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Nemá možnost volby!
14 LET LEŽÍ V NEMOCNICI   RÁD BY ZASE DOMŮ, JENŽE… 

JAK MŮŽETE  POMOCI?
Organizace potřebuje kaž-
dý rok na podporu ro-
din a terénní práci s rodi-
nami přibližně 4 miliony 
korun. Podpořit ji může-
te i vy, byť třeba jen drob-
ným fi nančním příspěv-
kem. Stačí ho zaslat na 

transparentní účet číslo 
1338146001/5500. Případ-
ně můžete využít dárcov-
skou zprávu pomocí DMS 
(více na www.parentpro-
ject.cz). Každá koruna po-
může nemocným ke kvalit-
nějšímu prožití života.

S ČÍM POMŮŽOU?
Parent Project 
pomáhá lidem 
se vzácným ner-
vosvalovým one-
mocněním. Tito 
pacienti se obvykle doží-
vají 20 až 30 let. Organi-
zace jim i jejich rodinám 

pomáhá napří-
klad se sociálním 
poradenstvím, 
r e h a b i l i t a č n í 
péči, pořádá po-

bytové akce či konferen-
ce, prosazuje zájmy pa-
cientů a řadu dalších věcí.

Bojovník

Michal (40)

O příběhu Michala, který žije 
díky podpoře přístrojů ve špitá-
le, Blesk informoval v pondělí a 
včera v projektu Srdce pro vás. V 
něm se celý červenec věnujeme 
organizaci Parent Project, která 
pomáhá stejně nemocným lidem, 

kterých je v Česku 
aktuálně asi 250.

Děsivá představa
Ředitelka organizace má syna (8), 
který je podobně nemocný jako 
Michal. „Když byl diagnostiko-
ván, dozvěděla jsem se o Micha-
lovi. Bylo pro mě děsivé, že žije 

tolik let v nemocnici, a nedovedla 
jsem si představit, že by takto žil i 
náš syn,“ říká Reineltová.

Chyběla podpora
Michal byl pro ni impulzem 

k tomu, aby se začala vě-
novat zdravotně sociální 
problematice. O většinu 
takto nemocných pečují 
rodiče. Pokud nemohou, 

končí v ústavech. „Mi-
chal je jediný, který se ože-

nil a žil sám. Nikdo jiný z naší 
organizace to tak neměl, ani o tom 
neuvažoval,“ říká ředitelka.

Jenže v jeho 26 letech přišel 
zvrat. „Osobně jsem přesvědče-
na, že kdyby tehdy dostal odpo-

vídající podporu, nemusel by trá-
vit život v nemocnici. Nikdo v 
naší vyspělé společnosti by ne-
měl žít v nemocnici, kde vedle 
něj umírají lidé. Bez soukromí, 
bez zázemí,“ říká ředitelka, kte-
rá upozorňuje, že by stačilo změ-
nit zdravotní systém, a Michal by 
mohl přístroje dostat domů.

TANVALD – Čtrnáct let už je v nemocnici! Mi-
chal Podhájecký (40) se vzácnou svalovou 
dystrofi í Duchenn by ale takhle žít nemusel. 
Tvrdí to Jitka Reineltová, ředitelka or-
ganizace Parent Project. „Jenže sys-
tém péče v Česku těmto lidem ne-
dává možnost volby,“ říká.
Text: Tomáš Koníček
Foto:  Robert Klejch, David Malík

Doma by to bylo levnější!
Podle Reineltové v Čes-
ku nejsou dostupné 
služby v domácím pro-
středí. „Přitom jsou 
zcela jistě levnější než 
ústavní péče,“ tvrdí ředi-
telka. Michal leží na lůž-
ku jednotky následné in-
tenzivní péče, kde je den 
pobytu velmi drahý.

„Pokud je to jen tro-

chu možné, tak by měl 
každý člověk závislý na 
pomoci další osoby žít 
v domácím prostředí. Je 
třeba upravit dostupnost 
služeb,“ upozorňuje. 
Mezi ně patří hlavně od-
lehčovací služby, osobní 
asistence, pečovatelské 
služby, dostupné terén-
ní zdravotnické služby, 

ale i služby v poby-
tových zařízeních. 
„Tito lidé by měli 
mít možnost volby, 
a tu dnes prakticky 
nemají,“ tvrdí Rei-
neltová.

Už se nevrátím
Michal na možnost vrátit se na-
trvalo domů rezignoval. „Ro-
diče ani manželka by to neda-
li. Navíc mi ani nevyhovují do-
mácí ventilátory,“ řekl Blesku 
Michal, který se však nevzdá-
vá přání, že v budoucnu rodiče 
alespoň navštíví. 
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Jitka ReineltováJitka Reineltová

Michal Michal 
Podhájecký Podhájecký 
leží od roku leží od roku 

2005 v 2005 v 
nemocnici nemocnici 

v Tanvaldu.v Tanvaldu.

KONTAKT:
Parent Project, z. s., Rudé ar-
mády 59, Droužkovice 431 44.

Web: www.parentproject.cz
Mail: parentproject@parentproject.cz

Telefon: +420 704 418 773

PARDUBICE (ryc, lan) – Stačila 
chvilka, a 70 tisíc vylétlo oknem. 
Vzácný ara horský totiž zmizel 
z voliéry v Pardubicích. Chova-
tel má podezření, že papouška 
někdo vypustil úmyslně, neboť 
voliéra zůstala nepoškozená. Za 
ptáka, který pochází z největší-
ho papouščího parku na světě 
Loro Parque na Tenerife, nabízí  
odměnu 5 tisíc korun. Uprchlý 
ara horský je však prý velmi pla-
chý a lapit ho nebude snadné. 

Uletěl pták za 70 tisíc
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PONDĚLÍ
       8. července 2019

ČECHY
13 Kč

Číslo 155 • Ročník 28

Horká linka 724 249 000 

tip@blesk.czMáte pro nás tip?

  Koubo! Čtěte na str. 12

Nejstarší český pacient s Duchennovou 
svalovou dystrofi í

14 let

Bojovník 
Michal (40) 

poráží nemoc 
optimismem

Počasí v Čechách
Předpověď na straně 19 21�°C

O vládní krizi a předčasných volbách

Nevím, co 
pan Staněk 

chce,
ať jedná 

Babiš

Jan Hamáček pro Blesk:

Čtěte na 
str. 2 a 3

v nemocnici
na přístrojích

Čtěte na str. 8 a 9

PON
    8. čer

Domů se už nikdy natrva-
lo nevrátí! Čtrnáct let věz-

ní vzácná forma svalové 

dystrofi e Michala Podhá-
jeckého v nemocnici. Na-
vzdory tomu je mladý muž 

plný optimismu a nadě-
je. Pracuje a snaží se žít co
nejdéle. Více čtěte na str. 4 a 5

na str. 8 a 9rr

       Kdo vyhrál 

Vary pohledem 

Františky?

Co se dělo po svatbě Langmajera s Gondíkovou?

BROSKVE

19.
90

39.90
-50%
1 kg - balení1 kg - balení

Nabídka zboží platí do 10. 7. 2019 nebo do vyprodání zásob.
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Bojovník 
Michal (40)
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Počasí v Če
Předpověď na straně

O vládní krizi a předčasných volbách
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Čtěte na 
str. 2 a 3str

Čtěte na str. 8 a 9
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Nemoc, která způsobuje po-
stupné oslabování svalů. Malé děti 

se zpočátku jeví jako zdravé, jejich 
svaly však neregenerují a postupem 
času jsou upoutány na invalidní vo-
zík a prakticky se nemohou hý-

bat. Tito lidé se obvykle doží-
vají dvaceti až třiceti let. Na 

onemocnění neexistu-
je lék.

Co je svalová dystrofi e

Duchennova typu

Blesk 8. července SBÍREJTE NÁLEPKY A POSKLÁDEJTE 
SI CELOU FARMA BANDU.
Akce trvá od 24. 4. do 30. 7. 2019 

nebo do vyprodání zásob. Více na www.billa.cz.

Nabídka platí od středy 10. 7. do úterý 16. 7. 2019

Big Headz is a trademark 
of TCC Global N.V.

TÝDNY DVOJITÝCH BODŮ! 
Za každých 250 Kč nákupu získáte od 10. 7. do 30. 7. 2019 dvě nálepky.

N

TÝDNY D

2690

-40%

100 g = 21,03 Kč

7990

-46%

100 g = 8,25 Kč

990
-23% -30%% od 2 kusů

100 g = 29,08 Kč

3490
1 ks1 ks

100 g = od 14,21 Kč

1990
-26%

100 g = 16,46 Kč

13990
-41%

100 g = 13,49 Kč

4990

-37%

100 g = od 4,98 Kč

2490

-41%

100 g = od 32,86 Kč

690

-30%

100 ml = 15,99 Kč

11990

-33%

 

2290

-23%

10990

-31%
-47%

od 2 kusů

100 ml = 79,87 Kč

5990
1 ks1 ks

Président
 Cheddar plátky

100 g, více druhů
dříve 44,90

Kostelecký Uherák,
Křemešník

380 g, 2 druhy
dříve 149,90

Activia
120 g, více druhů

dříve 12,90

Bohemia 
Kotlíkové 

brambůrky
120 g, více druhů 

při koupi 1 ks 49,90

Kolonáda
od 92 g, více druhů

dříve 26,90

Medovník 
850 g

dříve 239,90

Bonne Maman 
Džem

370 g + 20 % zdarma
dříve 79,90

Mutti Rajčata
krájená, loupaná, 

pasírovaná
od 400/260 g, 3 druhy

dříve 42,90

Knorr 
Instantní 

polévka
od 12 g, více druhů

dříve 9,90

Ondoliva
Olivový olej 

Extra panenský
750 ml

dříve 179,90

Spitz 
100% džus

1 l, 2 druhy
dříve 29,90

Vanish 
odstraňovač 

skvrn
1 l, více druhů 

dříve 159,90

Elmex 
zubní pasta 

75 ml
při koupi 1 ks 114,90

Znáte 
z TV

Znáte 
z TV

Znáte 
z TV

Znáte 
z TV
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