
 

 
 

v sobotu 9.10.2021 od 13 hod se uskuteční 
IV. ročník běhu pro celou rodinu  

Hotel GLOBUS Gregorova 2115/10, Praha 4 (za hotelem) 
 

Vážení a milí,  
 
věříme, že s odchodem léta se i letos setkáme na charitativním běhu, který má za cíl pomoc, 
vzpomínku a příjemné setkání. Okolnosti budou snad příznivější než loni, proto se těšíme, že se 
potkáme v hojném počtu. 
 
Běžet může celá rodina, tratě povedou krásným Krčským lesem a běh je rozdělen do třech 
kategorií: 
 
42 m – pro dětí do 5 let 
420 m – děti do 15 let včetně, pro všechny od 16 let a starší  
4200 m – všichni kdo se na trať cítí 
 
Podstatou běhu je hlavně vaše účast, radost z pohybu i z pomoci. Nejde o výkonnostní soutěž, i 
když na vítěze hlavního běhu 4200 m čeká hlavní cena - putovní pohár.  
 
42 Nadační fond založil nadační sbírku (č.účtu: 2101599824/2010), kam je možné posílat peníze 
buď přímo, nebo dobrovolným startovným při  registraci účasti on-line 
https://www.sportt.cz/register/1095 nebo na místě do sbírkové kasičky.  
 
Organizaci Memoriálu 42 RST zajišťuje již tradičně mateřská společnost 42 Financial Services 
a.s. 
Jste srdečně zváni Vy i Vaše rodina a také Vaši přátelé.  
 

                                           
42 Nadační fond 
Ing. Marina Markvartová             
Ing. Lucia Živorová 
 
Registrace online:  
 

https://www.sportt.cz/register/1095


 

Letošní ročník Memoriálu RST 2021 je zaměřen na pomoc 9 letému Danielovi, který má těžkou 
DMO - dětskou mozkovou obrnu spastickou kvadruparézu. 
 
Nejvíce prostředků je potřeba na 3 týdenní neurorehabilitaci Kombi Kosmík na klinice Axon v 
Praze.  
Daniel absolvoval  30.5.2021 operaci ulzibat v nemocnici v Kladně, na uvolnění spasticity 
(zvýšené svalové napětí, které je velmi bolestivé). Měsíc po operaci je nutné zahájit intenzivní 
rehabilitaci a pokračovat v ní co nejčastěji, aby se využil úplný efekt operace. Daniel má nyní 
největší šanci udělat velký pokrok. V minulosti ulzibat absolvoval vždy s výbornými výsledky, 
vždy to velmi pomohlo. Proto potřebuje co nejvíce rehabilitovat. Na rehabilitační pobyt se 
doplácí 66 000Kč. Pojišťovna zpětně hradí dvacet procent. Věříme, že se prostředky po malých 
částkách podaří dát dohromady, aby mohl Daniel rehabilitaci absolvovat. Daniel přes léto 
absolvoval další dva rehabilitační pobyty a hodně se nyní posunul, proto se rodina rozhodla 
s ním absolvovat další dva 3týdenní rehabilitační programy 16.8.-3.9. a 6.9.-24.9.2021. 
Tento 6 týdenní program Danečka posouvá dopředu a dělá velké pokroky. Platba za tyto 
rehabilitace je dodatečná po domluvě s rehabilitační klinikou Axon. 
Daniel se narodil 20.9.2011 a po komplikovaném předčasném porodu (způsobeném 
autonehodou) má dětskou mozkovou obrnu - spastickou kvadruparézu. Při porodu ve 28týdnu 
těhotenství vážil 990 g. Dva dny po porodu nastaly vážné komplikace s dýcháním, došlo k 
prasknutí obou plic a masivnímu krvácení, následkem těžkého nedokysličení mozku došlo k 
multiorgánovému selhání. Daniel byl resuscitován. Stabilizovat se ho podařilo až druhý den. V 
půl roce mu diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu a přidala se epilepsie, která se v jeho 
roce podařila zastavit a dodnes je stále bez záchvatů i bez léků na epilepsii. Celý jeho život se 
točí kolem prohlídek, rehabilitací a cvičení - Vojta, Bobath, neurorehabilitační koncept 
therasuit, kraniosakrální osteopatie, synergetická reflexní terapie, hipoterapie, ergoterapie. 
Přestože je léčebný program Danielka velmi finančně i časově náročný, snaží se s ním maminka 
absolvovat co nejvíce cvičení, vzhledem k tomu, že po nich dosahuje značných pokroků. 
Maminka Danielka je samoživitelka a chodí do práce. Kromě rehabilitace a léčby potřebuje 
hlídání Danielka a asistentku. Částečně se to dá hradit z příspěvku na péči, aby maminka mohla 
chodit do práce. Přestože je vše časově náročné, k tomu ještě dálkově studuje. Danielovi každá 
rehabilitace velmi pomáhá, proto usiluje o další, aby mohl dělat pokroky a co nejvíce se 
osamostatnit. Na začátku byla prognóza od lékařů u tak rozsáhlého poškození mozku krutá. 
Rodina se nesmířila s představou ústavní péče a bojuje, jak se dá. I když to stojí nemalé 
prostředky... 

Danielek natočil při cvičení v axonu dvě reportáže, které lze shlédnout na odkazech: 

https://tn.nova.cz/clanek/lekari-daneckovi-nedavali-sanci-dnes-dela-neuveritelne-
pokroky.html 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/220411000101017/video/795907 

Dnes už Daniel jezdí na handbiku, chodí se zdravotním chodítkem, plave s asistentem 
Martinem a velmi rád cestuje a poznává nová místa. Rád pomáhá mamince vařit i uklízet. Velmi 
si oblíbil i pražskou MHD. 

Rodina i blízcí se snaží brát Daniela jako zdravé dítě, takže dělá všechny aktivity jako jeho 
sourozenci. Myslím, že si Daniel život, navzdory osudu, docela užívá. Největší motivací je nyní 
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pro Daniela jeho tříletá sestřička, která ho zapojuje do všech her a částečně mu i asistuje - podá 
pití, zvedne hlavu na vozíčku. Mají spolu krásný vztah. Daniel sestřičku učí mluvit. 

Možnosti jak Danielkovi pomoci: 

1) Dobrovolným startovným nebo příspěvkem v libovolné hotovosti do pokladničky před 
startem , nebo bezhotovostní platbou při online registraci na 
https://www.sportt.cz/register/1095 

 
2) Příspěvkem na sbírkový účet 2101599824/2010 pod VS „9102010“ což je datum konání 

letošního Memoriálu.  
 
Všechny prostředky budou použity výhradně pro Danielka na rehabilitaci, proto věříme, že se 

sbírka dovede do úspěšného konce, moc děkujeme za Vaši podporu.  
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