
Míšo, povíte nám, co se vám přihodilo?
Byla jsem manželkou, matkou dvou 

dětí, jakých jsou u nás tisíce. Jako každý 
z nás jsem prožívala ve svém životě štěstí 
i smutek, všední i výjimečné dny a život 
plynul. Pak mi náhle lékaři oznámili, že 
mám roztroušenou sklerózu. 

Co je vlastně roztroušená skleróza za ne-
moc?

Je to neurologické onemocnění, které 
postihuje centrální nervový systém, tedy 
mozek a míchu. Příčina nemoci není 
dodnes známa. Předpokládá se, že vznik 
nemoci je dán určitou dědičnou dispozi
cí a faktory prostředí. Každý pacient má 
příznaky jiné. A protože má každý pacient 
jiný průběh nemoci, je s tím spojená i pro 
každého jiná léčba. 

Měla jste nějaké příznaky, tušila jste, že 
situace může být tak vážná?

Byl to pro mě hrozný šok. Měla jsem 
problém s okem, viděla jsem jakoby 
zamlženě, pociťovala jsem pálení konče
tin, především pravé nohy, mravenčení, 

Překonáváním překážek  
se stáváme silnějšími
Michaela je nejen žena se srdcem na dlani, ale i obrovská bojovnice.  

Ještě v roce 2012 byla zdravá žena a spokojená máma dvou dětí.  
O rok později se jí život otočil naruby
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Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit nabídku 
kvalitních, dostupných a udržitelných komunitních 
sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
postižením, zejména prostřednictvím transformace 
systému ústavních sociálních služeb na služby 
poskytované v komunitě.

slabost nohou, zakopávání, nesnesitelnou 
únavu. O roztroušené skleróze jsem do té 
doby měla jen malé povědomí. 

Měla jsem hrozný strach, jak vše zvládnu 
a jestli to vůbec zvládnu. Pořád jsou dny, 
kdy mi není zrovna hej, ale život je o tom, 
abychom překonávali překážky, protože 
tím se stáváme silnějšími.

Založila jste spolek Pomáhej srdcem. Co 
vás k tomu vedlo?

Čím více jsem se o roztroušené skleróze 
dozvídala, tím více jsem si uvědomovala, 
jak málo se o ní ví a mluví. Nejen, že je 
celkem rozšířená v mé věkové skupině, ale 
také mezi dětmi. Nemoc je nevyléčitelná, 
ale dá se s tím pracovat. Takto nemocných 
lidí je mnoho, a tak se zrodila myšlenka 
tyto lidi podporovat ať už finanční pomocí 
či osvětou nejen pro ně a jejich rodiny, ale 
i pro širokou veřejnost. 

V roce 2014 jsme dostali nápad uspořá
dat Běh s čelovkou, z čehož se stala naše 
tradiční předvánoční, dobročinná akce. 

Dřív jsem sama nechtěla o nemoci mlu
vit, jelikož jsem u lidí vzbuzovala soucit 
a lítost, což mi bylo nepříjemné. Tím, 
že se díky čelovce o této nemoci mluví, 
nevadí mi bavit se na téma „roztroušená 
skleróza“.

Můžete nám akci Běh s čelovkou více 
 popsat?

Trasa měří 4,5 km a zúčastnit se mohou 
všichni, bez omezení věku. Dokonce není 
ani nutné běžet, můžete ji projít, nebo 
třeba projet na koloběžce. Výtěžek prvních 
dvou ročníků jsme věnovali centru RS Tep
lice, pak jsme začali podporovat konkrétní 
rodiny. 

Podle názvu to vypadá, že akce se koná 
v noci.

To je pravda, chápete to správně. Čelov
kou dáváme naději, že bude líp. V ten 
moment jsou všichni spolu a podporují 
se. O tom celém běh je – vědět, že nejsem 
sám/sama.  (PR)

Tento článek byl napsán v rámci projektu MPSV „Život jako každý jiný“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. 


