Událost
Veslaři Mirka Knapková
a Ondřej Synek
+ Štěpán Beneš
a Jiří Bouška

Událost
Fotograf
Robert Vano

Snowboardistka
Eva Samková
+ Tomáš Vaverka

Setkání
AMPIONŮ
a BORCŮ

Š

Plavkyně Simona Baumrtová
(vlevo) a Petra Chocová + Tomáš
Chovanec s kolegou

Projekt je dílem dvou mužů – sportovního redaktora České televize Jiřího Rejmana a Pavla Maliny, který
se delší dobu podílí na charitativních
akcích pro různé organizace. „Už během našeho prvního setkání jsme
se shodli na tom, že spojíme své
zkušenosti a vytvoříme kalendář
pro Sportovní club Jedličkova ústavu, s nímž kolega Rejman dlouhodobě spolupracuje. Oslovili jsme
naše významné sportovce – olympioniky a musím říct, že všichni
reagovali velice vstřícně na to, jak
jsou zaneprázdnění,“ uvádí Pavel
Malina.
Fotografování se uskutečnilo v prostorách Divadelního sálu ve škole
Jedličkova ústavu a na jeho organizaci se podílel celý tým nadšených
lidí. Všechno bylo třeba naplánovat
do posledního detailu, protože, jak už
bylo řečeno, všichni aktéři jsou velice
vytížení a kvůli této akci museli složitě přeorganizovávat svůj program –
mnozí přiletěli z velké dálky, třeba hokejista Tomáš Plekanec až z Kanady.
Bodový scénář byl naplánovaný
doslova na minuty, včetně vymyšlených rekvizit. Například zlatá snowboardistka Eva Samková na fotce suverénně sjíždí černou sjezdovku na
žehlicím prkně, přičemž borec Tomáš
Vaverka jí zaujatě žehlí vlasy žehličkou. Plavkyně Simona Baumrtová
a Petra Chocová se sešly v bazénku
s kolegou Tomášem Chovancem, u jedné překážky se zastavili mistryně světa Zuzana Hejnová a vozíčkář Radek
Musílek, David Lafata si zahrál fotbal
s vozíčkářkou Kateřinou Čuřínovou,
Pětibojař
David
Svoboda
+ Anna
Luxová

zlatý pětibojař David Svoboda na
snímku měří čas Anně Luxové, která
jede na houpacím koni, nebo již zmíněný Tomáš Plekanec sype z kbelíku
puky na hlavu Barbory Čelanské, jež
hraje stolní hokej...
„Projekty, které pomáhají druhým, dělám rád,“ říká fotograf Robert Vano a dodává, že je to podle něj
příležitost udělat něco pro ty, kteří se
musí se životem prát. „Je neuvěřitelné, co všechno sportovci na vozíku dokážou. Já bych to nezvládl
a to mám obě nohy zdravé,“ přiznává s úsměvem. Na každou fotografii měl pouhých 30 minut, o to víc
oceňuje práci přípravného týmu. Když
bylo třeba, neváhal se sám zapojit
i do úklidu. Po vánici z peří, kterou
improvizovaně vytvořili pro akrobatického lyžaře Tomáše Krause a jeho
kolegyni ze SC JÚ Žanetu Schmuttermaierovou, totiž uklízeli všichni,
kdo byli po ruce.
Platnými členy realizačního týmu
byli i tři mladí kadeřníci, čerství absolventi Středního odborného učiliště kadeřnického v Praze 8 Dominika
Kapalínová, Štěpánka Oliveriusová
a Filip Hájek. Jejich úkolem bylo vytvořit všem přirozený make-up a styling a opravdu se jim to dařilo – někteří sportovci se možná zařadí mezi
jejich stálé klienty. „Byli šikovní
a hlavně velice rychlí. Věřím, že s takovými základy ze školy se ve světě neztratí,“ nešetří chválou Robert
Vano. Taková slova určitě rád slyší
Mgr. Jan Cigánik, ředitel SOU kadeřnického: „Jsem rád, že jsou naši žáci ochotní pomáhat potřebným. By-

Atletka Zuzana Hejnová
+ kadeřnice Štěpánka
Oliveriusová

la pro nás čest být součástí takového hvězdného týmu a mít možnost
setkat se s lidmi, kteří v životě něco
dokázali.“ Věří, že spolupráce jeho
školy s Jedličkovým ústavem v Praze
bude pokračovat i v budoucnosti.
Čilá debata vládla i mezi sportovci
na obou frontách. Například plavkyně Petra Chocová s údivem zjistila,
že od Tomáše Chovance z Jedličkova
ústavu, s nímž se sešla při focení, dostala před časem dopis. „Psal mi, že
podstoupil operaci ramene a protože věděl, že jsem ji taky absolvovala, chtěl poradit s dalším tréninkem. Až teď jsem si tedy ověřila, že
mu moje tehdejší rady pomohly.“
Její kolegyně Simona Baumrtová Tomáše obdivovala za to, jak usilovně
trénuje – až 16 hodin týdně. „Mám
ráda akce, při kterých mohu pomoct druhým. Tady navíc vládla velice příjemná atmosféra, takže bych
si to klidně zopakovala.“
Když všechno dobře dopadne, křest
kalendáře ŠAMPIONI A BORCI
2015 za přítomnosti alespoň několika šampionů a borců se uskuteční
5. září 2014 v rámci doprovodného
programu mezinárodního kosmetického veletrhu World of Beauty & Spa
na výstavišti PVA v Letňanech. Přijďte si koupit kalendář s krásnými černobílými fotografiemi od Roberta
Vana a podpořit naše zdravotně hendikepované sportovce nejen z Jedličkova ústavu v Praze.
Připravila ym
Foto: Jan Cigánik
Akrobatický lyžař
Tomáš Kraus + Žaneta
Schmuttermaierová

Sportovní club Jedličkova ústavu Praha byl založen v roce 1994 jako občanské sdružení,
které zajišťuje pravidelnou sportovní činnost zdravotně postižených a v současné době má
262 členů. Někteří z těchto borců se společně se známými sportovci a olympioniky zúčastnili
projektu charitativního kalendáře ŠAMPIONI A BORCI na rok 2015. „Bude sloužit jako
dárek pro naše partnery, kteří SC JÚ Praha dlouhodobě podporují. Výtěžek z prodeje pak
bude použit na nákup sportovního materiálu, či hrazení nákladů na sportovních akcích,“
říká Mgr. Pavel Martínek, předseda Sportovního clubu Jedličkova ústavu. Kalendář vznikl
v červnu tohoto roku a sportovní hvězdy byly v hledáčku fotoaparátu známého fotografa
ROBERTA VANA. Přátelskou atmosféru jsme se pokusili zachytit v krátké fotoreportáži.
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