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Beskydská Sedmička 
uspořádá charitativní 
sbírku, jejíž výtěžek 
dostane jedenáctiletý  
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  Bylo mu teprve šest let a 

krátce po prázdninách roku 
2006 našel spolu s bratrem 
a několika dalšími kamarády 
kanystr plný neznámé tekuti-
ny.  Pro kluky zajímavá hrač-
ka, zvlášť když s sebou měli i 
krabičku zápalek. Hořící sir-
ku vhodili dovnitř a následný 
výbuch popálil Lukáše Hýb-
la na osmdesáti procentech 
těla.

 Přes rok strávil v nemocni-
ci, podstoupil desítky operací, 
při nichž mu lékaři zachránili 
život. Jeho boj dojal stovky lidí, 
kteří se mu snažili všemož-
ně pomoci. Jedním z nich je i 

hlavní organizátor Beskydské 
Sedmičky Libor Uher, který 
se rozhodl v průběhu závodu 
uspořádat pro něj charitativní 
sbírku.

„Vzpomněl jsem si na své ‚ro 
šťácké‘ dětství v Řepištích, kdy 
jsme taky dělali různé pokusy 
a vhazovali do ohně kdejaký 
biolit nebo sprej od barvy s ku-
ličkou. Lukáš na rozdíl od nás 
ostatních měl tu smůlu, že byl 
nejblíže toho výbuchu, který 
z něj udělal hořící pochodeň,“ 
řekl Uher. 

Lukášovi může pomoct kaž-
dý účastník Beskydské Sed-
mičky, který se zúčastní akce 
‚Každý metr pomáhá‘. „Připra-
vili jsme pro lidi  třímetrovou 
překážku a za každý metr, kte-
rý zdolají, zaplatí sedm korun,“ 
dodal Uher.

S rodinou Lukáše Hýbla se 
zná už dlouho. „S Liborem nás 
seznámila Silva Kleková z Čes-
ké televize. Když vylezl na K2, 
udělal videoprezentaci z této 

expedice i u nás v Prostějově. 
Celý výtěžek věnoval na Lu-
kášovo konto. Začali jsme se 
více kamarádit a stále se nám 
snaží pomáhat,“ uvádí matka 
jedenáctiletého školáka Jana 
Hýblová.

Její syn strávil rok v nemoc-
nici a do školy začal chodit až 
od druhé třídy.  „Spolužáci ho 
vzali mezi sebe úplně v poho-
dě. Viděli fotky, takže věděli, 
jak Lukáš vypadá. Nikdo z nich 
se na něj nedíval jako na exo-
ta,“ popisuje Hýblová.

Přestože Lukáši Hýblovi 
popáleniny hodně komplikují 
život, ve škole to není vůbec 
znát. „Letos měl samé jednič-
ky. Zatím všechno zvládá úplně 
v pohodě. Nejvíce ho baví ma-
tematika. Jeho největší starostí 
však je, jak se dostat do dalšího 
levelu v počítačových hrách,“ 
prozrazuje matka popáleného 
chlapce.

Přestože nepříjemné pora-
nění žákovi Základní školy Jana 

 Beskydská Sedmička pomůže popálenému

POMOZTE.  Všichni účastníci Beskydské Sedmičky mohou 
pomoci Lukáši Hýblovi .   Foto archiv

Železného komplikuje život, 
rodina se k němu staví s nad-
hledem. „Přece jen jsou i horší 
věci. Lukáš už si na to vlastně i 
zvykl. Je společenský a vždyc-
ky je zvědavý, jak na něj budou 
reagovat lidé, kteří jej ještě ne-
znají,“ přibližuje Hýblová.

Letos se spolu s Lukášem 
chystá přímo na start vytrva-
lostního závodu, který začíná 
2. září ve Frenštátu pod Rad-

hoštěm. Ale Beskydskou Sed-
mičku nepůjdou. „Lukášovo 
tělo nemá schopnost termo-
regulace. Proto nemůže ani 
sportovat, nemůžeme jezdit 
ani na dovolenou k moři, pro-

  .ldálvzen yb ežálp u tybop ežot
Snažíme se chodit alespoň na 
procházky. Ovšem jen na krát-
ké, Beskydská Sedmička je pro 
nás přece jen extrémně dlou-
há,“ dodává Hýblová. 
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