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V těžké chvíli pomůže dárkemNovéHáro
VERONIKA CÉZOVÁ

Ž
ivot jí změnilo jedi-
né bouchnutí. Loni
na jaře se tehdy de-
vítiletá Verunka
praštila do nohy.

„Začalo to otékat a zvětšovat
se. Nejdříve si chirurgmyslel,
že jde o natažený nebo natr-
žený sval. Pak však viděl or-
toped na rentgenu naruše-
nou kost a s podezřením
nás poslal doMotala, kde
pomagnetické rezonanci
a biopsii diagnózu potvrdili:
osteosarkom stehenní kosti,“
vrací se zpátky v časema-
minka Jaroslava Kerlová.
Osteosarkom je nejčastěj-

ším nádorem kosti. A bývá
diagnostikovánmnohdy
právě v období začínající pu-
berty. „Na den, kdy jsme se
diagnózu dozvěděli, si pa-
matuji přesně. Byl to šok.
Máte pocit, že se vám zhrou-
til svět. Člověk se alemusí
rychle přizpůsobit situaci,
aby dítě svým chováním ješ-
tě více neděsil,“ vysvětluje.
Verunkamá v deseti letech

za sebou už 18 chemoterapií.
Při každé z nich
strávila pět dní
v nemocnici.
„Statečně bojo-
vala s nevol-
nostmi, hodně
zhubla,“ popi-
sujemaminka.
Chemoterapii

dostávala Ve-
runka centrálním žilním ka-
tétrem, kterýměla zavedený

po celou dobu léčby. Téměř
osmměsíců.
„Po prvních šesti chemo-

terapiích absol-
vovala výměnu
kolene a velké
části stehenní
kosti za rostoucí
endoprotézu
v nemocnici na
Bulovce. Opero-
val ji moc ši-
kovný a lidský

lékař Jan Lesenský, kterému
za to budeme navždy vděč-

ni,“ říká Jaroslava Kerlová.
Druhým takovým andě-

lem, kterého rodina potkala,
byla Lucie Staňková z ne-
ziskové organizace Nové Há-
ro. „Úžasný člověk. Velmi
empatická. A z vlastní zku-
šenosti ví, jak se dítě a jeho
rodič při léčbě cítí. Neváhala
a co nejdříve přijela k nám
domů změřit Verče hlavu,
aby jí mohli udělat paruku.
Pro ni byla totiž ztráta vlasů
velkým šokem, styděla se
chodit mezi lidi.“

Paruku nosila Verunka
pouze do společnosti. „Doma
si s ní ale často hrála, fotila
se, natáčela. Dávalo jí to po-
cit, že je stejná jako její ka-
marádky,“ vypráví maminka
a dodává, že teď už dceři za-
čínají růst vlastní vlasy.
Péče o paruku podle ní ne-

ní náročná. „Paruka je z pra-
vých vlasů, takže je ji potřeba
jen čas od času umýt šampo-
nem,“ říká Jaroslava Kerlová,
která vděčí za pomoc nejen
NovémuHáru, ale i nadaci
Dobrý anděl. „Pomáhá nám
už téměř rok. Rychle, bez
zdlouhavé byrokracie.“
V současné době Verunka

dochází na rehabilitace, pra-
videlně cvičí a učí se správně
chodit bez berlí. Rodičemají
jediné přání, aby už byla vždy
jen zdravá. Ona sama si pak
přeje provozovat kočičí ka-
várnu, až bude dospělá.

ZTRÁTA VLASŮ byla pro Veroniku šokem, s nímž se snáze vyrov-
nala díky paruce z pravých vlasů. Foto: archiv Jaroslavy Kerlové (2x) Nové Háro

P nezisková organizace pomá-
há nemocným dětem amla-
dým lidem po ztrátě vlasů:
věnuje jim paruku z pravých
vlasů vyrobenou namíru

P loni dostalo novou paruku
téměř čtyřicet dětí

P spolek založila v roce 2017
Markéta Zagrapanová, která
měla sama zkušenost s on-
kologickým onemocněním
a se ztrátou vlasů

P inspirací jí byly další pacient-
ky v nemocnici, které neměly
paruky, protože pro ně byly
příliš drahé a ty z umělých
vlasů jim nevyhovovaly

PRAHA | Zpravodajství

Rekonstrukce Václavského
náměstí bude dražší
Náklady zvýší zachování stromů
a stavba zatím slepých tramvajo-
vých kolejí, které by měly později
navázat na trať mezi Vinohradskou
a Vodičkovou ulicí.

P
raha zaplatí firmě Hochtief
o 23milionů korun více za
rekonstrukci spodní části
Václavského náměstí, která
se v důsledku změn v pů-

vodním projektu prodražila. Kromě to-
homěsto připravuje také stavbu tram-
vajových kolejí na náměstí, která by
měla stát dalších 85milionů korun.
Vyplývá to z dokumentu, který schválili
pražští radní. Loni zahájené stavební
práceměly původně stát asi 330milio-
nů korun.
Vedení města schválilo dodatek

k původní smlouvě, který se týkámen-
ších úprav projektu za zmíněných
23milionů korun. Náměstek primátora
Adam Scheinherr (Praha Sobě) vysvět-
lil, že vícenáklady vznikly zejména tím,
že seměsto po odporu některých oby-
vatel rozhodlo nekácet stávající stro-
my, což vyvolalo nutnost upravit
podzemní rozvody sítí.

VLÁHAPRO STROMY
Více bude stát také vybu-
dování zavlažování stro-
mů dešťovou vodou z re-
tenční nádrže, které
magistrát zvolil na základě
zpracované studie. Náměs-
tek primátora Petr Hlaváček
(za TOP 09) dodal, že zůstane
zachováno asi 30 stromů a 48 jich
přibude. Zároveňměsto počítá s tím, že
stávající stromy bude nutné postupně
vyměnit. „Bude připraven plán, jak
stromy poté, co dožijí, třeba po pěti ku-

sech nahradit,“ řekl Hlaváček.
Největším plánovaným nákladem

navíc má být stavba slepých kolejí,
které byměly v budoucnu navázat na
ty, které jsou plánované v horní části
náměstí od Vinohradské k Vodičkově
ulici, kdemá být zprovozněna pra-

videlná trať. Podle Scheinherra
je výhodné postavit je nyní
při rekonstrukci, než kvůli
nim v budoucnu ná-
městí znovu rozkopat.
Na připravovanou trať
nad Vodičkovou by
měly být napojeny při
plánované rekonstrukci
horní části náměstí. Podle
náměstka by koleje ve

spodní části mohly sloužit
například pro historické jízdy.

V případě kolejí radní zatím ne-
schválili rozšíření smlouvy se stavební
firmou o jejich stavbu, ale souhlasili
s navýšením peněz na investici v měst-

ském rozpočtu o 85milionů korun.
Scheinherr řekl, že nyní se dokončuje
projekt stavby kolejí, o kterémmagis-
trát jedná s Prahou 1. „Věřím, že shodu
nalézáme,“ řekl. Stavbu ještě čeká sa-
mostatné schválení.

ODMŮSTKUKVODIČKOVĚ
Hlaváček dodal, že jednání s Prahou 1
trochu zkomplikovala studie, podle
které by výhledověmohly tramvaje
jezdit po Národní třídě a Na Příkopě, ale
to je podle něj pouze idea určená k dal-
ším diskusím. „Určitě je před námi de-
bata trvající deset, patnáct let,“ řekl.
Dodal, že tramvaje v ulicích tzv. hra-
debního korza, kopírujícího původní
staroměstské hradby, bymusely být
pravděpodobně jinak technicky řešené
amenší než ty v běžném provozu.
Rekonstrukce části náměstí od

Můstku k ústí Vodičkovy začala loni
v dubnu a podle původního harmono-
gramumá být dokončena letos.(čtk)

VE SPODNÍ ČÁSTI náměstí se rozšíří prostor pro pěší na úkor automobilů, přibýt mají
pítka a zeleň. Foto: čtk

Podle studie by
výhledověmohly
jezdit tramvaje i po

Národní třídě a Na Pří-
kopě. Zřejmě se o tom
ale bude ještě léta

debatovat.
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VODNÍ MELOUN

KUŘECÍ STEHNA 
A KŘÍDLA MIX
chlazená, rodinné 

balení, baleno 

v ochranné atmosféře

DELISSA
mléčná/hořká/
lískooříšková, 
100 g = 13,64 Kč

KRŮTÍ/KUŘECÍ MASO
maso z horních stehen,

1 kg = 106,79 Kč

SILAN AVIVÁŽ
2 druhy, 1 l = 33,30 Kč / 
1 prací dávka = 0,83 Kč

Nabídka zboží platí do 27. 9. 2020 nebo do vyprodání zásob.

Lidl Plus ceny minus
www.lidlplus.cz

ceny minus
www.lidlplus.cz

Nabídka zboží platí do 23. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob.

OD ČTVRTKA 20. KVĚTNA

* doporučená prodejní cena výrobce
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