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Jana Hájíčková

Adámek Chramosta trpí 
vzácným genetickým onemoc-
něním, tzv. spinální svalovou 
atrofi í, kdy vinou chybějícího 
genu dochází k  postupnému 
ochabování svalstva. Od naro-
zení jen ležel. Druhé narozeni-
ny oslavil 17. června, a  právě 
jen do dvou let může být apli-
kován nový lék Zolgensma za 
více než 50 milionů korun. Ač-
koli do poslední chvíle nebylo 
jisté, zda se celou částku podaří 
získat a  uhradit, podařilo se 
a 28. května mu byl v pražské 
Fakultní nemocnici Motol lék 
aplikován. Od té doby dělá 
Adámek velké pokroky.

Jeho zdravotní stav se velmi 
zlepšil. Právě v těchto dnech cvi-
čí na Neurorehabilitační klinice 
Axon v  Karlových Varech pod 
vedením lékařky Jamily Zipse-
rové. „Zatím nemáme žádné 
zkušenosti s  pacienty léčenými 
tímto lékem, a proto spolupracu-
jeme s  fi ladelfskou univerzitou. 
Byla bych ráda, kdybychom se 
byli schopni o  poznatky dělit. 
V Americe, kde lék vznikl, jsou 
v  tomto výzkumu samozřejmě 
napřed,” vysvětluje Zipserová. 
Adámkovi se na klinice daří vel-
mi dobře. „Naše fyzioterapeutky 
s ním trénují různé varianty sedů 
a je vidět, že jeho svaly zabírají,“ 
dodala Zipserová.

Rodiče Adámka jen neradi 
vzpomínají na počáteční nezá-
jem a  nepochopení ze strany 
pediatrů a  neurologů, kteří 
s  touto nemocí neměli žádné 
zkušenosti. „Nezazlívám jim 
to, nemoc je hodně vzácná. 

Adámkův stav přisuzovali le-
nosti,” vypráví Samuel Chra-
mosta, Adamův tatínek. „Nový 
lék, tzv. genová terapie, mu do-
dal úplně novou sílu, dělá ne-
skutečné pokroky. Nedávno 
začal zvedat hlavičku a dokáže 
se bez cizí pomoci posadit.“

Se získáním drahého léku 
pomáhal rodičům Nadační 
fond REGI Base I., který pod-
poruje novodobé válečné vete-
rány, vojáky, policisty, hasiče 
a  jejich rodinné příslušníky. 
Adamův tatínek totiž pracuje 

jako policista v  Karlovarském 
kraji. „O  fi nanční kompenzaci 
léku jsme žádali pojišťovnu 
VZP, ministra vnitra, premiéra, 
a navštívili  jsme dokonce prezi-
dentskou kancelář. Nikdo však 
nebyl ochoten drahý lék propla-
tit a situaci ještě zhoršovala jar-
ní koronavirová krize,“ vypráví 
za nadační fond Hynek Čech. 
Velkou sílu však prokázala čes-
ká veřejnost, která na Adámka 
společnými silami dokázala 
vybrat několik milionů korun, 
bylo to však stále málo. Na 

konci dubna premiér Andrej 
Babiš oznámil, že lék nakonec 
pojišťovna proplatí.

„Vybrané peníze, které aktuál-
ně máme na transparentním 
účtu, budeme moci použít na re-
habilitace, speciální pobyty 
v  neurorehabilitačních centrech 
nebo na doplatky kompenzač-
ních pomůcek, které pomohou 
Adámkovi zkvalitnit jeho život,“ 
vzkazují všem štědrým dárcům 
z  řad veřejnosti rodiče malého 
bojovníka. Připojují samozřejmě 
velké poděkování. 

Chlapeček se vzácnou nemocí dělá 
po aplikaci léku za miliony velké pokroky

Lucie Fialová

Workshop, na kterém zájemci 
vyrobí hračky a  další zábavné 
předměty pro zvířata v  trojské 
zoo, se koná tuto sobotu.  

Takzvaný enrichment, tedy 
obohacování života zvířat o no-
vé podněty, je nedílnou součás-
tí řádně vedeného chovu v lid-
ské péči. Enrichment má 
mnoho podob, jednou z nich 
jsou i hračky z nejrůznějších 
materiálů. A právě ty nám 
můžete pomoct vyrábět, stojí 
na webu zoo.

Specialistka v oboru Markéta 
Lavická na začátku každého se-

tkání seznámí zájemce se živo-
tem zvířat, pro která se ten den 
budou vyrábět enrichmentové 
prvky. Následuje výroba – na-
příklad piňat (maket kořisti), 
polštářů naplněných senem, 
koulí a  košíků z  proutí, hraček 
z papíru, šišek nebo kokosových 
ořechů.

Týž den chovatelé umístí 
předměty do výběhů a  autoři 
můžou rovnou pozorovat jejich 
účinek na zvířata.

Kapacita workshopů, jež pro-
bíhají jednou měsíčně, je ome-
zená, proto se zájemci musejí 
předem přihlásit na lavicka@
zoopraha.cz.

Vyrobí hračky pro zvířata

Vladimír Klepáč

Brno bude od příští středy už 
po deváté hostit Evropské hry 
handicapované mládeže Emil 
Open. Do moravské metropole 
se tak na čtyři dny sjede více 
než 600 účastníků ze 13 zemí. 

Své síly poměří v pěti spor-
tech. Počet účastníků a  také 
zemí, které budou na akci za-
stoupeny, bude ve srovnání 
s  předešlými ročníky zhruba 
o třetinu nižší, a to kvůli koro-
naviru. 

Soutěžit se bude v  atletice, 
plavání, ve stolním tenise, 
v boccie nebo v bocce. 

„Největší zájem je letos o at-
letiku. Sport boccia je podob-
ný petanku, jen je určený li-
dem s omezenou hybností. Jde 
o  paralympijský sport. Bocce 
je pak velmi podobný druh 
sportu, jen se hraje venku na 
trávníku,“ řekla Právu Hana 
Válková z fakulty sportovních 
studií brněnské Masarykovy 

univerzity, jejíž zástupci se po-
dílejí na tvorbě koncepce her.

Do soutěží se může přihlásit 
handicapovaná mládež ve vě-
ku od 10 do 26 let. Hry jsou 
otevřené pro mladé sportovce 
se všemi druhy zdravotního 
postižení. Jediné, co účastníci 
potřebují, je chuť sportovat. 
Vždy se pak najde způsob, jak 
je zapojit. Mezi ambasadory 
této akce patří například šesti-
násobný paralympijský vítěz 
a  mistr světa v  cyklistice Jiří 
Ježek. 

Podporuje ji také herec 
a  moderátor Jan Kraus. Příští 
středu večer se s  ním bude 
v  brněnském divadle Radost 
konat benefi ční show Z očí do 
očí, na niž si přizve rektora 
Masarykovy univerzity Marti-
na Bareše, herce Dušana Vi-
tázka a  teprve dvanáctiletého 
hudebníka Samuela Rychtáře, 
který se loni probojoval do fi -
nále talentové soutěže Česko 
Slovensko má talent.

Hry pro handicapované 
bude hostit Brno

Pavel Orholz

V Českém Krumlově fi nišují 
přípravy na 29. ročník meziná-
rodního hudebního festivalu. 
Ten se kvůli koronaviru usku-
teční v  náhradním termínu od 
18. září do 3. října a přivítá pře-
devším české umělce. Návštěv-
níci se mohou těšit na celosvě-
tově známého tenoristu Pavla 
Černocha, klavíristu Ivo Ka-
hánka spolu s Českou fi lharmo-
nií nebo Český večer v podání 
zpěváků Marka Ztraceného, 

Ondřeje G. Brzobohatého 
a Ondřeje Rumla. 

Koncert na voru
„Naše největší přání bylo fes-

tival zachovat a  nepřerušit os-
madvacetiletou tradici, což se 
nám povedlo. Uskutečněním 
festivalu bychom rádi podpořili 
i  město Český Krumlov a  čes-
kou hudební scénu. Líbí se nám 
spojení Český Krumlov s  čes-
kými umělci a přizpůsobili jsme 
tomu celý program,“ zve ná-
vštěvníky prezident festivalu 

Jaromír Boháč. Letos se koncer-
ty kvůli posunutí festivalu z léta 
na podzim odehrají v  kouzel-
ných interiérech českokrumlov-
ského zámku až na jednu vý-

jimku. „Spolu s městem Český 
Krumlov jsme připravili pro ná-
vštěvníky města netradiční zá-
žitek. Spojili jsme tři V – Vival-
diho, Vltavu a  vor. Na ten na-
stoupí Jihočeská fi lharmonie 
pod vedením dirigenta Jana Ta-
licha, propluje městem a zahraje 
Čtvero ročních dob od Antonia 
Vivaldiho,“ láká Boháč. 

Z  českých orchestrů přijala 
pozvání Česká fi lharmonie 
v  čele se svým šéfdirigentem 
Semjonem Byčkovem. 

Ta se na krumlovský festival 

vrátí po dlouhých 16 letech. 
Představí se i známý violoncel-
lista Jiří Bárta a chystá se i ve-
čer plný fi lmových melodií 
v podání Severočeské fi lharmo-
nie Teplice.

Na koncertech budou návštěv-
níci vzhledem ke koronavirové 
situaci muset nosit roušky a veš-
keré prostory se budou po jed-
notlivých koncertech dezin-
fi kovat. „Připravili jsme maxi-
mum bezpečnostních opatření. 
Pokud návštěvníci zapomenou 
roušku doma, máme pro ně při-

pravené jednorázové na místě,“ 
vysvětlila Právu mluvčí festivalu 
Lucie Herberová. 

Přímé přenosy online
Zmínila, že z bezpečnostních 

důvodů je kapacita sálů do 500 
lidí. 

„Aby se festival dostal i k dal-
ším divákům a  posluchačům, 
bude pět největších koncertů on-
line,“ dodala Herberová. Po-
drobnosti k programu i vstupen-
kám lze najít i  na webu www.
festivalkrumlov.cz.

Krumlovský festival ozdobí čeští umělci
Aby se festival 
dostal i k dalším 
divákům, bude pět 
největších koncertů 
online

Lucie Herberová, 
mluvčí festivalu 

WINDSURFING NA LIPNĚ. V Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku odstartoval ve čtvrtek Czech Windsurfer Cup 2020, 
který potrvá do neděle. Diváci uvidí na hladině lipenské přehrady nejen několik závodů, do kterých je přihlášeno sedmdesát 
jezdců z celé republiky, ale také souboje dvou českých olympioniků Patrika Hrdiny a Karla Lavického (na snímku).  (kal)
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● BESEDA O  ZDRAVÍ. O  odkazu starověkých civilizací 
a  jejím využití v  moderní medicíně budou přednášet v  pátek 
18. září od 19 hodin v Divadle Za hradbami v Brně MUDr. Jarmi-
la Klímová a Mgr. Miloš Matula. „Poučení z historie neplatí pou-
ze pro politické dění, ale i v péči o naše zdraví,“ říká lidový léčitel 
Matula. Vstupné činí 350 korun.  (zr)

Dvouletý Adámek Chramosta se po aplikaci léku už sám posadí.
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