
Žáci naší školy přispějí 
částkou 5.555,- Kč na 

pomoc místnímu chlapci. 

Adámek  
 

Jedno z dětí, které trpí chorobou tzv. „nemoci 
slaných dětí“. 

 

Šťastný, usměvavý, veselý, hodně zvědavý a neposedný chlapeček, který si 
opravdu na tomhle našem světě vybojoval své místo, kam patří. A že se mu 
tady líbí! 

 

Narodil se v únoru roku 2020 s nafouknutým bříškem, proto musel být ještě 
téhož dne ihned odvezen do Motola a operován pro prasklé střevo. Operace 
proběhla a Adámkovi byla udělána na čas stomie, tedy vývod. Zároveň se 
Adámkovi dělalo nesčetné množství testů. Měsíc a půl bojoval o svůj život, než 
se dostal domů, do Františkových Lázní, za starším bráškou, za maminkou, 
tatínkem a zbytkem rodiny. 

Jeho diagnóza na celý život zní „Cystická fibróza“. Bohužel stále u nás 
nevyléčitelná dědičná nemoc, která zkracuje všem pacientům jejich život. 

V naší zemi je zhruba 700 pacientů s touto nemocí klasického průběhu a další 
s různými komplikovanými formami.  

Několikahodinová léčba je pro pacienty s cystickou fibrózou nedílnou součástí 
každého dne. Nemocní musí trénovat své plíce v dlouhých inhalacích a 
rehabilitacích, berou velké množství léků a musí dodržovat přísný hygienický 
režim. 

Velmi komplikovaná je hlavně otázka trávení a metabolismu. Důležitá je 
vysokosacharidová dieta, aby pacienti nabrali „alespoň“ pár kilo. To je teď pro 



rodiče Adámka hlavní téma. Nutné je kupovat drahé Nutridrinky, drahá 
probiotika a léky, na které budou peníze se sbírky použity.  

Příští rok se Adámek pokusí zařadit do klasického dětského kolektivu. Není to 
snadné, jelikož tyhle děti nesmí být nakaženy žádnou bakteriální infekcí, která 
nám, zdravým, neuškodí. 

 

Ač to nemá celá rodina jednoduché, s těžkým osudem se perou a nevzdávají to.  

Adámek je živé torpédo a rebel, který si tady na našem světe života užívá 
naplno.  

 

Pokud by někoho zajímaly podrobnosti o této 
nemoci, vše naleznete na: 

 www.klubcf.cz 

celorepublikové kampaně a sbírky probíhají na: 

slanedeti/klubcf.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny informace zveřejněny se souhlasem maminky Adámka.  

 


