitelná. V žádném za-
řízení Jindru nechtěli přijmout, vlastně nikdo ho nechtěl.
To všechno je pouze slabý nástin reality. Kdo si to nevy-
zkoušel, nepochopí.

1

2

3 4

PŘÍBĚH RODINY MICHUTOVÝCH
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Nepovedlo se…
Jednoho dne Jindra přestal mluvit, pak chodit. Nemohl 
jíst, měl křeče. Následovala akutní operace v Krči, která 
se nepovedla. Profesor Zeman narychlo žádá Motol, zda 
by to ještě nezkusili tam. Operace se povedla, voperovali 
mu takzvaný shunt, který má odvádět mozkomíšní mok 
z hlavy do dutiny břišní, a tak zmírnit tlak na mozek. 
Nemocnice v Motole ho však po takto těžké, mnohahodi-
nové operaci odmítá odintubovat. Jindru převáží se všemi 
přístroji na JIP na Karlák. Přišel za mnou už čtvrtý doktor, 
který se ptá, zda ho mají znovu zaintubovat v případě, že 
to sám neudýchá…

Ptám se, co bude následovat. „V případě, že ho zaintubu-
jeme, už zůstane na přístrojích.“ Je to jasné, domů už se 
nepodívá. Nikdy. Všechny ty roky jsem se připravovala 
na to, co bude, až nastane tato chvíle. Bezmoc, která mě 

po celou dobu s nemocí provázela, se několikanásobně 
prohlubuje. V hlavě to mám srovnané, přesto je neuvěři-
telně těžké vyslovit to nahlas. Už se ale nemůžu dívat, jak 
Jindra trpí. Na ten jeho prosebný pohled o pomoc, když 
morfi um nezabírá. Sbírám zbytky sil a říkám, ať to nedě-
lají. Pořád doufám, že se všechno povede. Nepovedlo se. 

Doktor mi oznamuje typickou větu: „Je nám to velice 
líto, váš syn ve 23.40 zemřel.“ V jednu hodinu ráno stojím 
v Praze před klinikou jen s taškou věcí… Deset let života 
je najednou pryč.

Do poslední chvíle se mnou byla moje přítelkyně a asi-
stentka Pavlína, kterou jsem potkala ve Společnosti pro 
mukopolysacharidosu. Jediné světlo v tomto děsivém pří-
běhu. Manželé Michalíkovi – zakladatelé této společnosti 
– mi byli po celou dobu velkou oporou nejen psychickou, 
ale i fi nanční, lidskou. Bez nich bych to nezvládla, drželi 
mě nad vodou. A nesmím zapomenout na mé rodiče, 
kteří mi s Jindrou pomáhali a mnoho pro nás obětovali. 
Děkuji všem, kdo nám pomáhali.
 

Dana Michutová

1. Kam to bude? Jindra za volantem doma v Kamenickém Šenově
2. Na památku. Jindrův otisk ruky
3. Maminka, bratr Marek a Jindříšek
4. S Pavlínkou, alias Šnekem
5. Tři kamarádi
6. Štěpánek Šerý a Jindra na klíně své maminky 

PŘÍBĚH RODINY MICHUTOVÝCH

2011
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XVII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ – HROTOVICE U TŘEBÍČE

2011

V HROTOVICÍCH U TŘEBÍČE
JSME SI TO UŽILI

I TENTOKRÁT BÁJEČNĚ
1. Téměř selfi e krásných dam na recepci hotelu
 (Raduška, Lucka, Alčenka a Barča)
2. Jindříšek s asistentkou Pavlínou
3. Bára si užívá sluníčka v doprovodu maminky
4. Nikdo nevykouzlí takové bubliny jako Jaruška
5. Honza s Honzou vzali asistentku na pííívo (Dalešický pivovar)

1
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PROJEKT SVP – WORKSHOPY

2011

V roce 2011 Společnost pro MPS doslova žije projektem Speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů se vzácným onemocněním.
Rodiče a pedagogové se scházejí  na vzdělávacích kurzech a týmy odborníků připravují vydání publikace s názvem Metodika posuzování SVP u dětí, 

žáků a studentů se vzácnými onemocněními. Publikace je určena pro pracovníky speciálněpedagogických center. Žádná obdobná dosud nebyla
v České republice připravena. Autorské týmy se scházejí na odborných workshopech. 

Publikace zahrnuje kromě MPS také cystickou fi brózu, komplex nervosvalových onemocnění včetně spinální muskulární atrofi e a několik dalších, 
velmi vzácně se vyskytujících onemocnění. Tato onemocnění se u nás vyskytují v řádu stovek (cystická fi bróza) a desítek (SMA či MPS) případů.

343
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Souhrnné měření potřeb

V souhrnném grafu jsou uve-
deny odpovědi respondentů 
všech skupin (MPS, další me-
tabolická onemocnění, cystic-
ká fi bróza, spinální muskulár-
ní atrofie a  achondroplazie) 
na otázku, v kterých oblastech 
života by uvítali větší podporu. 
Více než 80 % „nespokojenos-
ti“ se současným stavem do-
sáhly položky „lepší fi nanční 
podpora“, „lepší posuzování 
schopností dítěte“ následova-
né „lepší podporou zdravotní 
pojišťovny“, a konečně „větší 
možnost odpočinku“. Krysta-

licky se tak potvrdilo, že dlouhodobá péče o dítě se vzácným onemocněním je náročná – nejen psychicky a fyzicky, ale i na fi nanční 
zabezpečení. Je smutné, že podpora ze zdravotních pojišťoven, tj. de facto úhrada pomůcek, léků, se umístila tak „nelichotivě 
vysoko“. Svědčí to o tom, že byť se jedná o vzácná onemocnění, „vzácnou“ podporu ze strany společnosti nedostávají.

Zvýšení izolace respondentů 
ve společnosti

Respondenti odpovídali, jak 
a zda se za dobu péče zvýšila 
jejich izolovanost od ostatních. 
V tomto grafu nejsou uvedeny 
souhrnné výsledky, ale výsledky 
u jednotlivých skupin pečují-
cích. Nepřekvapí, že pečující 
o dítě nemocné MPS se umís-
tili „na prvním místě“, pokud se týče jejich izolace od okolí. Dlouhodobá a náročná péče si vybírá svou daň. Výsledky mimo jiné 
ukázaly přímou souvislost mezi náročností péče a pocitem vyloučení. Pečující o děti nemocné achondroplazií (tzv. „palečci“ – 
malé děti) izolaci takřka nepociťují. Jejich odpovědi jsou zcela odlišné právě od odpovědí rodičů dětí s MPS. Ti zcela nebo spíše 
pociťují izolaci ve více než 80 % případů.

Zvýšení izolace respondentů ve společnosti

Souhrnné měření potřeb – respondent by uvítal

KVALITA ŽIVOTA OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA 
RODINY SE VZÁCNÝM ONEMOCNĚNÍM

ZPRÁVA Z VÝZKUMU

2011
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Očekávání do budoucna

Výsledkem aktuálních stavů a pocitů každého z nás je jejich transformace do budoucích očekávání. To, zda očekáváme (v bu-
doucnosti) zlepšení situace – života, zdraví, kvality bydlení atd., velmi vypovídá o naší současné situaci. V tomto směru jsou 
zjištění u sledované položky velmi neradostná. Pečující o děti s MPS se budoucnosti přímo bojí. Více než polovina z nich zvolila 
ze sedmibodové škály první dva stupně. Potvrzuje se tak, že mukopolysacharidóza je nebezpečná právě neustálým – a zákonitým –
zhoršováním zdravotního stavu dítěte, které přináší další míru utrpení a náročné péče. Výjimkou je malá skupina dětí, která 
může být zařazena do enzymové substituční terapie.

Pocit velké únavy u respondenta

Ani u  této položky nepřekvapí 
„vítězství“ rodičů dětí nemoc-
ných MPS. Velkou únavu často 
a velmi často pociťuje opět více 
než 80 % z nich. Děti nemocné 
dalšími metabolickými choroba-
mi, cystickou fi brózou a spinál-
ní muskulární atrofi í své rodiče 
„vyčerpávají“ jen o  něco méně. 

Odpovědi rodičů dětí nemocných achondroplazií (téměř polovina z nich pociťuje únavu) zase vypovídají něco o úskalí kvanti-
tativních výzkumů… aneb není únava jako únava…

Nástup pocitu velké únavy u respondenta

Očekávání respondentů do budoucna

ZPRÁVA Z VÝZKUMU

2011
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Z KORESPONDENCE

2011

Mukopolysacharidóza je onemocně-
ní, které se objevuje ve všech zemích 
světa. Od Peru přes Kanadu, Island, 
Švýcarsko až po Japonsko – tam všu-
de žijí rodiny nemocných dětí. Přibliž-
ně jednou za dva roky se koná světový 
kongres národních organizací MPS. 
V roce 2011 se konal na Tchaj-wanu. 
Společnost pro MPS a Jan Michalík 
byli na jednání též pozváni. Z důvodů 
péče o dceru Peťku však taková dlou-
há cesta nebyla možná. Na kongre-
sech jsou prezentovány nejnovější po-
znatky lékařského výzkumu, výsledky 
studií prvních léků atd. Je i prostor 
pro výměnu rodičovských zkušeností. 
Zatím poslední setkání se uskutečnilo 
v srpnu 2014 v brazilském Sao Pau-
lu, příští v roce 2016 se uskuteční „za 
humny“ v Německu.
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Díky spolupráci se sdružením Život dětem byly pořízeny pomůcky pro děti  v celkové výši téměř 700 tisíc korun. 
Leták, který toto sdružení „vyrobilo“ pro podporu dětí s MPS. Uveřejněn byl na webu sdružení www.zivotdetem.cz

Z KORESPONDENCE

2011
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ROK „POVÝŠENÍ“
VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍ,
ÚSPĚŠNÝCH SETKÁNÍ,
ALE I SMUTEČNÍCH OZNÁMENÍ

2012
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V ÚNORU
se Společnost pro MPS stává jednou ze zakládajících 

členských organizací České asociace pro vzácná 
onemocnění. Organizace si klade za cíl působit 

jako zastřešující platforma pro tyto nemoci. 6. BŘEZEN
je dnem velkého smutku. 
Ve věku 14 let zemřel Štěpánek Šerý.

7.–10. ČERVNA
se koná neformální setkání rodin v hotelu Sport 
v Hrotovicích.

V ČERVNU
uveřejňují Jiří Zeman, Jan Michalík a kol. 

odborný článek v časopise Česko-slovenská pediatrie. 
Text přináší výsledky výzkumu kvality života osob 

pečujících o člena rodiny se vzácným onemocněním, 
na němž se podílela Společnost pro MPS.

4.–10. ŘÍJNA
se děti, rodiče a desítky asistentů potkávají

na XVIII. národním setkání v pražském hotelu 
Olšanka.

V ROCE 2012
úspěšně pokračuje projekt Speciální vzdělávací 
potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními. 
Od jara do podzimu se koná několik vzdělávacích 
kurzů a workshopů.

2012

29. SRPNA
vláda schvaluje Národní akční plán pro vzácná 

onemocnění na léta 2012–2014. 
Mezi hlavní úkoly řadí například zlepšení 
informovanosti o VO, zlepšení screeningu

a diagnostiky, ale i dostupnosti a kvality péče
pro pacienty se vzácným onemocněním.

◄  Nač hledat Radegasta v Rožnově, když je všechno v Praze

BĚHEM ROKU
se zejména díky podpoře sdružení Život dětem
a dalším donátorům daří  zajistit pro děti pomůcky 
za více než milion korun. Na seznamu věcí jsou 
například antidekubitní matrace, polohovací křeslo, 
elektronický bidet, elektrická odsávačka a čistička 
vzduchu, zdravotní kočárky nebo rehabilitační 
šlapací kolo.

10. PROSINCE
přichází další smutná zpráva. 

Zemřela Monička Nosková. Bylo jí 22 let.
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Byl krásný podzimní večer. Poté, co jsem uložila syna 
Erika spát, se začalo ozývat miminko. Už chtělo 

na svět. Po večerním nemocničním trápení se mi naro-
dila ve 22:30 vytoužená krásná holčička – Karolínka. Byla 
úžasné, veselé miminko, spokojené ve společnosti svých 
nejoblíbenějších a nejbližších. Měli jsme z ní obrovskou 
radost. V prvním roce už neměla pleny ani na spaní. Byla 
to legrace. Jednou večer mi na hlavě přistála plena a od té 
doby ji prostě nechtěla. Jak rostla, byla s ní velká zábava, 
milovala návštěvy zoo, hlavně opice a také nejrůznější 
výlety – prostě zlatíčko.

Kájka byla v kolektivu oblíbená 
a ráda si hrála s kamarády
Rostla jako z vody, začala chodit do školky, kde měla 
spoustu kamarádů. Jen ta její řeč vázla. Začala chodit 
na logopedii. Špatně vyslovovala a mluvila jen v krátkých 
větách. Paní logopedka s ní usilovně pracovala, ale bohu-
žel snaha byla marná. Ve čtyřech letech jsme zpozorovali 
změny. Kája začala být živější, dá se říct hyperaktivní. 
Ve školce si s ní nevěděli rady, a proto přestoupila do spe-
ciální školky. To měla asi čtyři a půl roku. V kolektivu byla 
oblíbená, měla pořád kamarády a ráda si hrála. 

Dostala svoji vlastní logopedku a ta si mě po dvou měsí-
cích usilovné práce s Kájou pozvala k sobě. Povídaly jsme 
si o Káje a doslova mi řekla: ,,Kája má oči daleko od sebe 
a je jiná než ostatní děti (taky většinou s nějakým posti-

žením), prostě se něčím liší.“ Nedalo mi to. Zašli jsme 
s Kájou k lékaři a ten nás odeslal na genetické vyšetření 
do Ostravy. V té době jsem byla těhotná, na svět mělo 
přijít mé třetí dítě. Netrpělivě jsme čekali na výsledky, až 
zazvonil telefon. Zaznělo v něm: ,,Dobrý den, výsledky 
nevyšly moc příznivě, máme podezření na mukopolysa-
charidózu. Pro podrobnější genetické vyšetření budete 
muset do Prahy.“ Hned jsem hledala na internetu, o co 
se jedná, a nevěřila jsem vůbec tomu, že zrovna mé dítě – 
moje Karolínka – by mělo být takto nemocné. Co dál? Jeli 
jsme tedy do Prahy, a začal kolotoč vyšetření. Bohužel se 
diagnóza potvrdila. Karolínka má MPS typu III B. Byla to 
náročná doba fyzicky i psychicky. Museli jsme podstoupit 
celkové vyšetření a já těhotná jsem to se svými rozbou-
řenými hormony brala těžce. A malý Erik byl z toho taky 
velmi nešťastný. Ale život šel dál.

Nemohla jsem s ní ani na procházku,
měla jsem strach, že někomu ublíží
Do pěti let byla Karolínka normální dítě, jen trochu živěj-
ší. Milovala Vánoce a strašně ráda stříhala a vystřihovala. 
Prostě jsme dělali všechny činnosti, které jako rodina 
děláte se svými dětmi, ale pak nastal zlom. Její vývoj šel 
místo kupředu zpět. Když měla Karolínka sedm let, začala 
navštěvovat speciální školu v Ostravě. A dostala svoji 
celodenní asistentku. U všeho vydržela tak tři minuty, 
byla nesoustředěná, do všeho kousala, všem brala věci 
a házela je kolem sebe. 

KAROLÍNKA JE SLUNCEM MÉHO ŽIVOTA
Karolínka Danisová (MPS III B)

PŘÍBĚH RODINY DUCHOVNÝCH

◄ Kájce to na fotce moc sluší
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V sedmi a půl letech začala opět nosit pleny. Nastoupila 
u ní agresivita, všem kolem sebe ubližovala. Bylo to s ní 
opravdu náročné. Nemohla jsem s ní ani na procházku, 
neustále utíkala a bála jsem se, ať neublíží lidem kolem, 
a hlavně dětem. 

V Praze jsem se dozvěděla o Společnosti pro MPS. V Ká-
jiných sedmi letech jsme navštívili jejich setkání. Tam 
jsme se sblížili s rodinami, které mají děti se stejným nebo 
podobným postižením. Všichni jsme intenzivně komu-
nikovali, vyměňovali si poznatky. Byla to velmi příjemná 
zkušenost a od té doby jezdíme na každé setkání a velice 
se na něj těšíme. Také jsem díky mamince, se kterou jsem 
se zde seznámila, požádala o kočár pro Káju a teď s ní 
můžu ven v klidu a beze strachu, že by mi utíkala nebo 
by někomu ublížila. 

Nemoc postupuje a dcerka se stává agresivnější
Mezi devátým až desátým rokem její agresivita vrcholila. 
Celá rodina tím trpěla, nedala se zvládnout, a už jsme 
nevěděli, co s ní. Začala špatně jíst, byly problémy s po-
lykáním. Měla jsem obavy, že se udusí jídlem. Byla jsem 
vyčerpaná a po domluvě s lékařem a psychologem byla 
Kája odeslaná do dětské psychiatrické nemocnice v Opa-
řanech. První terapie (podstoupila tři) jí nijak nepomohla. 

Po dvou měsících se vrátila domů. Paní doktorka jí dala 
nějaké léky, ale ty nezabíraly. Museli jsme doma zabez-
pečit všechny skříně, ať se Kájka nedostane k věcem, 
kterými by se mohla poranit. Potřebovala už neustálý 
dohled a dopomoc. Při jídle, hygieně, zkrátka při všem. 
Po půl roce se ale musela vrátit zpět. Druhá terapie 
zabrala asi na měsíc. Kája se zklidnila a bylo fajn. 

1

2

3
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1. Kája v 6 letech na dovolené
2. Karolínka si ráda skládá puzzle
3. Veselá procházka po novojičínském náměstí
4. Pohoda s mladším bráškou v peřinách
5. Kája dělá blbiny se starším bráchou

Postupně se ale její hyperaktivita i agrese vracela, to bylo 
asi po třech měsících. Měla hrozné nervové záchvaty, 
otřesné záchvaty neutichajícího křiku, byla zlá, do vše-
ho kopala. To bylo hrozné období. Byli jsme z toho celá 
rodina psychicky i fyzicky vyčerpaní. Ale jak se říká, čas 
všechno vyléčí a i Karolínka se začala zklidňovat. I když 
je stále hyperaktivní, už to nemá takovou intenzitu jako 
dříve, agrese ji přešla a je mnohem klidnější. Hůře cho-
dí, nosí ortopedické boty a na dlouhých vycházkách se 
rychle unaví.

Celá rodina má ke Kájce pěkný vztah.
I když to není lehké
Teď je Karolínka potřetí v Opařanech, protože se mírně 
zhoršila. Určitě se brzy vrátí, ale i přesto, že vím, že je to 
pro její dobro a také celé mojí rodiny, která si odpočine 
a vydechne, mám výčitky svědomí, že se o ni nestarám, 
že je v Opařanech. A když je Kája doma, mám zase výčit-
ky, že nedávám dostatek péče zbytku rodiny. Je to těžké 
a musím se s tím den co den v sobě rvát. Celá rodina 
chápe, že tu péči Kájka potřebuje, a moc mi pomáhá. Má 
k ní i přes její nálady a občasné stavy velmi pěkný vztah. 
Doufejme tedy, že ji dobrá nálada, kterou teď mívá, zů-
stane, nemoc nebude tak rychle postupovat, bude klidná 
a my si s ní užijeme ještě nějakou tu legraci. 

Růžena Duchovná

4 5
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Co se vám vybaví, když se řekne mukopolysacharidóza?
Mukopolysacharidóza je pro mne vzácné genetické one-
mocnění, které postupně mění dětské tělíčko, následně 
dospělé tělo i mysl. Nemoc, která se objevuje nečekaně 
a mění lidské osudy. Na tomto onemocnění je nejhorší 
fakt, že v průběhu života se nemoc postupně zhoršuje 
a návrat do lehčího, předchozího stadia již možný není. 
Pro rodiče toto onemocnění obnáší především obětavou 
péči 24 hodin denně, tzn. neustálé nasazení, které by 
nepřipraveného člověka pravděpodobně úplně vyčerpalo 
už po několika dnech.

Jaký byl první projekt Života dětem, 
který pomohl Společnosti pro MPS? 
V prosinci 2011 jsme uspořádali první benefi ční projekt 
Srdce pro děti. Televize Prima pořad přenášela v přímém 
přenosu a jeho výtěžek byl určen na pomoc vážně nemoc-
ným dětem v domácí péči svých rodičů. Zaměřili jsme se 
na děti s dětskou mozkovou obrnou, autismem, spinální 
svalovou atrofi í a dystrofi í, s onkologickým onemocně-
ním, kombinovaným onemocněním. Také na pacienty se 
syndromem krátkého střeva, i s nemocí EB, tzv. „motý-
lích křídel“, a současně na děti s mukopolysacharidózou. 
Byli jsme přesvědčeni, že i ony a jejich rodiče si zaslouží 

větší pozornost, podporu a pomoc. Naším přáním bylo 
a samozřejmě stále je, abychom dětem i osobám starším 
18 let zpříjemnili a ulehčili jejich mnohdy velmi bolestný 
život. Těší nás a máme obrovskou radost, že se nám do-
posud podařilo obdarovat rodiny s MPS částkou v celkové 
výši 3 333 458,40 Kč.

Setkala jste se s některými rodinami osobně?
S rodinami jsem měla možnost osobně se setkat v roce 
2011 v Praze v hotelu Olšanka. Toto setkání bylo pro mne 
velmi příjemné a přínosné pro nadcházející spolupráci. 
Před ním jsem měla o této zákeřné nemoci informace 
pouze z internetu a z nejrůznějších článků. Proto jsem 
ráda přijala osobní pozvání, abych se o dětech, rodinách 
a celkové problematice dozvěděla více. Přímý kontakt 
s rodinami byl pro mne velice vzácný. Dozvěděla jsem se 
konkrétní problémy rodičů, s čím vším se musí každo-
denně potýkat, co je pro ně a jejich děti důležitější. A jaká 
pomoc je nejdůležitější. 

Velmi krásný proslov měl pan doc. Jan Michalík, který 
k rodinám promlouval o možnosti nových pomůcek, 
o novinkách v léčbě. Bylo to pro mě přínosné setkání, ze 
kterého jsem odcházela plná energie udělat maximum 

ROZHOVOR S ANNOU STRNADOVOU
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NELEHKÉ OSUDY MI NEPŘINÁŠEJÍ SMUTEK, 
ALE NAOPAK MĚ MOTIVUJÍ K DALŠÍ POMOCI

Anna Strnadová pomáhá nemocným dětem a jejich rodinám už čtrnáct let. A pořád se stejným nasaze-
ním a neuvěřitelně otevřeným srdcem. I když se skoro každý den setkává s lidským trápením, dokáže 

ostatní povzbudit a vytrvale jít za svým cílem. Předsedkyně správní rady o. p. s. Život dětem už se svými 
kolegy pomohla Společnosti pro MPS částkou přes tři miliony korun. A jejich pomoc zdaleka neskončila.
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pro to, abychom každý rok Společnosti pro mukopoly-
sacharidosu pomohli s nákupem zdravotních pomůcek, 
zajištěním ozdravných pobytů a všeho potřebného.

Vzpomenete si na zážitek s některým malým pacientem, 
který vám utkvěl v paměti? 
V letech 2011 a 2012 jsem se osobně setkala s Lukáškem 
Fliegerem a jeho rodinou, kterým jsme pomáhali. Lu-
kášek je roztomilý, nyní již desetiletý chlapec, kterému 
byla diagnostikována mukopolysacharidóza nejnižšího 
stupně, přesto se však potýkal s celou řadou zdravotních 
problémů. Chlapec měl oslabenou imunitu, vypadávaly 
mu prsty z kloubů na rukou, byl velmi hyperaktivní a pro 
celou rodinu byla péče o něj velmi náročná. Rodině jsme 
uhradili přebudování starého domku na bezbariérový 
s ohledem na prognózy nemoci a Lukáškovi jsme se sna-
žili zajistit především hezké zážitky, které mu zůstanou 
v paměti.

Denně se potkáváte s lidským trápením. Jak tyto chvíle 
zvládáte a jak se ,,dobíjíte“? Co vám dává sílu neustále 
dětem pomáhat? 
Život dětem jsem spoluzakládala před čtrnácti lety. 
Z práce pro Českou televizi a z oblasti reklamy jsem se 
postupně přesunula pouze do sféry charitativní, která 
je mi daleko bližší a považuji ji za mé životní poslání. 
S radostí a láskou organizuji společně s dalšími skvělými 
lidmi nejrůznější projekty počínaje drobnějšími akce-
mi, ke kterým patří fi remní projekty, dražby, sbírky, až 
po rozsáhlé přímé přenosy ve spolupráci s TV Prima, 
které pomáhají vážně nemocným dětem po celé České 
republice včetně dětí s mukopolysacharidózou. Jedná se 
o krásnou práci a mne nesmírně těší, že pomoc druhým 
je součástí mé životní cesty. 

Každým dnem se setkávám s nelehkými osudy, které mi 
však na duši nepřinášejí smutek, ale naopak mě velmi 
motivují k tomu, abychom pro děti a od loňského roku již 

i dospělé získali co nejvíce fi nančních prostředků a při-
spěli tak alespoň částečně ke zlepšení jejich bolestného 
života.  

Nejkrásnější pocit a obrovská motivace do další práce 
je pro mne, když mají rodiče nemocných dětí radost 
z poskytnuté pomoci. Přes veškeré trápení si najdou 
čas a srdečně nám i dárcům poděkují, zašlou fotografi e, 
napíšou o pokrocích svých dětí a jsou šťastní a vděční 
i za sebemenší pomoc, milé slovo a laskavý přístup. O ten 
se od začátku v naší společnosti snažíme. Nepotřebuji se 
„dobíjet“. „Dobíjením“ je pro mě radost rodičů a jejich 
dětí a největší radost, když se zdravotní stav dětí také 
díky našemu přispění zlepší. 

Podařilo se vám navázat řadu kontaktů s významnými 
osobnostmi společenského života. Bylo to těžké? Jak se 
vám daří je oslovovat?  
Naši činnost stabilně ročně podporuje téměř 50 význam-
ných umělců, herců a dalších osobností v čele s panem 
Karlem Gottem. Jejich důvěru a přízeň jsme si získali 
především díky našim referencím a konkrétní doloži-

Anna Strnadová, předsedkyně správní rady o. p. s. Život dětem

ROZHOVOR S ANNOU STRNADOVOU
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telnou pomocí. Dále díky hezkým projektům, ke kte-
rým přistupujeme a které připravujeme a organizujeme 
s radostí, láskou a od srdce. Po skončení našich projektů 
umělcům zasíláme děkovné certifi káty a informujeme 
je, jak jsme také díky jejich přičinění nemocným dětem 
pomohli. Velmi nás těší, že nás významné osobnosti 
podporují rády a opakovaně. Z jejich strany je to pro 
nás obrovská pomoc, za kterou jsme nesmírně vděční 
a vážíme si jí.

Lidem nedáváte peníze, ale nakupujete prostředky sami. 
Z jakého důvodu?
Z převážné části neposkytujeme fi nanční dary přímo, 
ale jednotlivé zdravotní pomůcky, přístroje, ozdravné 
a rehabilitační pobyty hradíme napřímo dodavatelům 
a následně je rodinám darujeme na základě darovacích 
smluv. Ve výjimečných případech poskytujeme i fi nanč-
ní dary, jedná se především o dofi nancování některých 
pomůcek, které jsou částečně hrazeny pojišťovnami. 
Snažíme se s fi nančními prostředky dobře hospodařit, 
získat od dodavatelských společností výhodnější ceny 
a pomoci co nejvíce dětem. 

Vaše sdružení má mnoho projektů, 
můžete přiblížit některé z nich?
K naším dlouholetým a velmi oblíbeným patří sbírkové 
projekty, kterým se věnujeme od samého počátku našeho 
založení a jsou prezentovány jako „Srdíčkové dny“. Akce 
probíhá třikrát ročně – na jaře, na podzim a v zimě. Poka-
ždé v sobě skýtá překvapení pro lidi, kteří jsou na ulicích 
oslovováni studenty středních škol. 

V březnu loňského roku jsme zahájili celonárodní projekt 
s názvem „Troška navíc na pomoc stačí“ aneb i malými 
činy jdou dělat velké skutky. Laskavým patronem a tvá-
ří projektu je vážený člověk pan Zdeněk Troška. Jeho 
důvěra a otevřené srdce k pomoci druhým nám udělaly 
velkou radost. Princip je jednoduchý, laskaví lidé – zá-
kazníci nejrůznějších kamenných i internetových obcho-
dů, restaurací, ale také kadeřnických salonů, cestovních 
kanceláří mají možnost troškou navíc (1 korunou, 2 ko-
runami) přidanou ke svému nákupu, vážně nemocným 
dětem pomoci. 

Doposud naše o. p.  s. Život dětem pomohla částkou 
ve výši 139 067 424Kč, za kterou jsme zakoupili přístroje 
do nemocnic, ale také zdravotní pomůcky, léky, hračky, 
ozdravné a rehabilitační pobyty.

Co byste popřála Společnosti pro MPS do dalších let?
Jediným přáním rodičů vážně nemocných dětí je, aby se 
jejich děti vyléčily, přestaly se trápit, mohly se radovat, 
hrát si, chodit do školy a také zlobit jako zdravé děti. To 
je samozřejmě i naším největším přáním. 

Společnosti pro MPS z celého srdce přeji mnoho laska-
vých dárců a podporovatelů a hlavně hodně sil v boji se 
zákeřnou mukopolysacharidózou. Aby medicína a vý-
zkum natolik pokročily kupředu, že se podaří vynalézt 
lék, který by děti a dospělé vyléčil.

ROZHOVOR S ANNOU STRNADOVOU
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1. Zápis práce s cílovou skupinou patřil mezi povinné součásti vedení projektu
2. Další z povinných součástí dokumentace – záznam o uskutečněné výuce
3. Pozvánka na odborný workshop, který Společnost pro MPS pořádala ve Velkém Meziříčí
4. Titulní list monitorovací zprávy, kterou Společnost pro MPS každých šest měsíců posílala k vyjádření a schválení na MŠMT

O vzdělávací kurz pro pedagogické pracovníky v Hrotovicích byl velký zájem
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Moje milovaná Moničko,

je to už dlouhých 19 měsíců, co jsi mi odešla nahoru 
do nebe. Moc mi chybíš a strašně se mi po Tobě stýská.
Musí mi stačit fotky, videa a vzpomínky…, ale to je hrozně 
málo!!! Tak ráda bych Tě pohladila po Tvých vláskách, 
objala, přivinula k sobě a zulíbala po tváři. Ale nic z toho 
není možné.

Urničku mám doma a vím, že ji nikdy nedám pryč, ales-
poň tak budeš s námi a nebudeš nikde samotná.

Odpusť mi, holčičko moje, nejsem vůbec statečná a silná, 
jak si mnoho lidí myslí. Hluboko v mém nitru je zoufal-
ství, smutek a velká bolest.

Ano, vím, Moničko, že jsi byla těžce nemocná. Pořád jsem 
však věřila, že se stane nějaký zázrak. Tak jako tehdy, 
když Ti bylo 15 let a dostala jsi těžký zápal plic. Dlouho 
nemohli přijít na to, co Ti je, protože to bylo poslechově 
nerozpoznatelné. Až rentgen v tom udělal jasno. To už 
se Ti ale vytvořily výpotky. Opavská nemocnice, nakonec 
fakultní v Ostravě. Bylo mi řečeno, že jediná možnost  
je operace. Velice náročná a následně nutná spolupráce 
pacienta, což bys nedokázala. Na otázku, kolik procent 
dávají operaci a kolik procent, když odmítnu a budeš brát 
dál antibiotika plus zkusíme alternativní léčbu, mi bylo 
sděleno, že obě možnosti odhadují na dvacet procent. 

Bylo to moje nejtěžší rozhodování v životě, ale s odstu-
pem času vím, že jsem se rozhodla správně. Prodloužila 
jsem Ti život o několik let.
 
Nikdy nezapomenu na Tvé rozloučení
Musela jsem sbalit naše věci, abychom uvolnily pokoj, 
a tehdy jsem si uvědomila, že když bude operace v pátek, 
už tu v sobotu nemusíš být. Když zkusíme léky a alter-
nativní léčbu, máme šanci, máme naději. A to rozhodlo. 
Přes nesouhlas paní docentky a operatéra jsem operaci 
odmítla, poté nás propustili domů. S doporučením, ať 
si vše ještě rozmyslím a zvážím. Vybaveny třemi druhy 
antibiotik a stále s vysokou sedimentací 100. Okamžitě 
jsme jeli k bylinkáři a léčiteli na Vysočinu. Po měsíci pra-
videlného užívání čajů byla sedimentace 50 a po dalším 
měsíci 8! Paní docentka na kontrole řekla, že je to zázrak. 
Nemohla tomu uvěřit. Zmizely i výpotky.

Bohužel ten zázrak se již nekonal v prosinci roku 2012. 
V Tvém zesláblém tělíčku se usídlila nějaká hnusná bak-
terie, na kterou Ti předepsali silná antibiotika, po nichž 
jsi dostala tři epileptické záchvaty za sebou a nakonec 
musela přijet  i záchranka. Odvezli Tě do nemocnice, ale 
večer nás pustili domů. Od té doby se Ti vedlo stále hůř 
a hůř. Já jsem už tušila, že je zle. Chodili k nám domů, 
dávali Ti výživu, neustále píchali injekce… Byla jsi hodně 
statečná, tolik jsi vytrpěla. A mě strašně bolelo, jak se 
trápíš.

AŽ SE SEJDEME TAM NAHOŘE, UŽ TĚ NEPUSTÍM
Dopis pro Moničku Noskovou (MPS III)

PŘÍBĚH RODINY NOSKOVÝCH
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◄ Monička na dovolené v jižních Čechách 
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Neustále jsme byli s Tebou, nenechali jsme Tě ani chvíli 
samotnou. Zrovna u Tebe byla babička, když jsem slyšela, 
jak mě najednou „voláš“. Mluvit jsi už neuměla, jen jsi 
vydala tenoučký hlásek. Přiběhla jsem za Tebou, vzala 
Tvou hlavu do svých dlaní a říkala: „Moničko, Moničko, 
Ty mě voláš? Co je? Co se stalo? Papej, holčičko, ať se 
mi uzdravíš.“ Dala jsem Ti pusu, objala Tě a přivinula 
k sobě. A Ty, Moničko, ses mi dívala přímo do očí. Stále 
ses na mě usmívala. Rychle jsem volala Tvou nejmladší 
sestru Sanďu a říkala jí, ať se podívá, že se na mne po-
řád díváš a usmíváš se. To jsi už dlouho neuměla. Nikdy 
nezapomenu na Tvůj pronikavý, hluboký  pohled do očí 
a několik krásných úsměvů, kterými ses se mnou loučila. 
Mockrát Ti za to děkuji, budu to mít po zbytek života 
stále před sebou.
 
Najednou obrovské ticho. Nesnesitelný klid
Dva dny nato, 10. prosince 2012, v 10 hodin a 10 minut, 
jsi mi doma, v mé náruči vydechla naposledy. Vždycky 
nám říkali, že jsme jako jedno tělo, jedna duše. A Ty jsi 
mi odešla. Najednou jsem tady zůstala sama bez Tebe. 
Nechápala jsem, jak je možné, že slunce svítí, lidé chodí 
na procházky, baví se a smějí, ptáci létají a Ty tu nejsi. Pro 
mě se zastavil život. Najednou obrovské ticho.

Po letech každodenní 24hodinové péče a neustálém ko-
lotoči – nesnesitelný klid. Můj rozum mi říkal, že už Tě 
konečně nic netrápí a nebolí, ale moje srdce začalo krvá-
cet, jako by mi ho někdo vyrval z těla. V ten den polovina 
mne odešla s Tebou, druhá polovina se snaží tu velkou 
bolest a ztrátu nějak přežít. Mám štěstí, že mám velkou 
oporu ve svých nejbližších. Někdo mne obejme, pohladí, 
někdo zase vyslechne, promluví si se mnou…
 
Tři dcery mám na zemi a Tebe v nebi
Moničko, musím Ti také napsat, že jsi tetičkou od dvou 
roztomilých chlapečků. Iva má ročního Nikolaska a Petra 
šestiměsíčního Christiánka.

To nejcennější, co na světě mám, jsou mé čtyři dcery 
Peťka, Ivka, Sanďa a Ty, Moničko. Tři mám tady na po-
zemském světě a Tebe nahoře v nebi. 

První rok po ztrátě jsem měla úplně šílené záchvaty plá-
če, stavy zoufalství, beznaděje. Měla jsem pocit, že se 
musím zbláznit, že se to prostě nedá vydržet. Když už 
bylo nejhůř, šla jsem a vzala jsem si neurol. Potom se 
vše aspoň na chvíli uklidnilo… Než přišel další záchvat 
zoufalství a bolestí.

1. Se sestrou Peťkou na kolotoči 
2. Monička jako princezna 
3 Monička (vpravo) se raduje
 z narození nejmladší sestry Sandry
4. Noskovi na jednom ze setkání MPS

1 2

3 4

5. Monička moc ráda jezdila na kole
6. Monička na setkání v roce 2006
7. Maminka se svou milovanou holčičkou 
8. Narozeninový dort-ovečka od sestry Ivušky

PŘÍBĚH RODINY NOSKOVÝCH
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Nyní, po roce a půl, již nemám tyto stavy tak často, mám 
více klidnějších dní. Ale potom to přijde. Sice s delším od-
stupem, ale o to s větší intenzitou. Ale to už se snažím 
zvládnout sama. Někam se zavřu, schovám, vybrečím se 
a na nějaký čas zase můžu normálně fungovat. Než mi 
něco nebo někdo Tebe, Moničko, připomene. To jsem 
zpátky na dně. Je to, jako bych seděla na kyvadle hodin. 
Chvíli jsem nahoře, pak spadnu dolů. Stále dokola. Vím, 
že už to tak bude do konce mého života.

Nedávno jsem četla, že každý člověk je tu sám za sebe 
a svou bolest si musí nést sám i sám se s ní vyrovnávat. 
Nejbližší mě můžou podpořit, pohladit po duši, abych to 
trápení mohla unést, když se mi už podlamují kolena. Ale 
bojovat s tím musím sama. 

Přišla jsem na to, že mi pomáhá  když popírám realitu, 
namlouvám si, že Ty, Moničko, jsi někde pryč. Třeba 
ve škole, odkud za chvíli přijdeš. To mi vydrží nějakou 
dobu, než si uvědomím krutou realitu…

Moničko, představ si, že můžeš být na mě i trochu pyšná. 
Dokázala jsem jet na setkání MPS. Jezdívaly jsme spolu 
14 let. Nyní jsem byla poprvé bez Tebe. Věděla jsem, že 

to bude pro mne těžké. Ale přivítali nás tam úžasně, cí-
tila jsem tam hodně lásky, bylo hodně objetí, poplakali 
jsme si, popovídali. Nabilo mě to energií. Byli tam téměř 
všichni. Ti, co se starají o děti, i ti, co jim děti už odešly.
Nedávno se mi dostala do rukou kniha, na jejíž zadní 
straně bylo napsáno:
   Narodila se postižená.

  Poskytla lidem kolem sebe
  příležitost k lásce a péči.
  Odcházela moudrá a vyzrálá
  za svým andělem.                 

 
Moničko, také jsem četla, že bych Tě měla pustit za svět-
lem, ale promiň, nedokážu to. Já žiju tady a teď tento 
život. Ty jsi byla jeho součástí a v mém srdci máš stále 
své místo. Přeji si, aby ses vrátila, abys tady se mnou byla.

Pro mne jsi byla ta nejkrásnější a nejúžasnější holčička. 
Děkuji, že jsem mohla být Tvojí maminkou, že jsem se 
mohla s nesmírnou láskou o Tebe starat. Věřím, že se 
jednou sejdeme tam nahoře. Potom Tě konečně obejmu 
a už nepustím. Budeme navždy spolu. Holčičko moje, 
moc a moc Tě miluju. 

Tvoje maminka

6 7 8
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XVIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ V HOTELU OLŠANKA V PRAZE A NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ V HROTOVICÍCH

2012

V PRAZE JE BLAZE
A V HROTOVICÍCH 

TO MÁME TAKY MOC RÁDI
1. Nikdy nesmíme vynechat zoo – vždycky nás tam vezme Honza Pánek.
 Výjimkou nebyla ani pražská zoo v Troji.
2. Výstava veteránů v Dalešickém pivovaru (Barča a Honza)
3. Asistentky Léňa a Háňa s Filípkem vyráží na procházku
4. Babička s Jirkou Štolem se snaží vyhrát medaili v bowlingu
5. Tradiční vorvani Phamovi s asistentkami

1
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UDÁLOSTI ROKU

2012

Mezinárodní leták ke Dni vzácných onemocnění na rok 2013.
I jeho prostřednictvím se problematika VO dostávala 

do širšího povědomí veřejnosti.

Společné prohlášení pacientských organizací, 
mezi nimi i Společnosti pro MPS, 
z roku 2012. Poukázalo na témata, 
která je třeba zohlednit při tvorbě národní legislativy. 
Některé body se objevily v Národním akčním plánu 
pro vzácná onemocnění, 
který v srpnu 2012 schválila česká vláda.
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ROK MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY,
VÝZNAMNÉHO SPONZORA
A DALŠÍHO POŘADU V TELEVIZI

2013
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31. BŘEZNA
ofi ciálně končí projekt Speciální vzdělávací potřeby 

u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. 
Do konce května musí Společnost pro MPS 

vypracovat závěrečnou zprávu. 
Projekt je vyhodnocen jako úspěšný.

18. DUBNA
přichází zpráva ze série nejsmutnějších.
Ve věku 31 let zemřel Péťa Král.

14.–16. KVĚTNA
se na pražském Jungmannově náměstí koná 
mezinárodní putovní výstava fotografi í nazvaná 
Zaměřeno na Hunterův syndrom 
(Hunter in Focus). 
Pořádá ji fi rma Shire – celosvětový výrobce 
a distributor léku pro MPS II. 
Jeden z panelů je v každé zemi vždy věnován 
národní společnosti pro MPS – v České republice 
tedy Společnosti pro MPS. 
Kromě předsedy Jana Michalíka Společnost 
na výstavě reprezentuje „léčený“ Pepa Mlynár.

20. DUBNA
vysílá Česká televize v pravidelném cyklu TEP24 

pořad věnovaný tématu mukopolysacharidóz. 
Pořad se značně liší od medailonků bulvárních

televizí. Ukazuje nemoc, složitost péče 
i možné (někdy jen možné) formy léčby. 

Kamera zachytila životy rodin 
Romana Stonawského, Olivera Juchelky, 

Nikolky Niesytové a Lukáška Fliegera.

ROK 2013
je dalším rokem obrovské podpory sdružení 
Život dětem. Za částku přesahující 
půl milionu korun Společnost stejně jako 
v roce 2012 nakupuje pomůcky pro děti.

2013

13.–16. ČERVNA
tráví dvacet rodin víkend na XIX. národním setkání 

v hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou. 
Rodiče a děti mají na jednom místě k dispozici 

relaxační centrum s bazénem, masážemi
a solnou jeskyní, v okolí hotelu jsou tenisové kurty, 

bowlingové centrum, golfové hřiště, a dokonce
i sportovní střelnice. V programu setkání 

nechybí tradiční turnaj v bowlingu.

◄  Honzík Priehoda s maminkou
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Příběh mého Honzíka se začal psát 8. února 2007. Naro-
dil se v termínu, vážil 3 700 gramů a měřil 51 centime-

trů. Jeho vývoj byl v pořádku. Chodil ve třinácti měsících 
a byl živější dítě. Takový malý „neposeda“. Do jeho tří let 
jsem si ničeho odlišného ve fyzickém a psychickém vývoji 
nevšimla. Trochu zaostával v řeči, ale každý mi říkal, je 
to kluk, ti bývají pomalejší. Jinak to byl zdravý klučina. 
V únoru 2010, kdy byly Honzíkovi tři roky, začal chodit 
do školky. Ještě než tam nastoupil, ptala jsem se dětské 
doktorky, jestli není něco špatně s jeho řečí. Odpověděla, 
že se ve školce rozmluví. Mateřskou školu přijal velice 
dobře, ale byl často nemocný.

První záchvat a kolotoč vyšetření
V březnu 2010 po jednom onemocnění dostal doma svůj 
první epileptický záchvat. Bylo to něco strašného. My-
slela jsem si, že mi umře. Zůstal nehybně ležet na zemi, 
po zvednutí byl celý napjatý. Když jsem ho držela v náru-
čí, měl křeč v pravé ruce, oči v sloup a nereagoval. Zavo-
lala jsem manžela, který si ho vzal, já volala záchranku. 
Vtom Honzík začal i modrat. Manžel ho zkusil bouch-
nout do zad, z Honzíka vypadl kousek jídla od snídaně, 
a vtom se probral. Záchranka nás odvezla do nemocnice, 
kde nás přijali pro podezření na epilepsii. Poté se každý 

doktor chodil ptát, co se stalo, a lékaři dokonce tvrdili, 
že se „jen“ dusil. Ale nechali si nás tam na pozorování.
Honzík odpoledne v nemocniční herně dostal druhý 
záchvat, a už kolem nás běhali. Hned nás vezli na CT 
a vyšetření očního pozadí. Druhý den natočili EEG, kde 
byli generalizované „epi“ aktivity. Potom nás propustili 
domů. Dostali jsme léky, které zabíraly. Měla jsem strach, 
že Honzík s epilepsií nebude moct dál chodit do školky, 
ale nechali si ho tam.

Ve čtyřech letech na úrovni dvouletého dítěte
V květnu 2010 jsem se rozvedla. Na podzim jsme se od-
stěhovali od manžela do pronajatého bytu a na vše zů-
stali sami. Po tři čtvrtě roce od prvního záchvatu dostal 
Honzík opakovaný epileptický záchvat. Dokonce jeden 
i ve školce, ale vše jsme zvládli a Honzík tam mohl dál 
docházet. 

V zimě 2010 ale začal ze strany školky nátlak, že Hon-
zík neumí věci, co jiné děti zvládají, a je hyperaktivní. 
Záchvaty byly dva do měsíce, což bylo docela v pohodě. 
Bývá to i horší… Honzíkovi změnili léčbu. Byl po ní ale 
plačtivější a emočně labilní. I přesto záchvat přišel do 14 
dní a zase nám dali nové léky…

VÍM, ŽE NEMÁME RŮŽOVOU BUDOUCNOST.
DOKUD MÁ ALE HONZÍK Z NĚČEHO RADOST, 

JSEM ŠŤASTNÁ
Honzík Priehoda (neuronální ceroidlipofuscinóza II. typu)

PŘÍBĚH RODINY PRIEHODOVÝCH
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◄ Honzík se psím kamarádem
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V lednu 2011 jsme kvůli značně opožděnému řečové-
mu vývoji začali chodit na logopedii. Taky jsme museli 
do pedagogicko-psychologické poradny kvůli nápadnosti 
ve vývoji v oblasti chování. Honzík oslavil 4. narozeniny. 
Z mnoha různých vyšetření vyplynulo, že je opožděný 
ve vývoji. 

Ve čtyřech letech byl v oblasti mentálního vývoje a mo-
toriky na úrovni asi dvouletého dítěte, v řeči jen patnác-
timěsíčního batolete. „Dominují projevy autistického 
spektra a rysy ADHD,“ psalo se v odborných zprávách.

Po jedné hospitalizaci v nemocnici dostal Honzík do týd-
ne dva epileptické záchvaty. S neuroložkou jsem se do-

mluvila, že chci znát názor jiného lékaře. Proto nás naše 
neuroložka poslala do Thomayerovy nemocnice v Pra-
ze-Krči. Nic nového nám ale neřekli. Jen navýšili léky. 
Během hospitalizace začal Honzík z ničeho nic padat. 
Doktoři nevěděli proč, že snad jsou to epileptické zá-
chvaty. Honzíkovi udělali genetické vyšetření syndromu 
fragilního X-chromosomu. Podle výsledků bylo vše v po-
řádku a byli jsme propuštěni domů. 

Už to nebyl on. Ten můj Honzíček…
Začala jsem hledat speciální školku, protože do normální 
mateřské školy, kterou Honzík navštěvoval, už chodit 
nemohl. V létě 2011 stále častěji padal. Myslela jsem si, 
že jeho pády jsou ovlivněny léky, proto jsme se s neuro-

1

2 3 4
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ložkou vrátily k nižšímu dávkování. I když se množství 
léků snížilo, už to nebyl on. Ten můj Honzíček.

Na podzim 2011 jsem dostala výpověď v práci. Nevěděla 
jsem, jak to všechno zvládneme. Honzík se mezitím ne-
ustále zhoršoval. Vrátili jsme se na noc k plenám. Honzík 
se začal hrozně vztekat, když mu něco nešlo tak, jak by 
chtěl. Možná si uvědomoval své nedostatky. To, co uměl, 
bylo najednou pryč. Sám se už neoblékl ani nenajedl. 
Začal hrozně slinit. To ani jako miminko nedělal.

Měla jsem velkou radost, když se díky návštěvám logo-
pedie zlepšil v řeči. I paní logopedka to viděla a chválila 
nás. Slovní zásoba se mu od května 2011 rozrostla na sto 
slov a začínal používat dvouslovné věty. Bohužel, jak 
se Honzík začal zhoršovat, tak i slova pomalu ubývala. 
Dorozumívá se jako malé dítě skřeky anebo žvatláním. 
Někdy ani nepochopím, co se mi snaží říct.

Den, kdy mi vzali veškerou naději
V listopadu 2011 jsme byli na pravidelné kontrole u neu-
rologa. Naše paní doktorka měla podezření na neurode-
generativní onemocnění, a odeslala nás proto na vyšetře-
ní do nemocnice v Praze-Motole. Jela jsem tam s nadějí, 
že to nebude tak hrozné. Vyšetření mi ale vzalo všechnu 
víru – diagnóza se potvrdila. Psychicky jsem se zhroutila. 
Nevěděla jsem, jak se s tím mám smířit. Co budu dělat? 
Ošetřující doktorka mi vysvětlila, že když Honzíkovi začne 
odumírat bílá kůra mozková, tak může i umřít. Pořád jsem 
si říkala, proč zrovna já? Neprožila jsem si už dost…?

V zimě 2012 Honzík přestal chodit a taky sám jíst. Za-
čala jsem ho krmit jako malé miminko. Plenky má od té 
doby na celý den. V dubnu 2012 jsme jeli na kontrolu 
do Prahy-Motola, kde jsme byli na genetice a na běžných 
vyšetřeních EEG a EMG. Nikdo stále nevěděl, proč se 
vývoj zhoršuje. 

PŘÍBĚH RODINY PRIEHODOVÝCH
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1. Ve dvou měsících uměl všechno, co umět měl
2. V létě Honzík vydržel i hodiny ve vodě. U babičky na zahradě
3. Na třetí narozeniny dostal Honzík dort ve tvaru hodin
4. Sáňkování na Pradědu. Zima 2012
5. Nic neměl Honzík radši než vláčky, a to v jakémkoliv provedení
6. Ve vozíku „kozlíku“, na který přispěla Společnost pro MPS, může Honzík i na výlety na kole
7. S maminkou Ivou na výletě do Zoo na Svatém Kopečku

5 6

7
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Proto nám ošetřující lékařka v  motolské nemocnici 
objednala vyšetření na metabolické poruchy ve VFN 
v Praze, které jsme podstoupili v květnu 2012. O dva mě-
síce později jsem si svázaná strachem jela pro výsledky. 
Pan doktor mi řekl, že jsme s bývalým manželem měli 
špatný gen, který Honzík zdědil, proto je na tom tak 
špatně. Však sama vidím, jak se chová a jak na tom je… 
Když se dívám zpátky do doby, kdy chodil, byl zdravý…, 
mám slzy na krajíčku. Jak se vyrovnat s tím, že je jiný? 
Nikdo vám neporadí. Z výsledků kožní biopsie jsem se 
dozvěděla, že Honzík má vzácnou a zatím neléčitelnou 
nemoc. Má hrozný název – neuronální ceroidlipofus-
cinóza II. typu.

Učím se žít s nemocným dítětem
Dnes je Honzíkovi sedm. Už zhruba rok nevidí. Nedoká-
že se otočit, posadit, natožpak postavit. Sám se nenají, 
nemluví. Jeho vývoj odpovídá devítiměsíčnímu kojenci. 

Ještě před rokem a půl přitom seděl. Před dvěma lety 
aspoň občas řekl „mami“. A před pouhými čtyřmi roky 
to byl zdravý kluk! 

Učím se žít s nemocným dítětem. Potkalo nás to nejhorší, 
co mohlo, a vybralo si to právě Honzíka. Každý mi říká, 
jak jsem silná. Když jsem ale sama, tak brečím a říkám si, 
že to nezvládnu. Ale musím, jsem tu přece pro něj. Nejvíc 
mě potěší, když se na mě podívá a usměje se. Je to moje 
sluníčko a dodává mi energii a sílu bojovat. 

Růžovou budoucnost nemáme, ale snažím se pro Honzí-
ka udělat všechno, co je možné a v mých silách. Vím, že 
žije ve svém světě, ale dokud nějak vnímá, komunikuje 
a má z něčeho radost, tak jsem šťastná.

Iva Priehodová

V únoru 2014 Honzík oslavil sedmé narozeninyPaní fotografk a umí vystihnout pohodový okamžik

PŘÍBĚH RODINY PRIEHODOVÝCH

2013
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Petr Sýkora, spoluzakladatel
nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL, 

chce propojovat lidi, kterým se daří dobře, 
s těmi, kteří potřebují pomoc. 

Mezi ty druhé patří
i malý Honzík Priehoda s maminkou.
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REHABILITAČNÍ TECHNIKY NAUČÍME
I RODIČE NEMOCNÝCH DĚTÍ

Až neuvěřitelně pozitivní vliv na tělesný stav dětí s MPS může mít rehabilitace pod vedením zkušeného 
fyzioterapeuta. Důkazem je Petra Michalíková, které se už rok věnuje Kateřina Neumannová z rehabili-

tačního centra Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Když fyzioterapeutka dostala dnes 
sedmadvacetiletou pacientku odkázanou na lůžko do péče, měla Peťka velké problémy s dýcháním. Dýchala 
mělce, povrchově, měla vysokou dechovou frekvenci a k tomu problémy se zahleněním. Dýchání ji stálo 
hodně sil, proto byla unavená a spavá. „Za tu dobu, co spolu pracujeme, se dýchání zklidnilo. Peťka teď dýchá 
daleko hlubším dechem, pomaleji a celkově je víc spokojená,“ říká Kateřina Neumannová.

ROZHOVOR S FYZIOTERAPEUTKOU KATEŘINOU NEUMANNOVOU

2013

Jak často se s Peťkou vídáte? 
Teď už máme větší intervaly, ze začátku jsme se ale se-
tkávaly každý týden nebo čtrnáct dnů. Později jsem už 
jen po třech týdnech chodila spíš na kontrolu, protože 
jednotlivé techniky jsem naučila maminku i tety, které 
se o Peťku starají ve stacionáři.

Může rehabilitační techniky provádět i laik? 
Ano, není na nich nic složitého, pod vedením je může-
me naučit rodinné příslušníky a všechny, kdo se podílejí 
na péči o nemocného.
 
O jaké techniky konkrétně jde? 
Využíváme například kontaktní dýchání – to je technika, 
kdy buď fyzioterapeut, nebo příbuzný manuálně vede 
dechový pohyb. Peťčina maminka zpočátku říkala, že 
s tím hodně bojuje, protože v té rychlosti dceřina dý-
chání necítí, kdy přesně se nadechuje a kdy vydechuje. 
Vůbec ale nevadí, když se zpočátku pracuje například až 
s každým třetím nebo čtvrtým nádechem. 

Je ovšem celá řada technik, které pracují na refl exním 
ovlivnění dýchání. Uplatňujeme je u pacientů, kteří už 
s námi nemohou aktivně spolupracovat. Využili jsme 
například i stimulaci hrudní zóny z Vojtovy metody re-
fl exní lokomoce. Většina lidí si myslí, že je to terapie pro 
miminka a malé děti, ale dá se využít i u starších, dospě-
lých pacientů. Pečovali jsme také o hrudní koš a měkké 
tkáně. Mamince i tetám ze stacionáře jsem ukázala, jak 
tkáně protahovat, uvolňovat i jak dělat masáž hrudníku. 
Vzhledem k tomu, že Peťka měla problémy s odkašlává-
ním, zařadili jsme do terapie také neinvazivní přístroj 
Cough Assist, který pomáhá udržet dýchací cesty čisté. 

Jak takový „asistent kašle“ funguje? 
Říkám mu vysavač dýchacích cest. Pracuje na principu 
přetlaku a podtlaku. S přetlakem se zabezpečí hlubší ná-
dech, kterého ležící pacient většinou už není schopen. 
Neumí se zhluboka nadechnout, tak jako se nadechneme 
my, když potřebujeme zakašlat. Ve fázi podtlakové přístroj 
„vycucává“ hleny z periferních dýchacích cest, které jsou 

◄  Kateřina Neumannová se věnuje Petře Michalíkové už rok
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v blízkosti plicních 
sklípků, do velkých 
dýchacích cest, ze 
kterých už je může 
pacient sám snáz 
odstranit kašlem. 

Je tento přístroj 
běžně k sehnání? 
Je to přístroj, který 
je v České republice 
už nějakých pár let, 
nicméně mezi léka-
ři se o něm málo ví. 
Minulý rok se nám 

ale podařilo rozšířit o něm více informací – dělali jsme 
přednášky, představovali jsme ho na kongresech a napsali 
o něm články. Přístroj je ofi ciálně schválený pro použití 
v nemocniční i domácí péči.
 
Hradí jej zdravotní pojišťovny, nebo si ho pacienti 
musí platit sami? 
Jsou dvě varianty. První je přímá úhrada pacientem, která 
je v ČR pořád ještě nejčastější. Nicméně byly osloveny 
i pojišťovny, které mohou schválit pronájem tohoto pří-
stroje na výjimečný, takzvaný devítkový kód (pojišťovna 
posoudí, že pacient přístroj potřebuje, a přestože to není 
dané v číselníku, tak schválí pronájem). V nemocniční 
péči se to řeší většinou tak, že nemocnice přístroj zakoupí 
na své náklady a aplikuje jej v rámci péče o hospitalizo-
vaného pacienta.
 
Jsou metody, které používáte, běžné ve všech 
rehabilitačních ambulancích, nebo jsou to novinky, 
které zvládáte vy a několik dalších odborníků? 
Naše metody nejsou žádné novinky, učím je už studenty 
v rámci bakalářského typu studia. Samozřejmě nejsou 
seznámeni se všemi technikami dopodrobna. Snažíme 

se dát studentům základní přehled, aby znali základní 
techniky, které jsou nezbytné. V rámci postgraduální-
ho studia mohou absolvovat odborné kurzy, které tady 
v ČR pořádám buď já, nebo paní docentka Smolíková 
z nemocnice v Praze-Motole. Takže těch fyzioterapeutů, 
kteří tyto metody znají, je určitě více než jen pár jedinců. 

Když rodiče začnou vodit děti na fyzioterapii
už v raném stadiu nemoci, dají se tak oddálit problémy, 
které s sebou nesou pozdější fáze? 
Určitě se takto dá zlepšit kvalita života, eliminovat riziko 
infekcí, tedy to, co děti ohrožuje na životě. Od té doby, 
co pracuji s Peťkou a co jsme jí nastavili Cough Assist, 
neprodělala žádný závažný infekt, který by se musel řešit 
třeba hospitalizací a bronchoskopickým odsáváním hle-
nů. Bronchoskopické odsávání je pro pacienta vždycky 
riziko, je to také stres pro rodinu a nemocného to stojí 
síly, které mu pak chybí v jiných situacích. 

U Peťky bylo zajímavé také to, že když jsem ji dostala 
do péče, začaly se u ní objevovat i poruchy polykání. Ro-
diče plánovali zavedení žaludeční sondy (PEG). Zařadili 
jsme proto do péče i rehabilitaci pro poruchy polykání. 
Pracovali jsme s obličejovou oblastí svalů, které se na po-
lykání podílejí. Protože jsme zároveň pracovali i na dý-
chání, které s polykáním velice úzce souvisí, začala Peťka 
i dobře polykat a žaludeční sonda nebyla zatím potřeba. 
Dodnes zvládá přijímat potravu ústy. 

Na koho se mohou obracet rodiny, které se pro takovou 
rehabilitaci rozhodnou? Kam by měl vést jejich první krok? 
Rehabilitační péči může předepsat ošetřující lékař, a to 
i praktický. Je hrazena ze zdravotního pojištění, takže ro-
diče nic nestojí. Potom se mohou obrátit na ambulantní 
rehabilitaci. Je dobré vyžadovat seznámení s dechovými 
technikami i s technikami pro prevenci poruch polykání. 
Rodiče by se měli snažit říct, co od rehabilitace očekávají. 
Fyzioterapeut by jim měl nabídnout vhodné metody.

Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., 
studovala fyzioterapii 
na Lékařské fakultě
a Fakultě tělesné kultury 
Univerzity Palackého v Olomouci. 
Po ukončení studia zůstala
pracovat jako vyučující 
a fyzioterapeutka v rehabilitač-
ním centru FTK, kde se začala 
věnovat dechové problematice. 
Po doktorandském studiu 
absolvovala kurzy v ČR 
i v zahraničí, stala se členem 
České pneumologické společnosti 
a také Evropské respirační 
společnosti. 
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U příležitosti Světového dne mukopolysacharidóz (MPS 
Day) se od 14. do 26. května 2013 uskutečnila putovní 
fotografi cká výstava nazvaná Zaměřeno na Hunterův 
syndrom (Hunter in Focus). 

Jejím smyslem bylo informovat odbornou i laickou veřej-
nost o tomto vzácném onemocnění, přispět k včasnější 
diagnostice a tím i možné léčbě. 

V PRAZE SE KONALA OPEN-AIR VÝSTAVA
O HUNTEROVĚ SYNDROMU

OPEN-AIR VÝSTAVA V PRAZE

2013

Výstava se uskutečnila v centru Prahy
na Jungmannově náměstí

Výstava představila pacienty různých národností a etnik 
jako jedinečné lidské bytosti, nikoli jako postižené, kteří 
každý den svádí boj s vyčerpávající chorobou. Poprvé 
byly snímky vystaveny v druhé polovině roku 2012 ve 
Spojených státech, v Německu a Polsku. Kromě České 
republiky se expozice v roce 2013 konala také v Maďarsku, 
Rumunsku, Rusku a dalších zemích. Projekt vznikl ve 
spolupráci farmaceutické společnosti Shire a neziskové 
organizace Positive Exposure™.

Hunterův syndrom je vrozené, 
dědičně podmíněné onemocnění (MPS II), 

které patří do skupiny mukopolysacharidóz
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Kam přišel, tam kraloval. Náš druhorozený syn se nikdy 
nevnucoval, a přesto byl středem pozornosti. A to ne 

kvůli své odlišnosti, ale hlavně díky svému pozitivnímu 
naladění, upřímnosti, dobrotě a celkovému charismatu. 
Byl pozorný, zaujatý okolním děním, a když něco pronesl, 
byl vtipný. Péťa byl jednoduše osobnost.

Měl rád veselí, humor a pohodu. Dokázal si „zařídit“ 
(dříve sám, posléze přes nás) téměř nemožné… Miloval 
ženy, dobré jídlo a značkové oblečení. Neunikly mu žádné 
novinky v oblasti aut, mobilních telefonů, televizních 
operátorů, satelitů. Naučil se hbitě ovládat počítač, in-
ternet a hlavně rád rozesílal maily na všechny strany! Stal 
se tak osobitým a neodbytným distributorem různých 
příloh a postřehů ze života…

Měl jednu typickou vlastnost – když si něco umanul, pak 
za tím šel. A to tak neodolatelným způsobem, že se mu 
nedalo nic odmítnout. Vždycky nás elegantně dotlačil, 
kam potřeboval. Takto „získal“ třeba satelit, mobilní te-
lefon, nebo nám dokonce domluvil i auto! My rodiče už 
jsme pak byli jen postaveni před hotovou věc.

Jeden příklad za všechny: Já mám ráda dobrou kávu. Když 
jsem byla nemocná, Péťa chodil a přesvědčoval tatínka 
a Jirku, že by oni – tři Králové – měli udělat mamince 

radost a koupit jí vytoužený kávovar. Moje sestřenice 
s neteří měly tenkrát malý obchůdek s elektrozbožím. 
Když se Péťa dočetl v letáku, že mají v akci onen presovač, 
zavolal jim a kávovar objednal. Platit musel samozřejmě 
tatínek, ale Péťa dal sestřenici ze svého deset korun za to, 
že dárek svátečně zabalila.

Péťa byl součástí žití našeho i našich známých. Nikdo 
jsme jej z ničeho nevylučovali. Jezdil s námi na kole, 
na vodu, lyžovat. Vedli jsme prostě plnohodnotný život 
se spoustou nádherných příběhů.

Jak se z Péti stal 1. tajemník 
a posléze i „pan generální“
Zdravotní problémy jsme řešili od  Péťova narození. 
Mukopolysacharidózu mu diagnostikovali v nemocni-
ci v Praze-Krči už v roce a půl. V nemocnicích jsme si 
pobyli nesčetněkrát, o kontrolách u odborných lékařů 
ani nemluvě.

Přes to všechno jsem se snažila připravit Péťu do školy. 
S manželem jsme oba kantoři. Když měl jít Péťa do první 
třídy, zařídila jsem si zkrácený úvazek a celý rok před ná-
stupem do školy učila jen dopoledne, abych se mu mohla 
odpoledne věnovat. První třídu dochodil, ve druhé už 
byl ve vyrovnávací třídě a ve čtvrtém ročníku přecházel 

VELKÝ MALÝ MUŽ.
NÁŠ PÉŤA BYL ZKRÁTKA KRÁL

Petr Král (MPS II)

PŘÍBĚH RODINY KRÁLOVÝCH
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◄  Péťa míval převážně dobrou náladu, kterou předával dál
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na speciální, tehdy zvláštní školu. V té době jsem učila 
na ZŠ s gymnáziem, ale s láskou – opravdu mě nikdo ne-
nutil – jsem šla za ním. Vždycky jsem svůj život pod řídila 
jeho potřebám a nelituji toho. Na zvláštní škole se Péťa 
rázem stal miláčkem všech spolužáků. Doprovázeli ho, 
nosili mu tašku, zvali ho na zmrzliny. Nejvěrnější kama-
rád Tomáš Khain ho navštěvoval i v dospělosti. Když si
například koupil nové auto, přijel pro něj, aby ho povozil…

Poté, co Péťovi skončila základní školní docházka, ne-
věděli jsme, co dál. Pomohl nám však náš známý, který 
učil na škole pro nedoslýchavé. Péťa tam nechtěl, těžce 
vnímal změny a měl svou hlavu. Vždycky když ale změkl 
a navázal s nějakou osobou vztah, bylo to pouto nevídané. 
Asistentka Alenka by mohla vyprávět! Ředitel školy je 
velký srandista, nakonec Péťu utáhl na fór o doutnících, 
které prý v ředitelně kouří s problematickými žáky.

Jenomže čtyři roky uběhly a my zase řešili, co s Péťou. 
S manželem jsme tehdy oba ještě pracovali. Opět nám 
pomohl kamarád, Jarda Muška, ředitel Zemcheby v Chel-
čicích. Navrhl nám, že by tam Péťa mohl „jako“ pracovat. 

Rázem se stal nepřehlédnutelnou postavou! Nejprve zís-
kal přehled o dění v družstvu a pak se usadil v labora-
toři u pěkné mladé paní Věrky Novotné, která to s ním 
úžasně uměla. On jí dělal společnost, ona jej nechala 
sem tam něco zamíchat… a při té příležitosti probrali 
vše aktuální z domova i ze světa. Poobědval s další jeho 
ochránkyní paní Mařenkou Bláhovou a spokojen se vrátil 
domů. Všichni s ním hráli hru, že je nejdůležitější osobou. 
A právě tam se mu začalo říkat 1. tajemník. Stal se tak 
záhy maskotem Zemcheby a ovocnářské unie, podobně 
jako „panem generálním“ Společnosti pro MPS.

Péťa jako mistr bonmotů a odvážný cestovatel
V kolektivech byl vždycky oblíbený. Když něco pronesl, 
krásně to sedlo a většinou to bylo i lehce vtipné… Potvrdit 
by to mohl například náš starší syn Jirka. Ten měl vždycky 
spoustu děvčat. Péťovi se líbila všechna, ale měl jednu 
favoritku, které hodně fandil. Jirka, jak to bývá, si domů 
přivedl jinou. Když nám oznámili, že se chtějí brát, Péťa 
se na ně podíval a před bratrovou nastávající prohlásil: 
„No abych pravdu řekl, nadšený z toho nejsem. Měl jsem 
s tebou, Jirko, úplně jiné plány, ale co se dá dělat.“

1. Rok 2007 a fotbalové mužstvo Zemcheby. Peťa měl tu čest dělat první výkop
2. Oslava v „Mekáči“ – slaví se narozeniny kamarádky Kačenky, kterou poznal v chráněné dílně
3. Péťův mail, který psal jako poděkování Janu Michalíkovi za zaslané obrázky
4. Dovolená v Egyptě byla splněným snem
5. Jako svědek na svatbě svého bratra Jirky
6. S maminkou při návštěvě Srní a okolní krajiny

1 2

3

PŘÍBĚH RODINY KRÁLOVÝCH

2013
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Péťovým snem bylo letět
Když Jiříka pracovně odveleli do egyptské Káhiry, velmi se 
těšil, že za ním konečně poletí velkým letadlem. My jsme 
se báli, že by to nemuselo vydržet jeho srdce, a váhali 
jsme. Obrátila jsem se proto raději na našeho kardio-
loga, který let schválil. Já si ale říkala, že bude přeci jen 
lepší, když to nejdříve vyzkoušíme. Tak jsme vymysleli, 
že na Mikuláše dostane Péťa jako dárek let do Bratislavy. 
Bylo to za hranice – sice ne snů – zato dost blízko případ-
nému řešení, kdyby bylo potřeba. Ještě předtím jsme se 
ho snažili ošidit vyhlídkovým letem ve Strunkovicích. To 
ale Péťu dostatečně neuspokojilo. Když jsme dosedli, řekl: 
„Jako zkouška to bylo dobrý, teď ještě to velké letadlo.“

A tak se Péťa dočkal. Do Egypta nakonec letěl dvakrát. 

Nejdřív jen se mnou, pak i s tatínkem, který poprvé ne-
mohl. V Egyptě jsme navštívili pyramidy, jezdili v dunách, 
koupali se v Rudém moři… a Péťa úplně zářil. I když se 
psal rok 2010, kdy už jsme s sebou všude museli brát i vo-
zíček, užil si vše maximálně. (Po vyfotografování u sfi ngy 
prohlásil: „Tak a mám splněno!“)

Věřím, že i přes svůj handicap prožil šťastný a naplněný 
život. A to mě hřeje u srdíčka. Ano, poslední tři roky 
radostí ubývalo na úkor strastí. Ale i to byl Péťův a náš 
osud. Já jen doufám, že jsme ho společně zvládli a Péťa 
si užívá zaslouženého odpočinku. Velmi mi chybí jeho 
přítulnost, optimismus, smysl pro humor, naše hovory, 
plány a jeho láska. Naše pouto bylo obrovské. Z celého 
srdce mu však přeji úlevu a lehké spočinutí.

Augustina Králová

Poděkování 
Ráda bych na závěr poděkovala všem mým rodinným 
příslušníkům za lásku, trpělivost, pochopení a toleranci 
mé zvýšené potřeby věnovat se Péťovi a za jejich pomoc 
a přispění k jeho šťastnému životu. 

Dále bych chtěla vyjádřit obrovskou vděčnost a dík všem, 
kteří vstoupili do Péťova i našeho života a vnesli do něj 
radost, přátelství, zážitky, pomoc a odlehčení jeho i na-
šeho údělu. 

S láskou a vděčností A. K.

Petr Král zemřel 18. dubna 2013. Bylo mu 31 let4

5
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PŘÍBĚH RODINY KRÁLOVÝCH

2013
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XIX. NÁRODNÍ SETKÁNÍ
SE KONALO NA VYSOČINĚ

Pořádat setkání je rok od roku těžší. S tím, jak postupuje nemoc u mnoha 
dětí, zhoršují se jejich možnosti cestování. Výběr hotelu je proto vždy 

téměř alchymický proces. Hotel musí být přibližně „uprostřed“ republiky, 
musí být dobře dostupný autem (tedy nedaleko dálnice), musí být bez-
bariérový – a zejména personál musí být vstřícný a přívětivý. Management 
hotelu pak ještě „musí“ být ke společnosti vstřícný ohledně ceny. A setkání 
se může konat! 

XIX. NÁRODNÍ SETKÁNÍ V HOTELU JEHLA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

2013

Společná fotografi e všech účastníků před hotelem Jehla
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POŘAD ČESKÉ TELEVIZE

2013

Přestože Společnost pro MPS 
je už k televizím méně vstřícná, 

cyklus TEP 24 byl „poloodborný“, 
nebyl v žádném případě bulvární 

a přinesl veřejnosti informace o nemoci. 
Pořad je dodnes umístěn 
na webu České televize: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/
10315080042-tep-24/413231100222008/
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ROK DVACÁTÝCH NAROZENIN
SPOLEČNOSTI PRO MPS

2014
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V ROCE 2014
navazuje Společnost pro MPS spolupráci

s novým sponzorem – fi rmou Sanaplasma. 
Tato švýcarská společnost působí v ČR relativně 

krátce. Manažerům v centrále ve Švýcarsku
se projekt Společnosti velmi líbí a rozhodli se

ji v tomto roce podpořit částkou 150 tisíc korun. 
Co je však cennější – mají představu o pravidelné 
spolupráci, tzn. chtěli by Společnost podporovat

i v dalších letech.

3. BŘEZNA
oznamuje zarmoucená rodina Šťavova, 
že ji navždy opustila dcera Květka. Bylo jí 37 let.

28. BŘEZNA
se v Paspově sále Pivovaru Staropramen v Praze
odehrává benefi ční show, jejíž výtěžek pomůže 
rodičům Viktorka Fabičovice (MPS III A) 
pořídit novou polohovací židli. 
Akci pořádá sommeliér Jaroslav Brousil, 
bratr již zesnulého chlapce s MPS.

19.–22. ČERVNA
se v Olomouci koná XX. národní setkání rodin

dětí nemocných mukopolysacharidózou. 
Poprvé za dobu existence Společnosti se všichni 

scházejí v „zakladatelském“ městě. 
Setkání je výjimečné i tím, že přijíždějí také rodiny, 

které na setkáních dlouho nebyly, neboť o své děti
už přišly. Někteří lidé se vidí po pěti, 

ale i patnácti letech.

NA PODZIM
začíná Společnost pro MPS ve spolupráci 
s prof. Jiřím Zemanem a Všeobecnou fakultní 
nemocnicí v Praze připravovat Centrum 
provázení 2018 – službu pro rodiny
vážně nemocných dětí. 
Projekt podpořila Nadace Sirius. 
Podstatou je zřízení specializovaného místa 
při Dětské klinice VFN, kde by rodiče dětí, 
kterým byla stanovena závažná diagnóza,  
získali podporu a pomoc.

2014

22. SRPNA
je velkým dnem pro Adama Beneše

(Alfa-mannosidosa). V Jičíně, kde žije, 
zahajuje měsíční výstavu svých obrazů. 

Nechybí vernisáž ani dražba jeho děl.

V ČERVNU
dostává Společnost pro MPS velký prostor 
v médiích. O dvacátém výročí informuje 
Česká televize, MF DNES nebo Deník.

V PROSINCI
křtí Společnost pro MPS Almanach, 

čtyřsetstránkovou publikaci, která mapuje
její dvacetiletou historii a osudy 

převážné většiny rodin, které Společností prošly.

◄  Když oslava, tak se vším všudy
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„Kdysi jsem četla článek, kde se dětí ve školce ptali, co 
je láska. Jedna holčička odpověděla, že láska je to, když 
je rodina spolu na Štědrý den, je po večeři, rozbalí se 
dárky a pak najednou je tam ta „hmatatelná“ láska. Já 
jsem tolik lásky jako na setkáních Společnosti také nikde 
jinde přímo hmatatelně necítila. Ona se tam jistě mísí 
řada jiných pocitů a emocí, ale ta láska tam pro mě je,“ 
svěřila se asistentka Petra Tomalová.

Právě setkání jsou jedny z podstatných momentů v životě 
Společnosti. Na nich si rodiče mohou nejen odpočinout, 
ale také získat cenné rady a zkušenosti. Pro mnohé z nich 
to je jediná dovolená za dlouhé roky. „Prostý fakt, že je 
vedle vás někdo, kdo zažívá podobné situace, prochází 
obdobnými zkouškami jako vy – to je k nezaplacení. 
Zvláště si to uvědomuje těch několik málo rodin, které 
jsou ve Společnosti od začátku. Ony si ještě pamatují, 
jaké to bylo, přijet z Prahy domů… a nic. Nebyl internet, 
nebyly knížky, obvodní lékař neměl informace. A nebylo 
komu zavolat a koho se zeptat. Toto je díky Společnosti 
minulostí,“ řekl Jan Michalík. 

Společnost stále reaguje na aktuální potřeby dětí
Od roku 1994 sdružení pomohlo pětapadesáti rodinám. 
I když se některé do života členů aktivně nezapojily, zís-

kaly alespoň cenné rady a publikace. Lidé ze sdružení 
jsou pro rodiče důležitou oporou a trpělivě pomáhají 
vždy, když je to potřeba. Často i čtyřiadvacet hodin den-
ně. Mnohdy se neřeší jen situace kolem dětí, ale rodiče 
se na ně obracejí i při otázkách svého studia, pracovní-
ho uplatnění, ztráty práce, studia sourozenců, rozvodu 
apod. Kromě poradenství Společnost stále poskytuje 
v rámci programu „Pomozme jim žít a zemřít doma“ 
nejrůznější pomůcky. Největší podporu na rok 2014 po-
skytla o. p. s. Život dětem, která poslala 1 075 744 korun. 
Dalších 90 tisíc korun věnovala vláda a dalších zhruba 
450 tisíc korun darovali sponzoři. Společnost se snaží 
vždy reagovat na aktuální potřeby. U jedné rodiny může 
být podporou zakoupení antidekubitní matrace, u jiné 
tablet pro vzdělávání a trávení dlouhých hodin v nemoc-
nici. „To, co dítě potřebovalo v šesti letech, bylo úplně 
jiné než v patnácti nebo dvaceti letech. A nejsou to malé 
částky, za speciální matrace proti dekubitům, přístroje 
na podporu dýchání, rehabilitační přístroje, speciální 
vozíky, ale i elektroniku do školy, když prstíky neposlou-
chají,“ vysvětlil Jan Michalík. 

Přicházejí nové rodiny, které potřebují pomoc
V roce 2014 se ke Společnosti připojily čtyři nové rodiny 
– Krausovi, Jiřinovi, Rudenkovi a Macíčkovi z Šenova 

DVACET LET NA CESTĚ...

Dvacet let na cestě, která patří k těm nejnáročnějším terénům na světě. Překážky, pády, únava, bolest, 
utrpení, ale i dílčí radosti a chvíle, které se nedají opakovat. Rodiny, které takovou cestou prošly, nebyly 

nijak připraveny a vybaveny. Přesto šly a stále jdou za stejným cílem – ulehčit svým dětem jejich krutý osud. 
I když jsou jednotlivé příběhy plné smutných okamžiků, cesta přinášela také pocity, které těmto lidem nikdo 
nevezme. 
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u Nového Jičína, kteří mají čtyřletého syna Vojtíška. Letos 
v lednu mu lékaři diagnostikovali MPS II. 

„Když jsme to zjistili, na internetu jsme ihned hledali 
všechny informace, až jsme se dostali k manželům Mi-
chalíkovým. Zavolala jsem jim a musím říct, že na mě 
působili uklidňujícím dojmem a dodali mi optimismus 
ve smyslu, když je nás více, tak to zvládneme,“ popsala 
svůj první kontakt se Společností maminka Eva Macíč-
ková. Od Společnosti dostala informační materiály a také 
pleny. „Bohužel lékaři vědí o nemoci všechno, ale nemají 
s ní osobní zkušenost. Až pan Michalík mi dokázal přes-
ně popsat, jak vypadá život s takovou těžkou nemocí,“ 
doplnila. Vojtíšek navštěvuje speciální mateřskou škol-
ku. Chodí na rehabilitace, logopedii a také canisterapii. 
„V klasické školce jsme ho nemohli nechat, protože špat-
ně slyší a komunikuje a také mu narůstá bříško, které 
ho omezuje v pohybu. V současné školce, kde je ve třídě 
maximálně osm dětí a tři tety, je spokojený, a dokonce 
tam má i nevěstu – holčičku, která ho chce pořád pusin-
kovat,“ popsala maminka.

Vědci stále hledají účinný lék
I když zatím není dostupný lék, který by nemoc zcela 
vyléčil, existují možnosti, jak u některých forem MPS 
průběh této závažné nemoci zlepšit. Kromě transplan-
tace kostní dřeně je od roku 2003 na světě substituční 
enzymatická terapie pro malé pacienty s typy MPS I, II 
a VI. „Nově je realizována enzymoterapie i u pacientů 
s MPS IV. Ve světě probíhají klinické studie u pacientů 
s MPS III a VII. U všech těchto chorob se jedná o nitro-
žilní aplikaci. Nově se zkouší tzv. intratékální aplikace 
enzymu, tedy podání enzymu přímo do mozkomíšního 
moku. Tím je lépe dostupný pro buňky centrální nervové 
soustavy,“ řekl lékař Pavel Ješina. Nemocné dítě dochází 
buď do metabolického centra Všeobecné fakultní nemoc-
nice v Praze, nebo do spádové nemocnice v místě bydliš-
tě, kde mu je lék dán v podobě několikahodinové infuze, 
a to podle typu MPS jednou týdně nebo za dva týdny. 
Výsledky se projeví až po mnoha aplikacích. „V srpnu to 
bylo šest let, co jsme s enzymoterapií začali. Ani minutu 
jsem tehdy neváhala do toho jít. A to bych poradila i ostat-
ním rodinám. Nepoddávat se nemoci a zkusit cokoliv, co 

Naděnka Rudenko (MPS II) Vojta Macíček (MPS II)



386

může dětem pomoci,“ radí maminka Josefa Mlynára, který 
má MPS typ II. Každý týden s ním jezdí na metabolickou 
kliniku v Praze. Aplikace trvá tři hodiny. „Pepča si vět-
šinou nasadí sluchátka a využívá notebook od sdružení 
Život dětem, na kterém třeba sleduje fi lmy. Jak se dostává 
do puberty, tak se mu do nemocnice čím dál tím více 
nechce, ale nevzdáváme to,“ uvedla Irena Mlynárová.

V roce 1993 podstoupil transplantaci kostní dřeně tehdy 
pětiletý Zdeněk Juříček, který byl prvním transplanto-
vaným dítětem s MPS v České republice. „Vůbec jsme 
neuvažovali o tom, že bychom transplantaci nevyužili. 
Byl to pro nás dar z nebes,“ zavzpomínala matka Lenka 
Juříčková. Dárcem byl Zdeňkův o dva roky mladší bra-
tr. Během prvního roku po zákroku pozorovala rodina 
u syna velké zlepšení zdravotního stavu, například slezina 

se zmenšila na polovinu. „Měli jsme velkou radost, i když 
jsme nevěděli, jak se vše bude vyvíjet dál. Léčba tehdy 
ve světě běžela teprve několik let,“ dodala Lenka Juříčko-
vá. Zdravotním komplikacím se Zdeněk nevyhnul. Má 
za sebou tři těžké operace kyčlí a transplantace očních 
rohovek, neboť nemoc mu poškodila zrak. Lenka Juříč-
ková je ale přesvědčená, že transplantace kostní dřeně mu 
zachránila život. Zdeněk se vyučil elektromechanikem, 
a i když je v plném invalidním důchodu, užívá si naplno 
svých koníčků – rybaření, houbaření a v poslední době 
také procházek s detektorem kovů, s jehož pomocí hledá 
poklady na polích.

Společnost má před sebou další kus cesty
Cesta Společnosti pokračuje v duchu programu „Pomoz-
me jim žít a zemřít doma“. Podle Jana Michalíka se pře-
ce jen budou stále více rozevírat nůžky mezi potřebami 
dětí, které jsou v léčbě, tj. dostávají náhradní enzymo-
vou terapii, a dětmi, pro které léčba není, nebo už jim ji 
není možno poskytnout. Větší změnou, než byl projekt 
Speciální vzdělávací potřeby u dětí a žáků se vzácnými 
onemocněními, bude v lednu otevření „Centra provázení 
2018“ při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Za pod-
pory Nadace Sirius vznikne pracoviště podporující rodinu 
a dítě od okamžiku sdělení diagnózy. „Z Petry Tomalové 
se tak stane Pražanda a podporu budeme poskytovat ne-
jen rodinám dětí s MPS, ale i dalším. Toto centrum bude 
odděleno od běžného života Společnosti a bude předsta-
vovat samostatnou jednotku „řízenou“ podle projektu 
a programu Nadace Sirius,“ upřesnil Jan Michalík. Jeho 
přáním je také vymyslet program, který by více podpo-
roval zdravé sourozence nemocných dětí nebo pomohl 
pečujícím rodičům vrátit se na trh práce. „Zejména to 
první jsme dosud zanedbávali, ale prostě na toto nezbyl 
čas. Škoda. Ty děti by si podporu zasloužily. S nadací Wine 
for help jsme se však domluvili, že podpoří k Vánocům 
tři děti. Ne nemocné MPS, ale jejich sourozence. Třeba 
touto cestou půjdeme i dále.“

Zdeněk Juříček (MPS I) podstoupil transplantaci kostní dřeně
jako pětiletý kluk. Dnes je mu 26 let a vede relativně 

plnohodnotný život – má spoustu kamarádů, 
s nimiž si například rád „hraje“ na vojáky ve hře Airsoft…

DVACET LET NA CESTĚ
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Nadace Sirius vypsala na začátku roku 2014 projekt za-
měřený na podporu „rodin s ohroženými dětmi“, včetně 
rodin dětí nemocných a zdravotně postižených. Společ-
nost pro MPS proto v únoru podala projekt s uvedeným 
názvem. Podstatou je zřízení specializovaného místa při 
Dětské klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, 
kde by maminky a rodiče dětí, kterým byla stanovena zá-
važná diagnóza – zpravidla vzácné one-
mocnění – získaly podporu a pomoc. 
Druhou skupinou, na niž se projekt 
zaměřuje, je skupina dětí narozených 
s velmi nízkou porodní hmotností. I u 
těchto dětí je ve značném množství pří-
padů riziko vývojových obtíží, či přímo 
zdravotního postižení.

„V prvním kole náš projekt uspěl a byli 
jsme pozváni v březnu do Prahy, kde 
jsme před výběrovou komisí projekt 
představovali. Z pozvaných dvanácti or-
ganizací Nadace Sirius vybrala čtyři pro-
jekty a mezi nimi i projekt Společnosti 
pro MPS, popsal předseda Jan Michalík.

Od ledna 2015 už bude Centrum Provázení v plném pro-
vozu. Jeho náplň bude zejména tato:

  přímá poradenská a podpůrná činnost pro rodiče
 a děti

 monitoring situace v domácí péči o ohrožené děti u nás

SPOLEČNOST PRO MPS ZÚROČÍ
DVACETILETÉ ZKUŠENOSTI 

V CENTRU PROVÁZENÍ

Společnost pro MPS za dvacet let své existence získala řadu naprosto unikátních zkušeností v oblasti 
provázení rodin dětí nemocných vážnou nemocí. Ty bude moci od příštího roku zúročit v Centru Provázení, 

které díky podpoře Nadace Sirius vzniká při Dětské klinice Všeobecné fakultní nemocnice Praha.

 publikační činnost – tvorba 
 podpůrných knih a brožur

 výzkumná činnost – měření 
 rozhodujících ukazatelů 
 ovlivňujících kvalitu života 
 pečující rodiny

 vzdělávací činnost – zaměřená
 na zdravotnické pracovníky a rodiče

 návrh systémových a koncepčních
 úprav v péči o ohrožené děti 
 (dané cílové skupiny)
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Je to příběh o tom, jak Společnost pro MPS potkala Ja-
roslava Brousila. Mladého sommeliéra z Prahy, který se 
v pouhých šestadvaceti letech rozhodl, že bude podpo-
rovat děti nemocné mukopolysacharidózou. Na přelo-
mu roku 2013 a  2014 sám kontaktoval předsedu Spo-
lečnosti Jana Michalíka a už na konci března předával 
šek na 23 tisíc korun rodičům Viktorka Fabičovice. Vý-
těžek z  jeho vlastní benefi ční akce Wine&magic show 
posloužil jako příspěvek na nákup polohovací židle pro 
Viktorka.

„Poprvé po šesti letech jsme s manželem jeli do Prahy 
za kulturou, a ne do nemocnice. Moc jsme si to užili,“ 
vzpomíná na benefi ční večer Jana Fabičovicová. Židli už 
má Viktorek doma. Částkou přesahující dvacet tisíc ko-
run na ni přispěla také o. p. s. Život dětem.

Jak se ukázalo, i  Jaroslav Brousil má zkušenost s  mu-
kopolysacharidózou. Jeho bratr Honzík měl MPS III. 
„Doporučení na pomoc Viktorkovi jsem dostal od pana 
Michalíka. Ani chvilku jsem nad ním neváhal, jelikož 
jsem byl s mými rodiči v podobné situaci. Potřebovali 

jsme pro brášku nový kočárek, když ten starý dosloužil, 
a byl to dlouhý boj, než se nám ho podařilo získat,“ tvrdí 
Jaroslav Brousil.

U jeho bratra se nemoc projevila v šesti letech. Rodina 
s osudem bojovala sama, na Společnost pro MPS se ten-
krát neobrátila. „Dodnes si pamatuji okamžik, kdy mi 
mamka řekla, že už tu s námi Honzík dlouho nebude, 
ale byl jsem jen od  dva roky starší, takže jsem si moc 
neuvědomoval, co se vlastně děje,“ vzpomíná Jaroslav 
Brousil. V  té době byl jeho bratr ještě normální kluk, 
i  když prý velký raubíř. Nemoc ale postupovala hod-
ně rychle a  již brzy byla rodina ráda alespoň za  malý 
úsměv. „Když Honzík oslavil šestnácté narozeniny, tak 
už jsem ani nepřemýšlel nad tím, že by měl odejít, jako 
by to takhle mělo být pořád. O to větší šok pro mě byla 
zpráva, že zemřel. Přišla asi hodinu po tom, co jsem ho 
naposledy viděl. Bylo těžké tomu uvěřit…“ 

Po bratrově smrti se Jaroslav Brousil na dlouho uzavřel 
do sebe. „Tím, že jsem vše prožíval v době svého dětství 
a dospívání, v době, kdy to ostatní děti nechápaly, setká-

LIDÉ, KTEŘÍ NAVZDORY OSUDU BOJUJÍ 
A ZÁROVEŇ NEZTRÁCEJÍ OPTIMISMUS. 

TAKOVÍ MI DODÁVAJÍ SÍLU

PŘÍBĚH JAROSLAVA BROUSILA

2014

◄  Benefi ční večer Wine&magic show Jaroslava Brousila byl plný kouzel

Nečekaná setkání, náhody i překvapení. I to občas okoření život Společnosti pro MPS. Příběh, který vám 
chceme na následujících řádcích vyprávět, má v sobě každou z uvedených ingrediencí.
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val jsem se často s nepříjemnými narážkami a často i od-
porem ostatních dětí. Trvalo pár let, než jsem dokázal 
tu bariéru zbořit a otevřít se okolí,“ vysvětluje. Tato zku-
šenost ho však i hodně posílila: „Problémy, které jsou 
pro jiné těžké, můžou být pro mě banální. Stačí si vzpo-
menout na lidi, jakými jsou Fabičovicovi. Lidé, kteří na-
vzdory nepřízni osudu bojují a zároveň neztrácejí opti-
mismus a dobrou náladu, takoví sklízí nejen můj obdiv, 
ale dodávají mi i sílu.“

Předseda správní rady Nadačního fondu Wine for help Jaroslav 
Brousil je povoláním sommeliér. Jak sám přiznal, jeho cesta k to-
muto oboru nebyla úplně dobrovolná: „Do prvního kurzu jsem se 
nechal přemluvit svým prvním zaměstnavatelem. K vínu jsem teh-
dy neměl moc blízký vztah, ale po dvou týdnech na  jižní Moravě 
bylo vše jinak. Z kurzu jsem se vrátil s obrovskou chutí se tomuto 
oboru věnovat. Svět vína se neustále mění, nepřestává vás překva-
povat, a proto i po pěti letech neztrácím nadšení. Jsem moc rád, 
že se mi povedlo dát tomuto oboru i další rozměr, kdy se jím dá 
i pomáhat.“

Hosté se dobře bavili při zajímavé a vskutku magické podívané

PŘÍBĚH JAROSLAVA BROUSILA

2014
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Jaroslav Brousil se přiznal, že už jako dítě snil o koncer-
tě, kterým by mohl získat nějaké peníze na pomoc brat-
rovi. „Dokud tu bráška byl, tak jsem to nosil stále v hla-
vě, někdy jsem mu o tom i vyprávěl, i když v mém věku 
to nebylo samozřejmě reálné,“ popisuje Jaroslav Brousil. 
Od úmrtí Honzíka uplynulo sedm let, než se tomu do-
kázal otevřít a znovu se vrátit k této myšlence. Nad tím, 
kam bude fi nance směrovat, přemýšlet nemusel, věděl, 
že to bude právě do Společnosti pro MPS.

„Přestože i teď je těžké pročítat si příběhy nemocných 
dětí a jejich rodin, tak vím, že to za to stojí. Pocitu, kdy 
se nám vydařil první charitativní večer a dokázali jsme 
někomu opravdu pomoct, se jen tak něco nevyrovná. 
Přineslo mi to do života něco nového, a proto se tomu 
chci i  nadále věnovat,“ říká Jaroslav Brousil, který ne-
dávno založil Nadační fond Wine for help. Jeho pro-
střednictvím chce ve spolupráci se Společností pro MPS 
zintenzivnit pomoc dětem postiženým MPS a jejich ro-
dinám.

Výtěžek z charitativního večera si osobně převzali rodiče Viktorka
Jana a Michal Fabičovicovi. Částka, kterou rodina získala, se vyšplhala 
na 23 tisíc korun

PŘÍBĚH JAROSLAVA BROUSILA

2014
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XX. NÁRODNÍ SETKÁNÍ V OLOMOUCI

2014
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11. Nikolka Niesytová a David Pham v předsálí slavnostního zasedání
12. Sourozenci Benešovi s asistentkami na výstavě ve Vlastivědném muzeu
13. Královi se v roce 2013 navždy rozloučili s Péťou. Přesto na setkání přijeli
14. Marek se svou asistentkou vyrážejí do víru velkoměsta
15. Profesor Zeman sledoval prezentaci mapující 20 let života desítek rodin
16. Petra Tomalová jako vždy bavila společnost vtipnými poznámkami
17. Dort děti náramně zajímal. Tatínci ho museli bránit :-)
18. Na setkání přijela poprvé i paní Rudenko s dcerou Naděnkou
19. Honza Moravec u oběda
10. Narozeninový dort budil zaslouženou pozornost nejen u dětí

Symbolicky je opět po dvaceti letech 
na titulní stránce tradičního průvodce 

Srdečně vítejte Petra Michalíková, 
dcera zakladatelů Společnosti pro MPS

Vzkaz od Sedničkových

XX. NÁRODNÍ SETKÁNÍ V OLOMOUCI

2014

XX. NÁRODNÍ SETKÁNÍ
V OLOMOUCI

10
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To, že pečujeme o těžce nemocné syny, nám přines-
lo mnoho utrpení a starostí, ale také možnost po-

tkat a stýkat se lidmi, kteří nám pomáhají a obohacují 
nás svým přístupem k životu. Berou naše syny takové, 

ADAM SI VERNISÁŽ SVÝCH OBRAZŮ
VELMI UŽÍVAL

jací jsou, snaží se seznámit veřejnost s  tím, že i  různě 
nemocní a postižení lidé mohou prožít plnohodnotný 
život, mají své zájmy a radosti a mohou být pro ostatní 
přínosem. 

1

VÝSTAVA OBRAZŮ ADAMA BENEŠE

2014
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VÝSTAVA OBRAZŮ ADAMA BENEŠE

2014

1. Adam před svým obrazem louka
2. Plakát k výstavě Barviéry
3. Novinový článek který vyšel 
 u příležitosti výstavy
4. Adamova sestra Anička 
 u obrazu Barvy
5. Propagační prospekt výstavy
6. Adam s Lenkou Kotyšovou,
 která Adama v jeho tvorbě
 vedla a podporovala

Mladší syn Adam vždycky rád kreslil, maloval, tvořil ru-
kama. Jeho radosti z výtvarných činností si všimla jedna 
z hlavních spoluorganizátorek letních táborů a dalších 
aktivit pro naše děti, psycholožka Anička Sedláčková. 
Ona a  další mladí lidé stejného ražení založili v  květ-
nu letošního roku obecně prospěšnou společnost Le-
beda a pořádání výstavy Adamových obrazů bylo jejich 
první velkou akcí. Výstava ale mohla vzniknou zejména 
díky trpělivosti Lenky Kotyškové, asistentky, která Ada-
ma při malování vedla a podporovala, využívala každé 
chvilky, kdy měl do malování chuť. 

Lenka je velmi vnímavá a  dokáže rozpoznat Adamovy 
nálady a pocity. Ke každému obrazu napsala komentář 
o jeho vzniku. Vážíme si všech, kteří se na organizaci vý-
stavy podíleli. Pro nás i pro Adama to byl životní zážitek. 

O Adamovi a jeho výstavě se psalo v několika místních 
novinách i na internetu a po Jičíně visely plakáty, kte-
ré na akci zvaly. Výstava měla vernisáž a dražbu. Adam 
také dvakrát maloval společně se studenty jičínského 
gymnázia. Vše si užíval.

Iva Benešová

2

5

3

4

6
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REPORTÁŽ ČESKÉ TELEVIZE

2014
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REPORTÁŽ ČESKÉ TELEVIZE

2014

Po celých dvacet let existence Společnosti pro MPS řešily rodiny otázku, zda a jak jít se svými příběhy do médií. 
Na jedné straně se nikomu nechce svěřovat s až neuvěřitelným osudem, které postihl jejich dítě. 

Na druhé straně platí, že pokud se lidé nedozví o tom, že mezi námi žijí takto nemocné děti, jen těžce se bude hledat pomoc a podpora. 
Proto v seriózních médiích Společnost vystupovala. 

Je potěšitelné, že 20. výročí Společnosti pro MPS věnovala samostatnou reportáž i Česká televize.
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ASISTENTI

1994–2014

Pavla Ausfi círová
Lucie Šestková
Hana Ambrozová
Katka Andrlová
Tereza Bártíková
Hana Bartošová
Kateřina Bartošová
Monika Bečicová
Jana Behancová
Adéla Bíliková
Elen Bílková
Markéta Bílková
Helena Blaháková
Veronika Blažíčková
Eva Blešová
Petr Bordnár
Pavlína Brádlová
Jana Buchtová
Michaela Čachodská
Marie Černínová
Lukáš Černý
Petra Čornaničová
Tamara Danielová
Eliška Danielová
Romana Dočkalová
Renata Dolejší 
Kateřina Doležalová
Daniela Dubravská
Pavlína Dupalová
Hana Dvořáčková
Veronika Filipová
Karolína Fišarová
Martin Frais
M. Francouzová
Petra Fridsková 
Martina Frýbortová
Jana Gajdová
Katka Golíková
Kateřina Golíková
Vladislava Haňková
Veronika Havlíčková
Michal Herzina

Jana Hlaváčová
Lenka Hnízdilová
Mirka Holubíková
Eva Hönigová 
Hana Horáková
Petra Horáková 
Veronika Horková
Kristýna Hoserová
Monika Hošková
Irena Hotárková
Lenka Houšková
Michaela Hradcová
Eva Hrnčiříková
Dan Hrotek
Martin Hrubý
Zuzana Hudská
Michaela Hulíová
Radana Hynčicová
Martina Chrenová
Erika Chytilová
Stanislav Ingr
Tereza Jančálková
Martina Janderová
Adam Jarmar
Zdenka Jechová
Petra Jelínková
Jana Jurenková
Zuzana Kacrová
Klára Kadlecová
Daniela Kadlecová
Lenka Kadlečková
Tomáš Kálecký
V. Kaprálová
Eva Karásková
Jana Kasáčková
Tereza Kavková
Petra Kazíková
Marta Kiršbaumová
Marie Kluzová
Martina Konečná
Monika Konečná
Michaela Konvičná

Monika Kopecká
Lenka Koudelková
Markéta Kovalová
Erik Kovařík
Iveta Kovaříková
Veronika Kovářová
Barbora Kráčmarová
Renata Krampolová
Kateřina Krampolová
Věra Krejčová
Kamila Kristiánová
Petra Křížkovská
L. Kucharová
Martina Kuchařová
Monika Kuchařová
Kateřina Kupková
Aleš Lanča
Martina Langerová
Petra Macelová
Alena Majkusová
Zuzana Malíková
T. Malochová
Tereza Marková
Eva Martinková
Jaromír Maštalíř
Vendula Matulová
Magda Mazalová
Petra Mecelová 
Zdeněk Melotík
Barbora Michlová
Šárka Minarčíková
Denisa Ministrová
Martina Mirošová
Natálie Mlejnková
Lenka Moždiaková
Zuzana Mrlíková
Lenka Musilová
Zuzana Navláčilová
Michal Navrátil
Petra Nejedlá
Zbyněk Nejedlý
Pavlína Němcová

V. Nosáková
Lucie Nosková
Marie Obrová
Kateřina Opluštilová
Šárka Otavová
Jitka Ottová
Martina Oujeská
Ladislav Oujesky
Marek Oujeský
Zbyněk Pantůček
Lucia Pastieriková
Petr Pavlíček
Zuzana Pavliňáková
Kateřina Pluskalová
Soňa Podlucká
Jakub Polešenský
Klára Potočníková
Ivana Pulpánová
Jana Prokešová
Renata Pučálková
Ivana Pupánová
Alžběta Rokošová
Petra Rosulková
Michal Růžička
Jana Ryšavá
Pavla Sáňková
Šárka Sedlářová
Marie Schánělovová
Hana Skácelová
Martin Skotnica
J. Staněk
M. Stará
Gabriela Šamanová
Pavla Šáňková
Petra Šauerová
Ivana Šeneklová 
Blanka Šimečková (Závorková)
Lucie Šimíčková
Jiří Šimon
Hana Škrabalová
Lenka Šlahorová
Lenka Šmerdová

Veronika Šmídová
Markéta Špundová
Lucie Šromová
Iva Šťastná
Ivo Šťastný
Svatava Štefanová
Nikola Štěpničková
Eva Šupčíková
Lucie Švábová
Veronika Švecová
J. Talachová
Petra Tomalová
Tereza Tomšejová
Tereza Trnková
Beáta Trojanová
Alena Tušlová
Jitka Ulrichová
Lucie Václavíková
Petra Valentíková
Jana Vedrová
Lenka Vejskalová
Karolína Vičarová
Jitka Víchová
Tamara Vítová
Hana Vlasatá
Eliška Volná
Lenka Vrbová 
Soňa Vymazalová
Veronika Weidingerová
Veronika Zahradníková
Květa Zapletalová
Klára Zatloukalová
Hynek Závorka
Přemysl Zbranek
Lenka Zelinková
Barbora Zemská
Helena Zíková
Veronika Žabčíková

VELKÝ DÍK PATŘÍ VŠEM ASISTENTŮM
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Na podzim roku 2014 uplynulo dvacet let ze života 
několika desítek rodin, do jejichž osudů zasáhla mu-

kopolysacharidóza.  Aniž by si to kdokoliv přál, a dokonce 
si jen uměl představit, z hodiny na hodinu byly desítky 
rodin u nás postaveny před nutnost proměnit svůj život,  
svá očekávání a sny.  A na dlouhou dobu vše přizpůsobit 
závažné a po většinu času nevyléčitelné nemoci dítěte. 

Mukopolysacharidóza je protivník z nejtěžších. Slovy 
jednoho z rodičů na jiném místě tohoto Almanachu mů-
žeme říci: nepřáli bychom ji ani největšímu nepříteli.

Lidský život, a dokonce i ten s mukopolysacharidózou, 
se však neskládá jen ze samé bolesti a sebeobětování. 
Nemocné děti dokázaly za krátký čas, který jim byl či je 
na tomto světě vyměřen, mnohé. Podaly svědectví o ne-
rovném boji s nemocí. Většina z nich byla vystavena velké 
bolesti a v posledních fázích nemoci i utrpení. Tyto děti, 
jejich síla a to, co dokázaly, nesmí zůstat zapomenuty.

Právě toto přání se stalo hlavním důvodem vzniku Alma-
nachu mapujícího dvacet let života společenství rodin, 
které osud svedl dohromady do Společnosti pro muko-
polysacharidosu. 

Čas běží rychle, někdy více než bychom si přáli. A jin-
dy se zase dokáže zastavit a až nesnesitelně prodlužo-
vat okamžiky, které bychom rádi neviděli a neprožili. 
Až po čase se k nim dokážeme vracet a vidět je z jiného 
úhlu pohledu.  

Platí to nejvíce pro první rodiny, které se v roce 1994 roz-
hodly založit společenství stejně „navštívených“.  Společ-
nost pro mukopolysacharidosu po celou dobu prokázala, 
že má smysl, opodstatnění a že je, při vší skromnosti, 
nenahraditelná.

Mukopolysacharidóza je opravdu výjimečná nemoc a při-
náší výjimečné zkoušky. Nikdo jiný než rodiče nemůže 
pochopit, co všechno  přináší do životů dětí i nejbliž-
ších. Možnost setkávání, sdílení a poznávání zkušeností 
ostatních pečujících je potřebná a důležitá. Lékaři dokáží 
poskytnout účinný lék jen u některých dětí a teprve v po-
sledních několika letech. O lék v pravém slova smyslu 
se vlastně nejedná. Jde o dodání chybějícího enzymu, 
který udržuje metabolismus organismu buď na stejné, 
nebo alespoň na podobné úrovni jako u ostatních lidí. 
V důsledku toho tak nedochází ke střádání produktů 
metabolismu v buňkách těla a děti, byť jsou nemocné 
MPS, mají šanci prožít plnohodnotný život. 

I  pro ně je a  bude Společnost nenahraditelná. Jejich 
možnosti a druh pomoci pro ně se bude hodně odvíjet 
od ochoty státu a orgánů zdravotní péče podporovat vý-
zkum nemoci a zejména hradit nákladné léky obsahující 
chybějící enzymy. 

Dětí, které nemají šanci před nemocí uniknout, je ve spo-
lečenství stále více než dvacet.  Budou mezi námi tři, pět 
ale i deset a více let. Na jeden typ nemoci – MPS III, syn-
drom Sanfi lippo, není chybějící enzym v podobě léku 

SPOLEČENSTVÍ „STEJNĚ NAVŠTÍVENÝCH“ 
JE I PO DVACETI LETECH NENAHRADITELNÉ
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k dispozici ani na podzim roku 2014. Znamená to, že 
všechny děti narozené s tímto onemocněním jsou od-
souzeny projít stejnou cestu jako jejich předchůdci v po-
sledních dvaceti letech. 

Nevíme, zda Společnost pro mukopolysacharidosu bude 
v České republice působit i v roce 2034, tedy čtyřicet let 
po svém založení. Pokud by tomu tak bylo, jsme nyní 
v poločase usilování o to, aby se krátký život těžce ne-
mocných dětí stal méně bolestným. Toto přání je vidi-
telné na každé ze 408 stran tohoto Almanachu. 

A bylo a stále zůstává hlavním důvodem existence Spo-
lečnosti. Mnohé se nám podařilo, mnohé stojí před námi. 
Nebo před těmi, kteří nás vystřídají.

Skláníme se s úctou před utrpením nemocných dětí. My-
slíme na každé z nich. Vzpomínáme na společně strávené 
chvíle. Okamžiky vzácných, krátkých a často bolestných 
potkávání. Přesto ze všeho nejvíc neskutečně krásných 
a nenahraditelných.

Jan Michalík
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Hani, letos nemůžeme jet s děckama na školní výlet, musíme do Prahy k Ze-
manovi. Mají pro tebe léky, hned se to musí vyzkoušet. „A proč? To je blbý.“ 

Haničce je sedmnáct a právě se stal zázrak. Zázraky se ale přece nestávají... 
Jenom nám se to stalo a nebyla to pohádka. Jsme šťastní, Hanka se trochu bojí, 
ale co, zvykne si. Je to naše bojovnice Johanka. Svět je krásný.

Proč profesor Zeman pořád chce, aby se Hanka bůhvíjak zlepšovala? Vždyť stačí, 
že ji nebolí hlava, že jí jde škola a že se to prostě zastavilo. Nikdo s naší nemocí 
na tom není tak dobře jako my. A taky letos budeme maturovat, tak co furt ty 
kontroly? Teď máme důležitější věci na starost. Nemáme. Musíme na operaci, 
ale máme štěstí, operovat bude pan profesor Beneš ve střešovické nemocnici. 
„Neboj se, dáme to do pořádku. Maturovat budeš na podzim. Všichni pochopí, 
že se neulíváš ze školy a že se maturity nebojíš.“

„Paní Švábová, Haničku už probouzíme, potom musí být pár dní na  JIPce 
v  umělém spánku.“ Setkání s  Hanulkou je v  slzách štěstí, dokázali jsme to! 
„Hanďo, teď už se budeme jenom uzdravovat.“ „Mami, hlavně řekni ve škole, že 
zase přijdu. Škoda že nemůžu maturovat s děckama.“ Poznámky v diáři končí 
za pár dní...

„Pro vaši Haničku už není návratu, teď ji drží pouze přístroje, čekáme jen, až 
přijde konec.“ Fáze euforie nebývají dlouhé a rozhodně do fází, které probíhají 
u lidí, kteří bojují s vážnými nemocemi, nepatří! Život není pohádka, zázraky 
se nedějí.

(úryvek z příběhu rodiny Švábových)
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