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V Nadačním fondu Karla Lewita jsme i v uplynulém roce zachovali pořádání Besed s Clarou 
Lewitovou - tradičně v únoru a říjnu. V únoru jsme se ještě potkali v hojném počtu, říjnová beseda 
byla již s velmi omezeným počtem účastníků na základě epidemiologických opatření. Ukázalo se, 
jak je dobře, že besedy natáčíme a zveřejňujeme na portále YouTube, protože tím dáváme 
možnost zhlédnutí neomezenému počtu zájemců.

BylByl to rok, ve kterém se mnozí z nás vrhli do vyřizování letitých restů a dokončení odkládaných 
činností. I my jsme se naladili na stejnou vlnu a výsledky se dostavily. V roce 2020 jsme jako 
Nadační fond Karla Lewita vydali dlouho slibovanou a našimi příznivci a podporovateli 
očekávanou knihu. V září vyšlo Neurologické repetitorium nejen pro kurzy myoskeletální medicíny.         
I přes to, že nadační fond knihu nemohl oficiálně představit z důvodu nepříznivé epidemiologické 
situace, si knihu koupilo už mnoho lékařů i fyzioterapeutů. K naší velké radosti jich bylo dokonce 
tolik, že po 3 měsících jsme knihy neměli a zájemci museli čekat na dotisk. Všech prvních 450 ks 
NeurologickéhoNeurologického repetitoria jsme rozprodali vlastními silami. Osvědčily jsme se jako schopné 
rozesílatelky i doručovatelky.

Současně jsme začali korigovat i překlad chystaného vydání učebnice Manipulační léčby, na 
kterou mnozí z Vás přispěli a stále ještě mohou přispívat na platformě Darujeme. Na odborných 
korekturách knihy se podílí mnoho fyzioterapeutů i lékařů. Naším cílem je aktualizace některých 
informací, které se změnily od posledního vydání knihy. Přitom se snažíme, abychom příliš 
nezasahovali do původního textu pana profesora Lewita.

Rok 2020 lze nazvat rokem flexibility, přizpůsobení, tolerance i odvahy používat a spoléhat se na 
nové technologie. Naučili jsme se chovat tak, aby věci mohly fungovat dál, i když často ne tak, jak 
jsme byli zvyklí. A to mě vrací k poslání našeho nadačního fondu: šířit funkční způsob myšlení ve 
zdravotnictví. Funkční způsob myšlení není jen to, co jsme se naučili od pana profesora vůči našim 
pacientům - nedat na první dojem, shromáždit všechny informace, pořádně vše zvážit, udělat první 
krok a počkat co se stane a podle toho zareagovat. Funkční princip je obecně platný způsob 
uvažování a jednání, který jsme celý rok praktikovali. Věřím, že ze získaných zkušeností a nových 
dovedností budeme v následujících letech těžit.dovedností budeme v následujících letech těžit.

Máme za sebou „covidový“ rok 2020, který nás přinutil čelit zcela novým situacím a tak se stal 
obrovskou výzvou pro celou společnost ale i každého z nás. S nadhledem lze říci, že jsme všichni 
absolvovali intenzivní výcvik v přizpůsobování se novým podmínkám a v hledání funkčních řešení 
problémů, které přicházely ze všech stran. Ten, kdo se dokázal rychle přizpůsobit a najít fungující 
řešení, vytěžil z nové situace mnoho. 

MnozíMnozí z nás, z řad ambulantních zdravotníků, nejdříve na jaře zavřeli své ordinace a přemýšleli, co 
bude dál. Časem se našly cesty, jak zdravotní péči za splnění daných podmínek opět obnovit a to 
ocenilo mnoho našich pacientů. Vzhledem k tomu, že většina lidí pracujících v administrativě, ale 
hlavně všichni žáci a studenti byli usazeni na židle v improvizovaných domácích kancelářích, tak na 
sebe obtíže pohybového aparátu nenechaly dlouho čekat. Následky v našich ordinacích stále 
řešíme a jaký bude dopad dlouhodobého přerušení prezenční výuky na mladou generaci, ukáže 
čas.

DlouhodobéDlouhodobé sezení je jeden z hlavních rizikových faktorů vzniku bolestí v zádech. Přirozeným 
způsobem, jak předcházet bolestem v celém pohybovém aparátu, nejen v zádech, je chůze. Jenže 
i chůze byla nepřímo různými restrikcemi omezena a navíc mnohým z nás odpadly i tak běžné 
aktivity, jako jsou cesta do práce nebo do školy, vyřizování nákupů, setkávání s příbuznými i přáteli. 
K tomu se přidal zákaz organizovaných volnočasových pohybových aktivit. I pro tuto situaci se našlo 
řešení a rok ukázal, že mnohá cvičení pro jednotlivce lze uskutečnit online formou. Tak se večer 
proměnili domácí kanceláře v tělocvičny a nejrůznější internetové aplikace spojovaly cvičence se 
svýmisvými instruktory. Navíc hodně lidí najednou mělo čas a vrátili se k procházkám, běhání nebo jízdě 
na kole. V parcích se vyrojilo velké množství lidí a objevovali zapomenutá zákoutí v místech, kde 
roky bydlí a dosud neměli čas je projít.  

Během roku jsme se mnohokrát přesvědčili, že plánování je velmi obtížné. Rušení akcí a jejich 
přesunování do nekonečna nebylo možné, a tak se mnozí z nás stali odborníky na online výuku,      
a to v roli žáků i v roli vyučujících. Původní přesvědčení, že online výuka je v některých oborech 
nemožná, se časem ukázalo jako výmluva a nedostatek odvahy. Když jsme byli jako lektoři 
odborných kurzů opakovaně postaveni před rozhodnutí, jestli kurzy zrušit nebo jít do rizika online 
výuky, tak jsme se odhodlali, a mnohdy k vlastnímu překvapení, zjistili, že to není až tak obtížné       
a navíc tento způsob výuky má i výhody. Dokonce jsme vyzkoušeli i online praktickou výuku, která 
jeje náročná pro vyučující i posluchače a na základě této zkušenosti se rádi vrátíme k osobnímu 
kontaktu mezi učitelem a žákem.  

Michaela Veverková, předsedkyně Nadačního fondu Karla Lewita

V Praze, duben 2021

1. ÚVODNÍ SLOVO
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Datum vzniku: 
19.2.2016

Údaje o zakladateli: 
Jana Vovsová-Lewitová

Poslání: 
Posláním Nadačního fondu Karla Lewita je šířit funkční způsob myšlení ve zdravotnictví. 

Funkční způsob myšlení nám dává možnost vývoje a změny. Nejsme při něm uzavření                       
v příručkách či návodech. Zkoušíme, objevujeme a nacházíme co nejideálnější řešení pro danou 
situaci. Ve zdravotnictví pracujeme s živými bytostmi – lidmi. Měli bychom myslet na to, že každý 
jednotlivec má své individuální tělo, myšlení, názory, vztahy, potřeby i prožívání a žije v neustále 
měnícím se prostředí. Ideální je, když se všechny tyto oblasti nachází v harmonii a člověk může 
žít zdravý, plnohodnotný život. Když se dostaví nerovnováha, často způsobující nemoc, bolest či 
obtíže v rodinném či pracovním prostředí, je dobré umět poradit (si). A právě funkční způsob 
myšlenímyšlení je cenným nástrojem pro všechny zdravotníky, který pomáhá zvážit různá hlediska 
každého jednoho člověka a tím mu pomáhá znovu nacházet rovnováhu a zdraví. 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
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O nás:

JsmeJsme 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 našich následných 
schůzkáchschůzkách 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, ale pomáhá odhalit i příčinu 
potížípotíží 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.

Přehled hlavních neziskových činností: 

Začátek NFKL v 2016
NadačníNadační 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.

Besedy s Clarou Lewitovou od 2017
Besedy s Clarou Lewitovou pravidelně pořádáme v dobřichovické knihovně od roku 2017. 
V únoru 2020 jsme si povídali o tom, jak pečovat o své nohy.

Zajímavosti: 
• Bosé nohy mohou pomoci proti 
únavě.
•• Čím méně ponožek a překážek 
na nohou máme, tím lépe se 
mohou prokrvovat a jsou teplejší 
(za předpokladu, že je máme 
aktivní). 
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V říjnu jsme rozpředli více než aktuální téma: O dýchání. Z důvodu nepříznivé epidemiologické 
situace se besedy mohl účastnit pouze velmi omezený počet zájemců. 

Zajímavosti: 
• Matrace tvoří oporu Vašemu hrudníku a její tuhost má vliv na to, jak v noci dýcháte a odpočíváte.
• Při nočních křečích je dobré se před spaním klidně prodýchat po několik minut. 
VVideozáznamy z besed jsou uveřejněny na YouTube a našich webových stránkách, kde jsou volně 
přístupny ke zhlédnutí. Můžeme takto šířit cenné informace, ze kterých si odnese konkrétní rady 
laik i odborník. 
Besedy pořádáme za významné finanční podpory Města Dobřichovice.

Projekt na Darujme.cz od 2019
VV září 2019 jsme spustili projekt s názvem Nové vydání Manipulační léčby na online platformě 
Darujme.cz. Za rok 2020 se nám podařilo vybrat 21.000,- Kč. Dohromady jsme tedy vybrali 
101.700,- Kč (z celkové částky 300.000 Kč,-). 
Všem, kteří přispěli mnohokrát děkujeme! Pomáháte vzdělávat další generaci zdravotníků, kteří 
budou umět pomáhat od bolesti svýma rukama.
Vzhledem k tomu, že se nám stále nepodařilo vybrat celou částku, bude darování na překlad knihy 
otevřeno i v roce 2021. 

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

Práce na novém vydání Manipulační léčby od 2019
PokračujemePokračujeme v práci na knize Manipulační léčba, což je základní učebnice napsaná profesorem 
Lewitem pro všechny fyzioterapeuty a rehabilitační lékaře. V České republice je nyní jeho 
učebnice vyprodaná. 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. Jako 
Nadační fond Karla Lewita jsme museli vynaložit 300.000 Kč na překlad. Aktuálně jsme ve fázi 
dokončování korekcí odborného textu a v začátku jednání s vydavatelem knihdokončování korekcí odborného textu a v začátku jednání s vydavatelem knihy.

Ochranná známka Fyzioterapie funkce® 2019-2020
V říjnu 2019 předala Clara Lewitová oficiálně značku Fyzioterapie funkce Nadačnímu fondu Karla 
Lewita. NFKL získal od Úřadu průmyslového vlastnictví ochrannou známku na Fyzioterapii funkce 
v červenci 2020.

Setkání s Dr. Giancarlem Russem v srpnu 2020
V létě, v době uvolnění epidemiologických restrikcí, jsme se setkali s fyzioterapeutem 
Dr. Giancarlem Russem (Itálie). Dr. Russo studoval u prof. Lewita a využívá naučené principy 
manipulační léčby ve své každodenní praxi.
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O jizvách v rádiu v říjnu 2020
V říjnu vystoupila Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D. v podcastu „V pohybu“ s tématem Jizvy a jejich 
příběhy. Padla řeč na to, kde všude je třeba jizvy hledat, jak se to vlastně dělá a co všechno v nich 
ruce fyzioterapeuta musí umět rozlišit. Ke shlédnutí na našich stránkách karellewit.cz. 

 

V září 2020 jsme vydali knihu: Neurologické repetitorium nejen pro kurzy myoskeletální medicíny. 
Za 3 měsíce jsme prodali vlastními silami 450 kusů této knihy, z čehož máme velikou radost. 
Především proto, že si kniha našla své čtenáře.
Z reakcí na knihu vybíráme následující: 
„Chtěla„Chtěla bych Vám vyjádřit obdiv a poděkovat za skvělou knihu. Repetitorium je perfektní a čtu ho od 
prvního slova do konce. Řekla bych, že je naprosto perfektním spojením praxe s literaturou. A pro 
nás mladé fyzioterapeuty, kteří už jsme bohužel neměli to štěstí se s panem profesorem setkat, je 
to velmi cenná kniha.“

Pokud máte zájem si Neurologické repetitorium objednat, napište nám na info@karellewit.cz a my 
Vám jej zašleme na dobírku.

Neurologické repetitorium vydáno v září 2020
Bc. Jitka Vanclová byla jmenována novou 
svobodnou učitelkou Fyzioterapie funkce 
13.10.2020 Bc. Clarou Lewitovou.

 Nová svobodná učitelka Fyzioterapie funkce jmenována v říjnu 2020

 

Setkání NFKL a učitelů Fyzioterapie funkce v říjnu 2020
Setkání členů Nadačního fondu Karla Lewita a svobodných učitelů Fyzioterapie funkce proběhlo 
13.10.2020 v Dobřichovicích. Jednali jsme o vzájemné spolupráci.

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

NabízímeNabízíme prodej knihy Neurologické repetitorium nejen pro kurzy myoskeletální medicíny 
(přepsané přednášky prof. Lewita). 
 



3. Základní ekonomické údaje 
   o hospodaření NFKL

Údaje o statutárních orgánech a spolupracovnících: 
Tříleté funkční období aktuální správní rady, předsedy správní rady a revizora je od února 2019 do 
února 2022. 

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

Revizor: Mgr. Dita Hudečková

Nejbližší spolupracovníci: 
Mgr. Šárka Hanušová, Ph. D., Mgr. et Mgr. Jana Týkalová, Mgr. Jitka Holubcová 
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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 
Neurologického repetitoria nejen pro kurzy myoskeletální medicíny,
- Daně Jenšovské, jednatelce a majitelce Centra komplexní péče Dobřichovice, za zázemí NFKL  
v prostorách jejího centra, 
- Městu Dobřichovice za finanční pomoc s „Dlouhodobým využitím Besed s Clarou Lewitovou“
-- všem, kteří nás podpořili darem,
- všem, kteří přispěli finančním darem na projekt Nové vydání Manipulační léčby na Darujme.cz,
- Tereze Nikolaiové za pravidelnou pomoc s účetnictvím,  
- Katce Šestákové za rady a triky v oblasti mediálního světa, 
- Michalu Pirklovi za vždy ochotnou a rychlou (foto)grafickou práci,  
- všem dalším pomocníkům, sponzorům a podporovatelům, 
- našim rodinným příslušníkům za trpělivost.

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. 

„Naučil jste nás pilně pracovat, nebát se nových zkušeností, sledovat kolegy, diskutovat s nimi. 
Být něco platný v tomto zvláštním světě. Učil jste nás rozeznávat důležité od méně významného. 
Za to se budeme snažit, aby se Váš pojem „pracovní nesmrtelnost“ stal realitou. Díky aktivitám, 
které si dává za úkol Nadační fond Karla Lewita, věříme, že je to možné.“
Petra Nováková, 23.4.2016




