
I víno může pomáhat… 
 

Proč jsme se rozhodli Sabince pomoci – příběh k vínu. 

 

V únoru a březnu běháte pro Sabinku, Tak abyste věděli, kdo to je, 

tak tady je ten příběh: 

Vinařství Ludwig není velká firma, která by mohla významnou 

částkou přispívat na velké charitativní projekty. Proto jsme si 

vybrali jednu osobu, které chceme umožnit zlepšit život. Chceme jí 

znát osobně a chceme přispět na konkrétní věc.  

V Němčičkách v srdci Modrých Hor bydlí Martin a Petra Grófovi s 

čtrnáctiletou Viktorkou a desetiletou Sabinkou. A právě té jsme se 

rozhodli pomoci.  

Tak vzniklo v roce 2015 víno Sabinka, kdy z každé prodané láhve 

přispějeme 10 Kč na Sabinčin účet. 

Sabinka se narodila 24. 12. 2009 jako nejkrásnější dárek pod 

stromeček. Zhruba po půl roce si maminka u Sabinky začala 

všímat zvláštního koulení oček a tak se rozjela série vyšetření. Poté 

byla Sabince diagnostikována dětská mozková obrna, porucha 

psychomotorického vývoje, epilepsie a hypotonie. V současné 

době je Sabince skoro 11 let. Její vývoj ale pokračuje jen velmi 

pomalu. Opoždění je o více než dvě třetiny věku. Sama se nenají, 

neobleče, nerozvíjí se u ní řeč. Sama nechodí – přemisťuje se po 

čtyřech, v chodítku nebo s oporou za obě ruce. V prostoru sama 

nestojí. 

Pro zlepšení Sabinčina zdravotního stavu je nutná péče 

neurologická, logopedická a zejména rehabilitace. Petra 

rehabilituje se Sabčou dvakrát denně doma, jednou za rok jezdí do 

léčebny pohybových poruch v Boskovicích. Pobyt v soukromém sanatoriu s intenzivní péčí a novým 

způsobem rehabilitace (v opěrném skafandru) pomáhá rozvinout funkčnost pohybového systému, vede 

k stabilizaci fyzické kondice, posílí psychický stav a opožděný vývoj. Dále pomocí intenzivní 

logopedické péče je rozvíjena řeč. Současná finanční situace nedovoluje částku cca 80 tisíc na pobyt 

zaplatit a pojišťovna na tyto účinné pobyty ani nepřispívá. 

Postupem času se ze Sabinky stalo naše sluníčko, vždy usměvavá, dobře naladěná s otevřenou náručí 

k tulení.  

 

Díky vínu Sabinka, ale především díky mnoha našim partnerům, se povedlo postupně nashromáždit 

tolik peněz, že Sabinka může do lázní jezdit alespoň 2x ročně a dělá velké pokroky. Velký dík patří i 

Evropskému řádu rytířů vína, jehož členové v aukci archivních vín vybrali více než 130 000,- Kč. 

 

Moc děkujeme Vám všem, kteří poběžíte a každým kilometrem přispějete 2 Kč na její účet. Přispět 

může i kdokoliv z Vás, vedení klubu má spojení na maminku Petru. 

 

Ludvík Šlancar, Vinařství Ludwig 

 

 


