
Ahoj, jmenuji se Honzík Chmelík a chtěl bych Vám o sobě něco říci. 
Narodil jsem se 10.8.2010 a bydlím v Novosedlech. Bohužel jsem měl krušný vstup do života, hned 3. 
den po narození mě museli operovat pro neprůchodnost tenkého střeva - to jsem sice zvládnul, ale v 
10. měsících u mě propukla epilepsie a zjistili mi i těžkou oční vadu. Později mi ještě páni doktoři ke 
vší té smůle diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu. I když neustále absolvuji speciální vyšetření a 
různé léčebné metody, jezdím opakovaně do lázní a neustále cvičím, tak dělám jen malé pokroky. V 
roce 2013 jsem prodělal oční operaci a začínám ten svět už více vnímat. Jinak ale mohu jen ležet a 
sedět ve speciální židličce.Od září 2016 navštěvuji Speciální základní školu v Mikulově. Mám tam 
spoustu kamarádů, hodné paní učitelky a svoji asistentku. Každý den se na ně moc těším. Od května 
2017 absolvovuji pravidelně ambulantní intenzivní rehabilitace v Brně, je to hodně náročné, ale 
zvládám to nade vše očekávání – prostě na jedničku. Tento způsob rehabilitace se však musí 
několikrát do roka opakovat, aby to bylo účinné. 
Chci se naučit sedět, chodit a mluvit, k tomu však potřebuji spoustu speciálních zdravotních pomůcek 
a léčebných pobytů, které mají nemalé pořizovací náklady. 
Jelikož pojišťovna hradí jen symbolickou část nebo také často vůbec nic, tak bych touto cestou 
chtěl Vás všechny požádat o pomoc, třeba ve sběru hliníku a barevných kovů . Výtěžek z prodeje 
těchto kovů a hliníku využívám k nákupu potřebných speciálních zdravotních pomůcek a na intenzivní 
neurorehabilitace, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Tyto výtěžky jsou ukládány 
na transparentní účet vedený u Fio banky – č.ú. 2000388892/2010. Protože je účet transparentní, je 
vidět, na co jsme finance použily. 
I když je to zřejmě běh na trati bez konce, tak to nevzdávám a věřím, že každý kousek 
kovu, bude mým maličkým krokem vpřed. 
  
Moc a moc všem děkuji za pomoc, a ačkoliv neumím mluvit, tak úsměvy rozdávám na počkání. 
  
Honzík s rodinou 
 

 
 
 
 

  

 

  


