
Hynek dělá velké pokroky, ale
potřebuje k tomu pomoc okolí
Po pádu dvou a půlletého synka do bazénu se rodině ze Slaného převrátil život na ruby

KATEŘINA HUSÁROVÁ

Slaný – Událost, která se stala
v Pozdni 4. července odpoled-
ne, nadobro převrátila život
rodiny Skůrových ze Slaného.

Rodiče dvou a půlletého
Hynka trávili odpoledne s pří-
buznými a přáteli na zahradě
rodinného domu ve vesnici
nedaleko Slaného. Dospělí se-
děli a povídali si, děti hopsaly
na trampolíně. Den jako kaž-
dý jiný provázený štěbetáním
a smíchem. Ten ale bohužel
netrval dlouho.

„Hynek šel skákat s ostat-

ními dětmi na trampolínu,
která byla zamčená. Protože
byl šikovný, dokázal ji sám
otevřít a i s ostatními dětmi z
ní odešel. Když jsme se jich
ptali kam, řekly, že si Hynďa
šel hrát do baráku. Mně bylo
ale divné, proč kolem nás ne-
prošel. Zvedli jsme se a šli za
ním. V domě nebyl. Protože na
té zahradě mají bazén a Hy-
nek ho z domova neznal, bylo
mi jasné, že bude tam, “ po-
psala událost maminka Mi-
roslava Skůrová.

Její obavy se bohužel v mo-
mentě naplnily. Zvídavý chla-
peček doplatil na to, že vodní
plochu kryla polyethylenová
plachta. Ta váhu dítěte neu-
držela, Hynek spadl na dno ba-
zénu a pokrývka se za ním za-
vřela.

Jak dlouho hošík pod vodou
byl, nikdo přesně neví. Minu-
tu či půl. Stěží odhadnout. Vy-
děšení dospělí bezvládné tě-
líčko vylovili, ale chlapec se
neprobíral. Následoval trans-
port vrtulníkem do motolské
nemocnice. Zde byl Hynek
umístěn na oddělení ARO.
První nepatrný oční kontakt
zaznamenali rodiče až po dvou
měsících. Ovšem nic víc.

Neskutečně dlouhé čekání,
obviňování sebe i okolí a hle-
dání odpovědi na otázku, proč
se to muselo stát. Po nekoneč-
ných týdnech vyčkávání na
změnu přichází první odpo-
vědi a naděje. Hynek má vel-
kou šanci na návrat do nor-
málního života, a to až 80 pro-
centní.

„Po převozu z Motola byl
syn umístěn do kladenské ne-
mocnice, aby mohl denně trá-
vit čas v hyperbarické komo-
ře, kde je až čtyřiadvacetipro-
centní násobek kyslíku, než
běžně v atmosféře. Jak nám
řekli lékaři, jeho mozek se stá-
le ještě probírá. Díky tomu, že

se jedná o malé dítě, kterému
se mozek vyvíjí, je obrovská
šance na návrat k normálu,“
řekla maminka.

Protože malý Hyneček uměl
chodit i mluvit, jeho mozek je
zapotřebí rozcvičit, aby se tělo
rozpomnělo na to, co už jed-
nou umělo. Je to podobné asi
jako u lidí po cévní mozkové
příhodě, kteří se učí znovu
chodit a mluvit. Jelikož lidský
mozek je velmi neuroplastic-
ký – dokáže měnit svoji struk-
turu a přeskupovat funkce,
schopnost obnovení původ-
ních dovedností a učení je u
malého dítěte obrovská a to v
krátké době dokáže dělat vel-
ké pokroky.

Kromě přetlakové komory a
pobytu v lázních se rodiče
Hynka upínají nyní ještě i k
rehabilitačnímu pobytu v lá-
zeňském středisku Sanatoria
Klimkovice. Jeden pobyt zde

stojí 50 až 90 tisíc korun. Re-
habilitaci je však nutné něko-
likrát zopakovat.

Pro rodinu, která má ještě i
o dva roky starší dceru Nelin-
ku, je nastalá životní změna
velmi těžká. Jen pořízení ko-
čárku pro handicapované dítě
přijde rovněž na devadesát ti-
síc. Ten má rodina zatím pro-
najatý.

„Na první rehabilitaci v
Klimkovicích se poskládali
naši kamarádi, známí a spon-
zor. Nějaká místa se uvolnila,
takslíbili,ženásvezmouhned.
Bohužel se nestalo a musíme
čekat až do ledna,“ říká smut-
ně maminka. Jelikož je zaří-
zení jediné v republice, nápor
pacientů je tam velký.

Hynek hraje o čas a každý
den bez cvičení je pro něj ztra-
cený. „Rehabilitujeme, jak jen
to je možné, od léta jsme po ne-
mocnicích. Byli jsme i v Ján-

ských Lázních. Doma jsem se
zastavila od té doby jen dva-
krát. Hynek je teď jako mi-
minko. Musí se vše učit od za-
čátku. Leží, krmím ho jako ne-
mluvně, dokonce ani sám ne-
udrží hlavu. Už nás ale začíná
poznávat, a když ho fotíme,
směje se. Fotí se hrozně rád,“
říká maminka Miroslava.

Sice zatím neví, jak bude
denně vynášet třináctikilové-
ho syna do čtvrtého poschodí
bez výtahu, stejně jako, kde
sežnou peníze na speciální ko-
čárek a další rehabilitaci, ale
všichni věří, že se vše v dobré
obrátí.

Aby rehabilitace v Klimko-
vicích byla účinná a chlape-
ček se vrátil plně do života v co
největší míře bez trvalých ná-
sledků, je zapotřebí pobyt v lá-
zeňském středisku opakovat.

Do spolupráce o uzdravení
Hynka se zapojuje i Kladen-
ský deník, podobně jako v pří-
padě tříleté onkologicky ne-
mocné Valerie Novotné z Pod-
lešína. Tu už řadu měsíců De-
ník a veřejnost podporují sbě-
rem plastových víček a posí-
láním finančních darů na
konto.

Kdokoli chce přispět k
uzdravení Hynka, má mož-
nost věnovat jakoukoli fi-
nanční částku na transpa-
rentní konto pořízené pro úče-
ly chlapcovy léčby.

HYNEKSE začal probírat až po dvouměsících v nemocnici.

HYNEKSMAMINKOU. Přestože na snímku vypadá jako zdravý veselý
chlapeček, je tříletý Hynekmentálně na úrovnimiminka. Vše semusí
učit od začátku. Neumí sedět, držet hlavu, sám jíst, animluvit. Sma-
minkou tráví veškerý čas v nemocnicích a lázních. Foto: archiv rodiny

Deník pomáhá

Konto pro Hynka
Transparentní účet č. 107-
8890530287/0100

VERTIKALIZÁTORHynkovi na-
pomáhá k tomu, aby semohl
postavit.

„Hynek je jako miminko.
Učí se vše od začátku.
Leží, krmím ho jako
nemluvně, dokonce ani
sám neudrží hlavu.“
Miroslava Skůrová, maminka Hynka

SLOUPEK KATEŘINY HUSÁROVÉ

Narozen

4. července

Hynek Skůra ze Slaného se poprvé narodil 18. října 2011.
V ten den slaví můj syn svátek a shodou okolností miminko po
narození fotil pro pravidelné sobotní vydání Kladenského dení-
ku.

Aniž by to někdo předem tušil, máme Hynka v novinách zase.
Tentokrát proto, že se narodil podruhé, a to 4. července letošní-
ho roku, poté co byl bezvládný nalezen na dně bazénu. K životu
ho přivedli až záchranáři.

Příměr je to možná nevhodný, ale nabízí se. Spatřuji
v něm totiž jistou podobnost s americkým filmem z roku 1989
vyprávějícím o Ronu Kovicovi, veteránu z války z Vietnamu.
S titulem Narozen 4. července hlavní roli ve snímku sehrál Tom
Cruise. Slavný film pojednává o mladíkovi, který se z nadšené-
ho vlastence změnil na zapáleného bojovníka proti válce, poté
co ve Vietnamu prošel peklem a v důsledku úrazu ochrnul. Ná-
vrat do normálního života pro něj není snadný. Ron se musí
naučit žít se svým ochrnutím, znovu si zvykat na rodné město,
rodinu a přátele, což vůbec není jednoduché.

Paralela je zde zřejmá. Ačkoli se malý Hynek do žádné války
nevydal, od 4. července svádí boj o přežití a kvalitnější život.
Osobně věřím, že zvítězí. Podobně jako filmovému Ronovi se
Hynkovi zbortil svět v jedné vteřině a musí se s tím naučit žít,
stejně jako jeho blízcí.

Držme proto hošíkovi palce. Podobně jako Ron byl před udá-
lostí talentovaný, krásný, nadějný a plný síly. Přesto všichni
stále věří, že se současnost v dobré obrátí.

Zda bude mít Hynkův životní příběh dobré pokračování, zá-
leží na něm samotném, jeho nejbližších i nás, kteří ho můžeme
svojí, třeba jen malou, finanční pomocí posunout o velký kus
dopředu.

Přesto, že se už našli i tací, kteří rodiče po nehodě odsoudili
za to, že chlapce dostatečně nestřežili, jen rozumný člověk uzná,
že uhlídat energického dvou a půlletého klučinu, který je chvíli
tady a chvíli zase tam, je velmi náročné, zvláště, když nemáte
jen jedno dítě.

Jakékoli odsudky, nejsou podle mě namístě. Rodiče si i tak
musí svůj pohár hořkosti vypít až do dna. V této chvíli je důle-
žitější, aby se Hynkovi dostalo maximální péče a mohl si jednou
zase hrát se zdravými dětmi. Pokud napomůže léčba v Klimko-
vicích a peněžní podpora od dárců, bude to ta nejlepší zpráva.

Společnost patriotů Slaného pořádá
taneční zábavu v restauraci na zimáku
Slaný – Společnost patriotů Slaného pořádá v pátek večer ta-
neční zábavu s názvem Martinská husa. Společenské setkání za
doprovodu kapel Dřeváci a Salty Ukulele Orchestra se koná ve
Staročeské restauraci Zimák od 19 hodin. Kromě tance čeká na
příchozí bohatá tombola. Jednou z cen je i pěkná vykrmená
husa. Každá pátá tombolenka vyhrává. (hus)
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ZÁRUKA 30 LET
8 m, 200 mm, za 13 450 Kč vč. DPH

8 m, 160 mm, za 12 980 Kč vč. DPH

Certifi kovaný KOMÍN
Kompletní sestava k dodání do 3 dnů
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Lehký, levný, kvalitníLehký, levný, kvalitní

    Izolace z minerální vaty

Doprava ZDARMA

Tel.: 734 104 501 

                                                www.primako.cz


