
Vám se přihodila jedna z nejhorších věcí, 
která může čerstvou maminku v porodnici 
potkat…
V roce 2013 se nám narodil krásný a zdravý 
kluk. S váhou 3,65 kg a výškou 50 cm nikoho 
nenapadlo, že by s Adámkem bylo něco 
v nepořádku. Byl moc hodný, neplakal, jen 
působil unaveně. Z ničeho nic ho najednou 
lékaři převezli na jednotku intenzivní péče, 
kde strávil 3 dny. Ukázalo se, že má nízkou 
hladinu cukru v krvi a zvýšené jaterní testy. 
To bylo všechno, netušili jsme, co to znamená. 
Po několika dnech nás propustili domů.

A co bylo dál?
Věřila jsem, že je všechno v pořádku. Samozřej-
mě jsme chodili k pediatrovi. Ten konstatoval, 
že Adámek je v pořádku, jen musíme zkont-
rolovat jaterní testy. Takže svým postojem mé 
naděje podporoval a my se radovali ze syna.

Zlom pak přišel za 4–5 měsíců, kdy nám 
přišlo podezřelé, že Adámek nepase koníčky, 
nepřetáčí se, ani nereaguje na hračky. Okolí 
i náš pediatr nás ujišťovali, že je to jen „líný 

chlap“, ale já měla pochybnosti, tak jsme pro 
jistotu navštívili jiného pediatra. Ihned nás 
poslal na neurologii a další vyšetření a my 
se poprvé v životě, v Adámkových 9 měsících, 
doslechli o „merosin deficitní kongenitální 
svalové dystrofii“.

Co konkrétně se pod touto diagnózou skrývá?
Nemoc oslabuje převážně vrchní část těla. 
Prognóza u dětí s touto diagnózou je elek-
trický invalidní vozík do konce života. Pouze 
velmi malé procento pacientů se naučí chodit 
a být soběstační. 

To musel být pro vás hrozný šok. Zvažovali 
jste umístit Adámka do ústavu?
V tu chvíli se nám život otočil vzhůru nohama. 
Avšak ani na vteřinu nás tohle řešení nena-
padlo. Jsme jeho rodiče, v dobrém i ve zlém, 
vždy budeme dělat všechno, co bude v našich 
silách, aby měl šťastný a krásný život. Nikdo 
jiný nemůže dát Adámkovi lásku, péči a záze-
mí, jaké potřebuje. I když je to pochopitelně 
náročné, a to po všech stránkách – časově, 
psychicky i fyzicky, v podstatě jsme v provozu 
24/7. Denně absolvujeme různá cvičení, 
rehabilitace a terapie. I v noci se Adámek budí, 
protože potřebuje napít, nebo otočit na druhý 
bok. Je to neustálý kolotoč. Skvělé je, že se 
nám Adámka podařilo umístit do školky mezi 
zdravé děti.

A mezitím se nám narodil druhý syn 
Lukášek. Je skvělé, že se kluci mají moc rádi.  
Nejraději ze všeho spolu závodí na autodráze.

A kde na to všechno berete sílu a energii?
Adámek nám všechno vrací. Máme radost 
z jeho pokroků. Má smysl pro humor a je 
bystrý a vnímavý.

A my všichni víme, že v  jednotě je síla. 
V roce 2017 jsme založili spolek „Síla rodiny“, 
jehož posláním je pomáhat a podporovat ro-
diny s dětmi, které jsou v těžké životní situaci. 
Společné sdílení problémů a zkušeností, jak se 
s nimi vypořádat, vám dává energii jít dál. (PR)

Jedině silná rodina může 
zvládnout těžké životní osudy 

Jaká je síla rodiny a jejích členů? To se vždy ukáže, až když se něco stane. Jak zvládnout život s těžce 
zdravotně postiženým dítětem nám bude vyprávět Klára, maminka šestiletého Adama a dvouletého Lukáše. 
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Tento článek byl napsán v rámci projektu MPSV „Život jako každý jiný“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. 
Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit nabídku 
kvalitních, dostupných a udržitelných komunitních 
sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, 
zejména prostřednictvím transformace systému ústavních 
sociálních služeb na služby poskytované v komunitě.


