
je projekt Divadla bratří Formanů, kurýrní služby Messenger 
a organizace Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury,  
jehož smyslem, cílem a posláním je „akční“, osobitou  

a rychlou formou prospět dětem či lidem, kteří jsou odkázáni 
na sounáležitost a pomoc druhých.

MISSE 03 SE jEdE 19. září 2012 
pro Honzu VarVařoVSkéHo,

ktErý SE přEd 16 lEty Vážně zranIl přI zácHraně tonoucíHo kaMaráda
a další 4 dětI S podobnýM poStIžEníM a potřEbaMI, tEdy pro pEtru 

ČESnEkoVou, klárku SIkoroVou, patrIka štIcHa a Marušku brunátoVou.

Jejich příběhy a informace o druhu postižení a jejich

potřebách naleznete na stránkách MISSE:

www.MISSE.cz

Již 19. září 2012 bude v Plzni i v Praze připraveno dohromady přibližně padesát jezdců, 

kteří Vám osobně doručí originální dárcovský certifikát jako protihodnotu Vašemu daru. 

Přijedou k Vám na kole, motorce, autem, nebo třeba i pěšky.  

Jezdci MISSE 03 jsou kromě samotných tvůrců projektu také osobnosti z různých oborů, 

například Jan Svěrák, David Koller nebo Lucie Výborná.

Jezdce si můžete objednat k vyzvednutí Vašeho příspěvku již 18. září  

od 8.00 do 19.00 nebo 19. září, v den MISSE, od 8.00 do 16.30  

na telefonních číslech 220 400 020 a 603 688 620.

Přispějete-li minimalní částkou 100 Kč, doručí Vám dárcovský certifikát náhodný 

jezdec MISSE 03. Objednáte-li si doručení certifikátu konkrétním jezdcem ze seznamu 

uveřejněném na webových stránkách, cena certifikátu je 1 000 Kč.

Konkrétního jezdce si můžete objednat pouze na doručení po Plzni.  

V Praze certifikát doručí náhodný jezdec.  

Míru Vaší pomoci můžete určit množstvím zakoupených certifikátů.

Veškeré získané finance budou použity na nákup konkrétních kompenzačních

a rehabilitačních pomůcek pro konkrétní osoby s postižením pohybového ústrojí.



Před šestnácti lety zachránil Honza 
Varvařovský z Plzně život svému kamarádovi 
a přitom dal v sázku svůj vlastní. Z řeky 
vytáhnul topícího se kamaráda. Vyčerpáním 
ale sám upadl zpět do vody a proud řeky 
ho stáhnul. Pod hladinou byl Honza deset 
minut. Prožil klinickou smrt. Záchranářům, 
kteří na místo přijeli, se ho naštěstí podařilo 
oživit.

Poté, co ležel dlouhé měsíce na 
jednotce intenzivní péče bez náznaků 
jakékoliv komunikace s okolím, lékaři už 
rodině nedávali naděje. Jeho život měl být 
závislý pouze na přístrojích. Podle prognóz 
se už nikdy neměl hýbat, myslet, jíst, natož 
mluvit. Jeho maminka ale věřila ve zlepšení, 
byla denně v nemocnici, mluvila na něj 
a čekala na jakoukoli nepatrnou známku 
toho, že Honza vnímá.

Díky neuvěřitelné podpoře rodiny 
a obrovské vůli žít se Honza po několika 
letech lékařské péče a rehabilitací vrátil 
alespoň částečně k normálnímu životu. Jeho 
těžká cesta ale není u konce. Stále nemůže 
chodit, má špatnou koordinaci pohybu rukou 
a déletrvající nedostatek kyslíku mu způsobil 
trvalé poškození mozku. Samostatná jízda 
na mechanickém vozíku, který momentálně 
má, je tak pro Honzu těžká. I když je mu 
dnes již přes třicet let, všude ho musí 
doprovázet někdo z rodiny. Pomohl by mu 
elektrický vozík, ale i přes doporučení lékařů 
pojišťovna žádost opakovaně odmítla. 

Posláním jezdců MISSE je pomoci 
Honzovi jet ve svém nelehkém životě 
o kousek dál – na speciálním elektrickém 
vozíku, který by mu pomohl k větší mobilitě, 
samostatnosti pohybu a zkvalitnění života.

pro Honzu
 19. září 2012, plzEŇ

MISSE 03 pro Honzu Varvařovského
a pro další 4 děti s podobným postižením a potřebami, 
tedy pro Petru Česnekovou, Klárku Sikorovou, Patrika 
Šticha a Marušku Brunátovou.


