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ÚÚÚvvvoooddd   
Nápad vést Ládíkovi deníček vznikl až při psaní knížečky 
Ládík život nevzdává, tedy v létě roku 2013. Našim cílem je 
zaznamenat v něm významné okamžiky v životě našeho 
chlapečka. Ukázat také, že se přes své postižení může 
zúčastnit takřka všech aktivit jako jeho zdraví vrstevníci. 
Budou v něm také zaznamenány pokroky, kterých v boji se 
svou nevyléčitelnou nemocí dosáhl. Snad, až bude větší a 
bude si deníček prohlížet, posílí ho to v odhodlání 
pokračovat v boji s dětskou mozkovou obrnou.  

 

To by si moc přáli jeho rodiče. 

 

V Kladně, listopad 2013 
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333000...   čččeeerrrvvveeennnccceee   222000111333   
Dnes jsem byl v nemocnici ve Slaném na 
operaci. Pan doktor Čuba mi vyndal mandličku 
z nosu.  Nějaká ta slza při tom ukápla, ale asi to 
nebylo tak hrozné, protože jsem od pana 
doktora dostal diplom za statečnost. Rodičové 
nedostali nic, asi proto, že od rána byli celí 
nějací zelení. 

Pan doktor Čuba to umí nejen s mandličkami, 
ale i s dětmi. Proto mu patří naše poděkování.  
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888...   sssrrrpppnnnaaa   
Tak už je to tady. Z Janských lázní nám sdělili, 
že nástup máme už za čtrnáct dní - 23. srpna.  

Sláva!!! Školka se odkládá – ale jen o měsíc. Já 
vím, že školka je důležitá pro moji socializaci, 
ale já se stejně nejraději socializuji doma 
s maminkou, tátou a pejskem Péťou. 

Janské lázně jsou ovšem prima. Loni se nám 
tam moc líbilo.  
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111...   zzzááářřřííí   
Už jsme týden v lázních a už tu mám také 
kamarádku - Natálku. Je tu jako já s maminkou. 
Potkáváme se na procedurách a když máme 
volno, vozí nás maminky z kopce do kopce po 
Janských lázních a okolí.  
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V neděli za námi byl tatínek s pejskem Péťou, 
tak jsme si udělali trochu větší výlet – do 
Náchoda.  
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111222...   zzzááářřřííí   
Tentokrát za námi do lázní přijel i strejda a tak 
jsme si udělali výlet do Polska. 

V pozadí kostel Wang v městě Karpacz 
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A tady jsme si hráli na obry - v Parku miniatur 
Dolního Slezska v Kowarech.  

 

 

 

Tak jsem byl poprvé v cizině. I když teda strejda 
Richard říká, že Polsko žádná cizina pro nás 
není. 
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555...   řřříííjjjnnnaaa   
Knížky Karla Maye, říkají rodiče, na mne teprve 
čekají. Ale na výstavu Po stopách Karla Maye 
jsme se v Náprstkově muzeu byli podívat již 
dnes. Výstava se nám líbila.  

Tak nashledanou, Karle, Oldové a Vinnetou, až 
se naučím číst.  
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111444...   řřříííjjjnnnaaa   
Dnes jsem byl poprvé ve školce. Že by se mi 
nějak moc chtělo od mámy, táty a psa Péti, to se 
teda  říci  nedá. Tatínek mi pro tuto pro mne prý 
významnou příležitost složil tuhle krátkou 
agitační básničku: 

 

 

 

Už se těším do školky,     
na kluky a na holky.            
Čekají tam úči, hračky, 
nepůjdu tam přece plačky.                   
Budem kreslit, modelovat,                 
učit se, jak má se chovat. 
Slupnem sváču náramnou  
a pak zas zpátky za 
mámou. 

  

Děkuji mu tímto za snahu, ale moje nadšení 
k prvnímu kroku do světa bez mámy moc 
nezvýšila. 
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Zatím ale dobrý. Je nás tu ve skupině Krtečků 
třináct  kluků a holek.  Paní učitelky a sestřičky 
jsou móóc hodné.  Školka je vybavená zařízením 
pro naší rehabilitaci, abychom později mohli 
chodit do školy spolu se zdravými dětmi. A to 
bychom my, Krtečkové, moc rádi. 
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222555...   řřříííjjjnnnaaa   
Král Karel IV byl jak známo vážený, mocný, 
statečný a moudrý panovník. Tím vším se dost 
liší od těch našich současných a snad právě 
proto na něj rádi a s pýchou vzpomínáme. Asi 
také proto mu uspořádali v obchodním centru 
Šestka v Praze Ruzyni pěknou výstavu, na které 
jsme samozřejmě nesměli chybět. 

A tady jsem s panem králem a císařem 
vyfocenej.  
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333111...   řřříííjjjnnnaaa   
Školička - zatím fakt moc dobrý. Tento týden 
jsem do školky chodil již každý den a bývám 
tam stále déle a déle a zapojuji se již také do 
hraní s ostatními dětmi i když se většinou zdají 
být větší a pohyblivější. Ty naše tety si umí 
vymýšlet takové věci, že se mi kolikrát ani 
nechce domů. 

Dnes jsme byli se školičkou na hipoterapii. 
Vůbec jsem se do sedla Marfíka nebál. A proč 
taky, vždyť mi v něm přidržovala šikovná 
jezdkyně a terapeutka v jedné osobě a koník šel 
pěkně rozvážně, protože ví, že hipoterapie 
nejsou žádné dostihy.  

Takže se na tu příští koníkoterapii budu 
opravdu moc těšit. 
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333000...   llliiissstttooopppaaaddduuu   
Dlouho jsme si do deníčku nic nenapsali. To 
není tím, že by se snad nic nedělo, naopak, 
užíval jsem si dny ve školce s kamarády Krtečky, 
a našimi hodnými tetami a tam se něco děje 
pořád.  

Připravujeme se na představení Čertíci se těší na 
Vánoce, které si ve Zvonku při vánoční besídce 
sami zahrajeme. Rodičové mi vyrobili kostým 
s čertovským ocasem. Když ten ocásek šili, kleli 
při tom jako velcí čerti, ale nakonec se jim 
docela povedl.  

Pro letošek nám skončila Hipoterapie, byla by 
nám teď už při ní zima, necháme koníky 
odpočinout a budeme se s nimi těšit na jaře na 
shledanou. 

Dnes jsme se v autosalónu Nevecom v Kladně 
zúčastnili adventního odpoledne. Mně se tam 
nejvíc líbil veliký Yeti. Tak jsem se s ním nechal 
vyfotit. 
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555...   ppprrrooosssiiinnnccceee   
Ve školičce jsme dnes měli pravou                       
a nefalšovanou mikulášskou nadílku. Dostavili 
se komplet; čert, anděl i sv. Mikuláš. Moc jsme 
si to všichni užili. A protože jsme tu samé hodné 
děti, dostali jsme všichni pěknou nadílku. 

Děkujeme čerte, anděli, Mikuláši, děkujeme 
školičko! 
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Ve školičce jsme se také nechali fotografovat od 
profesionálního fotografa. 

Jak to dopadlo, může čtenář posoudit sám. 

Důvěrně Vám ale mohu prozradit, že mi teď 
všichni říkají „ty modele“ 
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111777...   ppprrrooosssiiinnnccceee   
Dnes byl velký den. My, Krtečkové ze školky od 
Zvonku jsme ukázali, jak jsme se připravili na 
vánoční besídku. Předvedli jsme představení 
Čertíci se těší na Vánoce. Aplaus byl mohutný a 
to někteří rodičové přes slzičky v očích viděli 
dost rozmazaně. Dík patří paní učitelce a 
sestřičkám a celé školičce od pana školníka po 
paní ředitelku. Škoda jen, že někteří Krtečkové 
na poslední chvíli omarodili a nemohli se dnešní 
premiéry zúčastnit.  

Předali jsme rodičům dárky, které jsme sami 
vyrobili a pak si mohli rodičové a ostatní 
pozvaní prohlédnout naší školičku. Viděli,  kde 
si hrajeme, jíme, mordujeme ty naše výrobky  a 
kde spíme.  

Mohli jsme si také s maminkou a tatínkem 
vyrobit lampičku.  Suroviny i barvičky byly 
připravené, tak jsme se do toho s mámou pustili, 
jen barva stříkala.  

Zkrátka, pěkný den. 
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Rodiče také mohli vidět jak trénuji na zařízení 
pro vertikalizaci. 

Je fakt, že z téhle vertikální pozice je pohled na 
svět docela jiný. 

 

 

 

Ta noha vlevo patří paní doktorce Haškové. 
Díky ní si nový pohled na svět mohu užívat. 
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VVVááánnnoooccceee      
Vánoce byly prima. To bylo nějakých návštěv 
dárků a hlavně – byli jsme s mámou a tátou pár 
dní všichni pohromadě. Co se mne týče, mohly 
by být Vánoce každý den, nevím ale, jestli by 
s tím souhlasili kapři nebo jedličky a smrčky 
v lese a tak to asi necháme při starém. Jen 
bychom k sobě mohli být hodní a pozorní, jako 
je zvykem na Vánoce, po celý rok.  

Proti tomu nikdo nic mít nemůže. 

 

 


