214 428 Kč pro hendikepované sportovce
Kromě závodního zážitku si mohli účastníci ze všech osmi závodů seriálu Běhej
lesy odnést také dobrý pocit z toho, že
pomohli dobré věci. Nadační fond Emil
vybral ke každému závodu jeden příběh,

na který mohli běžci přispět. Celkem se
díky příspěvkům účastníků Běhej lesy
a pořádající agentury Raul podařilo vybrat 214 428 Kč na pomoc hendikepovaným sportovcům. Cílová částka byla

naplněna u dvou příběhů, na ostatních
šest můžeš stále přispívat na webu Nadačního fondu Emil. Děkujeme, že pomáháš!
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14. 4. 2018 – LEDNICE
Vojta a domov Narnie

denní stacionář pro děti s mentálním
i kombinovaným postižením

vybráno 33 650 Kč
cílová částka 40 000 Kč.

Použití:

3 kola a 3 tříkolky, v případě překonání částky:
žíněnky, lanové sítě a lavičku do tělocvičny.

Vojtovi a domovu Narnie jste přispěli 33 650 Kč
Prvním příběhem letošní sezony Běhej
lesy je Vojta a domov Narnie – denní
stacionář pro děti s mentálním i kombinovaným postižením. Domov Narnie najdeš v malebné obci Morkůvky. Vojta je
třináctiletý modrooký blonďák s kombinovaným postižením a nedílný člen
Narnijské party, do které patří už 10 let.
Nejprve docházel do denního stacionáře, dnes už navštěvuje týdenní. O víkendech bývá se svou maminkou a dvěma
mladšími sourozenci v Mokrůvkách.
Vojtova povaha je kvůli jeho postižení pestrá jako paleta! Je to nesmírně aktivní chla-

pec, o kterém pečovatelky se smíchem říkají, že je jako natažený klíčkem. Nedokáže
chvíli posedět a během dne neustále něco
vymýšlí. Rád běhá, skáče a válí sudy po
postelích nebo na zemi, protože žíněnky
zatím v Narnii nemají. Jednou za čas ovšem
dostane i praštěnější nápady, třeba když
se osprchoval i v oblečení a vyplavil u toho
celou koupelnu. Jindy se zase rozhodl vylít
čaj ze všech konviček.
Vojta není pro ostatní nebezpečný, jen je
to prostě živel. Nebýt jeho postižení, pravděpodobně by z něj byl sportovec. Miluje
jízdu na koloběžce, na tříkolce nebo na to-

bogánech v aquaparku. V zimě sjíždí kopce
na sáňkách nebo na bobech, které by se
Narnii také tuze hodily.
Díky příspěvkům od závodníků ve SportID
a přímo na závodě Běhej lesy Lednice se podařilo pro Vojtu a Narnii vybrat 33 650 Kč.
Do naplnění cílové částky 40 000 Kč zbývá 6 350 Kč. Pokud tě Vojtův příběh zaujal, přispět můžeš na www.emilnadace.cz/
pribeh/vojta.
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5. 5. 2018 – KARLŠTEJN
Lukáš (7)

s Downovým syndromem

Cílová částka:
30 000 Kč vybrána
Použití:

Hipoterapie

Lukáškovi jste zaplatili hipoterapii
Na Karlštejně jsme vybírali peníze pro
sedmiletého Lukáška. Ten se po bezproblémovém těhotenství na svět dostal
při komplikovaném porodu. Několik dní
nato se rodiče dozvěděli, že má Downův
syndrom. Typickým projevem tohoto
onemocnění je mentální retardace, charakteristický výraz tváře i dalších rysů
těla. Luky, stejně jako ostatní takto postižení, trpí sníženým svalovým tonusem (hypotonie) a má pohyblivější klouby (hypermobilita). Obojí komplikuje
rozvoj hrubé i jemné motoriky. Lukášek
má také sníženou imunitu a z toho vyplývající časté respirační nemoci.

mnohem více práce než ostatní děti. Každý sebemenší pokrok je výsledkem dlouhodobého cvičení a práce. Rodiče chodí
s Lukym na různé terapie, které mu pomáhají rozvíjet se.

Lukáš je šikovný chlapeček, který vždy
zvládne vše, co si umane, jen ho to stojí

Maminka Lukyho říká: „Luky je úžasný,
usměvavý chlapeček. Spolu se svým mlad-

Jednou z nich je hipoterapie. Je to druh
fyzioterapie, při které vznikají při koňské
chůzi pohybové impulzy, které pozitivně
působí na všechny úrovně centrální nervové soustavy (tzn. i včetně vývoje hrubé
i jemné motoriky). Luky byl od první hipoterapie nadšený a každý den se ptá, kdy
opět pojede za zvířátky. Zároveň jsou na
něm vidět první pokroky v motorice.

ším bráškou Tomíkem nám dávají obrovské množství lásky. Díky Lukymu jsme pochopili, co je v životě důležité, jsme mu za
mnohé vděční.“
Především díky příspěvkům závodníků se
podařilo cílovou částku 40 000 Kč naplnit.
Luky tak může rehabilitovat a zlepšovat
své motorické dovednosti na milovaných
konících. „Všem, kteří přispěli bych chtěla
moc poděkovat. Pro nás je to hodně důležité. Luky normálně rehabilitovat nechtěl,
přitom rehabilitovat potřebuje, protože má
svaly slabé a pak se mu hůř chodí. Na koni
posiluje, moc ho to baví a my jsme hrozně šťastní, že mu to zase umožníme,“ řekla
Lukášova maminka v zázemí závodu poté,
co obdržela šek s cílovou částkou.
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2. 6. 2018 – BRDY
Florbalový klub

tělesně postižených SKH Meteor Plzeň

vybráno 23 950 Kč
cílová částka 35 000 Kč.

Použití:

Dresy, hokejky a kryty na kola pro 11 členů klubu

Florbalový klub tělesně postižených
jste podpořili téměř 24 tisíci
V Brdech bylo možné přispět florbalovému klubu tělesně hendikepovaných
SKH Meteor. Klub se skládá z velké části
ze zapálených fanoušků HC Škoda Plzeň
a FC Viktoria Plzeň. Právě na ligových
kolbištích se v roce 2002 začal klub SKH
Meteor formovat.
Zakládajícími členy oddílu, který nese název Sportovní klub handicapovaných Meteor Plzeň, jsou Martin Černý, Radek Civiš
a Vlastík Hahn. Ti přizvali ještě další vozíčkáře z Plzně i okolí s nabídkou nové spor-

tovní aktivity – florbalu. Hráči začali pilně
trénovat a po čase i díky podpoře malých
partnerů nakoupili sportovní vybavení.
Mezníkem a odměnou za vytrvalost
a sportovní výkony byla hráčům o rok
později registrace stanov a založení oficiálního oddílu s názvem Sportovní klub
handicapovaných Meteor Plzeň, na který
jsou patřičně hrdí.
Od té doby uběhlo 15 let a hráči odehráli
bezpočet velkých zápasů vozíčkářské ligy,

ve které se umístili na předních pozicích,
ale i exhibiční utkání na akcích zdravých
hráčů, jako je Czech Open v Praze. Více
o klubu se dozvíš na jeho webových stránkách.
Možná i s tvojí pomocí se na jejich florbalové vybavení podařilo vybrat 23 950 Kč.
Od závodu v Brdech už uplynul nějaký čas
a částka od té doby narostla jen nepatrně.
K naplnění cílové sumy 35 000 Kč je stále
daleko. Přispět stále můžeš na www.emilnadace.cz/pribeh/skh-meteor-plzen.
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23. 6. 2018 – SLAVKOVSKÝ LES
Nicolas (5)

s dětskou mozkovou obrnou

vybráno 20 750 Kč
cílová částka 28 000 Kč.

Použití:

rehabilitace po ortopedických operacích

Pomoz Nicolasovi s dětskou mozkovou
obrnou a jeho mamince
Premiérový závod seriálu Běhej lesy s sebou přinesl příběh pětiletého Nicolase,
který na svět přišel po velmi dlouhém
a komplikovaném porodu. Během něj
utrpěl rozsáhlé krvácení do mozku. Lékaři následně vyřkli celou řadu diagnóz:
dětskou mozkovou obrnu, přesněji řečeno pravostrannou hemiparézu, v důsledku které má Nicolas ochrnutou pravou
polovinu těla, Dandy-Walker syndrom,
neboli porucha intelektu, rovnováhy
a koordinace, obstrukční poshem, hydrocefalus, tedy vodnatění mozku. Nicolas má zavedenou drenáž z mozku do
dutiny břišní, která odvádí přebytečný
mozkomíšní mok.
K výše zmíněným onemocněním se přidala epilepsie, která se poprvé projevila ve

spánku. Nicolas byl dokonce dvě hodiny
v bezvědomí. Od té doby se epileptické záchvaty opakují. Nicolasovi lékaři diagnostikovali také hyperaktivitu s poruchou pozornosti (ADHD) a percepční vývojovou
dysfázii, tedy poruchu ve vývoji řeči.
Nicolas má za sebou několik operací mozku a další ho čekají. Stejně jako operace
achilovky a kontur na pravé nožičce. Dalších podobných operací bude muset Nicolas za celý život podstoupit celou řadu. Od
narození Nicolas absolvoval několik intenzivních a speciálních rehabilitací po celé
České republice.
Nicolas je velký bojovník a má nesmírnou
chuť do života. Svůj hendikep nevnímá
a miluje život, stejně jako lidi kolem sebe.

Má rád hudbu a svou malou kamarádku
Včelku Máju, se kterou si zpívá celý den.
Pro maminku malého chlapce je obrovsky
náročné vše psychicky zvládnout, ale jak
sama říká, celá zkušenost ji posunula výš
a poskytla úplně jiný pohled na svět. „Člověka neustále motivuje vytvářet mu podmínky, které si zaslouží a které mu částečně pomůžou kompenzovat hendikep.
Máme jedno velké přání, aby jednou chodil a byl šťastný,“ říká maminka Nicolase.
Přesto, že účastníci závodu mamince štědře přispěli 20 750 Kč, do naplnění cílové
částky 28 000 Kč ještě zbývá 7 250 Kč.
Pokud tě Nicolasův příběh zaujal, můžeš
ho podpořit na www.emilnadace.cz/pribeh/nicolas.
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21. 7. 2018 – VYSOČINA
Aneta (20)

a centrum denních služeb Medou

vybráno 23 950 Kč
cílová částka 33 000 Kč.

Použití:

kurz lezení pro 10 hendikepovaných mladých lidí
a vybavení tělocvičny balančními míči

Kurz lezení pro 10 hendikepovaných sportovců
Na Vysočině se vybíral příspěvek pro
Anetu a centrum denních služeb Medou, kam dochází mladí lidé se zdravotním postižením. Aneta je odvážná mladá dívka, která dokázala překonat svůj
hendikep a dnes sama pomáhá ostatním. Ve svém životě musela čelit mnoha
překážkám a často bojovat s nepochopením. Narodila se s poměrně vzácným
onemocněním – izolovaným deficitem
růstového hormonu.

torický vývoj se ukázaly zřejmými během
prvních dvou let života. Později přibyla
diagnóza lehké mentální retardace.

Dlouhý čas trávila v ordinacích lékařů, aby
se podařilo diagnózu bezpečně rozeznat.
Zraková vada a nerovnoměrný psychomo-

Člověk s postižením, který se věnuje pravidelnému lezení, svoji motoriku a koordinaci postupně zlepšuje a upevňuje,

Z toho důvodu má Aneta problémy s lehkou i jemnou motorikou. Musela se vyrovnat s posměchem, ale nevzdala se. Chodila
do integrované školy, navštěvovala kurzy
plavání, lekce aikida. Svoji cestu však objevila v centru denních služeb Medou, kde
se věnuje lezení.

a v neposlední řadě si zvyšuje tolik potřebné sebevědomí a sebehodnocení. Aneta
dnes moc ráda pomáhá při lezení malých
dětí, ať už zdravých či s nějakou dysfunkcí.
Pro Anetu a děti z Medou se na Vysočině vybralo 23 950 Kč, stále můžeš pomoci
naplnit cílovou částku 33 000 Kč, za kterou by si 10 hendikepovaných sportovců
koupilo kurz lezení. Zbývající peníze by pak
připadly na vybavení tělocvičny a bilanční
míče. Anetu a Medou můžeš podpořit na
www.emilnadace.cz/pribeh/aneta-a-medou
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11. 8. 2018 – BÍLÁ
Kristýnka (17)
s rozštěpem páteře

vybráno 25 800 Kč
cílová částka 32 000 Kč.

Použití:

Pořízení vybavení na lyžování – dvoje lyže (na obří
a klasický slalom), lyžařské brýle, péřová bunda
a oteplovačky, rukavice, vyhřívané ponožky

Kristýnce pomáháte splnit sportovní sny
Šestý závod letošní sezony nás seznámil
s příběhem Kristýnky. Sedmnáctiletá
slečna se narodila s rozštěpem páteře,
nechodí a pohybuje se na invalidním vozíku. Kristýnka je sympatické, přátelské
a živé děvče. Rodiče pro ni dlouho hledali aktivitu, která by naplňovala její
potřeby, a tím kompenzovala zdravotní
postižení.
Před třemi lety začala Kristýnka aktivně lyžovat na monoski. Jednoduše řečeno

jde o sedačku, která je pomocí odpružené
konstrukce umístěna na jedné carvingové lyži. Sportovci drží v rukou dva stabilizátory, což jsou speciálně upravené hole
s malými lyžemi na konci, které lze sklopit
a využít je k jízdě i jako hůlky.

kde ve svojí kategorii obsadila první místo.
Dívenku lyžování velice baví. Přestože bývá
unavená, rodiče nebo trenéry přemlouvá,
aby na svahu v tréninku mohla pokračovat. Úspěchy v závodech její odhodlání
ještě posílily.

V říjnu 2016 rodiče Kristýnku přihlásili do
České asociace tělesně handicapovaných
sportovců. Kristýnino nadání pro lyžování
společně s touhou něco dokázat ji dovedly
až na Mistrovství ČR v alpském lyžování,

Pro Kristýnku jsme zatím společně vybrali 25 800 Kč. Do naplnění cílové částky
32 000 Kč zbývá 6 200 Kč. Sympatické
slečně můžeš stále přispět na www.emilnadace.cz/pribeh/kristinka.
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25. 8. 2018 – JIZERSKÁ 50 RUN
Mariánka Vaněčková (12)
spinální atrofie

Cílová částka:
40 000 Kč vybrána
Použití:

sportovní vozíček

Mariánce jste zaplatili
sportovní vozíček za 40 000 Kč
V dějišti slavné Jizerské 50 ti možná neunikl dojemný vzkaz od dvanáctileté Mariánky, ve kterém děkovala za 40 000 Kč,
které jí účastníci Jizerské 50 RUN darovali na sportovní vozíček. Mariánka se
narodila jako zdravá holčička. Ve třech
letech onemocněla silnou chřipkou,
prodělala zápal plic, a po návratu z nemocnice už se na nožičky nepostavila.
Márinka trpí genetickou nemocí spinální
atrofie, což je progresivní úbytek svalové
hmoty, který s sebou nese spousty pro-

blémů: slabost a nehybnost končetin, bolestivé kontraktury svalů a šlach, únavu,
poruchy dýchání, střevní činnosti, polykání a jiných životně důležitých funkcí. Nemoc je bohužel neléčitelná.
Maminka Mariánky je s dcerkou sama
a snaží se všemožně obstarat pro holčičku potravinové doplňky, kompenzační
pomůcky, rehabilitační cvičení, plavání,
kroužky, výlety, dovolené u moře, divadelní představení a další činnosti pro zkvalitnění jejího života.

Mariánka šla v lednu 2018 na operaci páteře, kterou jí lékaři zpevnili titanovou tyčí
a Mariánka se může narovnat. Od té doby
se věnuje rehabilitacím, které jí pomáhají
s návratem do života. Mariánka miluje tanec a jejím velkým snem jsou párové tance. K tomu potřebuje také odlehčený sportovní vozíček za 40 000 Kč, který si bude
moci, možná i díky tvému daru, pořídit.
Děkujeme všem, kteří pomohli Mariánce
naplnit její sny!
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8. 9. 2018 – BOLETICE
FCB Štíři

tým vozíčkářů

vybráno 16 328 Kč
cílová částka 30 000 Kč.

Použití:

sledge vozíčkářská běžka

Pomůžeš vybrat peníze na sledge
vozíčkářskou běžku?
Na posledním závodě sezony v Boleticích se vybírala částka 30 000 Kč pro
florbalový tým vozíčkářů FBC Štíři České Budějovice. Ten vznikl v roce 2001
a téhož roku byl registrován v České
florbalové unii.
V současné době do týmu patří: Ivan (paraplegik po nemoci), Adam (vrozená tělesná
vada), Jirka (paraplegik po úrazu na motorce), Honza (araplegik po autohavárii),
Vašek (amputář po infekci kolenního klou-

bu), Zbyněk (paraplegik po úrazu na motorce), Fanda (paraplegik po úrazu na motorce), Lukáš (paraplegik po pádu z výšky),
Tomáš (vrozená tělesná vada), Láďa (paraplegik po autohavárii, Zdeněk (paraplegik
po pádu z výšky). Více o Štírech se dozvíš
na jejich webových stránkách.

Kromě florbalu se Štíři věnují také plavání,
lyžování nebo basketbalu. Jako doma jsou
v tělocvičnách, posilovnách, bazénech, na
cyklostezkách a sjezdovkách. Touží však
překonat další výzvu, a tou je zasněžená
pláň. Štíři by si proto rádi pořídili sledge
vozíčkářskou běžku.

Hráči se snaží vést ke sportu aktivní i neaktivní vozíčkáře z oblasti jižních Čech.
Pořádají sportovní soustředění pro nováčky, se kterými se dělí o svoje zkušenosti.

V Boleticích se vybralo 16 328 Kč. Štíři by
ale potřebovali ještě 13 672 Kč. Přispět
stále můžeš na www.emilnadace.cz/pribeh/fcb-t-i. Děkujeme!
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