
 
 

Tisková zpráva 
 

Někdy stačí okamžik, sekunda a vše, co jsme doposud chápali jako samozřejmost je 
najednou nejisté. Vaše sny, plány i cíle jsou pryč a jediné o co v tomto okamžiku jde, je přežít … 
 
Do svých sedmnácti let byl Pavel naprosto zdravý,  bezproblémový a veselý kluk. Na to léto roku 2017 měl  

spoustu plánů. Jedné srpnové noci se však vzbudil s nesnesitelnou 

bolestí hlavy, ještě stihl zavolat na pomoc tátu a následně upadl do 
bezvědomí. V nemocnici odhalená diagnóza byla nemilosrdná – 
spontánní, těžké a život bezprostředně ohrožující krvácení do mozku 
s nutností okamžité operace. Aby lékaři zvýšili Pavlovu šanci na 
přežití, nechali jej po operaci měsíc v umělém spánku, během 
kterého jeho tělo bojovalo s mnoha komplikacemi. Pavlovo 
probuzení z umělého spánku bylo probuzení do jiného světa. 
Mentálně je sice naprosto v pořádku, ale stal se vězněm vlastního 
nehybného těla. Uplynul další nekonečně dlouhý měsíc, než vůbec 
navázal první kontakt se svým okolím. Každé mrknutí, gesto, pokus 
o úsměv i drobný pohyb prstu byl významným krůčkem na jeho 

strastiplné cestě. 
Pavel byl léčen na Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče ve FN - Ostrava a po stabilizaci akutního 
stavu byl přeložen k rehabilitačnímu pobytu s doprovodem otce na dětský pavilón E Hamzovy léčebny.  
„Pavel je velký bojovník, a tak se odhodlaně vydává na nekonečně dlouhou cestu rehabilitací v naší léčebně, 
„říká MUDr. Lenka Šuglová, primář dětského oddělení Hamzovy léčebny. A dodává: „Pro Pavla už nikdy v životě 
nic nebude jako dřív, po roce od nešťastné příhody je stále plně ochrnutý na celou levou stranu těla, nedokáže 
dobře artikulovat a velké potíže mu dělá dokonce i polykání.“ Upoután na invalidní vozík ale neztrácí naději. Díky 
skvělé péči odborníků, své silné vůli a hlavně přítomnosti a obětavé podpory otce dělá Pavel sice malé, ale stálé 
pokroky.  
Nevyzpytatelný osud si však pro Pavla nachystal další ránu. Po rozvodu rodičů je Pavel se sestrou ve výhradní 
péči otce. Ale kvůli tíživé rodinné situaci hrozí, že přijdou o byt. Domov pro Pavla představuje důstojné místo, 
kde by mohl s podporou táty dál rehabilitovat a pomalu se uzdravovat, v klidu rodinného kruhu. Pokud k tomu 
dojde a o byt skutečně Pavlova rodina přijde, skončí Pavel v ústavní péči, sám, bez možnosti každodenní domácí 
péče a podpory.  „Existuje spousta smutných lidských osudů, říká MUDr. Jiří Duda z FN v Ostravě, ale tento je za 
16let mé praxe, pro mne určitě ten nejsmutnější. Proto jsme se, se sólistkou Národního divadla 
Moravskoslezského, paní Hanou Fialovou,  představitelkou slavné ostravské role Edith Piaf, rozhodli pomoci: 
Dne 29. 10. 2018 organizujeme v Katedrále Božského Spasitele v Ostravě benefiční koncert „DOMOV PRO 
PAVLA“, jehož celý výtěžek půjde na záchranu Pavlova domova.  
Pokud příběh Pavla pohnul Vaším srdcem a rozhodli jste se připojit k těm, co se snaží Pavlovi zachránit domov, 
můžete to učinit dobrovolným finančním příspěvkem (schránka je umístěna v personální jídelně Hamzovy 
léčebny), nebo dobrovolným příspěvkem za srdíčko (které získáte v Centru historie Hamzovy léčebny) a podpořit 
tak sbírkové Konto Bariéry. Tyto prostředky budou potom společně za Hamzovu léčebnu vloženy na uvedený 
účet Konta Bariery. Přispějete-li ale také zakoupením vstupenky na Benefiční koncert, bude i tento výtěžek 
v plné výši zaslán naší léčebnou na sbírku pro Pavla. Věříme, že Pavel najde láskyplná srdce v celé léčebně, ne 
jen v pavilónu E. Více na úvodní straně www.hamzova-lecebna.cz 
 
Kontaktní údaje: 
Jana Zavřelová, DiS. 
referent PR, kultury a metodik arboreta 
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 
Košumberk 80, 538 54 Luže 
tel. 469 648 115, 733 533 017, e-mail: zavrelova@hamzova-lecebna.cz    

Další informace najdete na www.hamzova-lecebna.cz nebo na http://www.domovpropavla.cz/koncert/  
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