
Děti přispěly a školrík s vozíkem může do patra
PRAI{A Nástup do šesté tŤídy zna-
mená pro děti ze školy v ulici Mezi
Školami v Praze ito, Že budou cho-
dit do učeben v pnrním patŤe. Ien-
že pro dvanáctiletého Martina Na-
wátila jsou schody nepŤekonatel-
nou bariérou. Je totiŽ částečně
ochrnuqf a pohybuje se na vozíku.
Problém vyrešili jeho spoluŽáci s

vedením školy a dďšími: sehnali
peníze a Martin teď mtiže postou-
pit na druh stupeĎ. Má pŤístroj
nazdolávání schodti.

Když bylo Martinovi 14 měsícri,
prodělď cérrní mozkovou pŤíhodu
a částečně ochrnul. Do té doby
zdravé dítě se tak muselo naučit
žít s handicapem a pŤekonávat pŤe-

kážky, kterych je život vozíčkáŤe
plny. Ato ivcestě zavzdé|ánim.

PŤed rokem se s otcem pŤestě-

hovď do Prahy a zaČa|o sloŽité Ne-
dání školy' kam by se Martin navo-
zíJrlu b ez problémti dostávď. větši -
na škol v Ptaze 13, kde bydlí, však
vznikala v době, kdy se bezbariéro-
vost zdďeka tolik nenosila.

Vypadalo to, že Mafiin bude mu.
set nastoupit do specializovaného
zaÍizeni pro postižené děti. TouŽil
však chodit do školy se zdraqfrni
dětmi jako pŤed pŤíjezdem do Pra-
hy.Ieho otec se ploto rozhoď oslo-
vit školu v sousedstvÍ, v ulici Mezi
Školami. A měl štěstí - vedení ško-
lyvzďo chlapcrivproblém jako vy-
zwr.

Pnrní rok vyŤešila škola elegant-
ně - pátou tŤídu, do které měl Mar-
tin zror.rna nastoupit, pŤesunula do
pÍízemi, Potíž nastďa letos. Učeb-
ny druhé|ro stupně jsou totiž v pat. Martin Navrátil. Foto: MF DNES

Ťe. Škola musela za rok najít Ťeše-

ní. Spolu se sdružením Pepper-
mint oslovila několik nadací i tam-
ní radnici a získďa penize na vy.
stavbu pojizdné plošiny. Neb vale
pomohli i Martinovi sp o|uŽácl Za.
čďi vyrábět upomínkové pŤedmě-
ty a prodávat je. Vydělali 40 tisíc ko-
run a pŤispěli na plošinu, která sto-
jí statisíce. Martin tak školu mriŽe
navštěvovat i nadále.

Včera spokojeny školak poprvé
,,ptojel.. plošinu, dfty které bude
moci ve čtwtek začít novf školní
rok na druhém stupni.

,,Děkuji všem i za Martina, Že

m Že absolvovat další qfuku. Dou-
fám, Ž;e projekt inspiruje dďší ško-
ly k pomoci dětem s motoric\fon
postižením,.. Ťekl Martin v otec.

Radka Římanoťá
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