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Vážení a milí přátelé, 

jmenuji se Marek Hylský, nar. 29.9.1994, s trvalým bydlištěm Šonov 190, 544 08 Provodov – 

Šonov. 

Po narození jsem prodělal mozkovou obrnu a v této souvislosti jsem od dětství držitelem 

průkazu ZTP/P. I přes tento handicap se snažím žít plnohodnotný život. Maturitou jsem 

ukončil studium na Obchodní akademii Olgy Havlové v Janských Lázních a od 1.října 2020 

jsem nastoupil do práce v chráněné dílně LEMACMARKETING v Hradci Králové, kde pracuji na 

částečný úvazek. Část příjmů pro moje živobytí mám ještě z přiznaného částečného 

invalidního důchodu, přesto jsou v součtu moje příjmy výrazně omezené ve srovnání se 

zdravými lidmi. 

Od dětství jsem vzhledem k mé omezené pohyblivosti využíval různé tříkolky, které mi 

nahrazovaly běžnou pohyblivost. Tam, kam si jiní dojdou, dojel jsem si na „tříkolce“. 

Současně mi pomáhaly udržovat si tělesnou kondici a tolik potřebný zdravý pohyb. 

To mě přivedlo i k tomu, že jsem se stal členem TJ Léčebna Košumberk. Tato tělovýchovná 

jednota se zabývá sportem handicapovaných sportovců a já jsem tady našel nejen spoustu 

přátel, ale také jsem se dostal k vysněnému závodění na tricyklech. Mým snem je můj vlastní, 

na míru postavený tricykl, na kterém by se daly absolvovat závody, podávat podobně 

obdivuhodné výkony jako moji přátelé z oddílu, ale hlavně zažívat tu báječnou radost 

z pohybu. 

Bohužel takový tricykl, který stojí 60 000,- Kč, je pro mne, vzhledem k mým příjmům, zcela 

nedostupný. Část peněz mi již poskytla Nadace Charty 77, a to ve výši 30 000,- Kč. Stále mi 

30 000,- Kč schází a i tato částka je pro mne mnoho peněz. 

Tricykl mi pomůže nejen splnit sen o závodění na „kolech“, ale zároveň mě dostane mezi lidi, 

umožní mi sociální kontakty a já budu opět o něco „normálněji“ žít. 

Velice si vážím Vaší činnosti a pokud Vás můj příběh osloví, budu převelice šťasten. 

Marek Hylský 

 


