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ROSTISLAV HÁNYŠ

ŠUMPERK | Dříve se Věra Formánko-
vá věnovala především trénování aerobi-
ku, skákání na trampolínách nebo posi-
lování ve fitness. Vychovala dokonce
i špičkové reprezentantky a šampionky
v aerobiku.

Nyní už ovšem sportu trochu „ubra-
la“. Vrátila se totiž k pedagogice. Zača-
la pracovat jako družinářka na Základní
škole Edvarda Beneše v Šumperku.

Letos ovšem dostala od vedení školy
nabídku, která se podle ní nedala odmít-
nout. V době školní výuky dělá asistent-
ku desetiletému žákovi Hynkovi, které-

ho ve třetí třídě připravila závažná ne-
moc očí o vidění. Má nyní jen zbytky
zraku.

„Když mi pan ředitel tuto práci nabí-
dl, vůbec jsem neváhala. Hynek je skvě-
lý kluk. Fascinuje mě, jak se snaží se
svým handicapem bojovat. Přitom pro
něho musí být hrozně těžké, že přišel
o zrak, protože ví, co znamená vidět,“
říká Formánková.

Ráno přivede Hynka do školy jeho
otec a tam si ho pak přebírá jeho druhá
učitelka Věra Formánková. Všechny
předměty nicméně Hynek absolvuje
v hodinách s ostatními žáky ve třídě.

Asistentka mu je k ruce jen jako jeho
pomocnice. „Píše třeba na speciálním
stroji diktát Braillovým písmem, ale
s dětmi je schopný napsat jenom polovi-
nu. Další část dopíšeme v kabinetu,“ po-
pisuje. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

JURIS REAL, spol. s r.o.

Tel.: 777 133 130

Společná realitní
a advokátní kancelář

ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,

exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.

www.vykupzahotove.cz

2 povolání má Věra Formánková:
je vedoucí sportu ve Středisku
volného času i vychovatelka.

Nevidomý Hynek Bartoš (na snímku v tmavých brýlích) se spolužáky ze své šumperské třídy. FOTO | ROSTISLAV HÁNYŠ

„Hynek je skvělý, snaží
se s nemocí bojovat“

Trenérka Věra Formánková ze Šumperka nemá
úspěchy jen na poli sportovním, ale také ve školství.
Radost jí dělá i žák, jemuž pomáhá jako asistentka.
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