
Porubané mají srdce. Složili se Davidovi na vozík 
 
Městský obvod Poruba zřídil na podzim veřejnou sbírku Srdce pro Porubu. Jejím 
prostřednictvím chce podporovat lidi, kteří v Porubě bydlí a potřebují pomoc. Díky 
pomoci Porubanů už si David Cviček může užívat nového vozíku. 
„Myslím si, že sbírka je ideální způsob, jak pomoci někomu z nás, někomu z komunity, ve 
které žijeme,“ uvedla starostka Lucie Baránková Vilamová. 

A protože Porubané ukázali, že mají dobré srdce, už před Vánocemi se na transparentním účtu 
sbírky sešel dostatek peněz na to, abychom mohli splnit přání historicky prvního příjemce: 
rodičů dvanáctiletého Davida Cvička. Chlapec trpí vzácným Mowat-Wilsonovým 
syndromem, který způsobil, že chlapcův mentální vývoj ustrnul na úrovni 12- až 18měsíčního 
dítěte. Ve třech letech se navíc potvrdilo, že trpí epilepsií. 

Protože se rodiče snaží Davidovi zajistit plnohodnotný život se zážitky, přáli si synovi pořídit 
speciální vozíček, který jim umožní i výlety do přírody. Model Max Country od brněnské 
firmy Benecykl je možné využívat nejen jako kočárek do terénu, ale dá se připojit také za 
kolo. 

Šedo-červený vozíček rodině ve čtvrtek 23. ledna předala jménem všech, kteří do sbírky 
přispěli, starostka městského obvodu Poruba Lucie Baránková Vilamová. „Byli jsme 
překvapení, kolik se našlo dárců a kolik peněz se ve sbírkových kasičkách a na transparentním 
účtu shromáždilo. Věděli jsme, že Porubané mají dobré srdce, a jsme jim za to vděční. Všem 
bych přála, aby se mohli dnešního dojemného setkání zúčastnit. Zároveň bych chtěla 
poděkovat všem, kteří se o sbírku na úřadě starají. Speciálně pak naší právničce Petře 
Jelínkové, která s myšlenkou veřejné sbírky přišla.“ 

Sbírka Srdce pro Porubu předáním vozíku nekončí. V současné době mohou lidé přispět na 
hiporehabilitaci pro šestiletého Tomáše Boháče, který trpí DMO. Přispět mohou do kasičky v 
Informačním centru Poruba na Hlavní třídě nebo na transparentní účet 0500063622/0800.  
Výběr dalších lidí, kterým by měla pomoc směřovat, mohou ovlivnit sami Porubané. Pokud 
vědí o někom z okolí nebo rodiny, kdo si pomoc zaslouží, mohou o něm dát vědět a poslat 
jeho příběh (samozřejmě se souhlasem daného člověka nebo jeho rodiny) na adresu Úřad 
městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba nebo e-mailem na 
adresu redakce@moporuba.cz. Návrhy budou předloženy k posouzení komisi pro sociální 
a bytovou politiku, která doporučí další potenciální příjemce Radě městského obvodu Poruba. 
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