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Potřeba nového vydání učebnice manuální medicíny se s rostoucím počtem absolventů kurzů 
myoskeletální medicíny, ale i studentů fyzioterapie, zvyšuje, protože poslední české vydání, které 
vyšlo v roce 2003, je již dávno rozebráno. Víme, že přáním profesora Lewita bylo, aby se v případě 
nového českého vydání použil překlad jeho posledního aktualizovaného anglického textu, který 
vyšel v roce 2010. Na základě přání pana profesora a řídíce se posláním NFKL: „Šířit funkční 
způsob myšlení ve zdravotnictví,“ jsme se rozhodli knihu nechat přeložit a vydat. První schůzka      
s panem překladatelem byla na Besedě s Clarou Lewitovou v knihovně v Dobřichovicích 
24.9.2018.24.9.2018. První kapitoly poslala tehdejší předsedkyně NFKL Petra Nováková, DiS. panu 
překladateli 28.11.2018 a poslední části přeloženého textu jsme dostali 2.10.2019. Shodou 
okolností jsme současně s překládáním knihy Manipulační léčba jsme dokončovali knihu 
Neurologické repetitorium nejen pro kurzy myoskeletální medicíny. Repetitorium jsme připravovali 
na vydání v září 2020, a tak už jsme neměli kapacitu překlad průběžně připomínkovat. Jazyk 
manuální medicíny je velmi specifický a Manipulační léčba obsahuje hodně praktických popisů 
technik. Proto jsme museli celý překlad přečíst a převést do odborného jazyka MM. Když se            
vv únoru 2021 chýlily opravy překladu ke konci, dokončila jsem i kapitolu zabývající se RTG 
vyšetřením. Pan profesor ji v předchozích vydáních sice doplňoval, ale na mnoha místech v textu 
vysvětloval postupy RTG snímkování na dnes již nepoužívaných zařízeních. V současnosti se 
všechna RTG vyšetření provádí na digitálních přístrojích a jsou často doplňována CT a MR 
vyšetřeními. Z tohoto důvodu jsme postupně požádali o odbornou korekturu opraveného překladu 
tři přední rentgenology. Ti si původní části RTG kapitoly přečetli a shodli se na tom, že informace 
neodpovídají moderním postupům, ale neměli kapacitu na opravu celé kapitoly. A tak jsme od 
březnabřezna 2021 hledali rentgenologa, který by se chtěl podílet na úpravě textu RTG kapitoly pro nové 
vydání knihy. Když jsme v září 2021 propadali skepsi a beznaději, zveřejnili jsme na FB zprávu, že 
vydání knihy brzdí kapitola o RTG. V listopadu 2021 nám napsal fyzioterapeut z Ostravské fakultní 
nemocnice, že četl naši zprávu a že pro nás má kolegu, který je ochoten mám pomoci. A pak už 
šlo všechno nečekaně hladce. Text jsem panu doktorovi z Radiodiagnostického ústavu Ostravské 
fakultní nemocnice předala těsně před Vánoci a díky konstruktivní spolupráci jsme začátkem roku 
2022 opravy RTG kapitoly uzavřeli. To všechny zúčastněné povzbudilo a motivovalo k dokončení 
všeho rozpracovaného textu.všeho rozpracovaného textu.
   V současné době zjišťujeme informace potřebné k vydání a rozhodujeme se, kde knihu 
vydáme. A já věřím, že pokud v našem úsilí vytrváme, knihu v dohledné době nabídneme všem, 
kteří na ni čekají a těší se na ni.

Vytrvat a věřit

   Jsou projekty, k jejichž uskutečnění je třeba spolupráce, vstřícnosti a pochopení mnoha lidí       
a cesta od nápadu k realizaci může trvat i několik let. To podstatné, jak se ukázalo v našem případě, 
bylo věřit ve smysluplnost vytyčeného cíle a vytrvat v hledání dalších možností k jeho realizaci.         
A tak se po mnoha letech víry a kolísavého úsilí podařilo dosáhnout v roce 2021 dvou významných 
úspěchů.
      Prvním bylo jmenování nových školitelů myoskeletální medicíny (MM) z řad fyzioterapeutů. 
Vše začalo setkáním školitelů MM v dubnu 2017. Setkání školitelů jsem v březnu 2017 iniciovala 
dopisem, ve kterém jsem nabízela spolupráci s Nadačním fondem Karla Lewita (NFKL). Konkrétně 
jsme spolupráci chtěli začít zveřejněním seznamu aktivních školitelů z řad fyzioterapeutů na 
webových stránkách NFKL i s odkazy na jejich kurzy. V té době totiž nebyl seznam nikde dostupný. 
Druhou částí mého dopisu byl dotaz na způsob, jakým by bylo možné získat školitelské oprávnění. 
V dubnu 2017 se školitelé sešli po mnohaleté přestávce a setkání bylo velmi přínosné. Školitelé si 
ujasnili,ujasnili, kdo školí a má certifikovaný kurz, a kdo už školit nechce. Ukázalo se, že během let někteří 
školitelé o výuku už zájem nemají, jiní se přiblížili důchodovému věku, a tak vyvstala otázka 
jmenování nových školitelů. Po schůzce bylo jasné, že v roce 2017 je z původních 17 pouze               
5 aktivních školitelů MM s certifikovanými kurzy na celou republiku. Nicméně ke zveřejnění 
seznamu aktivních školitelů na stránkách NFKL ani k dohodě k otevření nového výcviku pro 
školitele tehdy nedošlo. V roce 2018 uspořádala katedra Rehabilitace a fyzikální medicíny IPVZ pod 
vedením MUDr. Jana Vacka, Ph.D., po dohodě s odbornou Společností myoskeletání medicíny ČLS 
JEJEP, školitelský kurz pro lékaře. To pomohlo domluvit kurz pro fyzioterapeuty – lépe řečeno pro 
stávající asistenty školitelů. Již tehdy tam byl možný cíl: uspořádat zkoušky a případně jmenovat 
nové školitele. Týdenní kurzy byly uspořádány v Institutu postgraduálního vzdělávání ve 
zdravotnictví (IPVZ) v březnu a listopadu 2019. Po ukončení přípravných kurzů byla pod záštitou 
odborné Společnosti myoskeletální medicíny ČLS JEP vypsána zkouška. Ta byla kvůli covidové 
pandemii 2x přeložena a uskutečnila se až v listopadu 2021. V sobotu 13.11.2021 bylo jmenováno 
8 nových školitelů myoskeletální medicíny a dalších 5 má možnost školitelské oprávnění získat po 
absolvováníabsolvování doplňkových kurzů u školitelů, se kterými nevyučují. Seznam aktivních školitelů MM byl 
zveřejněn na webových stránkách NFKL.
   Druhým úspěchem bylo přeložení a dokončení odborných úprav textu knihy Manipulační 
léčba. Knihu napsal a několikrát revidoval profesor Karel Lewit, neurolog a nestor české 
rehabilitace. Kniha byla a stále je nesmrtelnou učebnici pro všechny fyzioterapeuty a lékaře, kteří 
léčí rukama - manuálně. 

Mgr. Michaela Veverková

předsedkyně Nadačního fondu Karla Lewita

únor 2022

1. ÚVODNÍ SLOVO



6 7

Datum vzniku: 
19.2.2016

Údaje o zakladateli: 
Mgr. Jana Vovsová-Lewitová

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

Zdravotníci – terapeuté i lékaři se denně setkávají s mnoha pacienty. Ve své práci se opírají o 
osvědčené znalosti, které fungují. Obvykle si ví rady, co a jak léčit. Pak ale přijde chvíle, kdy něco 
nezapadá do obvyklého schématu obrazu. Jak pokračovat, aby pacient neodešel „s prázdnou“?   
V té situaci je dobré se zastavit a vrátit až na úplný začátek. A také zesílit pozornost směrem            
k tomu, jak pacient reaguje, jakým způsobem žije a co „říká“ jeho tělo. Pozornost je to, oč tu v první 
řadě běží. Nestačí však všechno jen vidět, slyšet, cítit. Je třeba uvažovat o funkci a o tom, jak 
všechno spolu souvisí. Je nezbytné dávat všechny získané informace do funkčních souvislostí. Je 
třebatřeba funkčního způsobu myšlení. Když se zdravotníci naladí na funkční způsob myšlení, 
pravděpodobně objeví pěknou nadílku úspěšných terapeutických vstupů. Ty mohou růst a růst 
jako „houby po dešti“. 

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 prof. 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: 

1. 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 Mgr. Jana Lewitová-Vovsová (vlevo) a Professor RNDr. 
Anita Lewit-Bentley, Ph.D. Na fotografii je zachyceno jejich vzpomínání na prof. Lewita. 

2. Besedy s Clarou Lewitovou od 2017
Besedy s Clarou Lewitovou pravidelně pořádáme v dobřichovické knihovně od roku 2017.

VV únoru 2021 jsme museli uspořádat Besedu bez besedy. Dodržením vládních opatření platných 
z důvodu pandemie onemocnění Covid-19 mohla být  přítomna  pouze Bc. Clara Lewitová. Její 
sdělení O dýchání 2 můžete shlédnout na YouTube.  Navazuje na předchozí díl (O dýchání)             
s dalšími souvislostmi, které dech ovlivňují a naopak. Je možné se dozvědět, čím vším je náš dech 
ovlivňován. A dále také:

• Klidným a plynulým dechem můžeme vědomě uklidnit i duši.
•• Při přetrvávajících potížích po prodělané nemoci (např. chronický nebo alergický kašel) můžete 
vědomou prací s dechem tyto „nepříjemnosti“ ovlivnit, kašel či alergickou reakci zmírnit, časem       
i utlumit.
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• Dech je omezován stresem, sníženým pohybem (více sedíme, míváme sevřené ruce – stále 
něco držíme), únavou, oblečením, nevhodnou (malou) obuví.
• Uvidíte, jak odlehčit hrudník vhodným pohybem, že můžeme „odkládat“ váhu paží, nebo zkusit 
trénovat „přerušovaný nádech“ a tím zlepšovat kondici dýchacích svalů.
• Proč bosá noha pomáhá k lepší funkci dechu.

VV říjnu 2021 jsme završili téma dechu besedou: Dech, řeč a komunikace. Měli jsme radost, že 
besedovat již šlo. Dokonce jsme se pro velký zájem museli přesunout z menšího prostoru 
dobřichovické knihovny do větších prostor dobřichovického zámku.  

Videozáznamy z besed jsou uveřejněny na YouTube a našich webových stránkách, kde jsou volně 
přístupné ke zhlédnutí. Můžeme takto šířit cenné informace, ze kterých si odnese konkrétní rady 
laik i odborník.

Seznam dosavadních Besed s Clarou Lewitovou (dostupné na www.karellewit.cz v sekci Média):

Jak sedět a vstát

Jak pečovat o své ruce

Jak pečovat o své nohy

O dýchání

O dýchání 2

Dech, řeč, komunikace

3. Práce na knize Manipulační léčba 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 z angličtiny do češtiny. 
AktuálněAktuálně jsme ve fázi dokončených korekcí odborného textu. Stále jednáme o tom, kde knihu 
vydáme.

4. Nové vydání Manipulační léčby od 2019
V září 2019 jsme spustili projekt s názvem Nové vydání Manipulační léčby na online platformě 
Darujme.cz. Za rok 2021 se nám podařilo vybrat 19.579,- Kč. Dohromady jsme do konce roku 
2021 vybrali 121.279,- 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 2022.

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

5. Spolupráce se svobodnými učiteli Fyzioterapie funkce od 2019
OdOd října 2019 pokračujeme ve spolupráci se svobodnými učiteli Fyzioterapie funkce. Nadační fond 
Karla Lewita získal od Úřadu průmyslového vlastnictví ochrannou známku na Fyzioterapii funkce 
v červenci 2020. 
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6. Křest knihy Neurologické repetitorium 
V dubnu 2021 jsme pokřtili knihu: Neurologické repetitorium nejen pro kurzy myoskeletální 
medicíny. Repetitorium je přepis audiozáznamu přednášek pana profesora Karla Lewita. Obsahuje 
klinické poznatky a zkušenosti, které za dlouhá léta praxe nashromáždil a s otevřeností jemu vlastní 
je na kurzech teoreticky i prakticky předával dál. Na knize pracovaly zejména kolegyně                  
Mgr. Michaela Veverková a Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D. Kmotrou knihy se stala Bc. Clara Lewitová.

Setkání členů Nadačního fondu Karla Lewita a svobodných učitelů Fyzioterapie funkce proběhlo     
v červenci 2021 na Hájence



7. Video na YouTube
V dubnu 2021 jsme natočili video o práci Mgr. Jany Lewitové. Je ke zhlédnutí na YouTube                 
s názvem: Práce Mgr. Jany Lewitové, Hlas a dech. Jsme velmi rádi, že se podařilo zachytit i její 
přímou terapeutickou práci s lidmi. 

8. Seznam školitelů myoskeletální medicíny
NaNa webových stránkách NFKL byl zveřejněn seznam aktivních školitelů myoskeletální medicíny    
z řad fyzioterapeutů. Jsou zde uvedeny i odkazy na jejich kurzy.

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

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

Správní rada: MgSprávní 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, 
- Bc. Claře Lewitové za pravidelné vedení Besed a za to, že se ujala role kmotry Neurologického 
repetitoria nejen pro kurzy myoskeletální medicíny,
- MUDr. 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,
- panu Svejkovskému za natáčení a střih Besed,
- Mgr. Kateřině Šestákové za rady a triky v oblasti mediálního světa,
- Bc. Michalu Pirklovi za vždy ochotnou a rychlou (foto)grafickou práci, 
- všem dalším pomocníkům, sponzorům a podporovatelům, 
- našim rodinným příslušníkům za trpělivost.

„Naučil„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

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. 




