
 
 
 
 

         V Karviné, 20. 10. 2011 
Vážení přátelé, kamarádi, známí, 
 
dovoluji si obrátit se na Vás s prosbou o pomoc. Jmenuji se Julie Janická, narodila jsem se roku 
1964 v Karviné, kde nyní i bydlím. Od dětství trpím progresívní svalovou dystrofií, což je 
nemoc, která postupně oslabuje svaly a znemožňuje pohyb. Pro představu, podobnou nemocí 
trpí známý fyzik Stephen Hawking. Moji nemoc zatím nelze vyléčit, ale je možné ji vhodnou 
léčbou zmírnit a zpomalit její postup. Od osmi let jsem odkázaná na invalidní vozík a nyní, jak 
nemoc postupuje, již toho bez pomoci zvládnu velmi málo. Posledních osm let je mým 
neocenitelným pomocníkem specielně vycvičený asistenční pes Felini 
(http://www.pomocnetlapky.cz/cz/nasi-psi-a-klienti/fellini/julie-janicka-a-fellini-228.html). Pro 
něj jsem před časem zoufale sháněla příspěvek na nutnou operaci, a díky mnoha z Vás se vše 
podařilo. Ta zkušenost mi dodává odvahu i naději. 
 
Můj zdravotní stav se během posledního roku výrazně zhoršil a potřebuji intenzivnější péči, 
která je v oblasti Karviné nedostupná. Jediné pracoviště, které je zaměřené právě na moji 
nemoc, je v Praze. Pravidelně dojíždět za terapií a specializovanou rehabilitací přes 350 km je 
pro mne nemožné. Nyní se ale naskytla jedinečná příležitost, možnost přestavět pro mne 
ve vhodné lokalitě v Praze z malých nebytových prostor bezbariérový byt. Vzniklý byt bych 
dostala k doživotnímu užívání zdarma, pokud bych přestavbu dokázala zajistit. Náklady 
na nezbytné stavební úpravy jsou odhadnuty na zhruba půl milionu korun, což je řádově méně, 
než by stálo pořízení bezbariérového bytu. Problém je, že tuto částku nemám, z invalidního 
důchodu ji našetřit nemohu a hypotéka při mém zdravotním stavu vůbec nepřipadá v úvahu. 
Pomoc státu i humanitárních organizací je velmi omezená a nevystačí, i kdyby mi snad vyšly 
vstříc všechny instituce a organizace, na které se obracím.  
 
Vím jak mnoho je lidí, kteří potřebují pomoc. Dokud to bylo možné, snažila jsem se vše 
zvládat sama, ale nyní, ve svých 47 letech, tváří v tvář postupující chorobě, vidím, že už 
nemám dost sil a mnoho času mi nezbývá. Specializovaná lékařská péče v Praze je mou 
jedinou šancí na udržení alespoň stávajícího zdravotního stavu a ta je na možnost bydlení 
v dosahu pražského odborného pracoviště úzce vázána. Vím, že nikdo z Vás nemá tiskárničku 
na peníze. Přesto prosím o pomoc v rámci Vašich možností, ale uvítám ve své situaci i radu 
a dobré slovo, nebo předání mé prosby dalším lidem, které by oslovila. Přestavba by mohla 
začít již tento podzim. 
 
 
                                Moje naděje jste Vy. 

 
                                Vaše Julie Janická 
 
P.S. Pro přestavbu bytu mám zřízený účet 246086764/0300 
u ČSOB, která mi vyšla vstříc a osvobodila ho od poplatků. 
Na mých stránkách http://minetaki.sweb.cz/ 
a www.bydleniprojulku.cz budou průběžně informace 
o přestavbě a vývoji jejího financování. 
 
 
 
 
 
 
 
 


