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Co jsme letos pořádali
LEDEN

 17. zimní rekondiční pobyt v Malenovicích pod Lysou Horou.

ÚNOR

 Putovní výstavy „Život se nám zastavil jen na chvilinku“ a „Na pouti za zdravím“ ve Volyni
v rámci připomenutí Dne dětských nádorových onemocnění.

POSL ÁNÍ
Posláním Sdružení Šance
je humanizovat náročnou
protinádorovou léčbu dětí
a usnadňovat jejich návrat
do běžného života.

 18. „Karneval“ na oddělení s celodenním zábavným programem.
 Charitativní divadelní představení „Zabijačka“ ve Francově Lhotě.
Účinkovalo Valašské národní divadlo z Karolinky.
BŘEZEN

 8. společenský ples pro členy Šance, zdravotnický personál a rodiče léčených
dětí v penzionu Stará Střelnice v Teplicích nad Bečvou.

DUBEN

 Beneﬁční koncert skupiny Two Men v Jazz Tibet klubu v Olomouci.

KVĚTEN

 2. charitativní koncert v Besedě v Otrokovicích, na kterém vystoupilo několik dětských souborů.
 15. víkendový pobyt rodin v horském hotelu Jeleňovská Valašské Klobouky.
 Návštěva modelky Vlaďky Erbové, Tomáše Řepky na oddělení 21 B, a Václava Vydry
na rekondičním pobytu.

ČERVEN

 Dětský den pro všechny hospitalizované děti a děti zaměstnanců na Dětské klinice.
 2. ročník Dne dětí s netradičními sportovními aktivitami v areálu zámku v Tovačově
a vystoupení skupiny ABBA Revival.
 Příjezd cyklistů – známých osobností, kteří svou jízdou přes Slovenskou a Českou republiku
pomáhají nemocným dětem. Akce pod názvem „Na kole dětem“ propagoval
Jan Zimovčák na velkém historickém kole.
 Beneﬁční koncert Collegia Arion v Kapli Božího Těla v Olomouci.

ČERVENEC  17. letní ozdravný pobyt v RS Krupá ve Starém Městě pod Sněžníkem.
LISTOPAD  2. beneﬁční koncert skupiny Two Men v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
 „Adventní věnce“ 12. ročník tradiční výroby a prodeje adventních věnců.
 „Vánoční hvězda“ 13. ročník prodejní akce na území střední Moravy.
PROSINEC  Setkání u vánočního stromečku v aule Dětské kliniky v Olomouci.
 Vánoční koncert ve Francově Lhotě
SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘ ÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ

3

My z olomoucké dětské hemato-onkologie
VEDOUCÍ LÉKAŘ

MUDr. Zbyněk Novák

LÉKAŘI

doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
MUDr. Ivana Stejskalová
MUDr. Jiří Houda
MUDr. Barbora Ludíková
MUDr. Lucie Sulovská
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

PSYCHOLOG

Mgr. Michaela Hradilová

STANIČNÍ SESTRA

Eva Hůlková

ZDRAVOTNÍ SESTRY

Simona Filípková, DiS.
Bc. Ludmila Frelichová
Jarmila Gruntová
Iveta Kolářová, DiS
Helena Kolmanová
Zuzana Mičkerová, DiS
Martina Mocková
Hana Nemerádová

SANITÁRNÍ SESTRY

Alena Obšnajdrová
Markéta Plevková

AMBULANTNÍ SESTRY Blanka Krejčíková
Gabriela Valentová

A teď mám vlasy stejně dlouhé, jako ty Jani :)
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Dětská galerie na Dětské klinice
V přízemí Dětské kliniky se nachází malý, ale
velmi útulný prostor, který je určen pro odpolední
tvořivé aktivity hospitalizovaných dětí. Pravidelně
dvakrát týdně se zde mohou děti, kterým to dovoluje jejich aktuální zdravotní stav a samozřejmě
i jejich zájem, pod vedením lektorky věnovat
výtvarnému tvoření, které je v současné době
zaměřeno nejvíce na tvorbu s papírem – pod
rukama dětí vznikají zajímavá přáníčka, bločky,
papírové taštičky na dárky, skládané květy, záložky
do knih…, ale děti mohou i kreslit, zkoušeli jsme
i oblíbenou ubrouskovou techniku. S blížícím se

adventem přijdou na řadu vánoční přání, dekorace, svíčky.
Velmi často si svůj malý výtvor děti odnášejí
s tím, že ho dají mamince, bráškovi či sestře nebo
paní učitelce ve škole. Někdy nové přáníčko hned
poslouží k napsání pozdravu z nemocnice domů.
Některé obrázky zútulní pokoje a chodby na odděleních kliniky.
V tvořivé dílničce se děti scházejí většinou
v úterý a ve čtvrtek odpoledne, v omezené míře
se zde pracovalo i v době letních prázdnin.
Někdy se sejdou děti jen dvě, jindy i osm, devět
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dětí. S malými dětmi se tvoření zúčastňují i jejich
maminky, někdy dokonce i tatínci. Pokud Vás Vaše
kroky zavedou na olomouckou Dětskou kliniku,
nakoukněte za prosklenou stěnu naší dílničky
a přesvědčete se sami, jaké věcičky vznikají pod
tvořivýma dětskýma rukama. A pokud budete chtít
dětské tvoření podpořit, můžete za symbolickou
cenu zakoupit některý z výrobků, na kterém se děti
podílely.
Ing. Michaela Melzrová
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Z Vašich dopisů…

Ráda bych Vám napsala pár slov a sdělila své
pocity mámy, které vážně onemocněl syn. Můj syn
Pavel se týden po svých 15. narozeninách necítil
dobře. Měl horečky, bolesti v krku a časem se mu také
zvětšila uzlina na krku. Vše bylo jako na houpačce.
V srpnu 2009 nás neminula hospitalizace v nemocnici
Šternberk na dětském oddělení. Zde nás léčili, ale
sami si nebyli jistí, co synovi vlastně je. Až v září nás
poslali do Fakultní nemocnice v Olomouci na Dětskou

mámě, že její syn je vážně nemocný. V osudný den
jsem se dozvěděla krutou pravdu. Můj syn Pavel měl
Hodgkinův lymfom – nádorové onemocnění lymfatického systému. Pan doktor Novák mi sdělil, že Pavel
podstoupí 6 chemoterapií, průběh léčby i možnost
vedlejších účinků a nemoci samotné.
Najednou se mi zhroutil celý svět. Můj dosud
zdravý syn a hned taková zákeřná nemoc. V hlavě se
mi bleskla otázka: Proč právě on? Nebudu lhát, když
povím, že léčba je zdlouhavá, někdy hodně bolestivá,
při samotné nemoci, kdy vedlejší účinky jsou nutnou
daní za účinnost léčby. Kolikrát se skvělý tým sestřiček
i lékařů dívá do očí plných bolesti a strachu léčených
dětí, vnímá utrpení matek a jejich rodin. Musím říct, že
Pavlovi pomohla i školička přímo na oddělení a skvělé
kantorky. Velký dík patří paní učitelce Mgr. Zuzaně
Ryjáčkové, která Pavla velice podržela a ve všem mu
pomohla. I paní učitelky Mgr. Kateřina Polečáková
a Mgr. Eliška Polínková byly pro Pavla skvělým týmem.
Také se sblížil s psycholožkou Mgr. Míšou Hradilovou,
která potěšila slovem, radou i pohlazením.
Můj obdiv patří také Sdružení Šance, které pomáhá

kliniku, kde nám odebrali vzorky krve, kostní dřeně
a pak i uzliny na krku.
Na den, kdy měly být známy výsledky, nikdy
nezapomenu a bohužel ho nikdy nevymažu ze své
paměti.
Každý má jinou schopnost vcítit se do situace
nemocného a jeho nejbližší rodiny. Jak říct milující

rodičům, kteří se ocitli v těžké životní situaci a potěší
dárkem k svátku, narozeninám, Vánocům atd… Snaží
se jim zpestřit každý okamžik strávený mimo domov
a bez svých blízkých. Samozřejmě pořádá i akce pro
členy rodiny.
Můj velký dík patří všem sestřičkám, lékařkám
a lékařům, sanitárním sestrám, prostě všem na

Vážený pane doktore,
Vám i Vašemu kolektivu předně děkuji za léčení
mého vnuka Pavlíka. Ani si nedovedu představit, co
vše musíte znát, aby se Vám v tomhle poslání dařilo
a mohl jste i se svým kolektivem zvládat a podporovat
pacienty. Jsem velmi vděčná za Váš hezký přístup
ve Vašem nelehkém povolání. Vám i sestřičkám patří
obdiv a poklona. Ještě jednou vřelé díky.
Pavlíkova babička Kořízková

Svůj první turnaj vyhrát nemusím…
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Hemato-onkologickém oddělení 21 B. Dali mi nejvíc
NADĚJI a té se držím a už ji nepustím. Máte můj velký
dík, za to, že na čas jste byli NAŠE RODINA, která nás
podpořila a hlavně pomohla. Samozřejmě nesmím
zapomenout na velkou pomoc a oporu, kterou byla
moje maminka i Pavlova druhá babička a celá moje
rodina. Všem moc děkuji.
P.S. Pavel je jen malinký krůček k uzdravení a já
děkuji Sdružení Šance a všem za další sílu a chuť
bojovat dál.
Vaše vděčná máma Jitka Rakus
Rakusová

Nenáv iděný spolubydlící mého syna,
se kterým jsme se museli naučit žít…
Je čtvrtek. Noc. Jsem strašně unavená. Den byl
náročný. Tatínka a babičku dnes propustili z nemocnice. Musela jsem s nimi do Olomouce. Slyším Mátu
kašlat. Vstávám a jdu mu dát teplý olejový zábal. Snad
bude ráno OK, potřebuji zítra na úřady a Máta má jít
do školky. Už je velký chlap. Dnes měl 3. narozeniny.
Oslava bude o víkendu…
Ráno Máta kašle více. Jdeme k lékaři. Krk je
v pořádku, ale berou mu jako při každé kontrole krev.
Je od narození bledý. Už mne to ani nepřekvapuje.
Sestřička nám oznamuje, že výsledky budou v pondělí. Vychází lékařka a řekne, že je malý a výsledky
budou dnes.
Jdeme domů. Máta zůstává s tátou a já se vracím
k doktorce dát jí papíry na potvrzení do školky. Posílá
mne do laboratoře. Doktorka mi jde naproti a pořád
opakuje: já mu dělala rozbor už 2x, volala jsem na
hematologii a něco se mi nezdá. Musíte do nemocnice. Jo, pojedu, jen oběhnu ty úřady, odpovídám.
Ne, musíte hned, rozhoduje lékařka. Volám tatínkovi
a kluci se balí do nemocnice.
Něco se děje. Všechny dveře jsou nám otevřeny.
Nikde nečekáme. Volám na hematologii, kde máme
sestřenici. Říká, že na nás už čekají. Další a další
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odběry. Kluci se ubytují. Máta pláče, nechce ležet
v kovové dětské postýlce.
Je 14 hod., jedu pro staršího syna. Prvňáčka. Volá
tatínek. Máta musí do Brna. Pro slzy nevidím. Musím
se vzchopit. Syn ani moji rodiče nesmí nic poznat.
Volám jim, že Vojta u nich chce být na víkend. Dávám
jim ho s aktovkou a bez oblečení. Než se stačí na
cokoliv zeptat odjíždím.
V pokoji je mumraj. Doktoři z oddělení, doktor ze
sanitky, saniťák, my rodiče. Nikdo nic neříká. Jen já
pláču a stále opakuji: Leukémie? Známý lékař se na
mne podívá a řekne, že to teď nemůže říct. Ptám se
zda nemůže nebo nechce. Mlčí.
Jedem sanitkou, občas houkáme. V 16 hod. nás
přijímají ve FN Brno. Máta se nechá položit do kovové
dětské postýlky. Jen nechce kyslíkovou masku. Pořád
ji sundává. Nechápu proč ji má mít.
Nemám co na sebe. Od manžela jsem si vzala jen
jedny jeho ponožky. Já mám velikost 38, on 45. Tahám
je za sebou. Nemám co jíst, co pít. Jdu za sestřičkami.
Zrovna si předávají službu a nevidí mne. Jedna říká,
že zrovna přijali malého blonďatého klučinu který
má hodnoty neslučitelné se životem. Dochází mi to.
Sunu se po zdi a tečou mi slzy.
ROČENK A SDRUŽENÍ ŠANCE – OLOMOUC 2010

Jdu za malým. Má za sebou koncentrované dávky
červených krvinek. Chová se jako opilý. Ještě včera
říkal jen ham, tam, bum a dudu. Dnes umí všechny
barvy, směje se a říká že je kravička co má málo
mlíčka. Mám dobrou náladu, volám tatínkovi. Ten
šílí doma strachy. Malý usíná a já si čtu o nemoci.
Celou noc si opakuji to slovo. Leukémie. Ráno se
budím a posílám všem přátelům SMS. Všichni mi
volají. A mlčí. Co říct ???
Přijíždí tatínek a máme schůzku s lékařkou. Trpělivě vysvětluje a opakuje. Najednou mi dochází, že ty
nožičky ho nebolely od toho jak šlápl na lego, že ten
kašel nebyl od přicházejícího kataru, že ta náladovost.
Šance na vyléčení 85 %. My vidíme ale těch 15 %! Stále
si připadáme jako ve snu. V pondělí mu berou kostní
dřeň. Sedím před operačním sálem. Pocity, které
člověk nikdy nezažil… Probuzení z narkózy je děsné.
Křičí, vytahuje si jehlu, vše shazuje, neustále se něčeho
dožaduje a stále křičí… V úterý přišla odpověď. ALL.
Akutní lymfoblastická leukémie. Léky ale už nasadili
v pátek a ty dobře zabírají. Jdeme z JIP na oddělení.
Na pokoji je holčička. Holá nateklá hlavička, nafouklé
bříško. Pláču. Máta se na mne dívá a říká, že mi něco
teče po tváři. Vidí poprvé plakat svou maminku.
Léčba dobře pokračuje a jedeme už týden od
příjmu domů. Táta šílí. Nestihl uklidit. Povolává
babičky. Doma nás už čekají přátelé a dárky od nich.
Nabídky na hlídání. Vaří tatínkovi. Hlídají nám psa.
Všichni pomáhají.

Vše dezinﬁkujeme, hlídáme, čistíme a víc než
dodržujeme pravidla. Máta dostává teplotu. Musíme
do nemocnice. Myslíme tak na 2–3 dny. Jede tatínek,
já chci být také někdy s Vojtíkem. Ze 3 dnů se stalo
10 dnů. Kapačky, silné bolesti úst. Mátovi tatínek
stříhá vlásky. Tečou mu slzy. Naposledy plakal když
se mu Máta narodil.
Léky působí. Máta je hrubý, křičí, dožaduje se
každé 2–3 hodiny, i v noci, jídla, stále těch stejných,
ale než si vybere je to hodinový teror, sní polévku,
jogurt a rohlík s máslem a jde spát. Nestihám nic
jiného než chystat jídlo a spát. Kdy jsem naposledy
mluvila se starším synem? Snažíme se, co nám síly
stačí, aby měl alespoň on normální život, nic nepoznal. Nejde to. Před spaním pláče ať Máta neumře.
Budí ho bratrovy noční křiky. Babička vaří každý den
čerstvou polévku. V neutropenii (nemá obranyschopnost) nesmí jídlo starší 12 hod. Neměl by sladké.
Ale miluje ho. Peču obden dort. Od rozklepnutí
vajíčka sedí u trouby a čeká až bude hotov. Už ho
ani nezdobím. Do večera je snězený. Někdy denně,
někdy obden Brno. Jsem zoufale unavená. Využívám
nabídky na přechod do FN OL. Hned první den přichází sestra Simča. Mamko, jak je, ptá se. A já vím,
že patříme sem.
Vánoce. Každoroční fotka. Máta má holou a velkou
hlavu. Tatínek ji ani nechce dát zarámovat. Ale patří
do řady. Bohužel to je náš nynější život.
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Střídají se chvilky lepší a špatné. Stále jí polévku.
Kůži má tak mastnou, že se leskne. Léčbu ale bere
zodpovědně a statečně. Nelžu mu. Vysvětluji jemu
i staršímu synovi co se děje. Ví, kdy dostane injekci,
ví, že po infuzi přijde heparin, kontroluje si jídlo, zda
je vhodné a patřičně čisté, hlídá si napíchnutý port
(„kapsička“ voperovaná pod kůží nad srdcem, kam se
vpichem aplikuje chemoterapie, léky, infuze…).
Další neutropenie. Další hospitalizace. Infuze.
Obrovské bolesti v ústech. Co 4 hodiny léky od
bolesti, opiáty. Přesto stále pláče bolestí. Usíná vysílením. I tehdy poplakává. Musím do něj dostat alespoň
hlt čaje 2x denně, jinak se mu ústa zalepí. Nechce.
Bojujeme, slibujeme, vyhrožujeme, pláčeme…
Občas pochopí, že je to potřeba, a tak dovolí jen ten
hlt. Maluje. Malá intenzivní kolečka. Stále dokola.
Nepotřebuje velký papír. Stříhá. Menší papírky už
nemohou být. Stříhá je ještě na menší. Jsem zoufalá,
beznadějná. Když ale přijde lékař, oznamuji mu, že
už zítra jdeme domů. Říkám to každý den.
Přišel den D. Rozhoduje se, jak bude léčba pokračovat. Jsou dvě cesty. Nejsme věřící, ale modlíme
se pro tu intenzivnější, ale kratší. V prázdniny by
byl již mimo intenzivní léčbu, v udržovací. To by
znamenalo, že bychom mohli mít skoro opravdové
prázdniny a hlavně by už nemusel do nemocnice.
Sami ale pro to nerozhodneme. Alibismus. Co kdyby
se něco stalo a my se potom obviňovali, že jsme to
zavinili… Došlo zařazení. Vyšlo to. Bude to náročné,
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ale Máta je silný. Šikovný a silný. Naštěstí nezvrací
a celou léčbu zvládá úžasně. V nemocnici trávíme jen
čas nezbytně nutný pro zákrok a pak honem domů.
Snažíme se ho v rámci našich možností vodit do
kolektivu, chodit na oslavy, nechat ho jezdit na kole,
zajistit prověřenou vodu na plavání. Vše se plánuje
a podřizuje nemoci.
Máta padá. Jedeme do nemocnice. Kolikrát již
spadl? Dokonce nosil doma cyklistickou helmu. Tak
jak nespočítám pády, tak nespočítám transfuze, narkózy, chemoterapie, léky… Na jedné straně ho lékaři
srazili na samé dno, na druhé mu dali léky, aby ho
odrazily. Devastující…
Uběhly přesně 2 roky a 2 měsíce, je 24. 12. 2009
a Máta má ukončenou léčbu. Ještě to bude trvat 5 let,
než lékaři řeknou, že je vyléčený, ale je teď normální
pětiletý kluk, který může vše jako jeho vrstevníci.
Může jíst v restauraci, může vejít do budovy, může
si jít zaplavat. Stále si dezinﬁkuji ruce. Jako bych se
bála přestat…
Pro nás se stal zázrak. Jede se Šancí (nadace při
FN OL) na zimní tábor. Lyžuje. Jede se Šancí na letní
tábor. Může do bazénu, může si vzít sušenku co mu
spadla před tím na trávu, může vše. Chodí do školky.
Je to šťastné dítě. Jen maminka a tatínek ho budou
celý život už hlídat a bát se…
Matyáš znamená dar boží. A dary se neberou
zpět! Snad to ví i ten nahoře…
Maminka
ROČENK A SDRUŽENÍ ŠANCE – OLOMOUC 2010

Pomáháme všem, kteří to pot řebují
Křesťanský rok běží stejně rychle jako rok kalendářní. Všichni věřící svůj rok prožívají v symbolech
jednotlivých svátků, které oslavují ve svých chrámech.
Křesťanské svátky se střídají stejně jako roční
období, které pro nás Bůh stvořil. Zimní čas nám na
svých křídlech donesl období adventu. Byly to dny,
které bychom měli vnímat a prožívat v klidu, tichosti
a pokoře ke všemu, co na světě máme. Tento čas by
nás měl vést k očistě našich duší, k velkému rozjímání
a hodnocení, jakou cestou víry náš život vedeme.
Advent by se neměl stát jen chvilkovým zastavením
a krátkodobým okamžikem, který nás vede k letmé
myšlence. Jen na chvíli být dobrým člověkem. A na
pár dnů opustit své zlozvyky a stinné stránky. Advent
by nás měl doprovázet po celý rok a po celý život,
abychom v okamžiku, kdy náš plamen života bude
pomalu dohasínat, věděli, že náš čas tady na zemi
patřil nejen nám, ale především druhým lidem. Pro
které jsme žili, věnovali jim naši lásku, čas a pomoc,
která je pro člověka věřícího neodmyslitelnou hodnotou. Hodnotu, která je zúročena v okamžiku pravé
a konkrétní pomoci pro ty, kteří to nejvíce potřebují.
Naše farnost v Halenkově, v kostele Povýšení svatého Kříže, svůj adventní čas pomalu prožívala již od

listopadu. Lidé se připravovali na jednotlivé akce,
které byly směřovány k pomoci pro naše nejmenší
a nejmilejší ratolesti. Jednou z nich byl projekt
„Vánoční hvězda“ (Euphorbia pulcherrimma – nejkrásnější květina z rodu euphorbias), která si u našich
farníků v jejich srdci našla své místo. Jedná se o jednu
z činností neziskového občanského Sdružení Šance,
které je samostatným centrem pro pomoc hematologicky a onkologicky nemocným dětem v oblasti
střední Moravy.
Celý projekt je založený na prodeji této živé květiny, která pochází z Mexika z říše Aztéků, kde jí říkají:
„Flores de Noche Buena“, květina Štědrého večera.
Druhé jméno získala od prvního amerického velvyslance v Mexiku a vášnivého botanika roku 1825
Joela Roberta Poinsseta. Tedy „poinssetie“. V České
republice je známá přibližně sto let a 13 let pomáhá
u nás nemocným dětem překonávat jejich těžkou
nemoc.
Podle legendy tuto rostlinu milovala královna
Aztéků, která se nešťastně zamilovala. Když zjistila,
že ji její milovaný zradil, puklo jí srdce a kapky její
krve zbarvily květ této rostliny. Aztékové si květiny
nesmírně vážili. Její červené barvivo používali na
textilie, v kosmetice a její mléčnou mízu na lék proti
horečce. Dnes je nejenom symbolem Vánoc, ale pro
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„NE! 21B za Spartu nevyměním!
i když … :)“

Šance má další peníze,
takže děti mohou spokojeně vyjet…

nás i symbolem velké pomoci pro nemocné děti na
hemato-onkologickém oddělení v Olomouci. Každý,
kdo si ji zakoupí, přispívá nemalou ﬁnanční částkou
nejen na toto oddělení, ale i na výzkum léků pro
tak těžce nemocné děti, a na rozvoj transplantace
kostní dřeně. To jen malý výčet pomoci a činnosti této
organizace, která v čele s lékaři a sestrami zmírňuje
dny malých pacientů s touto závažnou poruchou
krvetvorby (leukémie, maligní lymfomy, anémie,
hemoﬁlie, trombocytopenie).
I my jsme se rádi přidali do společenství pomoci
a naděje pro samotné. Když jsem se před čtyřmi
lety se Sdružením Šance seznámila, věděla jsem, že
vánoční hvězdy budou mojí srdeční záležitostí. Jenže
člověk samotný nezmůže celkem nic. Když se ale
přidají i ostatní lidé, kterým je lhostejnost cizí a mají
dobrý úmysl, celé dílo se zdaří.
V začátcích svého projektu konkrétní pomoci
dětem jsem ponejprve oslovila žáky a pedagogy naší
školy. S velikým překvapením jsem zjistila, že Vánoční
hvězda zapustila kořínky nejen u nich samotných, ale
začala se rozrůstat i mezi další příznivce naší společné

veřejnou. Týká se lidí všech věkových kategorií. Lidí
věřících i těch docela obyčejných. Nemoc si nevybírá,
neptá se, zdali člověk má lásku a víru k Bohu, či nikoliv. Bere v daný okamih všechny a všechno, co jí do
náruče vejde. Pro nemocného ponechává jen naději
a víru v uzdravení.
Mohu říci, že svůj advent prožívám poněkud jinak,
než ostatní lidé spěchající jen za požitkem Vánoc. Svoji
vánoční nadílku si užívám na dvakrát. První nadílka se
týká mravenčí práce s přípravou objednávek hvězdy.
Druhá nadílka je nejkrásnější. Když spolu se školní drobotinou čekáme, až zazvoní mobil. Přes něj se ohlásí
pan řidič Antoním Tisoň, který nám z ﬁrmy Florcenter
v Olomouci veze červenou hvězdičkovou naději do
školy. Školní chodba se promění v rudé moře, které
má dva břehy. Jeden si děti připravují pro sebe a druhý
břeh patří našemu kostelu. Ale loď, která popluje po
mořské vodě, se stává pro nás všechny ze školy i z naší
farnosti společná, protože vezla pro nemocné děti největší vánoční přání, aby se uzdravily a mohly být doma
u mámy a táty. Celkový výtěžek činil 33 500 Kč. Žáci
naší školy zaslali 17 500 Kč a lidé z naší farnosti 16 000

pomoci. To mi dodalo odvahu oslovit i celou halenkovskou farnost. Začínala jsem s prodejem jen několika málo desítek hvězd. Poté jejich počet rostl stále
výš. V loňském roce jsem již objednávala 335 kusů
této mexické krásky. Lidé totiž nezůstali hluší k mé
nabídce a společné myšlence: „Pomáhejme bližnímu
svému“. Dětem především, protože rakovina je věcí

Kč, což je o 3 a půl tisíce více než v roce předešlém.
Věřím, že v každé červené vánoční krásce, která byla
úhledně zabalená s drobným dopisem od sedmileté
Terezky, se ukrývá naděje uzdravení. Moje přání pro
vás zní: „Kéž by vám květ vánoční hvězdy donesl do
vašich domovů lásku, víru, pevné zdraví a poděkování
za pomoc nemocným dětem“.
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Poděkování pro vás všechny posílá i koordinátorka
Mgr. Hana Trlicová z Francovy Lhoty. Dále i přednosta
Dětské kliniky prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., který
je nejen výborným lékařem na daném oddělení, ale
i andělem strážným, jenž pro malé pacienty se svým
týmem lékařů a sester dělá vše, co je v jejich silách
možné. Jako každý rok jsem se velmi těšila na vánoční
beneﬁční koncert v Kostele svatého Štěpána, krále
uherského, ve Francově Lhotě, který pro nás pořádá
Sdružení Šance. Celý program patřil lidovým písním
souboru Malá Jasénka pod vedením primášky M.
Borské, a ženskému sboru Jasečanky. Poté nás čekalo
osobní a milé setkání na místní faře. S P. Janem Surowczykem, se všemi zúčastněnými, v čele s prof. Mihálem,
jenž o dětech, o jejich nemoci, o zranitelnosti zdraví,
o hodnotě lidského života, o šanci na uzdravení,
o duchovní síle, o víře a Bohu i o nových plánovaných
projektech dětského oddělení umí vyprávět s velkou
pokorou, skromností a profesionálním přístupem
ke všemu, s čím se každý den setkává.
Mgr. Jana Kopecká, Halenkov

Co se nám podařilo?
 získat potřebné ﬁnanční prostředky na přestavbu a nadstandardní zdravotní vybavení
hemato-onkologického oddělení
 humanizovat hemato-onkologické oddělení s názvem „Náš malý velký svět“
 rekonstruovat hematologickou ambulanci
 vybudovat na hemato-onkologickém oddělení kuchyňku pro rodiče a jídelnu pro děti
 vybavit lékařské a sesterské pracovny novým nábytkem a technickým vybavením
 vybavit pokoje dětí televizemi, DVD přehrávači, speciálními sklápěcími lůžky pro rodiče
 rekonstruovat a vybavit denní stacionář a hernu pro děti
 vybudovat dětskou galerii a zajistit volnočasové aktivity pro hospitalizované děti
 založit tradici původní prodejní akce „Vánoční hvězda“ na území Moravy
 založit na Zlínsku registr dárců kostní dřeně
 podílet se na vybavení Laboratoře experimentální medicíny
 zakoupit zdravotnickou techniku a nadstandardní zařízení pro hemato-onkologické
oddělení 21B
 zřídit internetové stránky sdružení a vydávat Ročenku Sdružení Šance a Výroční zprávu
 navázat trvalou spolupráci mezi Barretstown Gang Camp v Irsku a rozšířit tuto spolupráci
pro Haimu Praha a Krtek Brno a další organizace v ČR
 úzce spolupracovat a podporovat nadaci Rakovina věc veřejná na Dětské klinice
a Nadaci pro transplantaci kostní dřeně v Plzni
 stát se součástí mezinárodní organizace ICCCPO
 prezentovat a informovat veřejnost o činnosti sdružení veřejnými akcemi
(výstavy, koncerty, divadelní představení, rozhlasové a televizní besedy,
autogramiády a fotbalové zápasy)
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Nemocné dět i podpořila Nadace O2
a společnost Siemens
Hematoonkologicky nemocné děti jsou
vzhledem k závažnosti nemoci hospitalizované
a podstupují náročnou léčbu. Několikaměsíční
pobyt v nemocnici vyřazuje dítě ze školního
kolektivu, zájmových kroužků a odděluje je od
přátel a kamarádů.
I v nemocničním prostředí pokračuje individuální vzdělávání v Základní škole při nemocnici.
Všechno je přizpůsobeno zdravotnímu stavu a individuálním požadavkům každého žáka. O naplnění
odpoledního a víkendového volného času dětí
na oddělení se starají jednak jejich rodiče, personál oddělení a členové Sdružení Šance. Celým
rokem se prolínají dny s velkým D, které zpestřují
dětem jejich čas léčby – Karneval, oslava narozenin a oslava k ukončení léčby, Den dětí, návštěva
zdravotního klauna, návštěva známých osobností,

aspoň na chvilinku na svoje starosti a obavy. Dobrý
psychický stav nemocných dětí usnadňuje lékařům
a zdravotnímu personálu uplatnění léčebného procesu a přispívá tak k rychlejšímu uzdravení malých
pacientů. Téměř všechny aktivity jsou plánované
na hematoonkologickém oddělení. Pro nemocné
děti z jiných oddělení slouží útulná Dětská galerie
v přízemí dětské kliniky. Pravidelně v odpoledních
hodinách se můžou věnovat výtvarným činnostem
pod vedením zkušených instruktorek. Některé
výrobky se i prodávají a za utržené penízky se
nakoupí potřebný výtvarný materiál.
Projekt se líbil i Nadaci O2, která ho ﬁnančně
podpořila částkou 300 000 Kč a Fond pomoci
společnosti Siemens poskytl 40 000 Kč. Moc jim
za to děkujeme.

ních nadací v ČR a její hlavní poslání je podpora
projektů, které přispívají ke zlepšování duševního
i tělesného rozvoje dětí a mládeže. Nadace O2 dále
přispívá k rozvoji a ochraně prostředí a komunit,
ve kterých žijeme. Je dlouhodobým partnerem
občanského sdružení Zdravotní klaun.

mikulášská a vánoční besídka a jiné.
Projekt pod názvem „Nikdy nejsi sám“ zkvalitňuje život hospitalizovaných dětí v naší nemocnici,
pomáhá jim aktivně využívat volný čas a relaxovat.
Malí pacienti se naučí pracovat s fotoaparátem,
počítačem nebo si osvojí různé techniky arteterapie a nové zručnosti. I jejich rodiče zapomenou

Nadace O2

neziskových organizací.
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Nadace O2 je ﬁ remní nadace společnosti
Telefónica O2 Czech Republic. Dlouhodobým,
promyšleným a systematickým dárcovstvím zdůrazňuje vstřícný postoj k našemu okolí a přijímá
spoluzodpovědnost za stav a vývoj společnosti.
Stala se jednou z prvních registrovaných ﬁrem-

Siemens Fond pomoci
Siemens AG je přes 16 let synonymem pro
špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení. V ČR se řadí mezi
největší exportéry. Charitativní projekt Siemens
Fond pomoci byl založen před šesti lety a jeho
cílem je sjednotit veškeré charitativní dary společnosti poskytované neziskovým organizacím
na území celé České republiky. Dále se věnuje
ﬁremnímu dobrovolnictví a bezplatnému školení
Eva Dvořáková
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Děkujeme všem dobrovolníkům za ochot u
a pomoc při organizaci sbírky:
Olomoucký kraj
HRANICE A OKOLÍ: Café bar na Zámku – Jana
Březíková a kolektiv, Farní úřad Hustopeče,
Lázně Teplice nad Bečvou, a. s. – Mirka Knoblochová, MŠ Klíček Hranice – Struhlovsko, Střední
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola
svaté Anežky České – Odry, ZŠ a MŠ Bělotín, ZŠ
a MŠ Černotín, Základní umělecká škola Odry –
Alena Jestřebská
LITOVEL A OKOLÍ: COOP Jednota Náklo, Gymnázium Jana Opletala – Mgr. Milada Svozilová,
Elektro Červenka – Dobroslav Látal, Hajdo a. s. –
Zdeněk Šišma, Kimberly – Clark s. r. o. – Martina
Niklová a Pavel Hrachovina, Městský klub Litovel,
Městský úřad Litovel – Irena Hrubá, Mozaika Lito-

Jednotlivci: Pavla Bezová, Marcela Hélová, Hana
Kučerová, Ivana Ošťádalová, Lenka Pěčková, Ivona
Vymětalová, Pavel Vymětal
MOHELNICE: ZŠ Mlýnská – Mgr. Marcela Vlasáková a Jitka Dvořáčková
Jednotlivci: Eliška Janů, Eva Švecová, Ludmila
Švecová
OLOMOUC A OKOLÍ: ANAG Nakladatelství –
Pavla Šestáková, BALUS a. s. – Martina Hlobilová,
Balneocentrum Flora Olomouc – Mgr. Kateřina
Sovová, Benzina – Hněvotínska ul., BMH spol.
s. r. o., Česká spořitelna a. s. – Ing. Jaroslava
Krejčí, Dalkia Morava, a. s. – Iveta Hrachovinová,
Dermatologické centrum Tř. Svobody – MUDr.
Dagmar Kubicová, Dětský bazar u Koloušků –
Petra Vydrželová, Dětská klinika FN – Markéta

vel, MŠ Bílá Lhota, MŠ Červenka, MŠ Haňovice,
MŠ Náklo – Eva Biharyjová, MŠ Příkazy – Libuše
Navrátilová, MŠ Unčovice – Gabriela Ptáčniková,
Orerro, a. s. Tři Dvory – Ivana Šišmová, ZŠ Jungmannova – Mgr. Ivona Smrčková, ZŠ Náklo –
Mgr. Marie Roglová, ZŠ Příkazy – Mgr. Miroslava
Vacová, ZŠ Vítězná – Mgr. Věra Čamková

Plevková, Domov důchodců Chvalkovice, Domov
důchodců Náměšť na Hané, Dům pokojného stáří
sv. Anny Velká Bystřice – Hana Kremplová, Galerie
CAESAR – Jarmila Laštůvková a Miroslav Schubert, Heinz Elektro s. r. o. – Stanislav Heinz, IFMSA
při LF UP Olomouc – Ivona Čepová, Eva Sadílková,
Irena Smetanová, Jelinek – Trading, s. r. o. Křelov –
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Iveta Hrachovinová, Knihovna města Olomouce A.
Šprince – Ludmila a Eva Říhovská, Komerční banka
Olomouc – Ing. Iveta Nevrlá, Krajská hygienická
stanice – Ing. Dagmar Stejskalová, Laboratoře
Mikrochem – Jaroslava Chmelová, Magistrát města
Olomouce, Magistrát města Olomouce – odbor
sociální pomoci – Marcela Dřímalková, MAKRO
Velká Bystřice – Renáta Hilšerová a Martina Kutláková, Mamma centrum – MUDr. Dana Houserková, Ph.D., Mateřské centrum Heřmánek – PhDr.
Petra Tenglerová, Mateřské centrum Bublinka
Velká Bystřice – Mgr. Lucie Pazderová, MLS
Holice – Zuzana Ženčáková, Moravská vysoká
škola Olomouc o. p. s. – Ing. Renáta Pavlíčková
a Marketingový klub MVŠO, MŠ Bělidla, MŠ Hlubočky – Tamara Hýblová, MŠ Hodolanská, MŠ
Lutín – Dana Ostianová, MŠ Mozartova – Mgr.
Ivana Weissová, MŠ Na Trati – Pavla Dzurianová,
MŠ Purkyňova, MŠ Wolkerova – Miroslava Paráková, Nadace pro výzkum rakoviny – Rakovina
věc veřejná – Martina Kutláková, Obchodní centrum HANÁ – Kamila Zbožínková a Martin Crha,
Olomouc CITY – Zdeněk Volf, Olomoucký kraj –
odbor zdravotnictví – Katarína Telcová, OLYMPIA
Olomouc – Lenka Zdařilová, Pedagogická fakulta
UP – Mgr. Pavel Bič, Mgr. Adéla Hanáková, Jitka
Králiková, Mgr. Eva Martinková, Mgr. Michaela
Nadymáčková, Mgr. Lucia Pastieriková, Mgr. Vojtech Regec, Mgr. Alena Říhová, Mgr. Kateřina
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Jednotlivci: Martin Báňa, Richard Beran, Jitka

Stejskalová a Mgr. Eva Urbanovská, Restaurace
Gastroland – Pavel Kanhäuser, SOLEN s. r. o. – Eva
Dokoupilová, Solné mlýny a. s. – Jitka Němečková,
SPŠ Strojnická – Ing. Martina Zahnášová a Martina
Staroštíková, Střední škola Olomouc – Sv. Kopeček – Miroslava Hofmanová, Střední zdravotnická
škola E. Pöttingea– Irena Studničková, Ta–iči klub
Bílý jeřáb, Teoretické ústavy LF UP – Mgr. Eva
Greplová, Vrchní soud – JUDr. Magdalena Vinklerová, Volsbank CZ a. s. – Mgr. Miroslav Nepožitek,
Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci, Zelos, spol.
s. r. o., ZP Metal Aliance – Ivana Vacovská a Martina Piňosová, ZŠ Aksamitova – Eva Lehečková, ZŠ
Droždín – Mgr. Hana Vaverková, ZŠ Hněvotín –
Mgr. Dana Novotná, ZŠ Holečkova – Mgr. Jana
Havránková, Základní a mateřská škola Olomouc –
Holice – Mgr. Mojmír Chytil, ZŠ Hálkova – Mgr.
Katarína Greplová, ZŠ Lutín – pí Coufalová, ZŠ
Mozartova – Mgr. Ivana Weissová, ZŠ Náměšť na
Hané – Jiřina Prucková, ZŠ Nemilany – ZŠ Slavonín – Mgr. Alena Mezerová, ZŠ a MŠ Rooseweltova – Mgr. Jana Spoříková, ZŠ Řezníčkova – Mgr.

Hmírová, Mgr. Gabriela Holíková, Ing. Olga Janků,
Bohumila Látalová, Renáta Marková, pí Kalhousová, Ivana Petrová, Jan Pěružek, Ladislava Rousová, Marek Rozehnal, Andrea Simperová
PROSTĚJOV A OKOLÍ: Finanční úřad, Kadeřnictví Studio Anjou – Renata Jochová, PV – AUTO
spol. s. r. o. – JUDr. Martin Vrtal a Hana Naiclerová,
Skanska DS a. s. – Vlasta Kleinerová, ZŠ Bohuslavice – Mgr. Hana Kišacová, ZŠ Plumlov – Mgr.
Pavel Majoršin
PŘEROV A OKOLÍ: Domov důchodců Pavlovice,
Laboratoř Mikrochem, MŠ Tučín, prodejna Látalovi
Želatovice, Nemocnice – gynekologicko-porodnické
oddělení, SŠ gastronomie a služeb Šířava 7 – Mgr.
Emílie Blaťáková a Zdeňka Dočkalová, ZŠ Dřevohostice, ZŠ Komenského Předmostí – Mgr. Vladimír
Peška, Mgr. Danuše Kubíková a učitelský sbor, ZŠ
Tučín, ZŠ Želatovice, Železniční poliklinika
Jednotlivci: Ivona Mikulíková, Dana Mikulíková,
Lucie Srovnalová, občané Tučína
ŠTERNBERK: Farní úřad, Gymnázium Šternberk,

Severomoravská plynárenská – pí Bémová, SOŠ
Zemědělská ul. – Mgr. Stanislava Beštová, SZŠ –
Mgr. Anna Poislová
TOVAČOV: BETONIKA Lobodice, Farní úřad –
Antonín Indrák, Městský úřad Tovačov, MŠ Tovačov, Pošta, Prefa Topos Tovačov, ZŠ Kojetín, ZŠ
Polovice, ZŠ Tovačov, ZŠ Troubky
Jednotlivci: Martina Bubelová, Eva Hlavinková,
Mgr. Lenka Chovancová, manželé Koneční, Irena
Studničková, Jana Švabachová
UNIČOV A OKOLÍ: Česká spořitelna, a. s. – pí Škrabalová, Hexagon – Marika Dosoudilová, Krejčovství – Iva Pohajdová, Miele s. r. o. – Miroslava Sieglová, Mateřské školy – Milada Bräuerová, MŠ Střelice, Melites Medlov– Žaneta Lukasová, SOŠ a SOU
Uničov – Vladimíra Pechalová, SPŠ a OA Uničov – pí
Čiklová a pí Weiglová, Tekro Nová Dědina – Marta
Švédová, ŽŠ Pionýrů – Marie Žitná
Jednotlivci: Jitka Bräuerová, Blanka Fibigrová,
Jitka Hmírová, Zuzana Kořalková, Iva Pohajdová
s rodinou, Jana Staníková
ZÁBŘEH A OKOLÍ: Gymnázium Zábřeh – Dr.

Kateřina Kvapilová a Mgr. Radka Smolková, ZŠ
Slatinice, ZŠ Stupkova – Mgr. Rita Faltýnková, Mgr.
Jitka Faltýnková, Mgr. Jana Filípková a Mgr. Hana
Kodymová, Výstaviště FLORA Olomouc a. s. –
PaedDr. Eva Brachtlová, WANZL spol. s. r. o. – Pavlína Škrabálková a Milan Horyl, WEBA Olomouc
a. s. – Mgr. Lenka Březinová.

Ingersoll – Rand Uničov, Martech Holding a. s.
Uničov, MŠ Komenského, Městský úřad Šternberk,
Nemocnice Šternberk, I. a II. ZŠ Šternberk, ZŠ
Náměstí Svobody
ŠUMPERK A OKOLÍ: EPCOS s. r. o., Farma Ing.
Kovaříka – Vajglov, Gymnázium Šumperk – Ing.
Alena Zimáčková, Okresní soud – pí Skopalová,

Pavla Horáčková, Interna Zábřeh, kostel Dlouhomilov – Anna Foltýnová, kostel Chromeč – pí Hojgrová, kostel Lesnice – Helena Rýznarová, kostel
Postřelmov – Mgr. Hana Poislová, kostel Sudkov –
Eva Macounová, kostel Zábřeh – AnneMarie Tempírová a Karolína Nýdecká, kostel Zvole – Jiřina
Pěničková a Helena Pěničková, MŠ a ZŠ Dubicko –

16

ROČENK A SDRUŽENÍ ŠANCE – OLOMOUC 2010

Jana Nýdecká a pí Vysoudilová, MŠ Kosov – Ludmila Nevtipová a pí Hladíková, PAS – Marie Janků
a Jiří Janhuba, Prodejna Antik Zvole – Michaela
Dohnálková, Prodejna STYL u Kylarů Zábřeh –
Pavla Kylarová a kolektiv, Spořitelna Zábřeh –
Marie Konigová, SULKO s. r. o. Zábřeh – Lenka
Drápková, Vápenka Vitošov – Jana Hamplová, ZUŠ
Lanškroun – Andrea Stašová, ZŠ Bohdíkov – Mgr.
Alena Vokurková, ZŠ B. Němcové – Mgr. Nimrichtr
a Jirka Černý, ZŠ Hrabová – Mgr. Jana Vondálová,
ZŠ Jedlí – pí Poláchová, ZŠ Jestřebí – Mgr. Radka
Králová, ZŠ Leština – Mgr. Hojgrová, ZŠ Lukavice –
Mgr. M. Rychtecká, ZŠ Nemile – PaedDr. Pavlína
Neuwirtová, ZŠ Rovensko – Mgr. Vlasta Klevetová,
ZŠ Severovýchod Zábřeh – Mgr. Marcela Riznerová, ZŠ Svébohov – Jana Opravilová, ZŠ Školská
ul. – Jana Škrottová, ZŠ Štíty – Mgr. Knápková, ZŠ
Tatenice – Eva Valentová
Jednotlivci: Jana Černá, Oldřich Janhuba,
PaedDr. Zdeňka Janhubová, Marie Janků, pí
Macháčková – Horní Studénky, Ludmila Poláková
a Jarmila Tůnová – Tatenice, Jitka Veiglerová –

Stojanovo náměstí a k němu příslušné farnosti,
Městský úřad Kroměříž, Muzeum Kroměřížska,
Nemocnice Milosrdných sester, Nemocnice v Kroměříži – Jarmila Pišťáčková, Obchodní akademie,
Proﬁs v. o. s., Střední odborné učiliště a Hotelová
škola na Lindovce, Střední zdravotnická škola
Jednotlivci: Marie Franková, Jana Koplíková,
Jarmila Mozgová
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A OKOLÍ: An
Systems, s. r. o., Finanční úřad – Josef Klimek, MŠ
Koryčanské Paseky – Helena Klimková.
UHERSKÉ HRADIŠTĚ A OKOLÍ: Gymnázium
Velehradská, Jazyková škola, MŠ Slavkov u Uherského Brodu, Městský úřad Uherský Brod,
Obchodní akademie, Střední odborná technická
škola, SZŠ a Gymnázium Staré Město, ZŠ Hluk,
ZŠ Horní Němčí, ZŠ Nivnice, ZŠ Újezdec u Uherského Brodu
Jednotlivci: PhDr. Miroslava Končitíková,
Mgr. Rostislav Mančík, Jarmila Vojtášková, Marie
Zasmětová
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ A OKOLÍ: Aval, s. r. o. –

Kauﬂand, Městský úřad Valašské Meziříčí – Dana
Haratická, Městský úřad Kelč – Marie Baďuříková,
MŠ Loučka, PANEDI style, s. r. o. – Kelč, Prodejna
Váhala – Kauﬂand, Restaurace u Zámku v Lešné – pí
Mocková, Obchodní akademie a VOŠ – Mgr. Aleš
Kubíček, PhDr. Milena Medková, Zdeněk Barabáš
a Karolína Kratinová, Primus CE a. s., ZŠ Lešná –pí
Stolařová, Restaurace u Pajdlů Kelč – Zdeněk
Pajdla, Školní jídelna Loučka, ZŠ Loučka, ZŠ Masarykova – Mgr. Otto Medek, ZŠ a MŠ Police
Jednotlivci: Zdenka Gerlová, Blanka Machancová, Lea Menšíková, Eva Mikulenková, Renáta
a Rudolf Mockovi, Anna Pechová, Eva Petruželová,
Mgr. Lenka Sváčková, Ludmila Weinlichová, Anna
Zámečníková, Jana Zemánková
VSETÍN A OKOLÍ: Evangelický kostel Dolní
sbor – manželé Czudkovi, Evangelický kostel
Horní sbor – Eva Dušková, Gymnázium Vsetín –
PhDr. Hana Klumplerová, Katolický kostel – Lenka
Chrástecká a Miroslav Kubica, kostel Nový Hrozenkov – otec Marek, kostel Karolinka – Jan Vítek,
Kostel povýšení svatého kříže v Halenkově, MŠ

Hoštejn

Vlasta Číhalová, Dětský domov, Farní úřad Lešná –
pí. Kološová, Finanční úřad – Vlasta Vyroubalová,
Gymnázium Františka Palackého – Mgr. Jan Trčka,
Martina Medková a Veronika Šuláková, Integrovaná střední škola a COP – Mgr. Petra Víchová,
Mgr. Petr Pavlůsek, Bětka Balcarová, Jana Hromádková a Lucie Chlapková, Jednota Police,

Francova Lhota – Alena Silvestrová, Městský úřad
Valašské Klobouky – Pavla Kolínková, Obecní
úřad Horní Lideč – Věra Povalačová, Pastorační
centrum Velké Karlovice – Mgr. Alena Ondrušová,
SZŠ a VZŠ – Mgr. Radana Štefková, SŠ obchodu
a služeb – Ivana Holcová, SŠ Benátky – Mgr.
Hana Maštalířová, Úřad práce – Vlasta Huťová,

Zlínský kraj
KROMĚŘÍŽ A OKOLÍ: Farní úřad Chropyně
a k němu příslušné farnosti, Farní úřad Riegrovo
náměstí a k němu příslušné farnosti, Farní úřad
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ZŠ Francova Lhota – Mgr. Hana Trlicová, ZŠ
Halenkov – Mgr. Jarmila Kopecká, ZŠ Horní
Lideč – Mgr. Anna Suchá, ZŠ Integra Vsetín –
Mgr. Pavla Chalupová, ZŠ Janová, ZŠ Karolinka
– Mgr. Alena Ondrušová, ZŠ Lidečko – Mgr. Vladislava Spáčilová, ZŠ Liptál – Mgr. Petra Zgarbová,
ZŠ Nedašov – Mgr. Ludmila Souralová, ZŠ Nový
Hrozenkov – Mgr. Alena Hejsková, ZŠ Ohrada
Vsetín, ZŠ praktiká Horní Lideč – Mgr. Karel
Barvík, ZŠ Sychrov – Mgr. Jaroslava Ševčíková,
ZŠ Vizovice – Mgr. Radmila Koncerová
Jednotlivci: RNDr. Zdeňka Hromadová, Jaroslava Kurečková, Stanislav Kurečka, Libuše Lacková, pí. Šimečková, Sylva Venglářová
ZLÍN A OKOLÍ: Aliachem – Fatra Napajedla,
Baťova nemocnice – transfuzní stanice, Farní
úřad Otrokovice, Farní úřad Želechovice – Luboš
Vaďura, Gymnázium na Lesní čtvrti – Mgr. Pavel
Dlouhý, HP – TRONIC Zlín, Jelinek – Trading, s. r. o.,
KD Kvitkovice Otrokovice, Krajský úřad Zlín, MŠ
Milíčova Malenovice, MŠ Zahradní Otrokovice, MŠ
Kvitkovice Otrokovice, MŠ J. Jabůrkové Otrokovice,

18

MŠ J. Žižky Otrokovice, MŠ Tlumačov – Hana Janoštíková, Obecní úřad Sehradice, Obchodní akademie
T. Bati – Mgr. Rudinská, Ranč Kostelany – Petr
Jakeš, SPŠ, Římsko katolická farnost Panny Marie
pomocnice křesťanů na Jižních svazích, SOŠ Tř. T.
Bati Otrokovice, ZŠ E. Zátopka na Štěfánikově ul. –
Mgr. Jurásková, 8. ZŠ Komenského Malenovice, ZŠ
Komenského, ZŠ Slovenská, ZŠ T. G. Masaryka
Otrokovice, ZŠ Trávniky Otrokovice
Jednotlivci: Alois Berka, Marta Hejdová, Věra
Kašpárková, Marie Krocová, Věra Labudová,
Marta Mlýnková, Jiřina Preclíková, Ludmila Richterová, Dalibor Skoupil, Ludmila Strapková, Jitka
Vybíralíková, Radka Vyoralová

Moravskoslezský kraj
BRUNTÁL A OKOLÍ: MŠ Zátor, Obecní úřad
Valšov, Obecní úřad Zátor, ZŠ Zátor
Jednotlivci: Zlatuše Bocanová, Michaela Dobešová, Gabriela Hudečková, Marcela Hudečková,
Ivana Karasová, Eliška Kučerová, Iveta Kučerová,
Jiří Kučera, Milena Musilová, Šárka Němcová
KRNOV A OKOLÍ: Rehabilitační centrum –
MUDr. Kořenková a kolektiv
Jednotlivci: Margita Bradová, manželé Doleželovi, pí Fousková, manželé Jatzkovi
NOVÝ JIČÍN: ZŠ a MŠ Petřvald – Ing. Petr
Špaček

OSTRAVA A OKOLÍ: AT Computers – Alena
Musálková, Pavla Petrášová, Marcela Rašková,
Nataša Riesová, Česká televize Ostrava – Zuzana
Landtová, Institut alternativních studií – Zuzka
Bojarová, Městský úřad Havířov – Milada Pítrová,
MŠ Mateřinka Havířov Šumbark – Pavla Dedková,
Nail studio Karin Rádlové Havířov, VOŠS Ostrava –
Mgr. Marie Klosová a studentky D1. C

Vysočina
TŘEBÍČ A OKOLÍ: Městský úřad Třebíč, MŠ Cyrilometodějská, MŠ ul. Demlova, MŠ ul. Okružní,
Pečovatelský dům pro seniory Náměšť nad Oslavou, ZŠ a MŠ Březník, ZŠ a MŠ Dukovany, ZŠ a MŠ
Kralice nad Oslavou, ZŠ a MŠ Mohelno, ZŠ a MŠ
Třebíč ul. Bartuškova
Jednotlivci: Zuzana Hrůzová, Marie Jílková,
Dagmar Kylíšková, Milena Ostrá, Dobroslava
Pražáková

Jihomoravský kraj
IVANČICE: Jarmila Mrkvicová

Hlavní město Praha:
PRAHA: Schering–Plough Central East AG –
MUDr. Lenka Hrubišková
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SDRUŽENÍ ŠANCE
Sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.
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
HERTA MIHÁLOVÁ – PŘEDSEDKYNĚ
777 328 099, e-mail: herta.mihalova@volny.cz, herta.mihalova@sancecz.org
Mgr. HANA TRLICOVÁ – MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ
e-mail: trlicovahana@centrum.cz
EVA DVOŘÁKOVÁ – ČLENKA VÝBORU
e-mail: eva.dvorakova@sancecz.org

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

MUDr. JIŘÍ HOUDA – ČLEN VÝBORU
e-mail: jiri.houda@fnol.cz
Mgr. MICHAELA HRADILOVÁ – ČLENKA VÝBORU, PSYCHOLOŽKA
e-mail: misaryz@seznam.cz
EVA HŮLKOVÁ – ČLENKA VÝBORU, STANIČNÍ SESTRA ODDĚLENÍ
hulisa@seznam.cz
SVĚTLANA KAŠUBOVÁ – ČLENKA VÝBORU, VRCHNÍ SESTRA DĚTSKÉ KLINIKY
e-mail: svetlana.kasubova@fnol.cz
IVETA KOHNOVÁ – ČLENKA VÝBORU
studioif@seznam.cz
STANISLAV MIKISKA – ČLEN VÝBORU
mikistan@seznam.cz

…a Vladimír Mihál
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HUMANITÁRNÍ AKCE NA POMOC HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝM DĚTEM

VÁNOČNÍ HVĚZDA
ŠANCE PRO TĚŽCE NEMOCNÉ DĚ TI

1998

1999 2000

2001

2002 2003 2004

2005

2006

2007

2008

1 278 271 Kč

1 186 700 Kč

993 963 Kč

787 415 Kč

608 580 Kč

525 570 Kč

478 207 Kč

444 330 Kč

298 135 Kč

241 470 Kč

118 820 Kč

58 700 Kč

PRODEJ SE USKUTEČNÍ OD 24. 11. 2010
V RŮZNÝCH MĚSTECH NA MOR AVĚ

2009

Výtěžek bude věnován
hemato-onkologickému oddělení
Dětské kliniky FN a LF UP Olomouc

Děkujeme, že nám pomáháte
na pouti za zdravím

