
Velkou radost máme z novinky, kterou jsme pro leto-
šek připravili. Na závodech ČEZ SkiTour 2018 se po-
dařilo vybrat 73 950 Kč pro Nadační fond Emil! Tak-
to vysoké částky se podařilo dosáhnout díky štědrým 
účastníkům a podpoře pořádající agentury Raul!, kte-
rá přispěla na každý z příběhů částkou 5 000 korun. 
Vybrané peníze pomohly naplnit sen pěti hendike-
povaným sportovcům. Ti si přáli speciálně upravené 
sportovní vybavení nebo rehabilitační pobyt. Děkuje-
me všem, kteří přispěli!

uČEZ SKITOUR  
A NADAČNÍ FOND EMIL

NADAČNÍ 
FOND EMIL



V rámci Bedřichovského 
Night Light Marathonu se 
podařilo vybrat pro Mirka 
16 500 Kč na nové běžky. 
To je dokonce o 3 500 Kč 
více, než kolik byla cílová 
částka. Mirek se od svého 
narození potýká s dětskou 
mozkovou obrnou. V ne-
změrném, nikdy nekončí-
cím úsilí jí čelit mu pomohli 
hlavně jeho rodiče. Od útlé-
ho dětství s ním absolvovali 
„kolotoč“ vyšetření, rehabi-
litací, lázní a pravidelného 
domácího cvičení. 

Teď je to sice už dospělý 
chlap, ale je krásnou ukáz-
kou toho, jak se dá s dět-
skou mozkovou obrnou 
žít plnohodnotný život se 
vším všudy. Mirek pracu-
je na základní škole, kte-
rou sám absolvoval, a to 
jako asistent tělesně han-
dicapovaných žáků. I když  
v současnosti téměř veš-
kerý čas dělí mezi rodinu 
– ženu, syna Jakuba a za-

městnání, svůj volný čas 
maximálně věnuje milova-
né cyklistice.

Zimní cyklistickou přípra-
vu absolvuje na běžkách  
v Jizerských horách v oko-
lí Bedřichova. Jeho běž-
ky už bohužel dosluhují  
a s ohledem na velké zá-
vazky k rodině není poří-
zení nového vybavení mo-
mentálně v jeho finančních 
možnostech.

Mirek je velkým tahounem 
a motivací pro děti a hlavně 
jejich rodiče s podobnou 
diagnózou. Má rád výzvy, 
jejichž splněním neustále 
posouvá laťku svých spor-
tovních i osobních cílů.

To vše zvládá i díky své 
úžasné rodině, přátelům, 
známým a neposlední řadě 
i PARACYCLING týmu han-
dicapovaných sportovců  
v SK Jedlička Liberec.

uMIREK STATEČNĚ BOJUJE  
S MOZKOVOU OBRNOU

MIREK

Úvodních 5 tisíc Kč věnovala  
spolupořádající agentura RAUL� 
Děkujeme.

m vybraná částka 

16 500 Kč
cílová částka 

13 000 Kč

https://www.emilnadace.cz/pribeh/mirek


Na Kašperské 30 se poda-
řilo vybrat 14 450 Kč na 
elektrotrojkolku pro jede- 
náctiletého Patrika. I tento-
krát tak díky štědrosti dár-
ců byla překonána cílová 
částka. 5 000 Kč přispěla 
pořádající agentura RAUL. 
Prostřednictvím SportID on- 
line registrace se vybralo  
5 250 Kč, přímo na místě 
pak 4 200 Kč.

Patrik je jedenáctiletý chla-
pec, který trpí Duchenno-
vou svalovou dystrofií. Při ní 
dochází k rapidnímu úbyt-
ku svalové hmoty. Onemoc-
nění je zatím neléčitelné  
a výrazně zkracuje život pa-
cienta. Momentálně Patrik 
používá k pohybu mecha-
nický invalidní vozík. Patrik 
je veselý chlapec, kterého 
ze všeho nejvíc baví lum-
párny. Svou nemoc snáší 
velmi trpělivě a z celé rodi-
ny nejstatečněji. Chodí do 

4. třídy základní školy a je rád 
ve společnosti spolužáků.

Pravidelně 2× týdně cho-
dí na plavání, což je jedi-
ný sport, který může dělat.  
V rámci rehabilitace navště-
vuje jednou týdně hippote-
rapii. Patrik jezdí od svých 
2,5 let na kole. Postupně 
však musel přejít na mini 
elektrokolo a nyní na elekt-
rotrojkolku. Kdyby byl zdra-
vý, hrál by hokej, protože ho 
velmi baví chodit s taťkou 
fandit budějovickým hoke-
jistům Motoru. Jeho největ-
ším koníčkem je ale beze-
sporu jízda na zmiňované 
trojkolce. Používá ji takřka 
stále, ať už na procházky 
do města, nebo na túry do 
hor. Trojkolka je však často 
v opravně u Patrikova dě-
dečka. Za vybranou částku 
můžeme Patrikovi koupit 
novou tříkolku, na kterou 
se bude moci spolehnout.

uPATRIK SE DÍKY VÁM MŮŽE TĚŠIT 
NA ELEKTROTROJKOLKU

PATRIK

Úvodních 5 tisíc Kč věnovala  
spolupořádající agentura RAUL� 
Děkujeme.

m vybraná částka 

14 450 Kč
cílová částka 

11 000 Kč

https://www.emilnadace.cz/pribeh/patrik


16 000 Kč se podařilo vy-
brat na Orlickém marato-
nu pro osmiletou Terezku 
z Dobrušky. Znovu tak byla 
překonána cílová částka. 
Za vybrané peníze si může 
mladá slečna koupit nové 
kolo. Už teď se Terezka 
těší, jak se bude po Dob-
rušce prohánět na novém 
bicyklu.

Terezka se narodila s těž-
kým tělesným a zrakovým 
handicapem. S velkou péčí 
rodičů a jejich spolupracov-
níků se jí daří v posledních 
třech letech v bezpečném 
prostředí opouštět invalidní 
vozík. Terezka je velká bo-

jovnice a ve svých osobních 
výkonech si nezadá s vr-
cholovými sportovci. Stále 
častěji se s podporou okolí 
pouští do odvážných akcí.

 V září absolvovala s nesku-
tečným nasazením noční 
hru, a její vyjádření, že je to 
její nejšťastnější den, za-
sáhlo všechny malé i vel-
ké kamarády. Svou první 
cestu s tácem ve školní jí-
delně popsala jako zdolání 
pevnosti Boyard. Ráda by 
zkoušela nové věci, cesto-
vala, naučila se s počíta-
čem, který by jí pomáhal  
s učením. Její optimismus 
a nasazení jsou nakažlivé.

uTEREZKA BOJUJE OD MALIČKA  
S TĚLESNÝM HANDICAPEM

TEREZKA

Úvodních 5 tisíc Kč věnovala  
spolupořádající agentura RAUL� 
Děkujeme.

m vybraná částka 

16 000 Kč
cílová částka 

15 000 Kč

https://www.emilnadace.cz/pribeh/patrik


Prostřednictvím závodu 
JeLyMan se podařilo vybrat  
12 000 Kč pro Martínka 
Štýbnara na speciální tří-
kolku. Motto rodiny Štýb-
narů zní: „Byl ti dán život, 
protože jsi dostatečně sil-
ný, abys ho zvládl žít.“ 

Martínek na svět přišel 
předčasně v 25. týdnu jako 
jedno z dvojčat. Ačkoliv se 
lékaři v nemocnici snažili, 
jak nejlépe mohli, jeho se-
střička svůj boj se životem 
po 3 dnech prohrála. Martí-
nek se svými 870 g porod-
ní váhy byl silnější a zůstal 
na světě. Jeho start do ži-
vota nesl s sebou nejed-
nu překážku, které souvisí  
s předčasným narozením. 

Vzhledem ke krvácení do 
mozku a hromadění mozko-
míšního moku lékaři přistou-
pili k operačnímu zákroku  

a zavedení VP shuntu, který 
Martínkovi pomáhá odvá-
dět přebytečný mozkomíšní 
mok do břicha. Martínek má 
také diagnostikovanou dět-
skou mozkovou obrnu. Ro-
diče s Martínkem poctivě  
a pravidelně rehabilitují, 
nyní je hochovi 6 let a za-
čal navštěvovat mateřskou 
školu, kde se za podpory 
asistentky pedagoga se-
znamuje s ostatními spolu-
žáky a s každodenními běž-
nými činnostmi a aktivitami. 

Za tu dobu se také, díky in-
tenzivní rehabilitaci, naučil 
vzpřímeně sedět a pro co-
koliv a kamkoliv potřebuje 
si v tuto chvíli doleze. Ro-
diče by chtěli Martínka ale-
spoň částečně zařadit do 
sportovní rodiny a pořídit 
mu speciální tříkolku od fir-
my Loped.

uMARTÍNEK S MOZKOVOU OBRNOU 
BY SI PŘÁL SPECIÁLNÍ TŘÍKOLKU

MARTÍNEK

Úvodních 5 tisíc Kč věnovala  
spolupořádající agentura RAUL� 
Děkujeme.

m vybrána cílová 
částka 

12 000 Kč

https://www.emilnadace.cz/pribeh/mart-nek


Na Karlovské 50 jste pod-
pořili částkou 15 000 Kč 
Tomáška Koňaříka, který si 
přál rehabilitační pobyt. 

Devítiletý chlapec trpí Du-
chennovou svalovou dyst-
rofií. Jedná se o progresivní 
svalové onemocnění výraz-
ně zkracující život, při kte-
rém dochází k úbytku sva-
lové hmoty. V poslední fázi 
se projevuje i v dýchacích 
svalech a svalu srdečním. 
Onemocnění je zatím nelé-
čitelné, i když výzkum léku 
probíhá již několik let velmi 
nadějně. 

Tomáškovi tuto nemoc zjis-
tili ve dvou letech. Občas 
si ve školce stěžoval, že 
ho bolí nožičky, zakopával  
a často padal na kolínka. Do 

té doby ale jezdil na kole, na 
koních a běhal. Rodiče s To-
máškem absolvovali řadu 
vyšetření, lékaři mu postup-
ně nasazovali léky a nyní je 
na invalidním vozíku. 

Přesto se Tomášek nevzdá-
vá a nemoc zvládá. Jezdí 
pravidelně na rehabilitace, 
které mu dělají dobře. Vel-
kou oporou jsou mu i děti 
ve škole ve Velkých Karlo-
vicích. Děti ho berou mezi 
sebe a úsměv na jeho tváři 
je nakažlivý, je to opravdu 
veselý chlapec. Jeho vášní 
jsou auta a rallye. 

A kdyby byl zdravé dítě, tak 
by chtěl být závodníkem. 
Za vybranou částku může 
Tomášek do rehabilitačního 
ústavu.

uTOMÁŠEK TRPÍ DUCHENNOVOU 
SVALOVOU DYSTROFIÍ

TOMÁŠEK

Úvodních 5 tisíc Kč věnovala  
spolupořádající agentura RAUL� 
Děkujeme.

m vybrána cílová 
částka 

15 000 Kč

https://www.emilnadace.cz/pribeh/tomasek

