
 

VP ČR převzalo záštitu nad sponzorstvím 

 Adámka Vyčítala 

  
Před a po operaci 

Vážení kolegové, sponzoři, naši příznivci, 

    

   dne 5. 12 2017 přijalo na svém jednání Prezidium VP ČR, z iniciativy krajských koordinátorů 

Pardubického kraje Jaromíra Charamzy,  koordinátora pro Moravu a Slezsko, Jaromíra Hamouze a 

člena našeho spolku Pavla Semeráda a některých dalších členů, kteří jsou ochotni tento projekt 

podpořit a sponzorovat, rozhodnutí o poskytnutí záštity nad sponzorováním nemocného, 

osmiletého syna našeho člena, Adámka Vyčítala. Ten je po těžkém chirurgickém zákroku a jeho 

následných, vážných pooperačních komplikacích, na základě kterých je poškozen téměř celý jeho 

mozek, je odkázán na stálou, 24 hodinovou péči lékařů, lékařských zařízení a svých rodičů. Adámek 

podstoupil hyperbarickou oxygenoterapii v Městské nemocnici v Ostravě, poté byl přeložen  na 

lůžkové oddělení Dětské kliniky ve  FN v Hradci Králové. Dýchá sám, přes tracheostomii, s výživou 

přes tzv. PEG, hadičkou do bříška. Jeho stav je velmi vážný, ale stabilizovaný. 

 

Vážení kolegové, 

 

     s odkazem na motto našeho spolku „úcta, přátelství a pomoc“, které jsou trvalým  atributem 

našeho spolku a členové našeho spolku již opakovaně prokázali, že toto motto je jejich konkrétními 

skutky i naplňováno, dosavadnímu ohlasu našich členů na tuto výzvu, zejména pak že Adámek 

k dalšímu životu bude potřebovat spoustu zdravotních a rehabilitačních pomůcek, jako rehabilitační 

kočárek, schodolezy, osobní asistenci v domácí péči a rehabilitační pracovníky, na které však jeho 

rodiče nemají fin. prostředky,  

v y z ý v á 

 

Prezidium VP ČR prostřednictvím svých krajských koordinátorů, aby se členové našeho spolku, popř. 

další naši příznivci a dárci VP ČR také připojili k této výzvě a přispěli ku prospěchu věci jakoukoliv 

finanční pomocí na  k tomu zřízený transparentní účet Adámkových rodičů, vedený na jméno otce, 

Jan Vyčítal, č. 

č. 2501275837/2010 

 
V případě  příspěvku  člena  VP ČR  na  základě této výzvy,  prosíme z důvodu administrace,  uvedení 

vedle jména přispěvatele i označení „VP ČR“.                                                                                                                                                                           
                                                                                                                Prezidium VP ČR 

                                                             za rodinu děkuje tatínek Honza, maminka Ilona a bráška Honzík 


