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1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
Pomalu, ale jistě se blíží doba, kdy budou mít manuální dovednosti opět váhu zlata.

KdoKdo umí používat své ruce a funkčně přemýšlet, má velkou výhodu. V našem oboru o tom víme my 
terapeuti a potvrdí to i mnoho pacientů, kterým pomáháme orientovat se v jejich potížích. Právě 
palpace, neboli vyšetření pohmatem, je jedna ze základních dovedností, kterou pan profesor 
vyučoval v souvislosti se správným postupem při stanovování diagnózy. Je velmi dobře, že jsme 
schopni nahlédnout do nitra člověka i zobrazovací technikou (např. RTG, magnetická rezonance, 
ultrazvuk). Může to pomoci potvrdit, nebo vyvrátit uvažované onemocnění. Ruce zkušeného 
terapeuta však umí také „číst.“ Při fungující mezioborové spolupráci se tedy pacienti mohou velice 
úspěšně léčit.úspěšně léčit.

Kdo se učil u pana profesora Lewita, měl výbornou školu funkčního přístupu. Vhodně vedené 
anamnézy, vyšetření (včetně výše zmiňované palpace) a následně sestavení terapeutického plánu 
šitého každému pacientovi na míru.

Pan profesor shrnul své poznatky – prakticky aplikované a mnoho let ověřované - do učebnice 
Manipulační léčba, kterou průběžně s každým novým vydáním a překladem do cizího jazyka 
aktualizoval. Poslední taková reedice vyšla v angličtině na sklonku jeho života. Nechali jsme přeložit 
text zpět do češtiny a velmi pečlivě jej právě korigujeme. Výsledkem bude další vydání této 
jedinečné knihy, která je již několik let vyprodaná, a stále je a bude základem pro každého 
fyzioterapeuta nebo lékaře, který chce své pacienty léčit vlastníma rukama, funkčním přístupem. 

PotřebujemePotřebujeme k tomu, kromě spousty našeho času, i nemalé peníze. Na portálu Darujme.cz 
(https://www.darujme.cz/projekt/1202128) jsme proto vytvořili možnost na tento náš projekt přispět.

Je jisté, že učebnice bude platným studijním materiálem i praktickým průvodcem pro mnoho 
terapeutů a lékařů a tím velmi cenným nástrojem, jak dobře diagnostikovat a efektivně léčit funkční 
poruchy pohybového systému.

PoPo malých krůčcích se našemu týmu tedy daří uskutečňovat alespoň některé z velkých úkolů. 
Snažíme se tak, kromě práce v našich ordinacích, naplňovat poslání Nadačního fondu Karla Lewita, 
kterým je šíření funkčního způsobu myšlení ve zdravotnictví.

Velice Vám touto cestou děkuji za přízeň. Ať už jste pravidelným podporovatelem Nadačního fondu 
Karla Lewita, kolegou z oboru, nebo občasným návštěvníkem našich ordinací (není vyloučena ani 
kombinace všeho :). Velmi si vážíme zájmu o naši práci, která má sloužit všem!

Petra Nováková, členka správní rady Nadačního fondu Karla Lewita, 20.5.2020

Funkční způsob myšlení nám pomáhá odhalit funkční souvislosti mezi jednotlivými tělesnými 
strukturami. Jak spolu komunikují? A jak se nám s nimi žije?

Pro funkční způsob myšlení je důležitá struktura, ale v popředí zájmu je funkce. S tělem je to 
podobné jako s autem. K čemu by nám bylo, kdyby bylo naleštěné, ale nepojízdné?

Datum vzniku: 
19.2.2016

Údaje o zakladateli: 
Jana Vovsová-Lewitová

Poslání: 
Posláním Nadačního fondu Karla Lewita je rozvíjet funkční způsob myšlení ve zdravotnictví. 
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1. Nadační fond Karla Lewita byl oficiálně představen na konferenci konané v Centru komplexní 
péče Dobřichovice, a to 23. dubna 2016 při příležitosti nedožitých 100. narozenin profesora 
Lewita. Této konference se zúčastnilo kromě hostů z Čech i několik lékařů z 8 evropských zemí, 
kteří ve své práci stále navazují na dílo prof. Lewita. Záznam z konference je možné zhlédnout na 
YouTube: Konference k nedožitým 100. narozeninám prof. Karla Lewita. 

Konference se účastnily dcery prof. Lewita Jana Lewitová-Vovsová (vlevo) a Anita Bentley-Lewit. 
Na fotografii je zachyceno jejich vzpomínání na prof. Lewita. 

2.2. Besedy s Clarou Lewitovou pravidelně pořádáme v dobřichovické knihovně od roku 2017. 
Jsme rádi, že se nám podařilo v roce 2019 obě Besedy natáčet a uveřejňovat na YouTube a našich 
webových stránkách, kde jsou volně přístupny ke zhlédnutí. Můžeme takto šířit cenné informace, 
ze kterých si odnese cenné, konkrétní rady laik i odborník. V knihovně je od roku 2018 umístěna 
Studovna prof. Lewita.

Jsme fyzioterapeutky, které se přímo učily od neurologa a rehabilitačního lékaře prof. Karla Lewita 
a spolupracovaly s ním. Každá z nás má svoji praxi, nebo pracuje či vede tým ve zdravotnickém 
zařízení. Vyučujeme, pořádáme přednášky, semináře, působíme i v jiných spolcích souvisejících 
s fyzioterapií či psychosomatikou. Tato práce je naším pojítkem, „víme o sobě“ již řadu let. 
Poprvé jsme se ale všechny společně sešly až u pana profesora doma v Dobřichovicích, 
abychom převzaly jeho profesní pozůstalost, když ve svých 98 letech v říjnu 2014 odešel. 
Věnovaly nám ji dcery Anita, Jana a Clara s důvěrou, že budeme pokračovat v jeho práci. Při 
našichnašich následných schůzkách bylo jasné, že bez právního ukotvení a materiálního zázemí se 
neobejdeme. V únoru roku 2016 tak vznikl Nadační fond Karla Lewita. Kromě naší milé práce 
jsme si tedy ještě přidaly radost z možnosti tvořit a prezentovat medicínský obor, který právě 
Karel Lewit v rámci Pražské školy spoluzakládal, zkoumal a tím i vyvíjel. Počáteční nadšení bylo 
potřeba nejprve využít hlavně na administrativu související se založením a existencí nadačního 
fondu. Nyní se soustředíme na to, jak provádět a rozvíjet fyzioterapii prezentovanou funkčním 
myšlením. Naším cílem je šířit takový způsob vyšetření a terapie pacientů, který neřeší jen 
důsledek,důsledek, ale pomáhá odhalit i příčinu potíží nejen pohybového aparátu. Říkáme tomu funkční 
přístup. Dovolte nám vyjádřit naději, že se nám funkční způsob myšlení podaří prosadit nejen 
ve fyzioterapii, ale ve zdravotnictví obecně. Jde o propojení komunikace jednotlivých lékařských 
odborností a přispění ke komplexnímu vnímání člověka, kdy je tělo a duše neoddělitelným 
celkem podobně jako dvě strany jedné mince. V neposlední řadě je potřeba přiblížit funkční 
přístup laické veřejnosti. Například nabídnout přehled možné terapie jednotlivých diagnóz 
pohybového systému neinvazivní cestou nebo informovat o prevenci bolestí pohybového systému.

O nás: Přehled hlavních neziskových činností:
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Beseda 6.2.2019 Jak sedět a vstát?
Na fotografii zachycen moment, kdy Clara Lewitová vysvětluje odtok krve z dolních končetin při 
různých pozicích dolních končetin. Při delším sezení a stání je odtok krve z dolních končetin 
ztížen. Ideální pozice pro odtok krve: vleže na zádech, nohy nahoře, opřené o zeď.

3. V dubnu 2019 jsme spustili nové webové stránky díky významné podpoře pana Karla Slavíčka.

Náhled nových stránek, kde mj. najdete životopis prof. Lewita. 

Beseda 9.10.2019 Jak pečovat o své ruce? 
Co je na rukách to nejdůležitější? Hmat. Citlivé ruce nejsou samozřejmost. Pokud děláme věci 
automaticky, nemyslíme na to, tak si ubíráme zpětnou vazbu a nerozvíjíme se. Měli bychom si 
zachovat dialog se skutečností, vnímání je k tomu brána. Ztráta vnímání je ztráta kusu sebe sama. 
(přepis úvodu přednášky C. Lewitové)
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4. Odborné setkání příznivců Nadačního fondu Karla Lewita proběhlo 23.4.2019. 

SešliSešli jsme se v kavárně Do Větru na pražském Břevnově u příležitosti 103. výročí narození prof. 
Karla Lewita. Setkání se zúčastnilo na 35 odborníků, bývalých kolegů pana profesora i mladých 
terapeutů. Shrnuli jsme aktivity z prvních tří let existence, prezentovali výroční zprávu. Potěšili 
jsme přítomné scénickým čtením z připravovaného Repetitoria neurologie. Napříč členskou 
základnou nadačního fondu jsme si předali květiny jako poděkování za intenzivní práci. Došlo i na 
tombolu, která šťastlivcům vyhrála hodnotné ceny.

5.5. Pokračovali jsme v práci na Repetitoriu neurologie pro fyzioterapeuty. Na konci roku 2019 jsme 
měli hotový text, grafické podklady. V roce 2020 nás čeká práce na rejstříku a konečných 
grafických úpravách. Těšíme se na tisk knihy a její vydání. 
Obrázek malovaný Clarou Lewitovou bude ilustrací v připravovaném Repetitoriu.   

6. Stále usilujeme o znovu-vydání Manipulační léčby, knihy profesora Lewita, kterou vnímáme 
jako nezbytný materiál pro studenty v kurzu Manuální a myoskeletální medicíny. Profesor Karel 
Lewit napsal nesmrtelnou učebnici pro všechny fyzioterapeuty a lékaře, kteří léčí rukama. Jeho 
poznatky jsou základním kamenem schopností, které denně používají zdravotníci po celém světě 
k léčbě bolestí pohybového systému. V České republice je nyní jeho učebnice vyprodaná
(5.(5. vydání, Sdělovací technika) a nové generace se nemají z čeho učit. Pan profesor Lewit byl 
znám jako někdo, kdo se neustále vzdělával a nové poznatky zapracovával do své učebnice. 
Poslední aktualizovanou verzí je kniha z roku 2009 v angličtině (Manipulative Therapy, Churchill 
Livingstone). Ctíme přání pana profesora, aby byla přeložena a vydána tato poslední, nejvíce 
propracovaná verze s nejnovějšími poznatky.
Tuto nejaktuálnější verzi máme nyní přeloženou do češtiny. V roce 2020 nás čekají odborné 
korektury textu a tvorba nových fotografií a obrázků.  

VV září 2019 jsme spustili projekt s názvem Nové vydání Manipulační léčby na online platformě 
Darujme.cz. Do konce roku 2019 se nám podařilo vybrat 80.800,- Kč z celkové částky 300.000,- 
Kč. Moc děkujeme všem přispěvatelům, velmi si vážíme jejich darů. Vzhledem k tomu, že se nám 
podařilo vybrat slabou třetinu částky, bude darování na překlad knihy otevřeno i v roce 2020. 

https://www.darujme.cz/projekt/1202128

7.7. V říjnu 2019 předala oficiálně Clara Lewitová značku Fyzioterapie funkce Nadačnímu fondu 
Karla Lewita. V prosinci 2019 jsme připravili podání ochranné známky Fyzioterapie funkce Ústavu 
průmyslového vlastnictví. 
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Zleva Markéta Zikmundová,

Clara Lewitová a Eva Pospíšilová

Richard Vaľa s Clarou Lewitovou 

8. Tři noví učitelé Fyzioterapie funkce byli jmenováni v listopadu 2019 Bc. Clarou Lewitovou. Stali 
se jimi Bc. Markéta Zikmundová, Mgr. Eva Pospíšilová a Bc. Richard Vaľa.

Přehled doplňkových komerčních činností:
Máme k prodeji tematické plakáty a fotografie NFKL.

 



3. Základní ekonomické údaje 
   o hospodaření NFKL

Údaje o statutárních orgánech a spolupracovnících: 
V únoru 2019 jsme završili první tři roky fungování Nadačního fondu Karla Lewita. Proběhla tedy 
volba nových členů správní rady, předsedy správní rady a revizora. Funkční období je tříleté do 
února 2022.

Správní rada: Mgr. Michaela Veverková (předsedkyně), Mgr. Hana Šmejkalová, 
Petra Nováková, DiS. 

Revizor: MgRevizor: Mgr. Dita Hudečková

Nejbližší spolupracovníci: 
Mgr. Šárka Hanušová, Ph. D., prof. RNDr. Anita Lewit-Bentley, Ph.D., Bc. Clara Lewitová, Mgr. et 
Mgr. Jana Týkalová, Mgr. Jitka Holubcová, Mgr. Tereza Mrázková. 
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4. DĚKUJEME

5. KONTAKT

6. PŘIDEJTE SE K NÁM

2.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
- rodině profesora Lewita, sestrám Anitě, Janě a Claře, za podporu morální i finanční. Díky jejich 
shodě jsou např. pravidelně převáděny poplatky za autorská práva ve prospěch fungování NFKL, 
- Claře Lewitové za pravidelné vedení Besed a za odbornou pomoc při přípravě vydání Repetitoria 
neurologie pro fyzioterapeuty,
- Daně Jenšovské, jednatelce a majitelce Centra komplexní péče Dobřichovice, za zázemí NFKL 
v prostorách jejího centra, 
- Tereze Nikolaiové za pravidelnou pomoc s účetnictvím, 
-- Petrovi Svejkovskému za natáčení a střih Besed,
- Karlu Slavíčkovi za významnou finanční podporu spojenou s novými webovými stránkami, 
- manželům Kobesovým za poskytnutí poplatků za autorská práva za DVD Mobilizační a relaxační 
techniky, 
- Tereze Mrázkové za pomoc s přípravou ochranné známky,
- Katce Šestákové za rady a triky v oblasti mediálního světa, 

- všem, kteří přispěli finančním darem na projekt Nové vydání Manipulační léčby na Darujme.cz,
-- všem dalším pomocníkům, sponzorům a podporovatelům, 
- našim rodinným příslušníkům.

Nadační fond Karla Lewita
Na Vyhlídce 582
252 29 Dobřichovice 
IČO: 04826361

Číslo účtu: 4092807319/0800

info@karellewit.cz
Facebook: karellewitFacebook: karellewit

Výzva pro každého, kdo by chtěl svými zkušenostmi ve fyzioterapii, zdravotnictví či 
administrativě přispět do fungování nadačního fondu. Jsme otevřená skupina každému, kdo se 
chce aktivně zapojit do spolupráce. 


