
1. Pavel Kálal  je čtyřiadvacetiletý sympatický a fajn kluk z Otovic u Karlových Varů, 

pro kterého byl motokros oním středobodem, kolem něhož se točilo všechno ostaní. 

Výhra v Motul Cupu by mu bývala zajistila vysněný postup do Mistrovství republiky, 

nebýt nešťastného pádu při posledním závodě loňské sezóny ve Viníně u Strakonic. 

Pavel utrpěl vážný úraz páteře s následným postižením nejen dolních ale i horních končetin,  

jenž ho posadil na dvě kola, tentokrát však již ne motocyklu, ale invalidního vozíku. 

Pavel sice měl úrazové pojištění, ale částka, kterou od pojišťovny dostal, 

nestačila ani na základní stavební úpravy, které jsou pro potřeby vozíčkáře nezbytné. 

Jakákoli částka, kterou věnujete, mu přispěje na vybudování koupelny a zázemí v domě rodičů. 
 

2. Lukáš Berka, devětadvacetiletý kluk z Čerčan měl tu smůlu, 

že se ocitl ve špatnou chvíli na špatném místě. V září 2018 mu u Benešova nedala přednost 

řidička osobního auta, takže následkem úrazu a těžkého poranění páteře ochrnul nejen na dolní, 

ale i horní končetiny. Lukáš je pohodář, se kterým si normálně popovídáte, ale který se  

bez cizí pomoci nenají, nezvedne telefon a nezvládne ani další, pro nás zcela běžné úkony. 

Lukášovo odškodnění ze strany pojišťovny je zatím nejisté 

a paní, která nehodu zavinila, se také zříká odpovědnosti za způsobenou újmu na zdraví. 

Peníze, které Lukášovi věnujete, mu pomohou na vybudování výtahu, 
který je pro něj jediným možným řešením přístupu do domu a tudíž nezbytností. 

 

3. Hana Hanušová, 57 letá motorkářka z Hronova, jela se se svým kamarádem na vyjížďku, 

každý na své vlastní motorce. Ani jeden z nich ale nestihl zastavit, když auto jedoucí před nimi 

náhle zabrzdilo, takže došlo k hromadné nehodě. Každý z nás, kdo jezdí na motorce, ví, 

že motorku nelze zastavit na stejnou vzdálenost jako auto. Přesto, podle dopravních předpisů, 

viníkem nehody je ten, kdo nedobrzdí a zezadu narazí do vozidla jedoucího před ním. 

Takže Hanka (přestože utrpěla ze všech účastníků nehody nejvážnější zranění - úraz mozku, 

poškození zraku a je nyní trvale invalidní) byla označena za viníka nehody, 

protože jela jako poslední a nemá tudíž nárok na žádné odškodnění. 

V těžké životní situaci pomůže Hance jakákoli částka, kterou jí věnujete.  
 


