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Kdo je to Šance?
Na hemato-onkologickém oddělení
Dětské kliniky FN a LF UP v Olomouci
pracuje neziskové občanské sdružení
ŠANCE, které je samostatným centrem
pro pomoc hematologicky
a onkologicky nemocným dětem
v oblasti střední Moravy.

Veškerá činnost je zaměřena na několik oblastí:
1. humanizace hemato-onkologického oddělení
Dětské kliniky
2. pomoc nemocným dětem v době pobytu na
oddělení a usnadnění návratu do běžného života
3. zlepšení vzájemné spolupráce rodičů nemocných
dětí s ošetřujícím personálem a rodičů navzájem
4. organizace a zdravotnické zajištění rekondičních
pobytů pro děti v zimním a letním období
5. zajištění víkendových pobytů rodin nejméně
jednou ročně
6. zajištění zahraničních rekondičních pobytů do
Irska a Řecka

7. zajištění vánočního setkání dětí a jejich rodičů
8. rozšiřování registru dárců kostní dřeně
9. šíření osvěty s cílem lepší informovanosti veřejnosti – v rámci humanitárních akcí informuje
veřejnost o závažnosti hematologických a onkologických onemocnění, o léčebných postupech,
o možnosti zařazení vyléčených pacientů do normálního života
10. Šance spolupracuje s nadací „Rakovina věc
veřejná“, jejímž cílem je podpora výzkumu a vývoje
protinádorových léčiv.

Co se nám podařilo?

S D R U Ž E N Í RO D I Č Ů
A P Ř ÁT E L
H E M AT O L O G I C K Y
A O N KO L O G I C K Y
N E M O C N ÝC H D Ě T Í

Získat potřebné ﬁnanční prostředky a zahájit přestavbu hemato-onkologického oddělení.
Rekonstruovat hematologickou ambulanci.
Vybudovat na hemato-onkologickém oddělení kuchyňku pro rodiče a jídelnu pro děti.
Vybavit lékařskou a sesterskou pracovnu novým nábytkem.
Rekonstruovat a vybavit denní stacionář, společenskou místnost a hernu.
Získat grant z nadace Eurotel na projekt „Nikdy nejsi sám“.
Založit na Zlínsku registr dárců kostní dřeně.
Podílet se na vybavení Laboratoře experimentální medicíny.
Zakoupit zdravotnickou techniku a nadstandardní zařízení pro oddělení 21B.
Zřídit internetové stránky Sdružení Šance.
Navázat trvalou spolupráci s Barretstown Gang Camp v Irsku.
Úzce spolupracovat s nadací Rakovina věc veřejná na Dětské klinice a Nadací Olgy Havlové v Praze.
Stát se součástí mezinárodní organizace ICCCPO.
Prezentovat a informovat veřejnost o činnosti sdružení veřejnými akcemi
(výstavy, divadelní představení, rozhlasové a televizní besedy, autogramiády a fotbalové zápasy).

Co jsme letos pořádali
LEDEN
ÚNOR

BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN

ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

10. zimní rekondiční pobyt na chatě Poma v Malenovicích pod Lysou Horou
Mezinárodní den dětských nádorových onemocnění (15. 2.) – „Léčba mýma očima“ –
fotografování dětí při pobytu na hemato-onkologickém oddělení
dětský karneval organizovaly sestřičky z oddělení
4. společenský ples pro členy Šance, zdravotnický personál a rodiče léčených dětí
v penzionu „Stará Střelnice“ v Hranicích na Moravě
beneﬁční divadelní představení „Doma“ DS z Karolinky v Divadle hudby v Olomouci
„Bowlingový den“ charitativní akce Sporcentra Best a první ročník turnaje Šance v bowlingu
beneﬁční fotbalové utkání Amfory a osobností Olomouce na stadionu Sigmy SK Olomouc
„Autogramiáda“ fotbalistů před MS ve fotbale v City Olomouc
„Bleší trh“ v Zábřehu – prodej dětských výrobků
valná hromada Sdružení Šance
výstava fotograﬁí „Na pouti za zdravím“ v Horní Lidči jako součást doprovodného
programu Mezinárodního ﬁlmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně
divadelní představení pro hospitalizované děti při příležitosti Svátku dětí
rekondiční pobyt v Barretstown Gang Campu v Irsku
beneﬁční fotbalové utkání hokejistů NHL ČR – SR v Olomouci - Holici
letní ozdravný pobyt ve Starém Městě pod Sněžníkem v RS Krupá
přímořský rekondiční pobyt ve Velice v Řecku
zahájení přestavby hemato-onkologického oddělení 21B
prohlídka hradu Bouzov a setkání s pohádkovými bytostmi
9. ročník prodejní akce „Vánoční hvězda“ v oblasti střední Moravy
8. ročník akce oddělení 21B „Adventní věnce“
výstava „Na pouti za zdravím“ a „Život se nám zastavil jen na chvilinku“ na KÚ ve Zlíně
„Beneﬁční týden s Mikulášem“ vystoupení Michala Nesvadby v CineStar Olomouc
bruslení s Mikulášem na zimním stadionu v Olomouci
vánoční stánek Sdružení ŠANCE – prodej výrobků hemato-onkologických dětí
vánoční koncert ve Francově Lhotě – Mátlův akademický sbor z Brna
setkání u vánočního stromečku v aule Dětské kliniky v Olomouci
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Vítejte na oddělení dětské hemato-onkologie
Dětské kliniky F N v Olomouci!
Na našem oddělení se léčí děti s onemocněními
krve, ke kterým patří:
poruchy tvorby červených krvinek
(anémie, polycytémie)
poruchy tvorby krevních destiček
(trombocytopenie, trombocytózy)
poruchy tvorby bílých krvinek
(leukopenie a leukémie)
maligní onemocnění lymfatických uzlin
(lymfomy).
Pro všechny naše pacienty jsou k dispozici 3 lékaři,
15 sester, učitelé a psychologové.
Většinu pacientů oddělení tvoří děti se zhoubným
hematologickým onemocněním – již výše uvedenou leukémií nebo lymfomy. Za posledních 10 let
bylo na našem oddělení léčeno 88 pacientů s těmito vážnými chorobami. Oba typy onemocnění
znamenaly před 20 lety pro většinu dětských pacientů rozsudek smrti. V posledních 10 letech se však
šance na úplné vyléčení nemoci významně zvýšila.
Jsme dnes schopni vyléčit a vrátit do normálního
života více než 80 % dětí s leukémií i lymfomy.
Naši malí pacienti však musí podstoupit dlouho-
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trvající a velmi náročnou léčbu cytostatiky – léky
zastavujícími zhoubné bujení. Tato léčba je velmi
náročná a přináší našim malým pacientům mnoho
omezení a někdy i nepříjemné komplikace. Děti
jsou vytrženy ze svého rodinného prostředí, na
které byly zvyklé. Potřebují tedy mnoho pochopení a trpělivosti ze strany všech členů ošetřujícího
týmu. To vše se snažíme našim pacientům poskytnout v plné míře tak, aby byli schopni potřebnou
léčbu absolvovat s co nejmenším psychickým i fyzickým strádáním. Umožňujeme rodinným příslušníkům, aby strávili tyto mnohdy nepříjemné
chvíle spolu s dětmi, a všichni se společně snažíme,
aby prostředí na oddělení nahradilo v co největší
možné míře prostředí domova.
Na lůžkové části oddělení léčíme i pacienty s anémií a nedostatkem krevních destiček nebo jiných
faktorů důležitých pro srážení krve. Tito pacienti
nevyžadují tak dlouhou a náročnou hospitalizaci
jako děti se zhoubným onemocněním.
Pro děti, které nevyžadují hospitalizaci, je v přední
části oddělení k dispozici takzvaný hematologický stacionář – ambulantní část oddělení určená pro děti,
které vyžadují jednorázové infuze, krevní transfuze
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nebo složitější vyšetření, která jsou
někdy prováděna v celkové anestezii. O tyto děti pečují přes den dvě
z našich nejzkušenějších sester.
Z odborného hlediska jsme
schopni poskytnout našim pacientům všechna moderní, často
velmi náročná vyšetření, která jsou
nezbytná pro stanovení správné
diagnózy. Některé druhy vyšetření
provádíme jako jediné pracoviště
na Moravě (stanovení rezistence
buněk na cytostatika, vyšetření protilátek proti trombocytům, některé
diagnostické testy nutné k potvrzení sférocytární anémie, molekulárně-genetické testy pro diagnostiku hemoglobinopatií, polycytémií
a esenciálních trombocytémií).
Přejeme všem dětem, které k nám
přicházejí, aby se rychle uzdravily.
Pokud s námi jsou nuceny strávit
kvůli své nemoci delší dobu, uděláme vždy vše pro to, aby se co nejrychleji vyléčily a aby na chvíle strávené v nemocnici mohly vzpomínat
s úsměvem. Naší největší odměnou
je jejich uzdravení.
doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

My z olomoucké dětské
hemato-onkologie
VEDOUCÍ LÉKAŘ

MUDr. Zbyněk Novák

LÉKAŘI

doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
MUDr. Ivana Stejskalová
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

STANIČNÍ SESTRA

Světlana Kašubová

AMBULANTNÍ SESTRY

Jitka Fialová
Monika Chromcová

SESTRY

Gabriela Bartoňková
Simona Filípková
Ludmila Frélichová
Jarmila Grundová
Eva Hůlková
Iveta Königová
Blanka Krejčíková
Pavla Medková
Zuzana Spurná
Lucie Šubová
Marta Třísková
Renata Vyhlídalová

SANITÁRNÍ SESTRY

Alena Obšnajdrová
Markéta Plevková

PSYCHOLOG

Mgr. Monika Halířová
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Na oddělení 21B…
Narozeniny
Nejčastější tradicí jsou u nás narozeniny našich
milých dětiček. Probíhají následovně: v předvečer
narozenin se potichu vkrádají sestřičky na pokoj,
aby ho slavnostně vyzdobily balónky, fáborky
a ﬂitry, na dveře se přivěsí blahopřání, aby všichni
kolem věděli, kdo dnes slaví narozeniny. Náš
oslavenec se probudí do krásného dne. Vždy je
připraven velký dort s netradičními zdravotními
ozdobami a nechybí ani dárečky. K narozeninovému dni patří velká tradiční koupel, která většinou
proběhne nečekaně, po které následuje báječná
oslava.

Karneval
Další tradicí je karneval, pořádá se poslední únorové úterý. Ráno začíná přebíráním služby čarodějnicí a princeznou, po osmé hodině následuje
slavnostní příchod královny, dvorní dámy a vodníka. Ti poté vyrážejí na vizitu s Červenou Karkulkou, vílou Amálkou a Trpaslíkem. Po obědě začíná
divoký rej masek a opět báječná taneční oslava.

Adventní věnce
Největší tradicí roku je vázání adventních věnců.
Tato tradice má počátek v roce 1999 a ﬁnanční
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výdělek činil tehdy 2 000Kč. Rok od roku se výroba
a hlavně zájem o naše originální věnce zvyšuje.
Loňský zisk byl 35 000Kč. Všechno by nebylo
možné bez obrovské píle sestřiček, dětí, maminek
a sponzorů. Co je naším hlavním úkolem? Sběr
šišek, jeřabin, šípků, různých květin a dalších plodů
přírody, které na věnce použijeme. Co vše jsme za
výtěžek z věnců pořídili? Přebalovací stůl, digitální
váhu, tonometr, žehličky, příbory, magnetickou
tabuli aj. A hlavně každoroční vánoční dárky pro
naše děti.
DÍKY VŠEM ZA OBĚTAVOST.
Pavla Němcová–Medková
Zuzana Tomanová–Spurná
Gabriela Pospěchová–Bartoňková
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Š - písmenko pro Tebe, se Šancí to zvládneme…
První zářijový pátek jsem společně se sestřičkou
Jitkou zahájil hematologickou ordinaci. Tak jako
každý pátek jsem se jí zeptal, kdo nás dnes z našich pacientů navštíví. Na dva z nich jsem se těšil
obzvlášť – na Lukáše a Nikolku. Ukončili náročnou
léčbu na oddělení a pokračovali v její udržovací
fázi. Ale oba dva měli teď docela jiné starosti. Stali
se z nich školáci – prvňáčci. Jako první do ordinace
vstoupil Lukáš s maminkou. Široký úsměv, veselé
oči, pusa již bez několika mléčných zoubků, ale
nedočkavě mi přišel něco sdělit, s něčím se pochlubit: „Pane doktore, chceš slyšet, co jsem se za týden
naučil?“ Ani jsem nestačil souhlasit a již recitoval:
„A písmenko pro Tebe, anděl letí do nebe,
Andělka mu štěstí přála a šátečkem zamávala.
Oči, oči, očka, Olgu honí kočka,
Otu žene zajíc, okousal mu krajíc.“
A byl by pokračoval dále i o Emilovi, který pozval
Elišku, kdybych ho neslušně nepřerušil. Měl jsem
z Lukáše i jeho spokojené maminky velkou radost.
Na zlé věci spojené s léčbou již dávno zapomněl
a teď má už jiné plány i povinnosti.
A nyní byla na řadě další nová školačka Nikolka.
Tu jsem ale v čekárně neviděl. Asi dostala chuť na

čokoládu nebo co. Důvod však byl jiný, bez jakýchkoliv příznaků nalezly hematologické laborantky
v její krvi nádorové buňky, co jim říkáme blasty.
A proto putovala i s babičkou, která ji doprovázela,
rovnou na oddělení, kde ještě nedávno ležela.
Odpoledne jsem za nimi zašel na oddělení s novým
plyšákem, který jí měl udělat aspoň nějakou radost,
když jsme ji znovu „zajali.“ Na oddělení nebyla, ale
seděly s babičkou na balkoně, který byl pohlcen
zářijovým sluncem. Nejistý pohled, smutné oči,
pusa již bez několika mléčných zoubků, ale stejně
jako Lukáš na mě naléhavě promluvila: „Podívejte
se, mám s sebou pastelky, teď je budu potřebovat
více tady. Všechno ostatní mi za chvíli donese
maminka. Školní tašku, písanky, pero.“ Až mě
zamrazilo. Její výpověď byla stejně spontánní a naléhavá, ale oči zůstaly smutné. Zesmutněl jsem i já.
Ty první hodiny nové skutečnosti jsou nejhorší pro
všechny. Nejhorší pro rodiče. Co je na tom platné,
že vysvětlení její nečekané recidivy jsme si asi
správně vysvětlili.
Nikolčina první třída bude trochu jiná než ta Lukášova – narkóza, odběry, broviac… Na klinice budeš
mít chvilinku jiné paní učitelky, a když mě po léčbě
znovu navštívíš v ordinaci, budeš mi vyprávět,
co jsi ve škole zažila…
prof. Vladimír Mihál
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Dopis po letech
Vážený pane doktore,
před řadou let jsme se setkávali
při péči o našeho syna Ondřeje
Horkého (leukémie, počátek léčby
listopad 1988, v roce 1990 transplantace kostní dřeně, bohužel Ondráška
nezachránila). Nyní vidím Vaše jméno
mezi garanty I. sociálně-pediatrického kongresu v Olomouci, na který
jsem také přihlášena, protože pracuji od roku 2001 jako ředitelka Dětského domova Janovice u Rýmařova,
který je zdravotnickým zařízením pro
děti od 1 do 3 let. Těším se na Vaše
vystoupení. Po těch letech jsme už se
vším smířeni a jsme vděční, že jste alespoň prodloužili dobu, po kterou byl
Ondrášek s námi.
Jeho místo v rodině ale bylo stále
prázdné, proto jsme se rozhodli
s manželem mít ještě další děti. V roce
1992 se nám narodila dcera Marie
a od roku 2003 máme ještě kluka
a holčičku v pěstounské péči.
Nejstarší syn, který byl Ondráškovi
dárcem dřeně, má už 23 let, ten další
18. Nevím, jestli máte nějaké informace o rodinách, jejichž děti jste léčil,
ale nás tato těžká životní zkušenost
přivedla k hledání hodnot, větší víře
a snaze pomáhat. Děkuji za vše, co jste
pro nemocné děti a jejich rodiče dělal
a jistě stále děláte. Přeji mnoho vyléčených dětí a radosti z jejich uzdravení.
S pozdravem Mgr. Alena Horká

Spomienka na naše milé anjeliky
Čo s nami láska porobí?
Tá hviezda nad priepasťou,
púť do víťaznej podoby,
do služby, čo je slasťou.
Nebom mi daná, si môj štít,
Pre dušu kôrka chleba.
Nevedel by som, ako žiť,
keby mi Boh vzal teba,
ľalia pozná, ty môj žiaľ i radosť,
ktorá chce ťa.
Až ten, kto miloval, vie,
čo je to – mať dieťa.

strašnú duševnú bolesť. Čas je najlepší liek i keď
táto bolesť ostane navždy, ale bude znesiteľnejšia.
Život ide ďalej a živí musia žiť. …preto Vám, milí
rodičia, prajem veľa sily a odvahy kráčať v ústrety
ďalším dňom… prosím, nestraťte vieru, nežite
v strachu, vaše ďalšie deti Vás potrebujú.
Potrebujú vašu pozornosť a lásku.

Zdá sa nám, pri bežných každodenných povinnostiach samozrejmé, že naše dietky musia byť zdravé
a spokojné. Nemáme si čas uvedomovať, že život
prináša mnoho prekvapení. Radosť máme z tých
pekných, ale niekedy prídu dni plné strachu, bolesti
a trápenia. Nám tak milá ratolesť musí bojovať
o život so zákernou chorobou. Je radostné konštatovať, že väčšina detičiek sa vylieči a vráti domov.
Ale občas niekto tento krutý boj prehrá…
…myslím na rodičov, ktorý museli prežiť stratu
toho najdrahšieho a najkrajšieho, čo pre nich existuje a ísť ďalej s veľkou bolesťou v srdci. Musia mať
neuveriteľnú silu… pocit nekonečnej bezmocnosti…
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Ako by som ťa mohol zabudnúť,
vzdialiť sa tvojmu belasému vienku?
Aj keby som žil tisíc životov,
dosť by mi bolo teba na spomienku.
Bola si moje slniečko i mráz,
bolesť i šťastie, zúfalstvo i sila.
Bola si láska, aká nebude.
Môj dúšok vody, vyprosený žízňou,
Bola si všetko: osud v osude.
…nikdy na vaše detičky nezabudneme a spomíname
na ne s láskou. Verím, že tieto deti, Anjeliky, naďalej
žijú v srdciach svojich milujúcich rodičov… stoja pri
nás všetkých a ochraňujú nás. Žijú vo svete anjelov, sú to poslovia boží. Anjel – z gréckeho angelos
– znamená „posol“. Stali sa z nich poslovia lásky,
práve zásluhou utrpenia, ktorým museli prejsť.
Veľmi dobre vedia, že láska je mostom medzi krajinou živých a krajinou mŕtvych…
jediná možnosť prežitia… jediný zmysel.
…práve od nich sa môžeme inšpirovať ich veľkou
anjelskou dobrotou. Každý z nás má od narodenia
svojho anjela strážneho, tak mi to rozprávala moja
mama. Jeho lásku a pomoc cítime vtedy, keď sa mu
otvárame. Anjeli všetko vedia, poznajú nás lepšie
ako si myslíme. Nevidíme ich, ale skúsme na nich
myslieť a možno pocítime zvláštnu a príjemnú
energiu prechádzajúcu telom. Nadobudneme pocit

radosti, šťastia a hlbokého pokoja. Už v detstve som
si ich predstavovala žiariacich, preto ich voláme aj
poslovia svetla. Majú výrazné svetlé alebo tmavé
vlasy a sú krásny. Ďakujeme im, že sprevádzajú naše
životné okamžiky a želajú si, aby bolo menej utrpenia, bolesti a viac lásky a porozumenia.
Prosíme ich, aby nás i naďalej viedli a podporovali,
nech sme kdekoľvek.
Nevstúpil som do tvojho domčeka
a nevstúpim. Veď kto mi dovolí.
Čo mi v ňom žiješ?
Taká ďaleká i blizučká…
Ja Bohu po vôli žijem,
čo nám je dané zhora žiť,
a milujem ťa do tej diaľavy.
Občas ma ako vlna zaplaví
nežnosť, s ktorou si neviem poradiť.
Nalieha na mňa, až si vymusí
drobnučkú báseň, tá jej uľaví.
Chvíľočku si mi blízko, chvíľu si
ďaleko od nás, anjel túlavý.

Rozlúčim sa so slovami…
každý buďme pre niekoho Anjelom.
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Eva Dvořáková
verše Milan Rúfus
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Nikdy nejsi sám
Jedná se o roční projekt, který ﬁnančně podporuje
Nadace Eurotel. Probíhá od 1. 11. 2005 na hematoonkologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní
nemocnice v Olomouci. Jeho cílem je pokusit se
pomocí nejrůznějších výtvarných a arteterapeutických technik zlepšit psychický stav dětí a jejich život
v nemocnici. Samozřejmě i jejich rodičům.
S dětmi jsem se scházela vždy v odpoledních hodinách na oddělení 21B. Často přišly a pracovaly
s námi i jejich maminky. Postupně si děti vyzkoušely nejrůznější výtvarné techniky – malbu na hedvábí, zdobení květináčů a porcelánových hrníčků
ubrousky, výrobu šperků z korálků, vyrobily ručně
malované pexeso pro ostatní děti, zahrály si na
ilustrátory dětských knížek, vyráběly přáníčka
k různým příležitostem. Část přání jsme předaly na
transfuzní stanici jako dárečky pro nejlepší dárce
krve. Děti měly možnost i fotit, zachytit tak léčbu
a pobyt v nemocnici svýma očima. Na Den matek
jsme s dětmi připravily pro maminky, sestřičky
i paní doktorky malé pohoštění. Děti upekly voňavý
perník, uvařily kávu a pro všechny měly připravený
drobný dárek.
V rámci projektu jsme uspořádaly pro děti z Dětské
kliniky divadelní pásmo Z pohádky do pohádky,
děti tak měly možnost poznat i pohádky z jiných
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koutů světa. Představení pro ně zahrály děti z církevní základní školy v Olomouci.
Jako psycholožka hodnotím projekt jako velký
přínos nejen pro děti, ale i jejich rodiče. Mám
radost i z toho, že se postupně podařilo získat pro
projekt i náklonnost zdravotního personálu, který
se podílel na některých akcích.
Děti se na oddělení učí novým věcem, jsou vděčné,
kamarádské a statečné. Jejich maminky fungují jako
taková svépomocná skupinka. Povídají si u malování, ale není to jen obyčejné povídání. Vyprávějí
si navzájem své vlastní životní příběhy o svých
nemocných dětech, jak to musejí zvládat jak musejí
být často trpělivé a statečné jak se jim to někdy
nedaří… Toto všechno je spojuje a pomáhá jim to
překonávat obtížnou životní etapu v nemocnici.
Celé naše roční snažení budete mít možnost
posoudit i Vy na závěrečné výstavě výtvarných
prací a fotograﬁí skvělých a šikovných dětí z oddělení 21B.
Iveta Tichá
ROČENK A SDRUŽENÍ ŠANCE – OLOMOUC 2006

Jak jsme pot kali Jumping Drums
Setkání s bubeníkem Ivem Batouškem a jeho
kolegy bubeníky nebylo výjimečné jen pro samotný
netradiční zážitek z bubnování, ale už samotná
cesta setkání Jumping Drums a Šance byla svým
způsobem zvláštní.
Při vymýšlení programu na letní tábor jsem dostala
tip na partu bubeníků, kteří, kromě velkých koncertů cestují po republice a hrají dětem ve školách,
nemocnicích a třeba i na táborech. Pár mailů a telefonátů s managerem skupiny a termín návštěvy
Jumping Drums na táboře ve Starém Městě byl
domluven.
Na tom samozřejmě není nic zvláštního, ale…
Asi za 3 týdny mi volala Herta Mihálová, že se s ní

spojil bubeník Ivo Batoušek, který se náhodou v kavárně začetl do naší ročenky, sdružení ho natolik
oslovilo, že by rád se Šancí spolupracoval.
Kouzelné na tom je to, že sám v tu chvíli ještě netušil, že ve svém nabitém hracím plánu na červenec
najde typ akce: letní tábor dětí ze Sdružení Šance…
Takže nejen my jsme si našli Jumpiky, ale i oni si
našli cestu k nám!!!
A výsledek? Spousta příjemných a nevšedních
zážitků pro děti i dospěláky a setkání s člověkem,
který má obrovské lidské srdce a úžasnou bubenickou energii.
Ivo a všichni z Jumping Drums
Michaela Hradilová

Přátelé!
Jste úžasní, jste inspirující.
Jsem rád, že jsem mohl přispět
svým uměním na cestě
za Vaším pevným zdravím.
Bylo mi s Vámi moc fajn,
stejně jako mým kolegům bubeníkům
z Jumping Drums.
Ivo Batoušek

Výst up na Olymp

Poprvé u moře

Olymp, neboli Mytikas, jsme s Vladem Mihálem
zdolali jednoho ze čtrnácti dní v Řecku. Bohužel
už nevím, co to bylo za den, ale bylo hezky a i díky
tomu jsem si z výstupu odnesl krásný zážitek.
Z Veliky jsme vyjeli brzy ráno, přibližně po dvou
hodinách cesty jsme dojeli na parkoviště a odtud
nás čekalo nějakých 12 km na vrchol ve výšce
2 918 m. n. m. První část cesty se šlo dobře, ve stínu
pod stromy, a tak to šlo až po první a poslední
občerstvení na cestě, což byla chata, ve které se
dalo najíst nebo i přespat. Odtud už byla cesta
úmorná. Šlo se po kamenech a do prudkého kopce,
který neměl konce. Po dlouhé chůzi jsme zdolali
vrchol jménem Skala, odtud už to bylo na samotný
Olymp kousek. Ze Skaly byl nádherný výhled na
zbytek pohoří a na údolí, ale i pohled na mraky,
které byly pod námi, byl pěkný. Zbývající metry se
zdály být snad nejtěžší, ale i ty jsme zvládli, a stanuli jsme na vrcholu, kde bylo nádherně. Škoda,
že nebylo vidět na moře. Když jsme do vrcholové
knihy napsali svá přání, mohli jsme slézt dolů. Při
cestě zpět jsme se zastavili opět na chatě. Celý
výlet byl namáhavý, ale byl jsem rád, že jsem
jej zvládl. Z Mytikasu jsem si odnesl moc hezké
zážitky.
Adam Trlica

Prázdniny 2004 jsem strávila celé v nemocnici.
Mezi čtyřmi zdmi jsem si představovala, jak
krásně by bylo někde u vody, na hřišti, na letním
táboře nebo u moře. U moře!!! Tam jsem nikdy
nebyla.
Až letos. Poprvé!!! Prázdniny 2006 a my budeme
poprvé u moře. S mamkou, sestrou Sárou a se
Šancí na ozdravném pobytu v Řecku, ve Velice.
V letadle jsem si vyprosila místo u okýnka
a čekala, kdy už konečně uvidím To moře. Jak
je veliké? A jak je slané, mami? Jako přesolená
polévka? A pak jsem ho uviděla úplně zblízka.
Bylo veliké, krásné a teplé. A slané, tak akorát.
Krásně se v něm plavalo, potápělo a dovádělo.
Bezva parta malochů i velkáčů, která hrála volejbal, stavěla mozaiky z kamínků, závodila v plavání a hlavně – nikdy se nenudila! Byla sranda.
Program byl bohatý na výlety, poprvé jsem se
plavila na velké lodi, a to až na ostrov Skiathos,
nakoupili jsme dárečky domů v blízké Agii,
prošli jsme na túře místní přírodou. Škoda, že to
tak rychle uteklo. Čokoládově hnědí, sluníčkem
prohřátí a spokojení jsme dojeli domů, kde nás
za pár dní čekal nový školní rok. Tak vzhůru do
boje.
Sabina a Iveta Kohnovy
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Poděkování…
Děkujeme aktivním koordinátorům ze Sdružení Šance:
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Rodinám: Blažkových, Čepových, Dědochových, Dlouhých, Doleželových, Dvořákových, Foltýnových,
Hradilových, Hrachovinových, Hrubých, Janhubových, Klumplerových, Kloubcových, Kocurkových,
Kosztyuových, Kohnových, Korbrových, Kubicových, Mihálových, Mikiskových, Novákových, Randýskových, Smékalových, Solníkových, Stejskalových, Tenglerových, Trlicových, Ženčákových. Jednotlivcům:
Bohuslavě Dadákové, Ireně Hrubé, Zorce Ježkové, Josefu Kašíkovi, Světlaně Kašubové, Mirce Knoblochové, Ludmile Látalové, Lee Menšíkové, Markétě Pievkové, Janě Sehnalíkové, Miladě Svozilové, Štěpánce
Špajsové, Radce Švábeníkové, Andree Todorovičové, Zdeňce Wasserbauerové. MĚSTO A OKRES OLOMOUC:
Algraf, Café Rustico, Centrum Olympia, Český rozhlas, ČTK, Dětská klinika a Teoretické ústavy FN, FGP,
Florcenter s. r. o., Galerie Caesar, Krajská hygienická stanice, Krajský úřad – odbor životního prostředí,
Laboratoř Mikrochem, Magistrát města odbor soc. služeb a zdravotnictví, Mateřské centrum YMCA, MC
Slunečnice, McDonalds, Mladá Fronta Dnes, Obchodní centrum Haná, Olomoucký Den, Rádio Čas, Rádio
Haná, Rádio F1, Rádio Hity, RCO, Sdružení porodních asistentek, Solné mlýny, Taiči klub Bílý jeřáb, Televize Morava, Tiskárna TINA, Zdravotní ústav, ZP Metal Aliance, ZP Ministerstva vnitra, Cukrárna u parku
Lutín, ZŠ Olomouc: Aksamitova, Čajkovského, Hálkova, Mozartova, Náves Svobody, Stupkova, Řezníčkova, ZŠ Hněvotín, MŠ Olomouc: Bělidla, Hodolanská, Na Trati, Náves Svobody, Purkyňova, Táboritů.
Jednotlivci: Dřímalková, Chmelová, Zakouřilová, Ing. Břečková, Veronika Dofková, MUDr. B. Krtičková,
MUDr. B. Losová, Danuše Navrátilová, Mgr. Hana Novotná, Miroslava Pařáková, Jiřina Prucková, Mgr.
Reslerová, Miluše Sikorová, Ludmila Švecová, Vacovská, Mgr. Vránová, Ing. Martina Zahnášová, Miloslav
Kyjevský, Marek Látal, Jan Malachovský, Ing. Vladimír Popelka a kolektiv, Marek Rozehnal, Martin Skácelík, Martin Thoř. LITOVEL: Gymnázium Jana Opletala, Městský klub, Supermarket Albert. NÁMĚŠŤ NA
HANÉ: Domov důchodců, Obecní úřad, Základní škola. MĚSTO A OKRES KROMĚŘÍŽ: Arcibiskupské gymnázium, Domov důchodců ve Vážanech, DD. Erbenovo nábřeží, Farní úřad Blahoslavené Panny Marie,
Farní úřad Chropyně, Farní úřad Sv. Mořice, Gymnázium, Městský úřad, Muzeum, Nemocnice s lékárnou,
Obchodní akademie, Papírnictví Proﬁs, SOU Na Lidovce, Týdeník Kroměřížska, Vázanka, Zdravá výživa,
Zdravotnická škola. Jednotlivci: Mrhálková, Pišťáčková, Valachova, Havlíková, Mozgová, Franková. MĚSTO
A OKRES ZLÍN: Aliachem – Fatra Napajedla, Baťova nemocnice – transfuzní stanice, Farní úřad Želechovice,
Gymnázium Tř. Bati, SPŠ, SZŠ, ZŠ Hluk, ZŠ Horní Němčí, ZŠ Malenovice Komenského ul., ZŠ Újezdec.
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Náš výhradní dopravce

Vánoční hvězda
V tomto roce bude výtěžek sbírky
věnován na ozdravné pobyty dětí
a na humanizaci oddělení 21B.
Je nás stále více, rozšiřujeme okruh
dobrovolníků a míst,
kde se květina prodává.
Naše práce, která je hodnocena jenom
příjemnými pocity, má velký význam.
Všichni ti lidé, kteří mají na vánočním
stole právě naši vánoční hvězdu,
by chtěli říct, že lidskost a pomoc
druhému v obtížné životní situaci
je v našich srdcích.

MĚSTO A OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ: MŠ Slavkov u Uherského Brodu, MÚ Uherský Brod, Obchodní akademie UH, SZŠV Staré Město, ZŠ Nivnice. Jednotlivci: Marta Hejdová, Věra Kašpárková, Marta Mlýnková,
Jitka Vybíralová. MĚSTO A OKRES PŘEROV: Hypernova, Laboratoř Mikrochem, MŠ Dvořákova, MŠ Dřevohostice, MŠ Kozlovská, MŠ Tučín, MŠ U tenisu, MŠ Želatovice, Prodejna Látalovi Želatovice, Nemocnice
gyn.-porodnické oddělení, Železniční poliklinika. HRANICE: Café Bar na Zámku, Ekoltes, Lázně Teplice
nad Bečvou, Městský úřad, MŠ Klíček. Jednotlivci: Jana Vilímková, Olga Vilímková. TOVAČOV: Domov
důchodců, Farní úřad. Jednotlivci: Čajková, Špalková, Eva Hlavinková, Irena Studničková, Ivana Šišmová,
Jana Švalbachová, Ivona Vymětalová, Antonín Indrák. PROSTĚJOV: Finanční úřad, Skanska DS. MĚSTO
A OKRES TŘEBÍČ: Stavební ﬁrma Antonín Macek Mohelno. MŠ Bartuškova ul., MŠ Cyrilometodějská ul.,
MŠ Březník, MŠ Mohelno, MŠ Králice n. Oslavou, ZŠ Dukovany, ZŠ Králice n. Oslavou, ZŠ Mohelno. Jednotlivci: Zuzana Hrůzová, Milena Ostrá, Dobroslava Pražáková. VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: Farní úřad Lesná,
Finanční úřad, Loana Kelč, Nemocnice, Městský úřad, Obchodní akademie, Primus CE a.s., Střední integrovaná škola, ZŠ Lešná. Jednotlivci: Randýsková, Renata Mocková, Anna Pechová, Anna Zámečničková,
Rudolf Močka, Pavel Štefan. MĚSTO A OKRES VSETÍN: Evangelický kostel Dolní Sbor, Evangelický kostel
Horní sbor, Katolický kostel, Kostel Nový Hrozenkov, Kostel Karolinka, MARLIN BV s. r. o., Obecní úřad
Francova Lhota, Obecní úřad Horní Lideč, MŠ Koryčanské Paseky Rožnov pod Radhoštěm, Pastorační
centrum Velké Karlovice, SZŠ a VZŠ, SOU obchodu a služeb, ZŠ Francova Lhota, ZŠ Horní Lideč, ZŠ
Karolinka, ZŠ Nový Hrozenkov, ZŠ Sychrov, ZŠ Školní ul. Jednotlivci: Dušková, Hejsková, Klimková, Petra
Baranová, Petra Haspalová, Ing. Věra Holíková, RNDr. Zdeňka Hromadová, Vlasta Huťová, Mgr. Radmila Koncernová, PaedDr. Vlasta Korábová, Kubicová, Mgr. Hana Maštalířová, Alena Ondrušová, Šerá,
Ševčíková, Mgr. Radana Štefková, Jaroslav Kubica. MĚSTO A OKRES ŠUMPERK: EPOS s. r. o. Gymnázium,
Městský soud, Plynárenská ﬁrma, Střední odborná škola, SZŠ, SpŠ s DD, Školská ul., ZŠ Bohdíkov, ZŠ
Dubicko, ZŠ Hrabová, ZŠ Jedlí, ZŠ Jestřebí, ZŠ B. Němcové, ZŠ Lukavice, ZŠ Nemile, ZŠ Olšany, ZŠ
Severovýchod, ZŠ Svébohov, ZŠ Štíty, ZŠ Vikýřovice. ZÁBŘEH: Gymnázium, Charitativní prodejna, Interna
s. r. o., Prodejna Ledňáček, Styl u Kylarů, Knihkupectví Patka, Klub Zábřeh, kostely: Chromeč, Lesnice,
Leština, Postřelmov, Sudkov, Zábřeh, Matenice, MŠ Kosov, MŠ Pohádka, MŠ Severáček, Střední škola
sociální péče, Střední automobilová škola, SPC, Stavebniny Zábřeh. Jednotlivci: Jarka Benešová, Mgr.
Beranová, Mgr. Beštová, Svatka Bílá, Jana Černá, Mgr. Dagmar Hanousková, MUDr. Horáčková, Mgr.
Chamlarová, Kardanová, Mgr. Knápková, Mgr. Kozáková, Marie Konigová, Petra Kubalíková, Lexmannová, Macháčková, PaedDr. Neuwirtová, Jana Nýdecká, Opravilová, Marie Pěničková, Pohančeniková,
Poláková, Hana Posilová, Mgr. Poislová, Mgr. Marcela Riznerová, Mgr. Růžičková, Ševčíková, Jana Škrottová, Alice Švecová, Anna-Marie Tempírová, Jitka Veiglerová, Vinigová, Mgr. Vondálová, Hana Zajíčková,
Ing. Zimáčková, Bureš, MUDr. Černý, Oldřich Janhuba, Jiří Putala, LuděkTempír.

SDRUŽENÍ ŠANCE
Sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí
Hemato-onkologické oddělení DK FN a LF UP Olomouc, Puškinova 6, 775 20 Olomouc
tel. 585 854 476, e-mail: sance@sancecz.org, www.sancecz.org, č. ú. 53839811/0100

Kont akty:

Sdružení ŠANCE děkuje firmě EVERLIFT
nejen za podporu, ale i za oporu !

HERTA MIHÁLOVÁ – předsedkyně
Na Trati 91, 779 00 Olomouc, mobil: 777 328 099, e-mail: herta.mihalova@volny.cz
EVA DVOŘÁKOVÁ – místopředsedkyně
Horní Lán 11, 779 00 Olomouc, mobil: 777 699 818, e-mail: eva.dvorakova@sancecz.org

Sdružení ŠANCE děkuje vydavatelství
časopisu PEDIATRIE PRO PRAXI
a tiskárně TRIFOX Šumperk
za podporu při vydání ročenky

SVĚTLANA KAŠUBOVÁ – členka výboru
Winklerova 13, 796 01 Prostějov, mobil: 605 788 471, e-mail: kasubovas@atlas.cz
Mgr. HANA TRLICOVÁ – členka výboru
Francova Lhota 337, 756 14 Francova Lhota, mobil: 731 567 761, e-mail: trlicamiroslav@seznam.cz
Mgr. FRANTIŠKA FISCHEROVÁ – členka výboru
Družební 15, 779 00 Olomouc, tel: 585 412 074, e-mail: gnoci@centrum.cz
Mgr. MICHAELA HRADILOVÁ – členka výboru
Masarykova 54, 779 00 Olomouc, mobil: 775 924 348, misaryz@seznam.cz
Mgr. BLANKA JAKEŠOVÁ – členka výboru
Lorencova 3345, 760 01 Zlín, mobil: 724 365 313, e-mail: jakesova.zlin@unileasing.cz
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HUMANITÁRNÍ AKCE NA POMOC HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝM DĚTEM

VÁNOČNÍ HVĚZDA
ŠANCE PRO TĚŽCE NEMOCNÉ DĚ TI
PRODEJ SE USKUTEČNÍ OD 22. 11. 20 06
V RŮZNÝCH MĚSTECH NA MOR AVĚ
Výtěžek bude věnován
hemato-onkologickému oddělení
Dětské kliniky FN a LF UP Olomouc

Děkujeme, že nám pomáháte
na pouti za zdravím

