
Na závodech Běhej lesy jste si kromě 
běžeckého zážitku mohli odnést i pocit  
z pomoci dobré věci. Prostřednictvím 
registrace na závody seriálu Běhej lesy 
a také přímo v zázemí závodů jste moh-
li přispět finanční částkou Nadačnímu 
fondu Emil. Celkově se nám podařilo od 
vás běžců i od pořadatelské agentury 
RAUL! a Nadačního fondu Emil nastřádat 
přes 170 tisíc Kč a pomohli jsme tak pěti 
handicapovaným mladým sportovcům. 

MARTIN
Příběh Martina začal 9. října 2011, kdy šel  
s kamarády ven. Již pár hodin předtím 
pociťoval pichlavou bolest v zádech, ale 
nevěnoval jí pozornost a sama od sebe 
přešla. Po minutě sedění na lavičce při po-
vídání o běžných věcech však ucítil neu-
věřitelné brnění od pasu dolů. Cítil, jak 

přestává moci vládnout svalům mého 
těla. Paní doktorka Martinovi po převozu 
do nemocnice řekla, že za padesát let její 
praxe nic podobného nezažila. Absolvoval 
několik vyšetření. Magnetické resonance, 
ultrazvuky a dalších x vyšetření, někte-
ré i několikrát. Nakonec mu bylo napsáno  
v dokumentaci „ischemie Adamkiewiczovy 
arterie“. V tomto místě byl přerušen tok 
krve, který zapříčiní Martinovy problémy  
s dolními končetinami. Stal se z něj tak rá-
zem jeden z milionu. Jeden z milionu, který 
je odkázán na invalidní vozík.

Po lékařské péči a po půlročním setrvání  
v rehabilitačním ústavu opět poznával sám 
sebe a své nynější možnosti. Přehodnotil 
celkový pohled na svůj život. Změnil školu, 
z lenocha na základní škole, který na vy-
svědčení viděl několik čtyřek, se stal na-

dějný maturant a zaměřil se na sport. Po 
zdravotní stránce si jím vylepšuje fyzičku, 
která je pro vozíčkáře nezbytná, ale i psy-
chiku. Setkávání a soupeření s ostatními 
vozíčkáři, kdy člověk vidí, že není jediný, 
kdo se snaží vyrovnat se svým životním 
osudem.

Rozhodl se přidat do florbalového klubu 
Bulldogs Brno. „S tímto týmem se probí-
jíme v naší vozíčkářské lize a sdílíme i své 
zdravotní problémy. V minulém roce jsme 
se dokázali probojovat do play-off a i v le-
tošním roce jsou naše šance slibné,“ říká 
Martin. Na Běhej lesy se nepodařila vybrat 
cílová částka na sportovní vozík, přispět 
Martinovi můžete i nadále na stránkách 
Nadačního fondu Emil.

17. 6. 2017 – LEDNICE
Martin Gros, 19 let
Brno-venkov
ischemie Adamkiewiczovy arterie

33 534 Kč 
vybráno na nový závodní tricykl  
z cílové částky 120 240 Kč.

Společně jsme přispěli  
Nadačnímu fondu Emil částkou 171 451 Kč.
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KEVIN
Kevin se narodil 1. února 2004 po dlouhém 
a komplikovaném porodu. Přesto byl na 
první pohled zdravé dítě. Počáteční komp-
likace se projevily, když se jeho chůze osa-
mostatnila. Jeho rodiče si všimli, že chodí 
velmi obtížně po špičkách, vtočených do-
vnitř. Navštívili tedy pediatra, kde dostali 
doporučení na neurologii.

Pan doktor usoudil, že se jedná pouze  
o stereotyp chůze, který by měl do tří let 
věku odeznít, ale opak se stal pravdou. Ač-
koliv neurolog stále trval na svém názo-
ru, že Kevin je zdravý (a to i přes neustálé 
padání, bolesti nohou apod.), nakonec na 
naléhání předepsal alespoň lázně. Byl rok 
2006, když Kevinovi rodiče poprvé navští-
vili Janské Lázně. Setkání s místní lékařkou 

bylo šokující, jak pro ně, tak nejspíš i pro 
ni. Dlouho Kevina prohlížela, pak diagnos-
tikovala DMO – neboli Dětskou mozkovou 
obrnu. Tuto špatnou zprávu bohužel potvr-
dil i primář. První operaci Kevin absolvoval  
v roce 2007. Vzhledem k tomu, že pro-
běhla kvůli špatné diagnostice podstat-
ně později než měla, bylo nutno provést 
daleko rozsáhlejší zákrok, než jaký by byl 
zapotřebí mezi prvním a druhým rokem  
věku. Následovaly pravidelné rehabilitace 
a v roce 2012 zatím poslední operace.

Kevin má od té doby za sebou veliký kus 
práce. Od pravidelných rehabilitací po 
různé léčebné programy, domácí cviče-
ní, lázně, Klimtherapy nebo Therasuit. Do 
toho Kevin čtvrtým rokem pravidelně tré-
nuje jízdu na tricyklu (speciální tříkolce) 

a reprezentuje SK Jedlička Liberec na re-
publikových závodech pro handicapované 
cyklisty. Je skvělé, že může spojit příjem-
né s užitečným, má tak svůj koníček i pro-
hloubení (pro Kevina nezbytné) pravidelné 
rehabilitace.

Je prostě v jednom kole. Je to úžasný kluk 
a velký bojovník se smyslem pro humor. 
Kevin byl v roce 2016 vyhlášen nejlep-
ším sportovcem SK Jedlička Liberec do  
23 let za 4. místo v MČR SH 2016 v časov-
ce a 4. místo v republikovém závodě han-
dicapovaných cyklistů Plzeňský ovál 2016 
(sport: cyklistika, disciplína: tricykl, zdra-
votní třída: T1). Díky vaší pomoci se poda-
řilo vybrat cílovou částku 48 tisíc Kč, za 
kterou Kevinovi Nadační fond Emil pořídí 
nový závodní tricykl. 

3. 9. 2017 – JIZERSKÁ 50 RUN
Kevin Jerie, 14 let, 
SK Jedličkův ústav Liberec
DMO

48 000 Kč (cílová částka)
vybráno na nový závodní tricykl.

Kevinovi jsme přispěli na nový tricykl
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NIKOLKA 
Úsměváčci z.s. sdružují 18 handicapova-
ných dětí a mladých lidí z Bystřice nad 
Pernštejnem a okolí s různými typy handi-
capu–MR, DMO, Downův syndrom, ADHD, 
psychiatrické diagnózy, nevidomé, vzácné 
genetické syndromy, PAS, tělesné posti-
žení a kombinace těchto. Jejich věk je od  
13 do 35 let. 

Organizace Usměváčci se s dětmi, jejich asi-
stenty a rodiči setkávají pravidelně v klu-
bovně a dělají s nimi různé tvořivé činnos-
ti – arteterapii, ergoterapii, muzikoterapii, 
canisterapii a mnoho dalšího. Rodiče si na 

schůzkách popovídají, podrží se ve svých 
starostech a potěší úspěchy dětí. S dětmi 
týdně chodí do solné jeskyně, plavat, vy-
stupují na různých akcích města a okolních 
obcí. Jezdí s dětmi za koníky na zdravotní 
ježdění a na parawestern, tj. westernové 
ježdění handicapovaných. Právě jízda na 
koni má pro děti nesmírný přínos, nejen 
sportovní a pohybový, ale hlavně rehabi-
litační a citový. Na rok pohybové aktivity 
s koňmi pro šest jezdících dětí ze spolku je 
potřeba celkově 57 600 Kč.

Usměváčky založila a vede maminka Soňa. 
Její dcera Nikolka, které je teď 24 let, se na-

rodila předčasně. Byl to malý uzlíček, kte-
rému se pomalu ale jistě přidávaly diagnó-
zy. Nejdřív DMO–levostranná hemiparéza, 
potom rozštěp patra a nakonec vzácný 
genetický syndrom. Navzdory prognózám, 
že nikdy nebude chodit a díky její vytrva-
losti a tvrdohlavosti dokázala nemožné – 
Nikolka chodí od svých dvou let. A nejen 
to. Nikolka překonala sama sebe a na zá-
vodě Běhej lesy Bílá si zaběhla závod s nej-
staršími dětmi. 

Do cílové částky ještě několik tisíc chybí. 
Pomozte Usměváčkům skrze stránky Na-
dačního fondu Emil. 

22. 7. 2017 – VYSOČINA
Úsměváčci z.s.
Bystřice nad Pernštejnem
okr. Žďár nad Sázavou

25 394 Kč 
vybráno na roční aktivity s koňmi 
z cílové částky 57 600 Kč.

Pro Úsměváčky jsme společně vybrali 25 tisíc
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KAROLÍNKA 
Karolínka se narodila 29. června 2007 již  
s těžkou hypotonií. Později jí byla diagnos-
tikována svalová dystrofie a epilepsie. Od 
roku 2012 vyrůstá se starším bratrem Fi-
lipem v pěstounské péči prarodičů v Ko-
přivnici. Bráška Petr vyrůstá od malička  
u své prababičky. Děti se ale vídají a mají 
k sobě velmi pěkný vztah. Zvláště pak Fi-
lípek je sestřičce velkou oporou.

Karolínka je velice statečná a optimistická. 
Chodí do třetí třídy klasické základní školy, 
kde má na pomoc paní asistentku. Karolín-
ka má velké štěstí, že narazila na skvělý 
kolektiv a zdravé děti jsou pro ni hnacím 

motorem. Bohužel si tam více uvědomu-
je svůj problém a častěji řeší, že by chtěla 
chodit. Stále se zlepšuje, pokud jde o mo-
toriku a sebeobsluhu. Má skvělou povahu, 
neboť je to veselá a cílevědomá holčička. 
Bohužel se neobejde bez pomoci druhých, 
ale stále má úžasný úsměv na tváři.

Doma i venku se pohybuje na invalidním 
mechanickém vozíčku. Každý den pocti-
vě cvičí, i když to někdy bolí. Ráda ma-
luje, zpívá a po svém i tancuje. Přihlási-
la se dokonce sama na taneční kroužek 
mezi zdravé děti. Učí se anglicky, hrát na 
zobcovou flétnu a elektronické varhany, 
bohužel na klavír nemá dostatek síly. Zpí-

vá ve školním sboru a pracuje v keramice, 
což ji moc baví.

Ke zlepšení Kájiných pohybových a sva-
lových dovedností jí velmi prospívá speci-
ální pomůcka – dynamická lykrová orté-
za, stimulující somatosenzorický systém 
za pomoci proprioreceptorů muskulos-
keletálního systému. Dynamická lykrová 
ortéza nastavením držení těla ovlivňuje 
oblasti svalové nerovnováhy, vzniklé pů-
sobením svalového tonu. Díky vaší pomo-
ci se podařilo nastřádat částku 34 641 Kč 
a Nadační fond Emil za ni Karolínce orté-
zu pořídil. Děkujeme!

12. 8. 2017 – BÍLÁ
Karolínka, 10 let
Kopřivnice
svalová dystrofie a epilepsie

34 641 Kč (cílová částka)
vybráno na dynamickou lykrovou ortézu.

Karolínka už zase tančí
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ONDRA
Ondra je po těžkém úrazu, který utrpěl  
po skoku do vody dne 9. července 2015, 
následkem toho si přivodil poúrazovou  
tetraplegii, neurologickou míšní lézi C4  
AIS A a zlomil si 5. a 6. obratel. Ondra 
těmto termínům již rozumí, jednodušší ale 
bude následující popis: od prsou dolů své 
tělo neovládá, neovládá ani prsty rukou, 
ale učí se ovládat stabilitu trupu.

„Chci být co nejvíce aktivní a soběstač-
ný, proto jezdím na mechanickém vozíku, 

který je nejlepší rehabilitací a umožňuje mi 
také maximální sociální kontakt se živo-
tem,“ říká Ondra. Před úrazem odmalička 
sportoval a vždy v kolektivních sportech, 
proto jeho volba na „vozíku“ padla jedno-
značně na kvadrugby. Od rozvodu rodičů 
v roce 2010 žije s tátou. Má mladšího brá-
chu, se kterým se pravidelně vídá.

Čtvrtý ročník Střední průmyslové školy 
technické a automobilní dostudoval již na 
„vozíku“ a díky individuálnímu plánu přímo 
z RÚ Kladruby. Po propuštění z „rehabiliťá-

ku“ zvládl i úspěšně maturitu. Ještě před 
úrazem chtěl studovat vysokou školu, zají-
má se totiž o technické obory. Po úrazu se 
začal více zajímat o automatizované systé-
my vozidel v dopravě. I tento sen se mu spl-
nil a byl přijat na Jihočeskou univerzitu ZF, 
obor – Dopravní a manipulační technika, 
obchod, servis a služby. Na závodě Běhej 
lesy Boletice se podařilo nastřádat část-
ku 32 820 Kč. Do cílové částky však ještě 
několik tisíc chybí. Přispět můžete Ondrovi 
na stránkách Nadačního fondu Emil.

16. 9. 2017 – BOLETICE
Ondra Tupý, 20let
Trhové Svinavy, okr. České Budějovice
spastická tetraplegie

32 820 Kč 
vybráno na sportovní vozík na kvadrugby
z cílové částky 161 740 Kč.

Kvadrugbyový vozík pro Ondru
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