
vůj nejnovější obraz věnoval pelhři-
movskému Muzeu rekordů a kurio-

zit a Agentura Dobrý den Pelhřimov mu 
udělila certifi kát, potvrzující jeho unikátní 
dílo jako rekordní. Práce Tomáše Rybičky 
je zaznamenána v kapitole Handicapo-
vaní hrdinové České knihy rekordů. Jeho 
aktivity podporuje také charitativní akce 
Knofl íkiáda, pořádaná paní Krasavou 
Šerkopovou. 

Tomáš Rybička už osmnáct let žije 
v sociálním zařízení pro zdravotně posti-
žené – v Domově pod hradem Žampach 
poblíž Žamberka na Pardubicku. Každý 
víkend jezdí na návštěvu domů k rodi-
čům. Občas vyrazí i někam „za prací“ 
a na setkání s ním každý rád vzpomíná.  

V nedávné době se podařilo na-
shromáždit fi nanční prostředky na nový, 
speciálně upravený vozík, který Tomáš 
už nutně potřeboval. Možná byste také 
i vy rádi podpořili člověka, který se ne-
vzdal a navzdory velkým zdravotním 
problémům naplňuje smysluplně svůj ži-
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vot. V tom případě se informujte u jeho 
vychovatelky Bc. Marty Majvaldové, 
DiS, (tel. 465 635 214) nebo u pracov-
nice spravující sponzorské dary Zuzany 
Tátošové (tel. 465 635 152). Pokud se 

chcete o nesmírně zajímavém a v mnoha 
směrech mimořádném a krásném domo-
vě dovědět víc, najdete ho na adrese 
www.uspza.cz.

ANTONÍN FISCHER

    TOMÁŠ RYBIČKA 
SE SVOJÍ VYCHOVA-
TELKOU BC. MARTOU 
MAJVALDOVOU, DIS

    TAKTO VYPADÁ 
V TOMÁŠOVĚ 
POJETÍ PELHŘIMOVSKÉ 
MUZEUM REKORDŮ 
A KURIOZIT

     VĚŘILI BYSTE, 
ŽE JDE O DÍLO 
VYTVOŘENÉ POMOCÍ 
ŠTĚTCE UPEVNĚNÉHO 
NA ČELE?

MALÍŘ Z KNIHY REKORDŮ
Šestadvacetiletý Tomáš Rybička z Vysokého Mýta je světově zcela ojedinělým ma-
lířem. Kvůli ochrnutí končetin i úst tvoří svá díla štětcem upevněným na čele! Svému 
koníčku se věnuje jedenáct let a za tu dobu namaloval téměř 200 obrazů. 
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