Dobrý den všem,
Jmenuji se Kryštof a na jaře mi bylo 5 let.
Od září je ze mě předškolák. Chodím do běžné mateřské školy s asistentem Tiborem. Když
je potřeba, pomůže mi se sebeobsluhou a pohybem (dostat se do vozíku a zpět, vyřešit
záchod, obléci se, poponést či něco podat …). Někdy o školku přijdu, protože chodím na
rehabilitace a k doktorům.
Narodil jsem se totiž dřív kvůli interním problémům, které mě doteď různě zlobí, ještě se
k nim přidala dětská mozková obrna (nemohu chodit). Vždy třikrát denně cvičíme
s maminkou „vojtovku“ a další cvičení. Teď mě to pěkně štve, ale pomáhá to. Doma se
posunuji po čtyřech, venku jezdím za kamarády a za starší sestřičkou na vozíku. Mám ho už
3 roky a vyrostl jsem z něho.
Nyní sháníme s rodiči opět peníze na vozíček
Bravo Racer od firmy Otto Bock – parádně se mi
na něm jezdí, protože je lehký, ale pevný a
hlavně se na něm jen tak nepřeklopím. To
potřebuji, jezdím totiž rád a vozík nešetřím.
Dokud mě rodiče uvezou, jezdí se mnou i po
výletech v terénu
nebo občas objedu se
sestřičkou závody v orientačním běhu, to je
zábava.
Baví mě stavět domy z lega, se sestřičkou rád
tančím a zpívám, rád si prohlížím knížky a
poslouchám
rádio
Junior
s Ušounem
Rušounem. Rodiče říkají, že jsem také pěkně
upovídaný. Prostě je se mnou veselo.
Moc Vám všem děkuji za jakékoliv peníze na
vozíček a příslušenství k němu. Doma mi nyní
dělají bezbariérovou koupelnu a malou
místnůstku na cvičení, abych cvičením nerušil
v našem společném pokojíčku sestřičku, když
třeba píše úkoly do školy. Každá koruna se tedy
hodí. Nový vozík Bravo Racer vylepšený o
speciální podsedák a „záda“, abych co nejlépe
seděl a nezhoršoval si své už dost
komplikované kyčle, stojí asi 90.000 Kč.
Moc si vážím Vaší ochoty mi pomoci.
S pozdravem
Kryštof

