
1. Marek (18 let) měl nehodu na skůtru 10.8. 2015 v Českém ráji. 

Protijedoucí auto vyjelo do protisměru a smetlo jej ze silnice.  
Marek utrpěl četná zranění zejména na levé části těla, musela mu být odebrána slezina 

a amputována levá noha v bérci. Co se stalo, aniž by za to on sám mohl, to mu do konce života 
bude připomínat protéza, bez které se neobejde. I přes to, co si prožil, 

mluví Marek o tom, že by si chtěl pořídit motocykl. 

Částka, kterou nashromáždíme určitě na motocykl stačit nebude, 
ale možná by se za ní dala pořídit dobrá kombinéza, přilba a třeba i boty, 

zkrátka věci, které by začínající motorkář měl mít už ve chvíli, kdy kupuje motorku.   
 

2. Patrikovi (16 let) ze Zruče nad Sázavou, se stala nehoda 22.8. 2015 u obce Libež. 

Seděl v tu chvíli jako spolujezdec na tandemu motocyklu za svým strýcem, 
když je v zatáčce srazilo auto, které přejelo do protisměru. 

Patrikův strýc na místě podlehl těžkým zraněním, Patrika odvezli z vážným poraněním levé nohy 
a ruky do nemocnice. Zraněnou nohu se lékařům podařilo úspěšně odoperovat. 

Poranění ruky, při němž došlo k vytržení nervů z páteře, je mnohem vážnějšího charakteru.  
Také Patrik zůstal velkým fanouškem motocyklů. Dokonce je tu dnes mezi námi. 

Částka, kterou mu můžeme věnovat, by mohla být drobným příspěvkem 
třeba na čtyřkolku, kterou by si rád koupil, až si udělá řidičák.   

 

3. Tato nehoda se stala 23.8. 2014 v okrese Louny. 

Vina byla na straně motorkáře, který přecenil své schopnosti, v zatáčce dostal smyk a havaroval. 
Tragickou nehodu nepřežil nejen on, ale i jeho spolujezdkyně. Ani jednomu z nich již nepomůžeme, 

můžeme ale aspoň nepatrně pomoci jejich malé dcerce, která v ten den přišla o oba rodiče. 
Dnes třináctiletá Lenka z Teplic je v péči své babičky, která se jí snaží nahradit matku 

ale zároveň se vyrovnává i s tragickou smrtí své dcery při této dopravní nehodě.  
Jako důchodkyně a vdova musí nyní z důchodu nejen zvládnout zaplatit bydlení, 

ale postarat se i o veškeré potřeby své dospívající vnučky.   

Tento smutný příběh se v mnohém podobá dvěma, které jsme zveřejnili minulý rok. 
Peníze samozřejmě nezmění, co se stalo a rodiče malé Lence nevrátí,  

ale můžeme tak jí a její babičce aspoň nepatrně pomoci v těžké životní situaci. 
 


