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Vítek
v 5 letech diagnostikováno:

ADHD syndrom, expresivní 

vývojová dysfázie a dysartrie

- porucha s koncentrací

- opožděný vývoj řeči

LEHKÁ FORMA MOZEČKOVÉ OBRNY

- potíže s pohybovým aparátem,

- motorikou, rovnováhou

LEHKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE

poruchy řeči, spánku, pomalý

mentální vývoj = mentální 

věk je 2,5 roku



Stav březen 2018 – Vítek 5 let 10 měsíců

Špatně mluví, maximálně dvě slova po sobě. Prakticky nekomunikuje s okolím.

Problémy s motorikou a rovnováhou. Když se rozběhne,

po chvíli upadne. Nedokáže na chvíli stát na jedné noze. 

Žádné sporty spojené s rovnováhou není schopen dělat.

Velmi slabá imunita, často nemocný, chronická rýma.

Špatně spí, často se budí, velmi neklidné spaní, v noci se pomočuje.

Neudrží pozornost u činností ani televize, vždy jen chvilku.

Stavy úzkosti a vzteku.



Zkoušíme a zkoušíme

Různé přípravky, léky

Bylinky, přístroje

Pokud už něco zabere, tak jen trochu anebo jen na chvíli

Výsledky našeho snažení se blíží nule

V zásadě nic nepomáhá a beznaděj roste

----------------------------------------------------------------
V březnu 2018 jsme konečně našli řešení, které nás jednak posunulo významně 

kupředu a jednak stále, již více jak rok, posouvá o další krůčky dále.

Čistě přírodní a funguje na bázi obnovy buněčné membrány.



Děláme však i řadu dalších aktivit:

2x ročně návštěva Jánských Lázní na 4 týdny

pravidelná docházka do školky

1-2x týdně plavání

1x týdně ergoterapie

1x měsíčně fyzioterapie

1x za tři týdny logopedie



Již je schopen mluvit.

Použití krátkých souvětí.

Běhá bez pádu včetně 

překážkové dráhy.

V noci klidně spí a přestal se 

pomočovat.

Dokáže půl hodiny skládat 

puzzle, sám si hrát, sledovat 

televizi.

Pominuly stavy úzkosti 

a vzteku

Stav říjen 2018
Vítek 6 let a 5 měsíců



Listopad 2018
Vítek 6 let a 6 měsíců

Dle psychologického vyšetření 

by jeho mentální věk měl být 3,25,

ale dle výsledků je to 4,7.

Na stupnici mentální retardace se

posunul na stupnici z 61 na 64.

Zde se můžete podívat, 

jak zdolává vzdušnou 

stezku.

Zde, jak dokáže lyžovat.

https://youtu.be/zoT7Y9Zbigk
https://youtu.be/wGIZuVMU5QQ


Květen 2019
Vítek 7 let

Dle psychologického vyšetření 

by jeho mentální věk měl být 3,5,

ale dle výsledků je to 5,7.

Na stupnici mentální retardace se

posunul na stupnici se blíží k 68,

Některé hodnoty přes 70.

Zde, jak jede na kole.

Od září půjde do normální školy

s asistentem a individuálním plánem

(před rokem to nikoho ani nenapadlo)

Komunikuje sám od sebe bez 

vyzvání, dokáže používat celé věty, 

umí se podepsat, někdy mluví a 

mluví a nejde zastavit, logopedické 

zlepšení ve výslovnosti. Další 

zlepšení motorických dovedností.

https://youtu.be/kGvzq8diVco


Mluví, použije i dvě až tři krátká 

souvětí. Dobrá skladba vět.

Lyžuje, jezdí na koloběžce, jezdí 

na kole, uplave již 15 metů.

Chodí do školy, má asistenta        

a speciální plán, vše zvládá velmi 

rychle byť je pomalejší než ostatní 

děti. Čte slabiky a první slova, píše 

první čísla a písmena, základní 

počty plus a mínus do pěti.

Do školy se těší, úkoly doma plní.

Škola velká změna na 

soustřední, pozornost, ale 

zvládá to!

Video jak dělá domácí úkol, jak lyžuje

Stav únor 2020
Vítek 7 let a 8 měsíců

https://youtu.be/6_5KyC5tTV4
https://youtu.be/49hb5MGuAl8




Inspiroval vás Vítek?
Rádi byste měli více podrobností nebo detailů, 

co je za vším a jak to může pomoci i Vám?

Kontakt na otce dítěte:

tomas.brozek@gmail.com

Tel: 777797743

Bez svolení rodičů není možné příběh upravovat a měnit!

mailto:tomas.brozek@gmail.com

