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♥ ÚVOD ♥
Milí rodiče, 

vzali jste mě nyní do svých rukou, netrpělivě listujete mými stránkami a já mohu 
jen hádat proč. Jste jen zvědaví, anebo vás váš osud nečekaně strhl do svého víru 
a přichystal vám těžkou zkoušku? Už nevíte co dál a chytáte každé stéblo, které 
kolem vás plave? Ničeho se nebojte! Právě proto jsem tady, abych vás uklidnila. 
Nejste první ani jediní, kteří si vyslechli, že jejich dítě bude mít nebo má srdeční 
vadu. Na mých stránkách o tom zasvěceně hovoří nejen lékaři a sestry, ale také 
odhodlaně a s nadějí rodiče, které potkalo to samé, co vás. V neposlední řadě svůj 
příběh vypráví prostřednictvím fotek i samotné děti, které jsou důkazem toho, 
že má smysl za ně bojovat a dát jim šanci žít.

Klidně se posaďte, uvolněte se a já vás provedu světem nadějí, světem velké 
životní síly a odhodlání, podpory a pochopení, světem Srdíčkářů.
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♥ RODIČE RODIČŮM ♥
Kdo jiný vám nejlépe poví, jaké to je? No přeci rodiče, kteří už si prošli tím, co vás 
teprve čeká. Všichni měli strach o život svého dítěte. Často se obviňovali a trápili 
se, jak se to mohlo stát. Proč právě my? Vždyť žijeme zdravě a v rodině žádné  
takové vady nikdy nebyly. Nepřemýšlejte nad tím, protože stejně na nic ne-
přijdete. Je to váš osud, součást vašeho života a vy mu můžete ukázat svou sílu  
a vůli a třeba časem pomoci někomu dalšímu. 

Přečtěte si na následujících stránkách,  co vám ostatní rodiče vzkazují.

„Pokud lékaři řeknou, že umí vadu řešit, tak do toho jděte!“ 

„Milá mámo, milý táto, ‚normální‘ přijde, všepohlcující hrůza co Tě dusí jednou 
pomine. Přijdou i dobré dny. Budete šťastní. Je ve vás tolik síly, že se nestačíte divit 
a ve vašem bojovníkovi je síly ještě víc. I přes to špatný se bude usmívat a vy taky, 
protože ten krásný úsměv nejde neopětovat. Každý den je dárek osudu, jen jste si  
toho předtím tolik nevšímali. Berte to krok po kroku a zhluboka dýchejte. Život  
stojí za to žít a stojí za to, abyste si ho užívali.“ 

„Nezoufejte, nic není tak zlé, jak si myslíte. Věřte, že tyto okamžiky budou jednou 
vaše vzpomínky. Děti jsou od přírody bojovníci a vše s vaší pomocí skvěle zvládnou.“ 

„Mít dítě je ten největší dar pod Sluncem. Ať už je zcela zdravé nebo ne, vždy vám 
bude dělat tu největší radost, každý den bude díky němu hezčí, radostnější a celý váš 
život bude naplněn nesmírnou láskou.“

„Když poprvé zazní slova, že vaše dítě není v pořádku a jeho srdíčko je nemocné, 
cítíte bezmoc. Věřte ale, že smutek, lítost, pláč a úzkost vystřídají radost a slzy štěstí, 
že jste to vše zvládli a vybojovali. Děti se srdeční vadou si zaslouží, abyste jim v jejich 
boji pomáhali. Odměnou vám bude pohled na to, jak si umí vážit a užívat života...“ 

„Zažili jste neskutečný šok a ohromný strach, který nezmizí. Budete muset přehodnotit 
mnoho věcí, možná pozměnit své životní plány. Ale mnohé se naučíte.“ 

„Úsměv na tváři vašeho dítěte, které dovádí a lítá všude možně, zažene všechnu 
bolest, strach a úzkost, kterou jste při operaci prožili. Stojí to za to. BOJUJTE!“

♥ ZAČÍNÁ TO U LÉKAŘE ♥
První setkání s realitou většinou probíhá v lékařském prostředí – u pediatra či 
u gynekologa. Jsou lékaři pesimisté i optimisté. Vyslechnete si různé prognózy 
a doporučení. Ze zkušeností rodičů je možné narazit na různé přístupy lékařů. 
Někdy rodiče cítí velký strach, smutek a beznaděj, možná právě jako teď 
vy. Na čem se však rodiče shodují je fakt, že hlavní slovo a největší váhu má 
vyšetření a verdikt, který vám sdělí lékaři Dětského kardiocentra v Motole. 
Jsou tam světoví odborníci, kteří, je-li to nutné, také sami operace provádějí.  
A tak, pokud se o vadě miminka dozvíte už během těhotenství, požádejte vašeho 
gynekologa o doporučení a objednejte se na ultrazvuk přímo do tohoto centra. 
V dnešní moderní době již lékaři zvládnou hotové zázraky a dokáží operovat  
i velmi  složité srdeční vady. Tak si poslechněte, co vám lékaři vzkazují.

„Naprostá většina vrozených srdečních vad je dnes dobře léčitelná. Před rozhod-
nutím o osudu těhotenství, při němž je zjištěna u plodu vrozená srdeční vada, prosím 
konzultujte dětského kardiologa zabývajícího se prenatální diagnostikou a případně 
při nejasnostech naše pracoviště. Rádi Vám v rozhodování pomůžeme.“ 

Prof. MUDr. Jan Janoušek, přednosta Dětského kardiocentra 

„Přeji těhotným čekajícím dítě se srdeční vadou, aby v této stresové situaci našly 
podporu u svých partnerů. Nastávajícím rodičům přeji rozvahu při rozhodování 
o osudu těhotenství, rozhodují o životě svého dítěte. K takovému rozhodnutí musí 
získat správné informace a být vyšetřeni u erudovaného odborníka v prenatální 
kardiologii. Doufám a věřím, že rodiče nebudou litovat rozhodnutí bojovat za své 
dítě. Těm, které těhotenství ukončí, přeji chápající okolí. A děkuji ‚Srdíčkářům‘.“ 

MUDr. Viktor Tomek, vedoucí lékař Echokardiografie a prenatální kardiologie

„Vážení a milí rodiče, budu tu vždy s vámi a pro vás, připravená naslouchat a poví-
dat si o vašem strachu, obavách a bolesti, připravená s vámi plakat i se smát, být 
vám oporou a průvodcem v dobách zlých i dobrých.“

Mgr. Alice Řezníčková, kontaktní sestra pro rodiče

A nakonec jeden vzkaz za všechny: 

„Stojíme při Vás a pomůžeme Vám, jak to jenom jde!“
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♥ Z HISTORIE SRDÍČKÁŘŮ ♥
Byli jednou jedni rodiče, kterým se narodil syn s vrozenou srdeční vadou. Psal 
se rok 2007 a manželé Petra a Zdeněk Svobodovi se zoufale snažili najít nějaké 
informace a zkušenosti. Marně. A tak nabyli dojmu, že jsou jediní, kdo řeší po-
dobné trápení. Proto založili diskuzní fórum a koncem roku 2008 nové webové 
stránky, na kterých společně s ostatními rodiči debatovali o tom, co je nejvíce 
trápí a na co jim nikdo jiný nedokáže dát odpovědi. 

Rok 2008 je proto oficiálně považován za rok založení spolku Srdíčkáři.

Netrvalo dlouho a přidali se další rodiče. Dokonce spolek začal aktivně spolu-
pracovat i s motolským Dětským kardiocentrem, a to převážně prostřednic- 
tvím kontaktní sestry Alice Řezníčkové. Jako klub fungoval pod Sdružením 
na pomoc chronicky nemocným dětem.

Zanedlouho bylo rozhodnuto vydat se vlastní cestou a založit vlastní sdružení 
(dnes spolek). Dne 15.3.2013 byla potvrzena Ministerstvem vnitra registrace 
občanského sdružení a byly schváleny nové stanovy sdružení.

♥ JAK ZÍSKÁVÁME PODPORU ♥
Už jste určitě pochopili, že Srdíčkáři jsou skupinou rodičů a jejich dětí, kteří se 
rozhodli hrát s kartami tak, jak jim je život rozdal a že nesedí stranou a nelitu-
jí se. Ze všech těch vzkazů, co vám rodiče napsali, jistě cítíte tu odhodlanost 
proměnit vše k lepšímu a myslet pozitivně. Aneb, jak říká klasik, vnímat to štěstí 
v neštěstí - smrt obrátit k životu, zoufalství v naději, pochybnosti ve víru, mar-
nosti na pravé hodnoty života, nezájem v empatii a soucit. A víte co? Musím říct, 
že to ty rodiče dělá tak nějak lepšími lidmi. A to je na tom všem to krásné. Můžete 
si zoufat, trápit se, uzavřít se před světem a to vaše jho nést sami na své šíji.  
A nebo…

…se k nim připojit. Abych vám dala nějaký příklad, tak vás pozvu do Telče,  
do krásného historického města na Vysočině, ale o té teď mluvit nechci. Již 
několikrát za sebou zde rodina Petry a Pavla Bulákových uspořádala benefiční 
koncert s názvem Děti pomáhají dětem. To vám byla taková krása! Srdíčkové děti 
(rozuměj ty, které mají srdeční vadu) namalovaly během roku krásné obrázky 

„I když se vše z počátku zdá nepřekonatelné, věřte v lepší zítřky - budou! Také jsem 
nevěřila, panikařila a vše vzdávala, ale nakonec jsme vše vybojovali. V Motole umí 
zázraky!“

„Bojovat za život... to jediné je smysluplné, a proto bojujme.“ 

„Buďte silní pro svoje dítě, věřte mu. Ono to zvládne!“

„Milí rodiče, nebojte se, neděste se, buďte stateční a dejte šanci svému srdíčku! Věřte 
ve své dítě, zvládne víc než si myslíte!“

„Věta ‚Vaše dítě má srdeční vadu, kterou je potřeba co nejdříve operovat!‘ mě v po-
rodnici dostala na kolena. Davča má nyní 8 let, je bez léků a jakýchkoliv omezení. 
Lékaři v Motole dokáží zázraky - budu jim nadosmrti vděčná.“ 

„Dětičky se zotavují a žijí mnohem lépe, než si myslíme.“

„Vidíte své milované štěstí a uvědomíte si, že je prostě výjimečné. Nedokážete si 
představit, že byste se rozhodli jinak, než ho mít doma. Je to vaše srdíčko a vždy jej 
budete milovat a bránit. Berte život tak, jak je.“

„Všechny naše děti, srdíčka, jsou velcí, úžasní bojovníci. Zaslouží si, abychom i my 
bojovali s nimi.“  

„Srdíčkové dítě je dar. Uvidíte přes všechny těžkosti ohromnou sílu života. Nikdy se 
nevzdáte a budete žít s větší radostí než kdy předtím.“

„Malá srdíčka jsou ti největší bojovníci a s pomocí rodičů dokazují, že zázraky se dějí! 
Buďte proto svému srdíčku oporou.“ 

„Jsou tak krásní, malí, tak zranitelní a přitom skrývají neskutečnou sílu, sílu bojo-
vat. Věřte jim i lékařům, budou se rvát jako draci a dají do toho všechno. A zase bude 
dobře.“

„Prosím vás, myslete pozitivně a věřte vašemu bojovníčkovi. Může se stát, že to bude 
trvat dny, týdny, měsíce, ale přes to všechno věřte, že ten malý bojovník vše zvládne. 
Jen potřebuje čas a vaši důvěru. Buďte silní a trpěliví! Všechno dobře dopadne.“ 
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♥ KDE POMÁHÁME ♥
Benefiční koncerty, příspěvky, dary… a co z toho? Srdíčkáři se domluvili, že 
laskavé dary budou využívat tam, kde to pomůže co nejvíce dětem. Vyšetření 
bývají často zdlouhavá a pro děti nudná, a tak je třeba čekárny a ambulance 
proměnit v útulnější dětský svět, který do sebe děti vtáhne a odpoutá je od nut-
ných výkonů. A představte si, že některé děti se pak na vyšetření dokonce i rády 
vracejí. Těší se, až zase pojedou tam, kde měly tak skvělé hračky a hodného pana 
doktora. No není tohle smysluplné? A víte co? Mám pro vás jeden dobrovolný 
úkol. Až někdy půjdete s vaším dítětem do takové ambulance, kde ještě nikdo 
takto nepřispěl, tak dejte Srdíčkářům vědět. Společně s nimi můžete vytvořit 
příjemné prostředí pro své i ostatní děti. Co říkáte? Pojďte se se mnou podívat, 
jak to zvládli ostatní.

Motolskému Dětskému kardiocentru Srdíčkáři 
přispívají pravidelně po předešlé dohodě vždy 
tím, co je aktuálně potřeba (např. odsávačky 
mléka, dvd přehrávače aj.). Zde je například 
zachyceno předávání  polohovacích pomůcek  
v roce 2013.

Tady je zase ukázka předávání  
vybavení v abulanci v  Šumperku 
v roce 2013. Dalšími ambulance-
mi, kde Srdíčkáři pomáhali, byly 
například ambulance v Brně a No-
vém Městě.

Někdy rodiče pomáhají i trochu netradičním způsobem. Jako například  
Romana J., která se přihlásila do vánoční soutěže (rok 2011) s cílem vyhrát dětem 
do dětského kardiocentra 3D televizi. Strhla se obrovská vlna podpory nejen mezi 
Srdíčkáři, ale i mezi veřejností a cíle bylo dosaženo. Poté proběhlo slavnost- 
ní předávání za účasti médií.

s motivem srdce, vytvořily všelijaké drobnosti společně s rodiči a dokonce za-
pojily i celé své třídy ve školách a školkách. Během koncertů probíhala výstava 
těchto výtvorů, které si lidé mohli poté zakoupit. Sjely se různé hudební sbory  
a ty zdarma notovaly všem příchozím. Ale dost už psaní. Podívejte se sami.

Pro příklad vám ukážu fotky ze 
4. ročníku benefičního koncetu, 
který se konal v Panském Dvoře 
v Telči. Účinkujícími byli Telčísla 
a Telčísílka z  Telče pod vedením 
sbormistra Pavla Saláka a také 
dětský rytmický orchestr Haku-
na Matata z  Jindřichova Hradce  
pod vedením Romana „Jacka“ Ur-
bana. Částka, která se z koncertů  

vybrala, byla věnována dětské léčebně Radost v  lázních Teplice nad Bečvou,  
kam se srdíčkové děti jezdí rehabilitovat a kde se jim věnují opravdu s láskou.

Atmosféra v sále byla velmi pozi-
tivní. Děti přišlo podpořit tolik 
lidí a ti, co nemohli přijít, po-
slali alespoň své výtvory (některé  
z nich vidíte viset na zdi).

I samotné srdíčkové děti si koncert 
skvěle užívaly!

A nesmím zapomenout ani na sku-
pinu ACCORT, která několikrát 
v obci Bory ve spolupráci s manželi 
Pavlem a Hankou Vávrovými (okres 
Žďár nad Sázavou) uspořádala bez 
nároku na honorář taneční zábavu  
a zisk věnovala na účet spolku Srdíč- 
kářů. Tato skupina dokonce udělala 

dětem radost a zazpívala na společném sraze Srdíčkářů v Zásece v roce 2013.
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♥ SRAZY ♥
Fotky, které vám nyní ukážu, jsou ze srazů Srdíčkářů. Vždyť už jsem vám přece 
říkala, že tito rodiče nesedí s dětmi doma. Sociální sítě jsou sice bezva, ale  
nikdy nemohou nahradit setkání tváří v tvář. Tyhle srazy jsou strašně fajn. 
Rodiče se tam baví (nejen) o tom, co je trápí. Děti tam řádí celý den a jsou neu-
navitelné. Vážně! Už se to stalo takovou každoroční tradicí. Stačí sledovat stránky  
a o každém srazu se včas dozvíte. Pořádají se jak srazy větší, i s ubytováním  
(např. v Ludkovicích, Zásece, Kořenově, Na Buchtově kopci aj.), tak menší  
setkání dle místa bydliště. Jistě vás  zajímá, jak to chodí. Tak se dívejte.

Srdíčkářské srazy jsou především o…

…navazování nových přátelství
(Ludkovice 2009)

…radosti ze života
(Ludkovice 2009)

…získávání stálé podpory
(Záseka 2014)

…objevování nových míst 
(Ludkovice 2009  – ZOO Zlín)

…legraci
(Buchtův kopec 2010)

…pochopení a podpoře
(Zvonice 2014)

A mohli bychom pokračovat dále. Malí kardiáčci mohou jezdit i do lázní.  
Jezdí se do Poděbrad nebo do Teplic nad Bečvou a dokonce i tam  
Srdíčkáři pomáhají.

Fotografie zachycuje předsedkyni Petru Svobodovou, která jako zás-
tupce  předává v lázních dary zakoupené z výtěžku z benefičního koncertu  
v Telči v roce 2016.
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♥ PODÍVEJ SE NA TY DĚTI! ♥
Možná si teď svůj budoucí život představujete jako velké odříkání a neustálá 
omezení, ale není tomu tak. Ano, srdíčkové děti potřebují trochu jinou péči než 
zdravé děti, např. v podobě častějších lékařských kontrol a často individuální 
domluvy se školou nebo školkou, ale jinak žijí většinou jako zdravé děti. Tak si 
představte, že třeba takové dítě s jednokomorovým srdcem jezdí na kole, chodí 
na výlety, chodí plavat, sbalí si v létě batůžek a jde s tátou na vandr. Fakt! Nevěříte? 
Tak se schválně pozorně podívejte na následující fotky. 

Kupříkladu toto je SAM (11 let), díky němuž 
vznikl spolek Srdíčkáři. Narodil se s koarktací  
aorty, mnohočetnými defekty komorového sep-
ta a nedomykavostí mitrální chlopně. Hraje zá- 
vodně ping pong, běhá jako rozdělovač při po-
žárním útoku v hasičské lize mládeže, jezdí na 
kole, na bruslích a na skateboardu. Myslíte si, že  
to není možné? Tenhle fajn kluk je důkazem 
toho, že i se srdeční vadou se dá bez omezení žít. 

Toto je VÍTEK (5 let). Je to kluk se srdcem na 
pravém místě. Tedy nejen, že je to správný kluk, 
ale narodil se s dextrokardií (srdce má na pravé 
straně) a s atresií plicnice. Má mnoho dalších 
srdečních vad, ale podívejte, jak řádí! Řekli 
byste, že má za sebou několik operací a že jeho 
srdce funguje jen s jednou srdeční komorou?

Tahle krásná slečna je BEÁTKA (5 let), která se 
narodila s Fallotovou tetralogií. Když zrovna 
není ve školce, moc ráda jezdí na výlety. Tady ji 
můžeš vidět na výšlapu po Šumavě. Není žádná 
rozhledna či kopec, který by nezdolala. Kromě 
toho ráda lyžuje a také tančí. 

♥ POMÁHÁME NF ČESKÉ SRDCE…  
AKCE PROBĚHNI SE ♥

Nejkrásnější je, když samotné děti, ač potřebují pomoc jiných, mohou samy 
pomoci druhým. Ten výraz v jejich tvářích, když se postavily na start závodu  
„Proběhni se pro české srdce“,  je nepopsatelný. Ta atmosféra, zářivě červená 
trička s bílým srdcem, která lze v davu jen těžko přehlédnout. Obrovská pod-
pora a obdiv se nese duchem davu. Všichni srdíčkoví závodníci zdolávají úspěšně 
svoji trať za podpory Majdy z Kouzelné školky. Takový byl 21. duben roku 2018,  
kdy se někteří rodiče a jejich děti sešli v IKEMu, aby svou účastí podpořili  
tuto akci.
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Tato malá horolezkyně se jmenuje CHRISTINA 
(13 měsíců). Jak o ní říká její maminka, „leze po 
všem,  co je venku – ať je to hromada trávy či svah 
v lese“.  A to si představte, že tato malá slečna má 
hypoplastické levé srdce, trikuspidální regur-
gitaci, defekty síňového a komorového septa, 
zúžené větve plicnice! A přesto je ve vývoji jako 
zdravé dítě. Kromě jizvy a lehkého zadýchávaní 
na ní není nic znát.

EMIČKA (5 let) se narodila s několika vadami 
srdce. Pro příklad uvádím jen některé z nich: 
Ebsteinova anomálie trikuspidální chlopně, 
hypoplazie pravé komory s chybějící hrotovou 
částí, pulmonální stenóza, paréza pravé bránice 
aj.  Velmi ráda jezdí na koloběžce – klidně celý 
rok, když počasí dovolí, hraje si na hřišti, chodí 
na procházky anebo třeba na výlety. Tady je  
v zooparku v sedle poníka.

ADAM (11 let) se narodil s defektem komorového 
septa, aortální, pulmonální a mitrální stenó-
zou a mitrální anomálií. Rád plave, lyžuje, hraje 
míčové hry a jezdí na kole, chodí na kanoistiku 
a do skautského oddílu, hraje na kytaru. Pátou 
třídu ZŠ ukončil s vyznamenáním!

ONDRA (5 let) je pohodový kluk s Fallotovou 
tetralogií, kterého čeká opětovná reimplantace  
větví plicnice. Jak fotka napovídá, je to velký 
sportovec. Rád se prohání s mladším bráškou na 
kole a ve chvílích oddychu si rád prohlíží knížky. 

Dovolte, abych vám představila EMMIČKU 
(3 roky). Má několik diagnóz - hypoplazie pravé 
komory, trikuspidální atrézie, transpozice 
velkých artérií, defekt komorového a síňového 
septa aj. Je to obrovská bojovnice. Co se týče 
pohybu, vše se pomalu učí a zatím nezvládá 
to, co kamarádi. Avšak je výjimečně výtvarně a 
hudebně nadaná a empatická.

Tenhle čiperný chodec je VILIAM (1 rok), který se 
narodil s Fallotovou tetralogií a s dvojvýtokovou 
pravou komorou s přidruženou stenózou plic-
nice. Tady na těch fotografiích mu nebyl ještě 
ani rok a podívejte se, jak rázně si vykračuje. 
Jeho maminka o něm říká, že „poznává svět s 
ohromnou dávkou energie“.

Tahle velká slečna je LUCKA (9 let). Má opero-
vaný defekt komorového septa a trpí nedomyka-
vostí chlopní. Většinou zvládá vše, co její vrstev-
níci, i když si občas musí odpočinout a nabrat 
sílu. Ráda plave, jezdí na kole a pozoruje svět  
z rozhleden.

Tenhle malý šikulka, co dovádí na dětském 
hřišti, je TOBIÁŠ (1 rok). Narodil se s kritickou 
aortální stenózou a významnou nedomykavostí 
mitrální chlopně. Pohybově dohání vrstevníky, 
brzy začne sám chodit. Má moc rád odrážedla  
a hudbu, rád se pokouší o hru na kytaru. 
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Tihle dva raubíři jsou sourozenci MÍŠA (8 let) 
a KUBÍK (7 let). Kubík se narodil s hypoplazií 
levého srdce a Míša s koarktací aorty. Oba už 
chodí do školy, chodí na kroužek hasičů, v létě 
jezdí na vandry a na dětský tábor. Míša krásně 
zpívá a Kubík se zase vyzná v autech a rád hraje 
fotbal. Nejraději však řádí doma se svými dvěma 
zdravými sourozenci. Jejich energie je neu-
tuchající a nakažlivá.

Tahle krásná princezna je MARIANNA (14 mě-
síců). Zvládá bravurně vše, co její vrstevníci.  
Ze všeho nejraději povídá. Umí už spoustu slov 
a podle maminky „nezavře pusu celý den“. Že by 
budoucí tisková mluvčí nebo moderátorka?

Víte, i ty malé děti nakonec vyrostou v dospělé. 
Ptáte se, co pak? Závěrem vam musím ukázat 
ještě DÁŠU (32 let). Narodila se se společnou 
dvojvtokovou levou komorou, malpozicí  
velkých tepen, subvalvární aortální stenózou 
a koarktací aorty. Navíc má těžké astma bron-
chiale a prodělala dětskou mozkovou obrnu.  
Je příkladem toho, že i srdíčkové děti si mohou 

plnit své sny. Tato fotka je z její promoce na pedagogické fakultě, obor sociální 
politika a sociální práce v roce 2011. 

DAREK (8 let) je už od pohledu kluk, který si 
užívá život naplno. Ač se narodil s transpozicí 
velkých cév, hraje rekreačně fotbal a hokej a 
jak fotka napovídá, miluje plavání. Ve chvílích 
odpočinku si rád zahraje na Playstation.

Tak tohle je ŠTĚPÁNEK (1 rok). Ano, opravdu se 
díváte na dítě s vrozenou srdeční vadou! Tato 
fotka byla pořízena  pouhé 2 měsíce po ope-
raci defektu komorového septa. Že by další  
horolezec? Zdolávání těžkých cest mají tyto 
děti vrozené. Cítíte tu vůli a chuť do života?

VOJTA (5 let) prodělal infekční endokarditidu 
na trikuspidální chlopni, trpí nedomykavostí 
chlopně 4. stupně a zažil opakované embolie 
do plic. Byl to těžký boj, přesto se mu skvěle 
daří. Běhá (dokonce už vyhrál pár medailí), 
plave, jezdí na koloběžce, skáče na trampolíně.  
No není to úžasné?

Tenhle velký kluk je MIKULÁŠ (11 let). Na fotce 
ho můžete vidět v doprovodu jeho mladšího 
bratra. Narodil se s AV blokem II. – III. stupně  
a se syndromem long QT intervalu. Od narození 
má implantovaný kardiostimulátor. Kromě kola 
rád bruslí a lyžuje. Má velký entuziazmus pro 
vše, co dělá. 
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♥ A JEDNO TAJEMSTVÍ ZÁVĚREM ♥

Víte, musím vám říct nakonec ještě jedno tajemství. Ta maminka, co mě napsala, 
má doma dvě děti s vážnou srdeční vadou, takže jí opravdu můžete věřit, že to, 
co se tu ve mně píše, je pravda. Kdybyste se jí a ostatních chtěli ještě na něco 
zeptat, najdete je na webu Srdíčkářů (wwww.srdickari.cz) a nebo na Facebooku 
– skupina Srdíčkáři. Všichni vás velmi rádi mezi sebou uvítají a zodpoví vám vaše 
otázky. Takže se ničeho nebojte. Nejste na to sami. Vám i vašemu dítěti společně 
pomůžeme vše zvládnout!

♥ POSELSTVÍ ♥
Milá mámo, milý táto,

jsme na konci mého povídání o světě Srdíčkářů – o světě silných, úžasných dětí 
a jejich rodičů. Nechci vás přesvědčovat, jak se máte v této těžké chvíli rozhod-
nout. Chtěla jsem vám jen ukázat, jaké to může být, když se rozhodnete mít dítě 
srdíčkáře. Je to nejtěžší rozhodnutí v životě, jaké rodič musí udělat. Snad vám 
příběhy na mých stránkách pomohou v rozhodování.

♥ A NESMÍM ZAPOMENOUT NA... ♥
…úžasnou sestru Alici Řezníčkovou, která je skvělým průvodcem rodičům 
a dětem v Dětském kardiocentru. 

…kardiochirurgy, sestry a lékaře, bez nichž by tyto příběhy neměly šťastné 
konce.

…všechny, kteří věnovali výtěžky svých akcí a finanční příspěvky na konto 
Srdíčkářů (přehled sponzorů naleznete na webu www.srdickari.cz).

…všechny úžasné rodiče, kteří se zapojili do života Srdíčkářů a pomohli nezištně 
svou aktivitou, energií a povzbuzováním ostatních v těžkých chvílích.
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