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Inzerce

A bylo 
rozhodnuto…

Vlna nadšení pro dobrou 
věc zasáhla zaměstnance 
centrály JASO-DISTRIBUTOR 
a podnikové prodejny Sklep, 
kteří na loňském vánočním 
večírku přispěli do dobrovolné 
sbírky na pomoc Vojtíškovi. 
Vedení společnosti vybranou 
částku dorovnalo na 
sympatických 15 tisíc korun. 
Tato částka výrazně pomohla 
k zajištění měsíční speciální 
neurorehabilitace, kterou 
nehradí zdravotní pojišťovna. 
Když dojatá maminka krátce 
před Vánocemi dar přebírala, 
měli jsme možnost dozvědět 

Když blízkost 
pomáhá…

Říká se, že zdravý člověk má tisíce přání, nemocný jen jedno. Své o tom ví i maminka Vojty 
s těžkým kombinovaným postižením. Snaží se, aby její syn navzdory tomu, že mu osud nedal do 
vínku tolik zdraví, kolik by si zasloužil, prožíval život kvalitní a šťastný. A že se jí to daří, můžeme 
posoudit i my, sousedé této sympatické dvojice ze Střelic u Brna. Když se na nás paní Jana loni 
obrátila s prosbou o podporu synkovy neurorehabilitace, rozhodli jsme se, že pomůžeme, a rádi.

se o jejich příběhu více a bylo 
rozhodnuto: usměvavého 
Vojtíka podpoříme opakovaně, 
a to hned při naší další tradiční 
akci – Pálení čarodějnic.

 

Těžká životní 
zkouška

U Vojty se krátce po narození 
projevilo závažné onemocnění 
mozku, které je příčinou 
jeho tělesného i mentálního 
postižení. Téměř dvanáctiletý 
chlapec je zcela závislý na 
pomoci druhých, nechodí ani 
nemluví. Ke kombinovanému 
postižení se postupně 
přidružily i gastroenterologické 
problémy (bezlaktózová 

a nízkohistaminová dieta). 
Vojtíkova nejbližší rodina se pod 
vlivem tak těžké životní zkoušky 
rozpadla. Navzdory osudu Vojta 
vyrůstá v láskyplném prostředí, 
kde je o něj dobře postaráno. 
Je vidět, že je i ve svém světě 
plném omezení šťastný a umí 
si užívat všech dostupných 
radostí.

Vojtěška pomáhá
Vojta pravidelně absolvuje 

neurorehabilitační pobyty 
v lázních, cvičí a dochází na 
různé terapie (ergoterapie, 
hydroterapie, hipoterapie, 
canisterapie, muzikoterapie, 
oxyterapie, EEG Biofeedback, 
multismyslové stimulace aj.). 

Je žákem 5. třídy ZŠ speciální, 
kde se však místo čtení, psaní 
a počítání učí sebeobsluze 
(např. držet lžíci), užívá si 
masáže, hladí pejsky a cvičí 
na míči. Ke svému životu 
potřebuje řadu kompenzačních 
pomůcek – speciální židli pro 
zdravý sed, invalidní vozíček, 
vertikalizační stojan, toaletní 
křeslo pro komfortní hygienu 
aj. Protože však některé 
kompenzační pomůcky i části 
lázeňských rehabilitačních 
pobytů nejsou hrazeny ze 
zdravotního pojištění, obrací 
se paní Jana na nadace 
a prostřednictvím spolku 
Vojtěška také na fyzické 
i právnické osoby s prosbou 
o podporu. 

Motomed pro 
svalový trénink

Vojta, který má velmi slabé 
svalové napětí, by potřeboval 
více posilovat nohy a ruce. 
Jednou z možností, jak 
vykonávat intenzivnější 
svalový trénink u vozíčkářů, je 
využití motomedu, motorem 
poháněného léčebného 
přístroje určeného k aktivnímu 
i pasivnímu pohybovému 
tréninku. Motomed motivuje 

cvičícího k využívání vlastních 
sil a teprve ve chvíli, kdy on 
sám přestane využívat nohy 
a/nebo ruce k cyklickému 
pohybu, nastupuje motor 
přístroje, který umožňuje 
pohyb i při nepatrném 
zapojení sil. Vojta používá 
motomed v lázních i ve škole, 
pro intenzivnější trénink 
i smysluplnější trávení volného 
času by si jej Jana s Vojtou 
přáli i doma. Motomed není 
hrazen zdravotní pojišťovnou, 
je velmi drahou pomůckou, 

rodina se nebrání ani přístroji 
„z druhé ruky“, pokud by byl 
ve velmi dobrém stavu. 

Podpořme Vojtu
Pokud se také rozhodnete 

podpořit Vojtu, můžete kdykoliv 
zaslat peněžní příspěvek 
v libovolné hodnotě na účet: 
9876598765/5500. Jakýkoliv 
váš dar přiblíží Vojtovi možnost 
trénovat na motomedu doma. 
Více informací je k dispozici na 
www.vojteska.org. 

V rámci naší tradiční akce 
Pálení čarodějnic se nám 
podařilo přispět Vojtíkovi na 
motomed částkou 20 000 Kč. 
Mimo to probíhá dlouhodobě 
sbírka ve prospěch Vojty 
v podnikové prodejně Sklep 
a zdá se, že ji klienti přijali 
pozitivně a při svých nákupech 
na Vojtu opakovaně myslí.

 
Děkujeme, že se spolu 
s námi podílíte na dobré 
věci.

Usměvavý 
dospívající chlapec 
nechodí ani 
nemluví. Přesto 
mnohdy zažije více 
dobrodružství 
než někteří 
jeho vrstevníci 
u počítače.

Dříve se paní 
Jana bála kvůli 
každodenním 
epileptickým 
záchvatům 
vzdálit na větší 
než dojezdovou 
vzdálenost 
od nemocnice 
se špičkovým 
neurologickým 
personálem. 
Teprve po letech 
kompenzace si 
troufli splnit 
dávný sen a Vojta 
si mohl zaplavat 
s delfíny.

Vojtův táta 
rodinu opustil, 
když byly 
chlapci 4 roky. 
Máma roky 
pečovala 
o Vojtíka sama 
s podporou 
osobních 
asistentů, aby 
mohla alespoň 
na částečný 
úvazek chodit 
do práce. Nyní 
už mají oba 
velkou oporu 
a parťáka do 
nepohody.

I když Vojta nemluví, 
je ho všude plno.




