
Speciální kočárek pro Martínkovo 

objevování světa  

 

 

Patron příběhu  

Václava Valešová - Pracovnice ve školství 

Martínkovi pomáhám ve školce jako asistentka. Je to moc hodný chlapec a mezi dětmi velmi 

oblíbený. Martínek má kombinované postižení a ke všem činnostem potřebuje pomoc druhých. 

Jelikož nechodí ani sám nesedí, vyjet na procházku do terénu je tedy celkem náročné. Aby mohl 

sdílet běžné radosti se svými sourozenci, potřebuje být více mobilní. Speciální kočárek by mu 

moc pomohl. 

Když přicházel Martínek na svět, chybělo mu tolik potřebné štěstí. Teď by potřeboval trochu 

štěstí a hlavně pomoci při koupi kočárku. 

 



Martínek by mohl se speciálním kočárkem na procházky a vyjížďky na kole 

společně s celou rodinou  

Žijeme s manželem a našimi třemi dětmi v malém městečku. Martínek má starší sestřičku 

Simonku a mladšího brášku Danečka. Do naší rodiny patří také pejsek Brixie a kočička 

Orionka. Tatínek pracuje jako policista a já jsem v tomto školním roce zaměstnaná jako 

asistentka pedagoga ve zdejší škole. Péče o Martínka je ale náročná, takže od podzimu už bude 

chodit do práce zase pouze tatínek. 

Martínek se narodil předčasně ve 33. týdnu. Díky složité kolem porodní anamnéze došlo 

u Martínka k poškození mozku. Diagnóza: dětská mozková obrna, kvadruparéza s levostrannou 

převahou (postižené jsou všechny čtyři končetiny). V pěti letech se k tomuto onemocnění 

přidala ještě epilepsie. Martínek sám nesedí, neleze ani nechodí. Kvůli spasticitě se nemůže 

pořádně pohybovat. Trpí těžkou mentální retardací a ve vývoji stagnuje. My to ale nevzdáváme. 

Jezdíme na rehabilitace, do lázní i na logopedii. Návštěvy lékařů jsou nezbytnou samozřejmostí. 

Martínek je trpělivý pacient, všechno snáší velmi dobře. Myslím, že díky své veselé povaze je 

oblíbený. 

Kolem našeho městečka máme pěknou krajinu, lesy a louky, okolní vesničky, některé 

propojené cyklostezkou. Rádi chodíme na procházky a díky pejskovi i musíme. Chtěli bychom 

Martínkovi pořídit pohodlný kočárek, který zvládne i naše výlety do přírody a bude možné ho 

připojit i k jízdnímu kolu, pokud bychom jeli na vyjížďku. Nejezdíme sice daleko, ale i tak 

máme problém. Martínek už se nevejde do sedačky na jízdní kolo. Musí tedy s někým zůstat 

doma. My bychom se ale těchto vycházek rádi účastnili jako celá rodina. 

Díky kočárku by Martínek mohl jezdit s námi na vyjížďky na kole, mohli bychom s kočárkem 

lépe běhat za bráškou a za pejskem. Já bych nebyla tak utahaná z procházek po lese a z výstupu 

na kopce v okolí. Martínek by se mohl více zapojit do běžného života a sourozenci by 

nepociťovali některá omezení. Jsou zvyklí brát na Martínka ohledy, ale také jsou to zdravé děti, 

které mají svoje potřeby. Srdečně děkujeme za pomoc. 

 

 


