
Sobota 10. 12. 2022 od 16.00 hod  

2 kapely co jste ještě neviděli 

Zpocená myš – poprocková formace unavených hlodavců 

Kutálka – KULantní TALentovaná KApela 

 

Nabouchaná udírna dobrotami se 106% obsahem masa 

Pivo - VyTočená Tchýně z Náchoda  

 

Jedovnický klub gentlemanů GCGC & přátelé vás srdečně zvou na: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedovnice Chaloupky - ulice Kniesova  
za ulicí Absolonova, směr propadání 

6 druhů punče 

 Hustey Boršč 

 

RUMový stan s Rumcajsem a 15 druhy rumu 

 

Sladké mámení z trouby 

 

Přijďte se pobavit a podpořit dobrou věc. Výtěžek z celé akce bude věnován 

Lucince a Karolínce, jejich příběh najdete na další straně pozvánky. 



Příběh Lucinky Houškové 

Lucinka se narodila jako krásná, zdravá holčička. Byla společenská, kamarádská a velmi veselá. 

Když měla 6,5 roku, šla na banální vyšetření artrografii. Tehdy došlo k naší tragedii, kdy se nám 

během hodiny otočil život naruby. Vlivem laxního přístupu lékaře došlo k dlouhodobému dušení a 

následně k zástavě srdce a těžkému poškození mozku. Luci ležela na ARU v komatu 3 týdny a 

nevědělo se, zda to přežije. Potom následovaly dlouhé pobyty v nemocnicích a rehabilitačních 

ústavech. Nebyly jsme více jak rok doma. 

Nyní je Luci na vozíku. Nechodí, neleze ani se neplazí. Špatně mluví a neovládá ruce. Je zcela závislá 

na mojí pomoci. Vše si však uvědomuje a všemu rozumí. Třeba se mě ptá, jestli ji bude nějaký kluk 

mít rád, když je na vozíku. Je uvězněná ve vlastním nemocném těle. Trpí spasticitou a dystonii.  

Má velké spazmy (křeče) po celý den. Navštěvuje školu pro tělesně postižené, kde má rehabilitace, 

ergoterapii a logopedii. Stále se snažíme dělat vše pro zlepšení jejího zdravotního stavu. Jezdíme na 

rehabilitační pobyty s intenzivním cvičením 3 krát ročně, které jsou ale velmi nákladné, pravidelně 

cvičíme také doma. Luci je navzdory všemu stále společenská. Je z ní už slečna, dnes má 15 roků.  

 

Příběh Karolínky Klozové 

Karolínka se narodila v září 2018 z bezproblémového těhotenství, ovšem hned po porodu bylo jasné, 

že je něco špatně. Mezi nejzávažnější potíže patřila i obrna obličeje a polykacích svalů, kvůli které 

nemohla jíst a pít a měla těžké dechové potíže. Byla ji zavedena PEG sonda, kterou dostávala jídlo a 

pití přímo do žaludku. Díky této sondě a díky přístrojům, mohla být puštěna domů a začít s 

intenzivními rehabilitacemi. První dva roky byly opravdu těžké, ale přes všechny potíže a komplikace 

se Kája vyvíjela a to jen díky intenzivním rehabilitacím. V roce se naučila plazit, v roce a půl sedět a 

chvíli na to i lézt. Příčina potíží není úplně jasná, i když svoji velikou roli hrají porodní poranění. Kájinka 

má dnes 4 roky a stále ji trápí hypotonie, tedy svalová slabost celého těla. Zatím není schopná 

samostatné chůze. Tato slabost je i v obličeji, ale můžeme mluvit s velikou vděčností o zázraku, 

protože obrna ustupuje a Kája se naučila jíst i pít a nedávno se dokonce zbavila sondy. Bohužel kvůli 

obrně nemůže normálně mluvit, takže zatím využívá znakovou řeč a pantomimu. I to se ale zlepšuje a 

věřím, že brzy bude normálně mluvit. Chůze se díky cvičení velmi zlepšuje, za jednu ruku ujde kratší 

vzdálenosti a dokonce zvládne udělat pár samostatných kroků. Kvůli krvácení do mozečku při porodu 

má však potíže s rovnováhou a tak hodně padá. Má také potíže se zrakem, které ale není možné 

korigovat brýlemi a to jí velmi ztěžuje běžné dětské činnosti a aktivity, stejně jako samotnou chůzi a 

hru. Kája má naštěstí do života obrovskou motivaci, až je někdy pro okolí velmi náročné jí stíhat. 

Jeden z největších úspěchů je letošní nástup do normální školky, kde díky inkluzi a díky úžasným 

paním učitelkám a paní asistentce má možnost učit se od zdravých dětí. 

 

 

Celý výtěžek z akce bude věnován Lucince a Karolínce jako příspěvek na finančně 

náročné rehabilitace. Přijďte se pobavit a dát si něco dobrého pro dobrou věc. 


