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Syn profesora Karla Martiníka z hradeckého institutu zdraví předal fotbalovému Fan Clubu
Slovanu Broumov poukaz ve výši 60 tisíc korun na preventivní vyšetření a monitoring srdce a
plic, který provede u všech hráčů Slovanu Broumov.
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Profesor MUDr. Martiník DrSc vyšetří zhruba 120 aktivních hráčů a to od přípravky až po A tým.
Vyšetření budou probíhat celé léto na trénincích vždy po dohodě s trenéry jednotlivých týmů.
"Pokud budou u některých hráčů indikována jistá rizika, profesor Martiník u těchto jedinců
provede detailnější rozbor jejich zdravotního stavu a doporučí vhodnou léčbu. První setkání
s profesorem Martinkem mají za sebou hráči A týmu, kteří se zúčastnili jeho vstupní přednášky,
kde jim bylo vysvětleno jaké vyšetření podstoupí," upřesnila Vlaďka Hajnová, moderátorka
fotbalových utkání.

Broumovský fotbalový Fan Club zároveň zahájil spolupráci s Nadačním fondem manželů
Foukalových, jehož cílem je boj za prevenci a odhalení srdečních vad. Fond založili rodiče
fotbalisty Martina Foukala ze Zbrojovky Brno poté, co jejich syn náhle zemřel ve spánku. V
dubnu tohoto roku mu selhalo srdce. Manželé Bedřich Foukal a Vladimíra Foukalová zřídili fond
za účelem prohloubení preventivní zdravotní péče o sportující mládež, zejména pak v oblasti
preventivních kampaní v tělovýchovných oddílech a sportovních klubech. Fond chce
podporovat financování preventivních zdravotních prohlídek mladých sportovců.

Fan Club Slovanu Broumov paní Foukalové nabídl pomoc se zajištěním veřejné sbírky a vybídl
ke spolupráci několik Fanklubů po celé České republice. Ta bude stvrzena 28. září, kdy na
turnaj o Pohár hejtmana Královehradeckého kraje, pořádaného broumovským Fan Clubem,
přijedou zástupci fanklubů a společně se zapojí do podpory nadačního fondu Martina Foukala.
Na stadionech po celé republice budou umístěny kasičky, do kterých mohou přispívat jak
fotbaloví fanoušci tak hráči. Vybrané peníze budou postupně předávány nadačnímu fondu.
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