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STROPNÍ ZVEDACÍ A ASISTENNÍ SYSTÉM

ROOMER

KOMPLEXNÍ DOMÁCÍ PÉE PRO HENDIKEPOVANÉ
BEZPENÁ ASISTOVANÁ MOBILITA V PROSTORU
PRO ZVOLIT ROOMER?

Ŷ nejjednodušší a nejrychlejší
transport po celém bytĢ bez
jakýchkoliv stavebních úprav
Ŷ 3-bodové zavĢšení vaku pro
maximální bezpeēnost a komfort
Ŷ komplexní a esteƟcké Ǝešení
bez kompromisƽ
Ŷ z postele až do koupelny bez
nutnosƟ pƎesedání
Ŷ výkon, výdrž, spolehlivost, tradice

JAK SI ROOMER PO\ÍDIT?

www.roomer.cz

Ŷ pƎíspĢvek na poƎízení této
pomƽcky poskytuje ÚƎad práce R
v minimální výši 90%
Ŷ kontaktujte nás pro bližší
informace a konzultace

ZAM \ENÍ A VYPRACOVÁNÍ
INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU
DLE VAŠICH POT\EB

ZDARMA
PROVEDEME VÁS JEDNÁNÍM S ÚP

ERILENS s.r.o. ൟ Papírenská 114/5 ൟ 160 00 Praha 6
tel.: 234 123 362 ൟ e-mail:roomer@erilens.cz ൟ www.erilens.cz
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MILÍ ČTENÁŘI...
Tenhle editorial bude
o cestě, i když zrovna
rubrika Vozíčkář na
cestách v tomto čísle
není. Přesto je cestovních výzev, témat
a inspirací na jeho
stránkách tolik, že je
ani sedmdesátikilometrové putování nedokáže všechny postihnout. Posuďte sami a srovnejte s obsahem
prvního Vozíčkáře:
Než se vydáme na cestu, je dobré něco
umět. K tomu pomáhá Liga a její kurzy administrativního pracovníka nebo podpora na
pobočkách v Břeclavi a ve Veselí nad Moravou. Je dobré vědět, koho na ní budeme potkávat a jak se k němu chovat – a to nám i veřejnosti řekne kampaň Přisedni si ve všech
svých podobách. Bude fajn, když budeme
mít dobrého průvodce, který nám neuteče
za první kočkou. Proto nás Ivan Benda naučí,
jak používat dlouhé vodítko při výcviku nejen asistenčních psů. Ještě si zařídit optimální
zdravotní pojištění a vyrazit.
Máme rádi výzvy, půjdeme po svých, ale
kam? Zamíříme třeba na Vysočinu, do Nového
Města na Moravě, protože tam mají krásně
opravený stacionář Zdislava. Když se nám
tou dálkou začnou motat nohy, můžeme zajít do školy, která se specializuje na výcvik
chůze. Své o ní ví Andrea Brzobohatá, která
přišla o dolní končetiny a musela se učit chodit na bionických protézách. Naučit se v tom
chodit musí i maminky dětí s postižením. Díky
projektu Nejsme chudinky, jsme hrdinky se
učí obstát i ve své náročné situaci na pracovním trhu a něco dokázat.
Máme inspiraci, jdeme tedy dál. Stejně
jako Metropolitní univerzita Praha, která už deset let vzdělává lidi s hendikepem v programu
Škola bez bariér. Jdeme stejně tak tvrdošíjně
jako antihrdinové na vozíku, o jejichž putování
za odškodněním pojednává film Aaltra. Doufáme jen, že nás na cestě nepotkají takové šílené historky jako tyto poutníky. Na Vysočinu
to naštěstí není tak daleko jako na paralympiádu v Soči, kam se chystají čeští sledgehokejisté a lyžaři. Budeme jim fandit, s námi
určitě i David Drahonínský, který moc dobře
ví, jak dokáže při vrcholovém sportu povzbudit, že někdo drží favoritům palce.
Před cílovou rovinkou je dobré si trošku odpočinout. I když by se zdálo, že zima je k tomu
ideální období, nemyslí si to vozíčkáři z Olomoucka. Místo zaslouženého klidu se vzdělávají, rozvíjejí logické myšlení, opravují známým
přístroje, pomáhají hlídat domácí mazlíčky…
Tak snad aspoň exoskeleton ovládaný vůlí
a mozkovou aktivitou uleví unaveným nohám.
Ještě pár kilometrů… „Když putujete za
svým cílem, všímejte si při tom cesty. Cesta nás
učí, jak co nejlépe dorazit do cíle, a obohacuje
nás, když po ní kráčíme.“
Pablo Coelho: Poutník – Mágův deník.
Hezké dny vám přeje
Aneta Vidurová
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Přisedni si
filmové
Kamera. Akce. Bez těchto dvou slov se neobejde žádné natáčení. Třetí prosincovou sobotu se o tom přesvědčili všichni, kdo se podíleli na tvorbě spotu pro kampaň Přisedni
si. Ano, informační osvětová kampaň zaměřená hlavně na nabourání bariér mezi lidmi
má nové video. Poděkování patří zejména
Filipu Hladíkovi a Janu Havlovi, kteří se ujali
hlavních rolí. „Bylo to super. Oba, ač neherci,
k tomu přistupovali profesionálně, a tak jsme
to všichni zmákli dost rychle. Za což jsem
byl fakt rád, protože lidově řečeno byla zima
jako prase,“ řekl mladý režisér Martin Bartkovský. Spot, s pracovním názvem Čumil,
chce říct lidem, že dokud se budou na vozíčkáře jenom dívat, nikdy je nemůžou pochopit. Stačí si však přisednout, mít stejný úhel
pohledu a vše se může změnit. Spot bude
již brzy k vidění na webových a facebookovských stránkách Přisedni si.

Foto: Adelina Grafika

Kampaň však nemá za sebou jen natáčení nového spotu, ale také úspěšné besedy na základních školách v Brně, Pozořicích a Lovčicích. Jedna ze škol byla dost
bariérová, což vytvořilo zajímavou možnost
k tomu, aby si žáci nejen sami vyzkoušeli
jízdu na vozíku, ale také pomáhali lektorům
s pohybem po škole. Žáky život hendikepovaných zajímá. Při diskuzi se dostane na
řadu vzdělávání, bariéry, volnočasové aktivity hendikepovaných, ale také problematika
vztahů.
Vztahům mezi lidmi, přesněji jejich spolupráci, se bude věnovat další projekt pod
hlavičkou Přisedni si. Žáci a studenti budou
mít za úkol natočit krátký film na téma hendikepu. Nápomocni jim u toho budou postižení lektoři, kteří účastníky seznámí s tím, jak

vymyslet dobrý příběh, jak ho natočit a potom sestříhat. Trochu jim pootevřou dveře
do filmového světa. Z workshopu si studenti
odnesou nejen zkušenosti s natáčením, ale
také se naučí spolupracovat mezi sebou
i s hendikepovanými lidmi. Vytvořené filmy
budou především výborné ukázky toho, že
integrace není jen prázdné slovo. A na to se
moc těšíme.
(lb)

DMSkou sobě,
aneb Barka je
i vaše divadlo

Tak jako se Češi v 19. století skládali na Národní divadlo, tak i my teď můžeme korunkou přispět na fungování divadla, které je
snad ještě více naše než to pražské, národní. Pořádáme od začátku roku 2014 novou sbírku, ve které hraje hlavní roli divadlo
Barka. Tento otevřený kulturní prostor vás totiž zve na jeviště i do hlediště nejen jako diváky, ale jako protagonisty, jako ty, jež utvářejí genia loci tohoto jedinečného místa.
Začínáme sice poněkud neprozaicky – výzvou o finanční pomoc (a třebas i pravidelnou). Nicméně, vězte, že chystáme spoustu
nových věcí a příležitostí pro herce, tanečníky,
děti, diváky. Rok 2014 je totiž rokem Barky.
Uhádnete proč? Těšte se na zajímavé akce,
festivaly, videa… to vše pro vás – pro nás.
Takže, chcete-li podpořit fungování naší
Barky, pošlete dárcovskou SMS ve tvaru
DMS BARKA na tel. 87 777. Služba stojí
30 Kč, Barka od vás dostane 28,50 Kč.
Anebo ještě lépe, pošlete SMS ve tvaru
DMS ROK BARKA opět na tel. 87 777.
Každý měsíc pomůžete Barce částkou
28,50 Kč, a to po celý rok.
(ata)

Kurz pro
administrativní
pracovníky má
velký ohlas
Člověk nemusí skončit zrovna na vozíku, aby
se kompletně změnily jeho možnosti na pracovním trhu. Stačí dlouhodobé bolesti zad,
těžká cukrovka, mozková příhoda či úraz…
Naštěstí je zde nabídka sociální rehabilitace
Ligy vozíčkářů, která umožní v Brně lidem
se zdravotním znevýhodněním získat nové
dovednosti a hledat místo jako administrativní pracovník. V novém kurzu se budou
zájemci učit obsluhovat kopírku, komunikovat s poštou, naučí se skenovat, obsluhovat
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kancelářskou techniku, budou umět používat základní počítačové programy a outlook,
přepojovat telefony, objednávat letenky a rezervace v hotelech a mnoho dalšího.

O tento kurz, který pořádá sociální rehabilitace, je velký zájem. Proto každý, kdo chce
získat šanci na další uplatnění na pracovním
trhu, by neměl váhat a kontaktovat kolegyně
co nejdříve. Více informací u Hany Duchoňové, tel.: 777 010 334, e-mail: brno@ligavozic.cz.
(ata)

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Liga pomohla
v Břeclavi
a ve Veselí
hledat práci
Za vším stojí projekt Agentura 3Z, jehož působení se ve zmíněných městech chýlí ke
konci. Po dva roky se Slávka Mrkvová a Martin Fiala snažili s klienty hledat cestu k novému pracovnímu místu, k novým dovednostem, k sebevědomí. „Setkávali jsme se
s klienty v individuálních konzultacích, kde
jsme se věnovali kariérnímu poradenství,
učili jsme se psát životopis a motivační dopis, společně jsme oslovovali zaměstnance.
Oblíbené byly především počítačové kurzy,
které lidem se zdravotním postižením pomohly nejen na pracovním trhu, ale i v osobním životě,“ popsala Slávka Mrkvová, která
působila ve Veselí nad Moravou.
Pracovníci na pobočkách však také pracovali i s podnikateli. „Aktivně vyhledáváme
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zaměstnavatele a nabízíme jim poradenství
o výhodách zaměstnávání osob se zdravotním postižením, předáváme informace
o možnostech příspěvků při jejich zaměstnávání a v neposlední řadě také mzdovou
dotaci,“ vyjmenoval Martin Fiala z pobočky
v Břeclavi. Společně se jim podařilo najít
zaměstnání pro 33 lidí se zdravotním postižením, spolupracovali s 65 lidmi na kurzech a v konzultacích a dvanáctkrát otevřeli
kurz Základů obsluhy počítače. Intenzivně
spolupracovali s 24 zaměstnavateli v regionech. Nejen čísla však hovoří o úspěchu našich kolegů. „Poznatky získané na konzultacích pro mě byly velice cenné, pomůže mi
to nejen při jednání se zaměstnavateli, ale
také jsem došel k přesvědčení, že lze získat
v dnešní době práci,“ uvedl jeden z klientů
projektu. Skvěle tak ilustroval to, že při hledání práce je nejdůležitější mít parťáka,
který se vyzná, ale který také umí motivovat
a podpořit.
Kdo nestihl nabídku poboček Ligy vozíčkářů do konce března, kdy projekt končí,
využít, může se obrátit na nejbližší pobočky.
Obyvatelům Veselí nad Moravou a jeho
okolí se nabízí pobočka v Hodoníně, lidé
z Břeclavi to mají nejblíže do Brna nebo
do Znojma. Stejně jako to bylo v případě
projektu Agentura 3Z, nabízené aktivity
a služby jsou zdarma. Pro bližší informace
navštivte webové stránky www.ligavozic.cz
nebo zavolejte na tel.: 537 021 493 nebo
777 010 331. Dotazy můžete klást i prostřednictvím e-mailu info@ligavozic.cz.
(ata)

stižením v ústavech žít nemuseli. Mnohé
ústavy včetně brněnské Kociánky se snaží,
aby slovo ústav z jejich názvu vymizelo.
A teď budou naopak stovky ústavů přibývat.
Kam dali naši poslanci, senátoři a prezidenti
rozum? Ano, častá a poměrně marná otázka.
Na konečné rozhodnutí máme lhůtu tří
let. My nebo spíše naši politici a úředníci?!
Držme pěsti, aby během tří let stihli dopracovat potřebnou legislativu a dobrat se nezbytných rozhodnutí. A pak bude alespoň trochu zřejmé, jak se v nových společnostech
co dělá. Jak se počítají daně, jak jsou nové
typy subjektů zařazeny do dotačních, grantových a výběrových řízení, jestli rejstříky na
nové subjekty fungují lépe než ty na registraci automobilů atd. Rozhodně se nechystáme být průkopníky v této oblasti. Buďme
průkopníky v práci s klienty, v sociálním podnikání, ale bojovat s nic nevědoucími a demotivovanými úředníky, to je skutečně ztráta
času a sil. Nehledě k tomu, že nová – letošní vláda může mít na věc úplně jiný názor
a nový občanský zákon dostane „jiný směr“,
podobně jako tzv. druhý pilíř důchodové reformy nebo třeba sKarta.
Tak počkáme...
Zdeněk Škaroupka

Otevřeli jsme
novou Ligu,
otevřeli jsme
dveře

Občanský
zákoník? My si
počkáme...
Proboha, už je nový rok a platí nový občanský zákoník. Co budeme dělat s naším občanským sdružením??? Odpověď je přitom
tak jednoduchá. Nebudeme dělat nic.
Proces se děje automaticky, takže ať
chceme nebo nechceme, jsme v tuto chvíli
spolkem a budeme zapsáni do spolkového
rejstříku. Můžeme poskytovat služby, můžeme mít zaměstnance, můžeme tak trochu
i podnikat.
Forma spolku nám však tak úplně nevyhovuje, cítíme se jí omezeni, nehledě k tomu, že
jsme stále více profesionálním poskytovatelem služeb lidem s postižením, než spolkem,
který řeší zájmy svých členů. My naopak
máme zákonem o sociálních službách přísně
zapovězeno při poskytování sociální služby
svoje členy jakkoliv protežovat. Tak jsme nuceni hledat jinou formu, která nám umožní
dělat svoji práci i čerpat na ni peníze z veřejných zdrojů, mít zaměstnance i třeba vlastnit
obchodní podíly v jiných společnostech.
Forma, která se nám nabízí jako nejvhodnější, má pro nás naprosto neuvěřitelný název: „zapsaný ústav“. To je tedy něco! Liga
se každý den prostřednictvím desítek svých
zaměstnanců snaží právě o to, aby lidi s po-

...a přivítali návštěvníky informacemi, hudbou
i přednáškami. Den otevřených dveří na Lize
byl oslavou Mezinárodního dne lidí se zdravotním postižením, adventním zastavením,
ale především prohlídkou nových prostor po
kompletní rekonstrukci naší budovy na Bzenecké ulici v Brně na Vinohradech. Bohužel opravy skončily spolu se začátkem zimy
a počasí nelákalo k procházkám, byť s kvalitní cílovou stanicí. Pro ty, kdo u nás ještě

nebyli, tu máme pár snímků z akce, které
zachycují i opravené místnosti, a především
jsou pozvánkou do budoucna. Stavte se jen
tak, stavte se vyřešit své starosti a problémy,
které vám brání na cestě k samostatnosti.
A těšte se na léto, protože v létě se jistojistě
potkáme znovu na stejně pohodové akci,
jako byl Den otevřených dveří.
(ata)

Letem světem
vyrazte
i s vozíkem!
Brněnská obecně prospěšná společnost
Světýlko, která pomáhá lidem se sociálním a zdravotním znevýhodněním, připravila ve spolupráci s Ligou Vozíčkářů
soutěž o let balonem. Hendikep není pro
vzduchoplavce překážkou. Brněnská
firma Madair, která tento let soutěže věnovala, má
jako jediná
v ČR bezbariérový balonový koš.
Soutěže
se může zúčastnit každý, kdo se trvale pohybuje na invalidním
vozíku. Stačí v termínu 1. – 31. 3. 2014
odpovědět na otázku: Co si nejvíc přejete vidět při letu balonem?, a to e-mailem
na adresu office@svetylko.info. Platnost
letenky je od 1. 4. do 31. 12. 2014. Vítěz
si může určit, koho si vezme s sebou jako
doprovod (druhá letenka může být i pro
osobu bez hendikepu).
Vše o soutěži najdete na facebooku
či na www.svetylko.info a www.charitativniaukce.cz. Vylosování vítěze se uskuteční za účasti garanta, a to zástupce Ligy
vozíčkářů.

www.vozickar.com
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PSÍ ŽIVOT
Nácvik přivolání na dlouhém vodítku
V prvním čísle loňského ročníku Vozíčkáře
jsem psal o tom, jak stavět základy přivolání psa na výchově a dobrém vzájemném
vztahu. Jenže tak hezky jednoduše to často
nefunguje, a to zejména v náročnějších situacích, kdy je pes zaujatý něčím jiným, novým a zajímavějším, než je psovod. Jsou
také případy, kdy se vybudování pevného
vzájemného vztahu úplně nepodaří. V té
chvíli musí přijít na řadu cílený výcvik přivolání. Jednou z možností, jak dopřát psovi na
procházkách dostatek volnosti a přitom ho
mít neustále pod kontrolou, je nácvik přivolání na dlouhém vodítku. Pak lze začít na
zlepšování poslušnosti psa pracovat.
Jako pomůcku k tomuhle výcviku si pořiďte provaz asi 15–20 metrů dlouhý s karabinou na jednom konci. Na provaz přivažte ve vzdálenosti tak 5 metrů od volného
konce kousek hadru jako vlaječku, upozorňovadlo pro vás, a na zbylých zhruba pěti
metrech ke konci udělejte tři nebo čtyři uzly.
Kupované stopovací vodítko není na nácvik
přivolání úplně vhodné, protože bývá jen
deset metrů dlouhé a to je pro rychlejší psy
dost málo. Navíc bývá z plochého popruhu,
což není dobré, když budete chtít zastavit
odbíhajícího psa nohou. Ploché vodítko se
k zemi špatně přišlapává, projede vám pod
nohou a pes frnkne do dáli.
Až budete mít takové vodítko připravené,
na příští procházce ho psovi připněte. Od té
doby ho musí nosit na procházce VŽDY, dokud se nenaučí přivolání podle vašich představ. Nikdy by se vám nemělo stát, že pes
uteče bez vodítka a bude nepřivolatelný.
Každý takový případ by vás vracel ve výcviku o kus zpět.

Jak na to?
S vodítkem se pracuje následovně. Můžete
ho zpočátku držet v ruce, zhruba v místě
hadrového praporku, a zbytek vodítka nechat spadnout na zem, nebo můžete hned
od počátku nechat psa vodítko volně tahat
za sebou po zemi a do ruky ho budete brát
jen někdy.
V každém případě je pro vás důležitý
okamžik, kdy je pes už tak daleko od vás,
že by brzo šňůru napnul, nebo by vás na
zemi minul praporek. Nečekejte, až se pes
od vás vzdálí na celou délku vodítka, ale zavolejte na něj povel k přivolání už teď. Pokud poslechne, obrátí se a vydá se k vám,
nechte vodítko vodítkem a psa chvalte a dopřivolejte tak, jak jsem popsal v prvním dílu
článku.
Pokud pes neposlechne na přivolání,
běží stále pryč a vy máte vodítko v ruce,
povel neopakujte, stiskněte víc vodítko
a těsně před tím, než by pes vodítko napnul,
jím škubněte. Psa zastavte, otočte k sobě
a upozorněte, že po něm něco chcete. Vo-
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dítkem ho nepřitahujte, byl by to zbytečný
krok zpět ve výcviku. Tohle je vaše chvíle –
zastavil se, upozornili jste na sebe a pes ví,
že je pod vaší kontrolou – tak ho přivolejte,
jak nejlépe umíte. Zase jásejte, volejte, nabízejte hračku nebo pamlsek, on přijde.
Pokud jste vodítko nedrželi v ruce, ale jen
kolem vás projel po zemi hadrový praporek,
prostě jen na vodítko šlápněte nebo najeďte. Teď se vám budou hodit ty uzly, jeden
z nich se vám zastaví pod nohou a pes dostane od vodítka přesně takový škubanec,
jaký odpovídá rychlosti jeho útěku od vás.
A zase je tohle vaše chvíle – přivolávejte,
chvalte, vydejte ze sebe to nejlepší, ale psa
vodítkem nepřitahujte. Musí přijít sám.

Důslednost je základ
Vždycky přivolání docvičte do konce. Když
se k vám pes vydá, začněte před ním couvat pryč, nabízejte mu odměnu, a když přijde na metr od vás, zastavte se a s povelem
„sedni“ dejte pamlsek nad jeho hlavu. To ho
přiměje si sednout. Ještě můžete druhou rukou chytit vodítko těsně u karabiny a psa
si přidržet, v budoucnu se vám tenhle zvyk
může hodit. Ze začátku chvíli předsednutí
moc neprotahujte, psa pohlaďte, ještě jednou pochvalte, dejte mu pamlsek (v tomto
pořadí) a vzápětí mu dejte zase „volno“.
Takhle pak cvičte po celou procházku. Jakmile se pes vzdálí na vzdálenost od karabiny k praporku, už volejte a pracujte se
šňůrou. Pes by nikdy neměl vyběhnout
z oblasti vaší kontroly, proto máte za praporkem ještě zhruba pět „bezpečnostních“ metrů šňůry, které se vám budou hodit, když
vám vodítko vypadne z ruky nebo ho na poprvé nezašlápnete.
Jestli se vám stane, že pes přeci jen vyběhne z dosahu vodítka, nepanikařte, v tu
chvíli na něj nevolejte, jen klidně jděte za
ním, dokud konec vodítka nedostihnete,
a teprve potom udělejte další přivolání.
Pes si vůbec nevšimne, že chvíli bylo něco
jinak…
Během krátké doby tak psa přesvědčíte,
že je neustále pod vaší kontrolou, a bude se
spolehlivě vracet. V téhle fázi výcviku udělá
hodně psovodů základní chybu – dlouhé
vodítko psovi odepnou ve víře, že už bude
přivolání fungovat navěky. Ale dopadne to
většinou jinak. Pes není hloupý, a jakmile si
uvědomí, že už není pod přímou kontrolou
psovoda, zkusí to zase postaru a zmizí vám
někam pryč.
Správný postup proto je vodítko neodepnout hned, ale jen ho zkrátit, třeba na polovinu. Tím se změní i vaše taktika. Teď už psa
necháte odbíhat z dosahu kratšího vodítka
a budete ho přivolávat, jen pokud si budete
jisti, že přijde, nebo když si dojdete pro konec vodítka a předvedete mu, že je stále

pod kontrolou. Pes při téhle taktice totiž nebude schopen rozlišit, že už není pod kontrolou vodítkem stále, ale jen někdy, protože
vodítko už nemá dvacet metrů, ale třeba jen
deset. Z jeho pohledu se tak vlastně nic nezmění a přivolání bude fungovat správně dál.
Až si novou taktiku zažijete, můžete pokračovat v postupném zkracování vodítka.
Nakonec pes bude za sebou tahat třeba jen
metr šňůry, ale poslušný bude pořád stejně.
Teď se vám může hodit zvyk chytit vodítko
do ruky, když před vámi pes předsedne a vy
ho chválíte. I metrové vodítko tím pokaždé
psovi připomenete a všechny souvislosti
s ním.
Pokud si váš pes někdy při běhu na vodítko šlápne, nelitujte ho pro to, pracuje to
pro vás. Každé takové šlápnutí mu totiž opět
připomíná vodítko na krku a tím pádem i vás
a váš vliv na něj.
No a na úplném konci výcviku odepnete
i ten zdánlivě zbytečný kousek vodítka, který
psovi ještě zbyl. Kdy to udělat, poznáte v té
době už zcela jistě citem sami. A k tomu
vám držím palce.
Ivan Benda
trenér asistenčních psů

Od konce roku 2013 máme ve výcviku novou fenku labradora – Sofinku. Bude sloužit klientce Pavle, která je po mozkové mrtvici ochrnutá na polovinu těla. Pokud vás
zajímá její příběh, podívejte se na webové
stránky www.batdog.cz. Pokud chcete takového psího kamaráda-pomocníka taky získat, neváhejte se na nás obrátit. Používáme
takové výcvikové metody a práci s klienty,
které vedou k úspěšnému vztahu mezi psem
a člověkem s hendikepem. Psa můžete díky
podpoře sponzorů získat zcela zdarma. Kontakt: Ivan Benda, tel: 725 466 206, e-mail:
ivan.benda@ligavozic.cz.
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Jak změnit zdravotní pojišťovnu
a na co si dát pozor

Jak na to v praxi?

a) Mají moji lékaři smlouvu s pojišťovnou, kam chci přejít?
b) Jaké výhody a bonusy nabízí mnou
vybraná nová pojišťovna?
Aktuální seznam benefitů jednotlivých
zdravotních pojišťoven lze najít např. na
internetu na stránkách www.zmenazdravotnipojistovny.cz
3. Pro přechod k nové pojišťovně je třeba
vyplnit a vlastnoručně podepsat přihlášku. Doporučuji kontaktovat vybranou
novou pojišťovnu a informovat se o přesném postupu právě tam.

1. V prvé řadě je třeba říct, že zdravotní pojišťovnu můžete změnit pouze 1x za rok.
Změna pak proběhne k 1. lednu následujícího roku, přičemž požádat o změnu musíte nejpozději do 30. června probíhajícího roku.

4. Odhlášení u stávající zdravotní pojišťovny provádí vaše nová zdravotní pojišťovna. Ta vám pak zašle novou kartu
pojištěnce.

2. Při výběru „nové“ pojišťovny je třeba vzít
v úvahu tyto skutečnosti:

5. O změně zdravotní pojišťovny nezapomeňte informovat všechny své lékaře.

Seriál NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
Nové možnosti v oblasti omezení
svéprávnosti
Nový občanský zákoník (dále NOZ) nezná
pojem „zbavení způsobilosti k právním úkonům“. Od 1. ledna 2014 lze svéprávnost
pouze omezit, a to v oblastech daných rozhodnutím soudu.
NOZ zavádí nově možnost tzv. předběžného prohlášení, které umožňuje člověku,
který předpokládá závažné narušení své
způsobilosti, právně jednat, provést preventivní opatření (projevit vůli), jak mají být v budoucnu jeho záležitosti spravovány. Je třeba
jej provést buď jako veřejnou listinu, anebo
písemně před svědky. Obsah prohlášení je
pak závazný pro soud i stanoveného opatrovníka (až na mimořádné okolnosti).
Nově se zavádí tři úrovně zásahů do
svéprávnosti osoby. O všech možnostech
musí rozhodnout soud, snahou občanského
zákoníku je zasahovat do svéprávnosti co
nejméně, proto varianta c) nastává až v krajním případě:
a) Nápomoc při rozhodování (osoba blízká
či tzv. „podpůrce“)
b) Zastoupení členem domácnosti (omezeno na vyřizování běžných záležitostí)
c) Omezení svéprávnosti (lze nejdéle na
3 roky, poté soud musí přezkoumat,
soud určí opatrovníka, lze ustanovit i tzv.
opatrovnickou radu, která dohlíží na činnost opatrovníka, po skončení opatrovnictví musí opatrovník vyúčtovat jmění
a hospodaření s ním).
Osoby, které byly dosud zbaveny plně svéprávnosti (asi 30 000 osob v ČR), jsou od
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1. ledna považovány za osoby s omezením
svéprávnosti a do 3 let bude muset být jejich
případ opět soudně přezkoumán.

Jak postupovat?
1. Podání podnětu nebo návrhu k zahájení
řízení o omezení způsobilosti u příslušného soudu dle bydliště osoby, jejichž
způsobilost má soud svým rozhodnutím
omezit (jedná se o opatrovnické oddělení okresního soudu, tedy soudu prvního
stupně). Podání návrhu je zdarma.
2. Pokud u soudu nebudete chtít zastupování advokátem (není to nutné), je i řízení
před soudem zdarma. Existuje tu výjimka
– soud může naznat, že náklady řízení (je-li to vzhledem k majetkovým poměrům
vhodné) mohou být k tíži omezovaného.
Nicméně toto není v praxi běžné.
3. V návrhu je vhodné uvést všechny obtíže a doporučuje se rovnou připojit i lékařskou zprávu dokládající zdravotní stav
osoby.
4. Často je společně s návrhem podáván
také návrh na ustanovení opatrovníka.
Je vhodné jej připojit k návrhu o omezení
způsobilosti, i když nemusíte uvádět nikoho konkrétního.
5. Výkon opatrovnictví je bezplatný. Pouze
pokud by zde byla širší správa jmění,
může soud určit částku, která by se opatrovníkovi (za správu jmění) vyplácela
z finančních prostředků omezovaného.
Soud může následně vyžadovat od opatrovníka doklady o hospodaření s penězi
a majetkem osoby omezené ve způsobilosti k právním úkonům.
Lucie Marková

Pokud jste zaměstnancem, nezapomeňte
o změně pojišťovny informovat také svého zaměstnavatele.

Lucie
Marková

Na co si dát pozor?
Pokud máte od současné zdravotní pojišťovny zapůjčeny kompenzační pomůcky, je
třeba před změnou pojišťovny komunikovat o „vypořádání“ těchto pomůcek mezi
oběma pojišťovnami.
V praxi může nastat několik situací.
Uveďme si jako příklad nový elektrický vozík.
Pokud je vozík novější, může jej stará pojišťovna převést do nové včetně dokladů.
Elektrický vozík vám tedy zůstane. Další
možností je vrácení pomůcky původní pojišťovně a požádání o pomůcku u nové
pojišťovny, zde je však třeba domluvit se
na „přechodném období“, abyste nezůstali
bez vozíku, než se stihne vyřídit nový.
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V Poradně pro život s postižením Ligy vozíčkářů mnohdy řešíme i přiznávání kompenzačních pomůcek či čekací lhůty na různé
operace. Dle našich zkušeností se situace
dost liší podle toho, jakou zdravotní pojišťovnu osoba se zdravotním postižením má.
Liší se také benefity různých zdravotních pojišťoven nad rámec péče proplácené dle zákona o veřejném zdravotním pojištění. V praxi
je řešením některých problematických situací
právě změna zdravotní pojišťovny.

www.ligavozic.cz
Nový Nápadník je na světě. Vytištěno
máme dostatek sborníku informací pro
život s hendikepem, neváhejte si jej objednat. Stojí 99 Kč a postup, jak nejlevněji a nejjednodušeji zadat objednávku,
najdete v minulém čísle Vozíčkáře nebo
na webu www.ligavozic.cz.

PORADNA PRO ŽIVOT
S POSTIŽENÍM
Legislativa, důchody, příspěvky,
vzdělávání, kompenzační pomůcky,
pojišťovny, zaměstnání, volný čas…
Tel.: 800 100 250
E-mail: poradna@ligavozic.cz
Web: www.ligavozic.cz/poradna
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„Raná péče plnohodnotně nahrazuje
ústavní péči, není ale všude dostupná,“
tvrdí Pavla Matyášová, předsedkyně Společnosti pro ranou péči
 Raná péče je jako typ sociální služby
definovaná zákonem. Jak ale vypadá její
konkrétní podoba? V čem spočívá její
praktický význam pro rodiny s malým
zdravotně postiženým dítětem?
Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou, poskytovaná
rodičům a dítěti ve věku do 7 let, které je
zdravotně postižené nebo jehož vývoj je
ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Pokud je v rodině dítě s postižením, jde vždy o velmi složitou a těžkou situaci pro všechny její členy. Zásadní roli ve
vývoji dítěte hrají prvé tři roky života. V této
době má mozek sílu vyvinout náhradní mechanismy a významně tak zlepšit život s těžkým postižením, pokud se mu dostává podnětů a správné stimulace. Proto je s dítětem
a rodiči třeba velmi pečlivě pracovat.
Raná péče ctí a respektuje vývoj dítěte
v přirozeném prostředí vlastní rodiny. Pracovnice dojíždějí za klienty a poskytují jim
poradenství a podporu. Láskyplná interakce
mezi dítětem a rodičem je zde zásadní. Díky
službě rané péče mohou rodiče děti s těžkým postižením vychovávat v domácím prostředí a vyhnout se tak ústavní péči. Respektujeme tradice, rodinu a její výchovný styl.
 Dá se raná péče považovat za jedinou
optimální sociální službu pro rodinu, která
pečuje o zdravotně postižené dítě do 3 let
věku?
Ano, protože jde o sociální službu ekonomicky výhodnou, etickou, prokazatelně přínosnou a flexibilní. V podstatě šitou na míru
potřebám konkrétní rodiny. Jsme jedinou
návaznou a respektovanou službou pro rodiče s dítětem s postižením, kterou doporučuje Česká neonatologická společnost. Pro
dítě s postižením je nejlepší, když v jeho zájmu spolupracují nejen odborníci (sociální
služby, lékaři, učitelé, rehabilitační pracovnice, dopravci), ale i rodina, sousedé, kamarádi či dobrovolníci.
Rodiče na ranou péči nedostávají příspěvek, ale jako preventivní služba je jim hrazena z dotace MPSV prostřednictvím krajů
a poskytovatelů služby. Abychom jako poskytovatelé získali dotace, musíme na zařazení této služby do rozpočtů krajů vynakládat obrovské úsilí. Potřebná síť rané péče
u nás teprve vzniká a zatím nemá dostatečnou kapacitu. Přitom jako terénní služba
plnohodnotně nahrazuje velmi nákladnou
péči v ústavu.
Při práci s rodinami se maximálně snažíme využít zdrojů v regionu (místní lékaři,
školky, běžné školy, další návazné služby,
svépomocné organizace apod.). Rodiče
nejsou nuceni dojíždět do vzdálených velkých center nebo vyhledávat specializovanou pomoc v jiných krajích. Námi poskyto-

vané služby jsou pro danou cílovou skupinu
jediné svého druhu v nejen v Olomouckém
kraji, ale v podstatě i v celé republice.
 V kolika rodinách je v současnosti raná
péče poskytována? A převažuje v této oblasti poptávka nad nabídkou, nebo je poskytovatelů této služby ve všech krajích
dostatek?
Společnost pro ranou péči poskytla například loni 400 rodinám 1688 konzultací v jejich domácnostech, 1438 telefonických konzultací a 5500 výpůjček knih, hraček, filmů
a speciálních pomůcek. V České republice
je 47 poskytovatelů rané péče, přesto stále
existují bílá místa, kde tato služba není zajišťována.

V roce 2011 jsme založili další pracoviště
v Olomouckém kraji pro rodiny s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, které má po dvou letech již kapacitu
60 rodin. A letos budeme rozjíždět pracoviště v Karlovarském kraji. Síť a kapacity rané
péče je třeba rozšířit, aby všichni rodiče měli
stejnou šanci službu získat.
 V souvislosti s loňským týdnem pro
ranou péči média informovala o nedostatečné legislativě. Na webovkách Společnosti pro ranou péči se lze dočíst, že
prosazujete legislativní úpravy směřující
ke zlepšení systému ochrany dětí. Jaké
konkrétní změny už se podařilo provést?
Naši pracovníci se podíleli na vytváření standardů rané péče a standardů kvality soci-

álních služeb a od roku
2000 jsou tyto normy pro
Miloš Pelikán
všechny zaměstnance závazné.
Spoluprací s odborem pro rodinu MPSV
(zejména v roce 2012), loňskou listopadovou kampaní pro odbornou i laickou veřejnost s názvem „Týden rané péče“, prezentací systému péče o hendikepované děti
v České republice na půdě Poslanecké sněmovny, prezentací rané péče i na ideové
konferenci ODS zaměřené na podporu rodiny a adresné dávky se Společnost pro ranou péči zasadila o změnu systému péče
o děti. Naše aktivity byly úspěšné: předloni
byla přijata novela zákona o sociálně-právní
ochraně dětí – a to je další krok k tomu, aby
systém péče o ohrožené děti v naší zemi nabral nový směr v jejich prospěch.
Pomoc nabídnutá rodičům v době, kdy
je postižení nebo ohrožení dítěte zjištěno,
umožňuje překonat jejich pocit bezradnosti
a izolace. A tak přispívá i k setrvání dětí v rodině. Raná péče stabilizuje žádoucí vývojovou úroveň dětí s postižením, a tak zároveň
zvyšuje i jejich šance na integraci do běžných školek a škol v místě bydliště. Umožňuje dítěti maximálně využít svého potenciálu a rozvíjet vlastní schopnosti v přirozeném
prostředí rodiny, vrstevníků a domova v širším smyslu. Tím je naplňováno např. právo
dítěte vyrůstat v rodině a ve svém přirozeném prostředí, zakotvené v Listině základních práv a svobod.
 Loni jste vůbec poprvé uspořádali celostátní Mikulášskou sbírku. Už z pouhé její
existence lze usuzovat, že raná péče je
v Česku nedostatečně financována. Proč
tomu tak je? A jak by se dala situace změnit k lepšímu?
Raná péče jako preventivní služba je hrazena z dotace MPSV prostřednictvím krajů
a poskytovatelů služby. Abychom dotaci
získali, musíme na rozvoj rané péče a přijetí této služby do rozpočtů krajů vynakládat
obrovské úsilí. Dotace je ze zákona nenároková, a proto každý rok čekáme na výsledky
dotačního řízení na MPSV. A každým rokem
se bohužel dostáváme do velkých finančních
nesnází. Vloni pracoviště v Olomouci najednou dostalo polovinu dotace oproti předešlému roku, letos je to pracoviště v Brně,
které má o 800 000 korun míň než loni. To
jsou obrovské propady, které nás samozřejmě nutí ke snaze zajistit peníze jinými
způsoby.
I proto jsme loni 5. prosince zahájili první
Mikulášskou sbírku na podporu rodin s postiženými dětmi. Kromě nejistoty finančních
zdrojů nás k tomu vedl i nárůst klientů. Přitom je nutné podotknout, že služba je rodinám ze zákona poskytována bezplatně.

www.vozickar.com
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Vybrané finance budou použity k práci se
čtyřmi sty klientskými rodinami Společnosti
pro ranou péči. Konkrétně na nákup pomůcek a hraček, vydávání publikací a výukových textů pro rodiče, ale také na prosazování legislativních úprav směřujících ke
zlepšení systému ochrany postižených dětí.
 Kde jinde ve světě existuje raná péče?
Musím zmínit spolupráci s Perkins School for
the Blind ve Watertownu na předměstí Bostonu. V jejím rámci je raná péče v Česku soustavně a dlouhodobě podporována nadací
Hilton Perkins International nejen finančně,
ale hlavně odbornými materiály, které byly
poskytnuty k překladům, a také opakovanou
možností účasti pracovníků na odborných
stážích přímo v bostonské škole. Odborníci
z české rané péče se pro tuto nadaci postupně stali nejen příjemci pomoci, ale i spolupracovníky v jejích projektech podporujících
rozšíření rané péče v zemích jako Bulharsko,
Slovensko, Anglie, Turecko či Ukrajina.
Společnost pro ranou péči je členem Mezinárodní rady pro vzdělávání a rehabilitaci
osob se zrakovým postižením (ICEVI), kde
se aktivně zapojujeme v sekci Raná péče,
Evropa. Spolupracujeme také s Institutem
pro ranou péči v Grazu, který jako jedna ze
tří škol v Rakousku a jediná ve Štýrsku vzdělává na univerzitní úrovni poradce rané péče
a je garantem kvality této služby. Rozvíjíme
spolupráci s denním centrem pro rehabilitaci dětí a mládeže Mali dom, který sídlí v Záhřebu v Chorvatsku.
 Kde v zahraničí lze získat inspiraci ke
zlepšení situace u nás?
Třeba v Rakousku podporu rané péče může
dostat každá rodina, která vychovává dítě do
sedmi let. Stát schvaluje délku využívání, rodič si vybírá poskytovatele, kterému je na základě vykázaných konzultací služba proplacena. Poskytovatel samozřejmě musí splnit
podmínky, které mu stát ukládá (například
dojezd do rodiny maximálně 40 km či konzultace každý týden), a má jistotu plateb.
V oblasti rané péče tam existuje konkurence
a rodina si vybírá podle kvality práce.
(mp)

HONZÍK
Příběhy rodin, kterým se věnují pracovníci ze
Společnosti pro ranou péči, jsou silné a dokazují velkou potřebu a prospěšnost těchto
individuálních konzultací přímo v terénu,
v rodině. Jeden za všechny… (další příběhy
najdete na webu www.vozickar.com)
Náš syn se jmenuje Honzík Přikryl a letos
v srpnu mu bylo pět let. Náš boj začal, když
Honzík přicházel na svět. Měl pupeční šňůru
omotanou kolem krku a místo nejkrásnějšího
dne v životě se stal ten den noční můrou.
Narodil se fialový, bez života. Po 20minutovém křísení se stal malý zázrak a syn začal
dýchat, vrátil se do života, ale bohužel s nevratnými následky na malém tělíčku. Tenkrát
jsem ani netušila, že to vše byl jen začátek…
Po měsíční hospitalizaci v FN Olomouc
jsme si Honzíka dovezli domů a začali jsme
ambulantně rehabilitovat Vojtovou metodou v Corpusu Olomouc. Zde jsme získali
prvotní péči i ledovou sprchu v podobě
verdiktu rehabilitační pracovnice, která
nám po prvotním vyšetření suše oznámila,
že toto dítě se v životě na své nohy nepostaví. Začali jsme zoufale shánět další informace o typech a možnostech cvičení,
které by mohly pomoci. (U „Vojtovců“ tyto
informace nehledejte, nemá to cenu). Našli
jsme výbornou rehabilitaci v Praze a začali
dojíždět i tam.
O tělíčko bylo postaráno, ale přišly
další starosti s vyřizováním příspěvku na
péči, ZTP. Bohužel jsem v našem městě
narazila na sociální pracovnici bez špetky
empatie. Proběhly nedůstojné třenice,
z kterých jsme vyšli jako vítězové, ale s obrovskými ztrátami ideálů, že je o postižené
děti v naší zemi postaráno. Byla jsem unavená, měla jsem vztek a cítila jsem se jako
myška zavřená ve čtyřlitrové láhvi od okurek, která běhá a skáče dokola bez sebemenší naděje na vysvobození.
Naštěstí při kontrole na neurologii nám
pan doktor oznámil, že začala fungovat
raná péče pro děti s kombinovaným postižením. Zpočátku jsem odmítla. To nej-

horší máme za sebou, vše jsem si vyřídila,
tak proč teď někoho kontaktovat. Nicméně
jsem tak učinila. Začala k nám domů dojíždět poradkyně Lenka. S úžasem jsem
zjistila, že přesto, že Honzík nemluví, může
pomocí kartiček poznávat barvy, zvířátka,
potraviny. Seznámila nás s metodou komunikace VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém) a vytvořila nám základ
komunikační knihy. Samotný fakt, že nám
Honzík může něco sdělovat, ho posunul
o hodně dál. Při každé návštěvě dovezla
Lenka jinou pomůcku nebo hračku na rozvoj synových dovedností. Najednou jsem
cítila, že někoho zajímáme a někdo nám
pomáhá. Do té doby pocit velmi sporadický, nebojím se říci, že pocit neznámý.
Nyní má Honzík pět let, i přes diagnózu
DMO (dětská mozková obrna) a přesto,
že sám nechodí a nemluví, je integrován
v mateřské školce v našem městě. Má
spoustu kamarádů a věřím, že je šťastný.

Raná péče nám pomohla zajistit integraci, sehnat logopeda, informovala nás
o existenci různých pomůcek, které nám
usnadňují život, ale hlavně nám dala jistotu, že na nelehký osud, který nás potkal,
nejsme sami. Jak formou přímých návštěv
u nás doma, tak i formou zprostředkování
setkání s ostatními rodinami, které mají obdobné problémy, na různých akcích. V životě není možnost paralely a těžko říci,
jak bychom na tom byli s Honzíkem bez
pomoci rané péče. Zajistit vše, co dnes
máme, by mě stálo přinejmenším spoustu
času, který jsem mohla věnovat přímo
Honzíkovi. A za to jsem moc vděčná.
Jana Přikrylová

Lítost není to pravé. My jsme hrdinky,
vzkazují ženy pečující o někoho blízkého
Když se narodí dítě, je to vždycky především
radost. A samozřejmě i starost. Někdy se postupem času ukáže, že miminko se nevyvíjí
tak, jak by mělo. To se pak starosti násobí.
Ty však nikdy nezvítězí nad radostnými
chvilkami s dítětem. Matky z projektu Nejsme
chudinky, jsme hrdinky jsou toho důkazem.
Přirovnání k hrdinkám rozhodně není
nadnesené. Ženy, kterým se narodí postižené dítě, opravdu takové jsou. Musí se vyrovnat s neobvyklou situací. Dítě prostě převrací život vzhůru nohama. A postižené ještě
víc. Rodiče, kteří jsou odhodláni se postarat
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o své postižené dítě, často musí hendikepu
svého potomka vše přizpůsobit.
Změnit či dokonce opustit práci a věnovat
všechen svůj čas dítěti, to je úkol především
pro ženu. Většinou se totiž do pečovatelské pozice dostávají právě matky. Celodenní
péče je náročná zejména po psychické
stránce. Mnohdy znamená sociální izolaci,
která může vyústit až k úplnému vyloučení.

Spolupracujme
Péče o blízkého člověka je sice motivována
láskou a náklonností, ale přesto se jedná

o těžkou práci, která je každodenní a nikdy
nekončící. Proto často pečující mohou upadat do depresí a podléhají syndromu vyhoření. Právě proti tomuto se snaží bojovat projekt Nejsme chudinky, jsme hrdinky. Jeho
základem je absolvování vzdělávacích aktivit, jako například motivačního kurzu či kurzu
základů podnikání. Získané vědomosti pak
účastnice projektu využívají v co-workingových centrech. Termín co-working se dá přeložit jako spolupráce, v přeneseném slova
smyslu i sdílená kancelář. Tato kancelář vyjde levněji než vlastní pronajaté prostory
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a nabízí pracovní místa s technickým vybavením, bez nutnosti starat se plně o její chod.
Důležitá je také společenská a funkce
takového pracoviště. Toto centrum vytváří
podmínky pro samostatnou práci a také
možnost pracovního prostoru, kde je možné
setkat se s kolegy a s profesionály z různých oborů. Ve Středočeském kraji, kam je
celý projekt směřován, vzniklo jedenáct podobných center, a to konkrétně v Benešově,
Berouně, Kladně, Kolíně, Kutné Hoře, Mladé
Boleslavi, Příbrami, Mělníku, Rakovníku,
v Praze-západ a Praze-východ.
Jako součást tohoto projektu byla vytvořena také tematická síť, ve které se setkávají
experti na problematiku pečujících osob,
rovná práva mužů a žen, na slaďování rodinného a pracovního života. Všechny tyto
informace pak pomáhají pečujícím oso-

bám začlenit se zpátky do
společnosti.

Hrdinky i ve filmu
Stejný název, tedy Nejsme
chudinky, jsme hrdinky nese
i dokument pojednávající
o projektu.
Pečující ženy hovoří velmi
otevřeně, o tom, jak jim hendikep jejich dětí či blízkých
změnil život. Aktérky dokumentu se nebojí mluvit o vztazích, o svých
pocitech a těžkostech, které se právě s péčí
o blízkého člověka pojí. Zmíněný dokument
uváděla Česká televize na konci loňského
roku, film je však stále možné zhlédnout v archivu ČT. Setkáváme se v něm možná až
s překvapivou upřímností. Nic není skryto či

zamlčeno. Výpovědi matek jsou doplněny
názory psychologa a vedoucí celého projektu. Právě tyto pohledy zasazují problém
do celospolečenského kontextu a zároveň
potvrzují, že pečující ženy si označení hrdinky rozhodně zaslouží.
Ladislava Blažková

Počet zdravotně postižených v Evropské unii
Nárůst počtu zdravotně postižených osob se v celé Evropské unii
výrazně zvýšil. Aktuální údaje jsou alarmující a vzhledem k očekávanému vývoji se budou nejspíše dál zhoršovat.
Podle informací zveřejněných na portále Evropské komise se
zvýšil podíl Evropanů, kteří trpí zdravotním postižením. Dříve se
uvádělo, že tento podíl činil přibližně 10 % evropské populace.
Podle aktuálních údajů však stoupl o celou polovinu na více než
15 %. O příčinách tohoto nárůstu se vedou odborné diskuze. Jednou z prokazatelných příčin je zvyšování procentuálního počtu
seniorů, jejichž zdravotní problémy se do výsledného množství
promítají stále výraznější měrou. Po započítání 28. člena – Chorvatska činí absolutní počet osob žijících na území Evropské unie
507 700 000. Z tohoto celkového počtu je pak 76 155 000 osob
se zdravotním postižením. Pokud bychom použili nově zveřejněný
poměr na obyvatele ČR, došli bychom k sumě 1 577 000 osob.
Petr Šika

Nová ministryně má před sebou
cestu minovým polem
Ministryní práce a sociálních věcí se na konci
ledna stala Mgr. Michaela Marksová. Po
dlouhém čekání na novou vládu a neočekávaných změnách na listině kandidátů na toto
křeslo se do čela ministerstva dostala žena,
která má zkušenosti i elán. I když jí v době
přijetí kandidatury předseda vlády Bohuslav
Sobotka řekl, že se vydává do „minového
pole“, nezalekla se. Má před sebou důležité
úkoly. Jejími prioritami jsou dle vyjádření tiskového mluvčího ministerstva Petra Sulka:
• stabilizovat výplatu sociálních dávek a zahájit činnosti spojené s výběrovým řízením na nového dodavatele systému výplaty sociálních dávek
• více podporovat rodiny s dětmi
• prosadit zvýšení minimální mzdy a vyšší
valorizaci důchodů
• posílit krajské pobočky Úřadu práce ČR
v otázkách aktivní politiky zaměstnanosti
• dokončit přechod financování sociálních
služeb na kraje
• stabilizovat úřad – zajistit organizační,
personální i technickou stabilizaci resortu

Michaela Marksová k tomu dodává: „Musí
se okamžitě začít pracovat na výběrovém řízení na nový systém výplaty sociálních dávek a stabilizovat současný systém provozovaný společností OKsystem. Zaměřit
se musíme také na změnu struktury úřadů
práce, aby větší prostor dostala aktivní politika zaměstnanosti. Chci posílit okresní pobočky, aby se mohly věnovat i jiné práci než
jen výplatě nepojistných dávek.“
Michaela Marksová má za sebou řadu
zkušeností, které může v praxi uplatnit, problematiku života s hendikepem zná víc než
podrobně. Do této doby učila totiž na zkrácený úvazek v Jedličkově ústavu předmět
sociální politika a sociální zabezpečení na
sociálně správní škole. Dlouhodobě se zabývá rodinnou politikou, dětskými právy
a problematikou rovných příležitostí. V letech 1997–2004 pracovala jako ředitelka pro
styk s veřejností v obecně prospěšné společnosti Gender Studies, v letech 2004–2006
vedla odbor rodinné politiky na ministerstvu
práce a sociálních věcí a od dubna 2009 do

září 2010 byla ředitelkou odboru rovných příležitostí ve školství na ministerstvu školství.
Od srpna 2010 je stínovou ministryní pro lidská práva a rovné příležitosti ve stínové vládě
ČSSD. Narodila se v roce 1969 v Praze, vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Hovoří anglicky, německy
a rusky. Je vdaná a má dvě dcery.
V příštím čísle Vozíčkáře se můžete těšit
na exkluzivní rozhovor s novou ministryní Michaelou Marksovou. Na co byste se chtěli
ministryně zeptat? Své otázky posílejte do
15. února na adresu napsalijste@vozickar.
com nebo Redakce Vozíčkáře Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 Brno. Vybereme
pět dotazů.
(ata, zdroj: tiskové oddělení MPSV)
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Bojovat. V Ukrajině demonstrovali i lidé na vozíku
Zima, nepohodlí, obtíže s bariérami. Nepříznivé podmínky neodradily hendikepované
lidi z Ukrajiny, aby vyslovili sympatie opozici a připojili se k protestu proti proruskému
směřování současné vlády, která zastavila
jednání o připojení Ukrajiny k Evropské unii.
Nespokojení jsou demonstranti i se stavem lidských a občanských práv v zemi.
„Vyzýváme lidi, kteří jsou ochotni nám pomoct s pohybem na invalidním vozíku. Naléhavě potřebujeme pomoc k překonání fyzických překážek (obrubníky, dlažby, schody),
abychom se mohli zúčastnit demonstrace
v Kyjevě,“ vyzývali například prostřednictvím internetu a sociálních sítí lidé na vozíku
z města Ternopil. K tomu, aby se na akci,

na které v polovině ledna došlo k násilným střetům s policií,
tato skupina vozíčkářů dostala,
musela přejet téměř polovinu
země.
Z dostupných zdrojů není
zřejmé, zda fotografie zachycuje tytéž demonstranty, to ale
nemění nic na tom, že i lidé
s hendikepem mají chuť vyjádřit
svůj postoj k tak výrazným celospolečenským událostem. Na
transparentech stojí: „I po nás
budeš střílet, vážená vládo??“
a „Přestaňte s agresí!“
(ata)

Vozík je to, oč tu běží?
Brněnským parkem letos poprvé poběží vozíčkářka Eliška Havlíčková. Cesta na startovní čáru tradičního letos již 69. ročníku otevřeného závodu Běh Lužánkami nebyla pro
mladou sportovkyni snadná. Její přihláška

na březnové závody totiž pořadatele pořádně zaskočila.
Závodu se účastnit nemůžete, je to závod
pro běžce a ne pro lidi pohybující se na vozíku nebo na koloběžce, vzkázali organizátoři Elišce. Na její dotazy na
facebookovém profilu závodu
o důvodu tohoto rozhodnutí
reagovali nešťastně smazáním příspěvků, které se dožadovaly téhož. Vysvětlení, kde
je v propozicích závodu napsáno, že lidé s hendikepem
se tohoto otevřeného závodu
účastnit nesmí. Rozpoutala
se bouřlivá diskuze.
Hovořilo se o tom, zda
se ti vozíčkáři nezbláznili už
úplně, když chtějí i na běžecké závody. Hovořilo se
o tom, kdo na závody může
Otevřeného běžeckého závodu se vozíčkáři zúčastnili
a kdo ne. Hovořilo se o míře
například loni v Běchovicích.

skutečné integrace lidí s hendikepem do
většinové společnosti. Rozkol ilustruje to,
že společnost není ještě plně připravená –
a vlastně ani vozíčkáři ještě ne – otevřít prostory a akce všem, kdo o účast projeví zájem. A že ani tak nejde o bariéry na trati, ale
bariéry v přístupu k výzvě. Vždyť každý takový člověk, který se rozhodne akci či místo
navštívit na vozíku, s berlemi, s bílou holí, je
výzvou i pro desítky dalších, kteří přijdou po
něm.
Pořadatelé Běhu Lužánkami nakonec situaci zvládli a po několika dnech napjatých
výměn názorů přehodnotili své rozhodnutí
a start závodnice na vozíku povolili. Třeba
Eliška zmapuje trať pro případné úpravy,
třeba za rok vznikne speciální kategorie,
třeba na trase přibude závodníků na vozíku
či s jiným hendikepem víc. A slovo integrace
už nebude jen tisíckrát omílaným, avšak nežitým slovem.
(ata)

Rozjeďte to, nabádá kampaň
Co takhle rozjet život, ohodnocení, sebevědomí, kariéru? Projekt Rozjeďte to, za nímž
stojí skupina studentů z Brna, chce lidi žijící
s hendikepem motivovat, ukázat jim směr
a možnosti, které mají na pracovním trhu.
Stejně tak chce i zaměstnavatelům, firmám
i široké veřejnosti říct, jak odpovědné zaměstnance v těchto lidech můžou získat.
Stěžejní aktivitou je provoz webových
stránek www.rozjedteto.cz. Jsou rozcestníkem pro všechny, kteří chtějí mít informace
o zaměstnávání na jednom místě, a to přehledně, jednoduše. Informace o zaměstnávání OZP, hesla, motivační charakter, sympatická vizáž, seznam organizací, které
můžou pomoct práci najít, seznam internetových odkazů, kde se zobrazuje pracovní
inzerce.
Kromě přehledného webu připravují studenti propagaci těchto informací, zapojili i zpěvačku Ewu Farnou, která vystupuje
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v reklamním spotu na portál www.rozjedteto.
cz. Kromě něho natáčel štáb i motivační videa, v nichž hovoří lidé s hendikepem, kteří
si svoje místo na pracovním trhu už vydo-

byli. Mottem projektu je motivační věta: „Jediný, kdo vám brání dosáhnout svých snů,
jste vy sami.“
(ata)
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Stacionář Zdislava v novém
Již 22 let působí v Novém
Městě na Moravě Centrum
Zdislava – denní stacionář pro
klienty s mentálním a fyzickým
postižením. Založili ho manželé Josef a Marie Severovi.
Město poskytlo pro charitativní sociální službu budovu
bývalé mateřské školy. Na začátku roku 2014 dostali klienti
tohoto centra opravdu krásný
dárek. Byla totiž dokončena
rekonstrukce a přístavba budovy stacionáře. Stála více
než 8 miliónů korun, které
město získalo z evropských fondů. Slavnostní
otevření nových prostor proběhlo 9. ledna,
kdy se rovněž konal Den otevřených dveří.
Radost měli nejen klienti, ale také pracovníci
stacionáře, jehož ředitelkou je Hana Janů.
 Rekonstrukce centra na Radnické ulici
už byla víc než nutná.
Ano. Před 22 lety se pracovníci stacionáře
starali o sedm klientů. V současné době ho
navštěvuje osmnáct klientů. Smlouva je uzavřena s 27 klienty, ale ne všichni navštěvují
stacionář denně. Stávající budova už všem
současným požadavkům a normám nevyho-

vovala. Zrealizovaná přístavba umožňuje jednak větší komfort stávajícím klientům a také
možnost navýšení denní kapacity o pět
klientů.
 Práce začaly na jaře loňského roku.
Budova stacionáře se změnila v jedno
velké staveniště. Provoz ale pokračoval,
což nebylo jednoduché ani pro stavbaře,

ani pro klienty. Jak jste
to zvládli?
Původní záměr byl, že
provoz bude přerušený
pouze v prázdninových
měsících na jeden měsíc,
po dobu dovolené. Realita
však byla jiná. V červnu
jsme se přestěhovali do
náhradních prostor Domu
s pečovatelskou službou
s tím, že nejpozději po dovolené se vracíme zpět.
Bohužel jsme se mohli
vrátit až v prosinci 2013.
 Teď už máte všechny starosti
spojené s přestavbou budovy
za sebou. A výsledek stojí za to.
Stávající budova byla zateplena
a dostala novou střechu. V nové
budově mají klienti k dispozici velkou jídelnu, rehabilitační místnost,
společenskou místnost, která zahrnuje cvičnou kuchyni, obývací
prostor, koupelnu, pracovní kout,
tréninkový prostor a podobně.
Umožní to zlepšení poskytovaných služeb. Klienti budou mít
možnost zapojit se
do nácviku vaření,
stolování. Individuálně budeme také trénovat
osobní hygienu – někteří klienti ji zvládnou sami, někteří
s dopomocí. Dále mají klienti
k dispozici rehabilitační masážní vanu. V současné době
zahajujeme zkušební provoz,
seznamujeme klienty s novými terapiemi.
 Vzájemný vztah Nového
Města na Moravě a Centra
Zdislava je velmi dobrý. Dáváte o sobě vědět. Pořádáte
akce, na které zvete ostatní obyvatele,
třeba oblíbené Zdišibály v sále kulturního
domu.
Naši klienti také navštěvují kulturní i jiné
akce, které se ve městě konají. Prezentujeme se na každoroční slavnosti Nova Civitas, která se koná v červenci v Novém Městě
na Moravě. V loňském roce jsme naše výrobky nabízeli také na mistrovství světa v bi-

atlonu. Snažíme se tedy zapojit dle možností jak do kulturních, tak sportovních akcí.
Spolupracujeme rovněž s novoměstskými
sociálními službami.
 Jste příspěvkovou organizací, na provozu se finančně podílejí město i okolní
vesnice, odkud pocházejí vaši klienti. Co
sponzoři? Na sponzorování není v současné době příliš nálada. Jaké jsou vaše
zkušenosti?
Centrum Zdislava má, dá se říci, již tradiční
sponzory, kteří nám velmi pomáhají. Záměrně neuvádím jména. Nebylo by spravedlivé vyjmenovat jenom některé. I ten, kdo
dává oproti druhým méně, dává to, co může.

Nedávno k nám přišli na návštěvu studenti
novoměstského gymnázia a podpořili stacionář darem pět tisíc korun. Od listopadu
2013 máme vyhlášenou veřejnou sbírku na
nákup předmětů, které by měly doplnit vybavení stacionáře. Veřejnou sbírku jsme zahájili na našem Zdišibálku, následně na novoměstském společenském večeru, který se
uskutečnil v prostorách kulturního domu, při
rozsvěcování novoměstského adventního
stromu, na Mikulášském odpoledni, dni otevřených dveří a dalších akcích. Číslo sbírkového účtu je 107-5900300247/0100. Děkujeme všem, kteří nás podporují.
 Kolik peněz je zatím na kontě této sbírky?
Částka bude známá až po ukončení sbírky,
tedy 30. června letošního roku, kdy se otevřou sbírkové kasičky. Určitě budeme potřebovat kromě vybavení také speciální vozíky a chtěli bychom vybudovat i venkovní
posezení.
Věra Rudolfová

www.vozickar.com
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GLOSA
Místo pro
zákazníka?
Dlouho jsem tvrdila, že pro vozíčkáře
jsou vždy lepší supermarkety a hypermarkety. Vstup bez bariér, hodně
prostoru, záchody pro vozíčkáře…
Věra Schmidová
Teď už si tak moc jistá nejsem.
Cestou z nemocnice, kam často
jezdím, jsem se vždy stavovala v jednom supermarketu, který mám jinak z ruky. Po jeho rekonstrukci jsem
si všimla, že přibyla další pokladna, i když nechápu
proč, když nikdy nejely víc než tři pokladny zároveň.
Pokladna přibyla, ale na úkor ostatních, které se
o pár centimetrů zúžily, a můj nový elektrický vozík
tam už neprojede. Ano, mohu to bez problémů a bez
vysvětlování (asi nejsem jediný vozíčkář se širším vozíkem) objet přes informace a vybrané zboží zaplatit
z druhé strany pokladny, nebo využít pokladnu v nápojovém centru, která ale stojí úplně bokem a není vždy
otevřená.
Tak se ptám – proč je tam tolik pokladen a přibývají další, i když nikdy nejedou všechny? Jenom proto,
aby to vypadalo, že tam chodí hodně lidí, když je tam
hodně pokladen? Nebo snad každá prodavačka musí
mít svoji pokladnu?
Podobný problém mám i v hypermarketu o kousek
dál. Pokladen je tam přes dvacet, ale vozíčkář musí
jezdit sem tam a hledat, do které se vejde (myslím člověka na širším elektrickém vozíku).
Co by se stalo, kdyby bylo o jednu pokladnu méně
(vždyť by to ani nikdo nepostřehl) a o pár centimetrů
u těch zbylých více? Stejně nikdy nejedou pokladny
všechny.
Začala jsem tedy navštěvovat pouze supermarkety
tady, ve svém okolí – místa dost, pokladen méně… Pochvalovala jsem si. Ale jen do chvíle, než ke vchodu
jedné z nich postavili reklamní tabuli. A to tak šikovně,
že člověk musel v jízdě zastavit a pomaloučku, opatrně ji objet. Mně se ta „myška“ kolem moc nepovedla
a tabuli jsem zadním kolem kousek odsunula bokem.
Hned tam byla paní prodavačka a vracela ji na místo.
Na můj protest, že tam zavazí, řekla: „Ona je tady takto
schválně – lidé musí zpomalit, pak se podívají na nabídku… Ta tabule nám vydělává peníze.“
V jiném supermarketu uprostřed široké uličky stála
paleta s vajíčky. „Bude tady dlouho?“ zeptala jsem se
prodavačky. „Potřebovala bych zajet ke zboží na druhém konci uličky.“„Není problém.“ Její odpověď mě
potěšila, ale jen do chvíle, než mi vysvětlila, jak to myslela: „Můžete to projet vedlejší uličkou a dostanete se
na druhý konec této uličky.“
Začala jsem tedy jezdit do vzdáleného hypermarketu, „kde svět je ještě v pořádku“ (jak se tvrdí v reklamě). Byl: široké uličky, projela jsem skoro každou
pokladnou (i když některou jen tak tak), ale aspoň
jedna širší pokladna byla otevřena vždy. Hurá!
Ale aby bylo taky trochu veselo i tady, pro změnu
popřehazovali zboží ze svého stálého místa někam
úplně jinam. „Prosím vás,“ oslovila jsem kolemjdoucí
prodavačku. „Kde teď najdu bezlepkové výrobky?“ Vyvalila na mě oči: „To se ptáte mě? Já tady už dobrých
deset minut hledám instantní polévky.“
Věra Schmidová
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Ukažte, co umíte, na
květnové abilympiádě
Ve dnech 23 a 24. května
se v Pardubicích uskuteční
22. abilympiáda. Jde o soutěžní
přehlídku pracovních i volnočasových dovedností a schopností lidí se zdravotním postižením. Tradiční akci pořádá
Česká abilympijská asociace,
která vyhlásila tyto disciplíny:
aranžování květin – západní
styl, aranžování suchých květin, batika, cukrářství, drátování, drhání, dřevořezba,
enkaustika, fotografování, háčkování, keramika, košíkářství,
malba na hedvábí, malba na sklo, malování na kameny, mechanická montáž,
návrh plakátu, origami, paličkování, patchwork, pletení, pletení z papíru, počítačová editace textu, síťování, studená kuchyně, šití dámského oděvu, technická ilustrace, tvorba www stránek, ubrousková technika, výroba nábytku,
výroba svíček, výroba šperku z korálků, vyřezávání ovoce a zeleniny, vyšívání, zdobení kraslic. Zájemce si může vybrat maximálně tři obory.

V soutěžích se letos představí i zahraniční účastníci. „Možná se díky nim
v některých disciplínách zvýší úroveň předváděných výkonů,“ říká Jaromír Krpálek z organizačního týmu. Očekávány jsou výpravy ze Slovenska, Polska,
Malty, Ukrajiny, Turecka či Walesu.
Na ploše ČEZ arény budou připraveny různé workshopy, třeba korálkování, výroba skleněných figurek, perníková dílna či malování dřevěných postaviček. Návštěvníci si také budou moci zajezdit na speciálních koloběžkách
a dvoukolkách. Pestrý sortiment nabídnou stánky chráněných dílen a firmy
zaměřené na kompenzační pomůcky. Vystoupí folklórní soubor Lipka, své
umění předvedou orientální tanečnice, k vidění bude show speciálně cvičených psů. Pátek i sobotu zakončí společenský večer.
Na abilympiádu se lze přihlásit e-mailem nejpozději v pondělí 31. března. V jedné disciplíně může soutěžit maximálně 12 lidí, proto neotálejte!
Formulář, soutěžní pravidla a další informace najdete na stránkách www.abilympics.cz. Účastnický poplatek, který zahrnuje ubytování a stravu od čtvrtečního
odpoledne do nedělního dopoledne, činí
660 korun pro soutěžícího i pro jeho doprovod. Kdo bude chtít zajistit pouze stravu, zaplatí 330 korun.
Na dotazy odpoví Alena Krpálková na
e-mailu alena.krpalkova@caacz.cz nebo
na telefonu 466 304 366.
(mp)

s námi
máte
šanci

Orientujete se na internetu, ale chcete víc? Zajímá vás,
jak se tvoří úspěšný web, jak spravovat ﬁremní účty na
sociálních sítích, jaká další speciﬁka digitální marketing
má? Internet otvírá další možnosti pracovního
uplatnění. Proměňte hodiny u počítače ve výdělek spolu
s kurzem Digitální marketing, který pořádá obecně
prospěšná společnost Via Lucis Praha.

Uzávěrka přihlášek
je 12. 3. 2014
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Naučíte se psát atraktivní webové texty, které zaujmou,
a zjistíte, proč se v současné době stále více hovoří
o obsahové strategii. Poznáte možnosti sociálních sítí
jak pro marketingové využití, tak pro PR. Zjistíte, jak se
musí na vyhledávače, ať už z pohledu placené inzerce
(PPC) nebo optimalizace pro přirozené vyhledávání
(SEO). Ovládnete moderní techniky použitelnosti –
jak na uživatelský výzkum, jak navrhovat web a jak ho
testovat. A mnohé další…

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

In
ja ter
ko ne
ob t
živ
a?

Kurz
Digitální marketing
ukáže cestu

Kurz je pro OZP zdarma a je součástí projektu S námi máte šanci.
Více o celém projektu a přihlášku do projektu najdete na webových
stránkách www.vialucispraha.cz.

LÉČEBNÉ POHYBOVÉ PŘÍSTROJE THERA TRAINER®
OD NĚMECKÉ SPOLEČNOSTI MEDICA
VÝVOJ NA ZÁKLADĚ 20 LETÝCH ZKUŠENOSTÍ

Každodenní cvičení na přístroji Thera:
Qredukuje

křeče
sílu a vytrvalost
Qomezuje poruchy prokrvení
Qodstraňuje edémy
Qzamezuje ztuhlosti kloubů
Qzlepšuje metabolismus
Qomezuje bolestivé symptomy
Qpodporuje

Všechny přístroje jsou podporované elektromotorem.
Rádi Vám poradíme
s možnostmi finanční podpory.
Výhradní dovozce pro ČR a SR:
PROORMEDENT, s.r.o.
Modřanská 621/72
143 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 241 403 520
GSM: +420 725 005 501
Email: info@proormedent.cz

Zastoupení pro SR:
PROORMEDENTSK, s.r.o.
Klariská 7
811 03 Bratislava
Slovenská republika
GSM: +421 911 023 366
Email: info@proormedent.sk

www.proormedent.cz • www.proormedent.sk
www.thera-trainer.cz
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Andrea Brzobohatá: Za co může meningokok
Andrea Brzobohatá jela v roce 2010 do Krkonoš se svým synem. Necítila se dobře a na
těle se jí začaly objevovat tmavé skvrny. Přátelé zavolali sanitku… probudila se až po pěti
týdnech v komatu. Nejdříve ji odvezli do nemocnice ve Vrchlabí, ale tam si s ní nevěděli
rady, tak následoval převoz do Hradce Králové. Tam jí nasadili penicilin a zachránili jí život. Bohužel antibiotika byla nasazena pozdě.
Meningokok, který zabíjí do 24 hodin, sice
jako zázrakem nevzal Andree život, ale připravil ji o nohy. Ty totiž při jeho napadení začínají
odumírat. Muselo dojít k nadkolenní amputaci. Jednu chvíli to vypadalo, že pacientka
přijde ještě o ruce, ale naštěstí se tak nestalo.
S odstupem je jasné, že evidentně došlo k zanedbání péče ze strany nemocnice.
Kdyby se nasadila antibiotika včas, nemuselo
k amputaci vůbec dojít. Se dvaačtyřicetiletou
Brňačkou, která léta působila jako manažerka
ve sportovní agentuře, je rozvedená a je matkou čtyřletého syna a jednadvacetileté dcery,
se zatočil svět. Musela se vyrovnat nejen s realitou, že svoje nohy už nemá, ale rovněž se
musela naučit chodit na nových, bionických
nohách. Nehodila flintu do žita a založila sdružení No foot, no stress (v překladu Žádná
noha, žádný stres – www.nofoot.cz), které
sdružuje osoby po amputacích.
 Když člověk přijde k sobě a zjistí, že
nemá nohy, co mu probleskne hlavou?
Když jsem se dozvěděla, že nemám nohy,
byl to pro mě neskutečný šok, jako by to asi
bylo u každého z nás… Přiznám se, že první
mé myšlenky se týkaly toho, že už nemá
cenu žít… Ale mám dvě děti, malému jsou
teď čtyři roky. Přece bych ho tady nemohla
nechat bez mámy?! Ale je to hrozný pocit. To
mi věřte. Co je v takovém stavu tím startovacím mechanismem, že se člověk rozhodne
bojovat a nevzdat to? Asi moje povaha. Měla
jsem denně v nemocnici nějakou návštěvu
a od začátku jsem tvrdila, že budu chodit.
Oni se jen usmívali a pokyvovali hlavou, ale
až dnes mi všichni přiznávají, že tomu nikdo nevěřil. Já se prostě nedám! Chci v mezích možností to nejlepší, co jde, a nejenom
pro sebe, ale i pro ostatní hendikepované.
Snažím se pomáhat tak, jak spousta lidí pomohla mně. A opravdu mě to asi naplňuje,
ale to člověk pochopí, až se mu něco stane
a začne se na hodně věcí dívat jinak.
 Přiznáme se, že o bionických nohách
moc nevíme, můžete mi říct, jak fungují,
zda mají nějaké nevychytané mouchy,
zda je hradí pojišťovna, jak dlouho trvá,
než se na nich člověk naučí chodit, a jak
dlouho čekáte, než vám je „přidělí“? Můžete s nimi třeba do vody a plavat?
Bionické nohy jsou úžasný pokrok v dnešní
době. Kdyby se mi to stalo dřív, asi bych
chodila na dřevě. Ale to, co dnes nabízí moderní technika, je skvělé. Nejsou to moje
nohy, takže chůze i trochu bolí. Nohy mně
nedorostou, tak se snažím bolest nevnímat.

Stejně není jiná alternativa. Bionické nohy se
musí každé dva dny nabíjet, takže kromě počítače, mobilu potřebujete ještě nabíječku na
nohy.
Bionické nohy hradí pojištovna, ale musíte splnit jejich kritéria, nedávají je kvůli vysoké ceně každému. No a do vody nemůžete, to by se zničily. Je tam takový malý
„počítač“, takže do vody to opravdu nejde.
Vyrábí je firma Otto Bock.
 Když jste dostala nové nohy, měla jste
nějaký cíl, kam se chcete v životě ubírat,
co budete dělat?
Tyto nohy mám asi rok a půl. Mým cílem
bylo se postarat o syna, kterého jsem přes
rok neviděla, protože jsem byla kvůli nemoci
bez něho. Takže pro mě je důležité, že kam
potřebuji, tak si dojedu autem a dojdu na nohách.
 Čím se teď živíte?
Pracovala jsem 20 let jako manažerka a teď
bohužel každodenně do práce nemůžu. To
bych asi nezvládla. Domlouvám se na založení pacientské skupiny pro lidi, co prošli meningokokem, anebo pro rodiny, které
takto někoho ztratily. Je to zákeřná nemoc,
která přijde ze dne na den a člověk, když nedostane potřebnou péči, umírá do 24 hodin.
Dá se proti tomu očkovat, ale to mnoho lidí
neví a ani já jsem to nevěděla.
 NO FOOT, NO STRESS – žádné nohy,
žádný stres. Je to myšleno jako sarkastické povzdechnutí s tím, že vlastně je to
bez nich lepší a že jste přírodu přemohla?
No bez nich to není určitě lepší, ale je to
jiné. Vznikli jsme proto, že chceme pomáhat ostatním. A to si myslím, že se nám daří.
Když se něco takového stane, tak člověk potřebuje tým lidí, kteří se o něho postarají. Potřebuje dobrého protetika, rehabilitaci, školu
chůze. A pak může fungovat. A od toho jsme
tady my. Pomáháme a těší nás to!

tézy. Což může být obrovská částka. Napsali
jsme otevřený dopis do Senátu, ale zatím se
nic neděje. Asi se teď nic moc neřeší…
 Máte osobní zkušenosti s tím, kdy se tělesně postiženému dělo bezpráví ať už ve
zdravotnictví nebo v sociálních službách?
Já sama osobně ne, ale moji kamarádi mají
velké problémy s různými příspěvky. Ať je to
s příspěvkem na péči, na auto, na koupelnu.
Zajímalo by mě, podle čeho se to posuzuje,
protože v každém kraji je to úplně jinak. Někde pošlou peníze a nejdou ani na šetření
a někomu se pitvají ve všem a stejně mu nakonec nic nedají. Myslím, že v tomto je docela dost velký zmatek. A příspěvek na mobilitu 400 Kč, to je směšné...
 Chtěla jste do politiky, ale vyškrtli vás.
Myslíte, že neměli zájem o člověka, jako
jste vy, který by jim
viděl do karet a chtěl
opravdu něco změnit?
Byla to nabídka kamarádky vstoupit do politiky. Přivedla mě jako
nestraníka k Zemanovcům. Začalo mě to
celkem zajímat. Když
projdete tolika nemocnicemi, zjistíte, co
všechno se dnes běžně
děje. Jak se lidem odebírají příspěvky na péči,
že někdo nemá nárok
na druhé berle nebo
někdo nedostane protézy, protože má vozík,
který ovšem potřebuje, když si doma sundá
nohy… Ale když vidím, co se ve straně
a v politice celkově děje, jsem nakonec ráda,
že mě vyškrtli. Možná to byla diskriminace
postižených, těžko říct. Spíš mě zaráží, že
se mně nikdo neobtěžoval třeba jen zavolat
a říct mi, co se stalo.

 Našla jste při zakládání sdružení podporovatele a spolubojovníky, nebo jste narážela hlavou na zeď? Jaký máte cíl a program?
Naším cílem je sdružovat lidi, aby se potkávali a sdíleli své starosti, radosti a aby se pobavili. Ne každý žije ve velkém městě, kde se
to tzv. ztratí, někdo je z vesnice a tam se na
něho sousedé dívají z patra. A když takový
člověk přijde mezi nás, začíná bourat bariéry. Třeba si vezme kraťasy a nestydí se za
to, že nemá nohu.

 Na jaké úrovni je podle vás osvěta a informovanost o potřebách pro lidi po amputaci končetin? Kde a co je potřeba zlepšit?
Strašně špatná. Moc to tady nefunguje. Pokud
není člověk akční a nesedí u internetu a nezjišťuje si informace ze světa, tak se nic nedozví. Proto se snažíme s NO FOOTem pomáhat a trochu suplovat to, co v České republice
chybí. Jednoznačně nejlepší je Škola chůze
Hanky Kohoutové, která bývá na Malvazinkách v Praze. Všechno ostatní je ztráta času.

 Vaše zkušenosti z nemocnic jsou jistě
důležitou lekcí pro život. Chcete najít ve
sdružení tolik podpory, abyste jako organizace něco dokázala změnit tam, kde by
jedinec neměl šanci?
Budeme bojovat. Musíme! Když se neozveme my jako pacienti, nic se dít nebude.
Od ledna se třeba má doplácet 10 % na pro-

 Řekněte nám o vaší skupině Meningokok? Jak funguje nebo má fungovat?
Skupina teprve vzniká, ale pracujeme na ní.
Důležité je, aby se o této nemoci lidé dozvěděli a případně se dali očkovat. Je to strašně
nečekané a zákeřné. Ročně na ni umře skoro
100 lidí. Měla jsem štěstí, že jsem přežila.
Vítek Formánek a Eva Csölleová

www.vozickar.com
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10 let programu Škola bez bariér
V aule Metropolitní univerzity Praha se koncem roku sešlo mnoho hendikepovaných absolventů i studentů školy, aby spolu s přítomnými hosty oslavili již 10. výročí sociálního programu Škola bez bariér. Díky němu na Metropolitní univerzitě Praha každoročně studuje více než 70 studentů s pohybovým postižením. A že šlo o kulatiny, byly tyto oslavy spojeny i s konferencí stejného názvu.
a také morální podporu všech hendikepovaných studentů. Konference se zúčastnili
i zástupci dalších vysokých škol jako ČVUT,
Technické univerzity Liberec či zástupci OA
Janské Lázně (od 1. 1. 2014 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola
Olgy Havlové), kteří prezentovali své vlastní
zkušenosti se studiem osob se zdravotním
postižením.

Možnosti studia na MUP

Trocha historie
Konference byla rozdělena do dvou bloků.
První z nich se věnoval vysokoškolskému
studiu osob se zdravotním postižením a také
připomněl úplné začátky. Program pod názvem Škola bez bariér realizuje Metropolitní univerzita Praha (MUP) již od roku 2003.

Anna Benešová v živém rozhovoru s Milenou Černou

Na konferenci proto jako jedna z prvních
vystoupila její zakladatelka Mgr. Anna Benešová, která na univerzitě zastává funkci
ředitelky pro lidské zdroje a strategický rozvoj. Byla to právě ona, která program Škola
bez bariér vymyslela a společně s Mgr. Jaroslavou Kněnickou, studijní poradkyní studentů s pohybovým postižením a vedoucí
Denního centra MUP také během několika
let realizovala. Ve svém projevu vzpomínala, co všechno bylo zapotřebí: „Nešlo jen
o odstranění architektonických bariér, vybudování výtahů, plošin, ramp, bezbariérových míst v posluchárnách, studovnách, ale
také o možnosti speciálního studijního režimu. Museli jsme přizpůsobit komunikaci
individuálním možnostem a v první řadě zajistit podmínky pro plnou integraci studentů
s pohybovým postižením do vysokoškolského studia i života, včetně možností zapůjčení studijních pomůcek. Jednalo se o notebooky, diktafony, studijní literaturu či velice
důležitý software pro přepis mluveného
slova a kurzy rétoriky pro jeho správnou
aplikaci. Ruku v ruce probíhalo i odstranění
ekonomických bariér pro hendikepované

1 / 2014

studenty a možnost získání stipendia ve
výši školného po celou dobu studia. Zde
bych ráda vyzdvihla velké pochopení ostatních ‚platících‘ studentů, kteří nás v našich
rozhodnutích podpořili.“

Významní hosté
Na slova zakladatelky navázali svými projevy i ředitel o. p. s. JUDr. Marek Beneš
s prorektorem pro pedagogickou činnost
PhDr. Janem Burešem, Ph.D., kteří zároveň
přivítali vzácné hosty, mezi nimiž nechyběli
například: MUDr. Milena Černá, ředitelka
Výboru dobré vůle a Nadace Olgy Havlové,
Ing. Marie Svobodová z Nadace Charty 77
a Konta Bariéry, Mgr. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním
postižením ČR, PhDr. Jiří Tošner, předseda občanského sdružení Hestia, či výkonná ředitelka Nadace BONA Jitka Štambachová a ředitel Psychiatrické nemocnice
Bohnice MUDr. Martin Hollý. Všichni z přítomných zástupců nadací a charitativních
organizací se ve svých následných projevech opírali o úzkou spolupráci s MUP

V této části konference se ujal slova rektor
univerzity prof. PhDr. Michal Klíma, M.A.,
CSc., který se snažil stručně představit
možnosti studia na MUP včetně všech kateder a studijních oborů. Navázal na předřečníky shrnutím počtu studentů s pohybovým postižením, kteří programem Škola
bez bariér prošli. Za dobu existence se na
MUP dostalo celkem 230 hendikepovaných
studentů, z čehož 77 studentů studium
ukončilo bakalářským titulem, 42 magisterským a jeden student získal doktorský titul v rámci rigorózního řízení. Ale nebyli to
jen pražští absolventi. Na Univerzitním středisku v Plzni školou prošlo 16 studentů,
na Univerzitním středisku v Hradci Králové
jich je 10 a v Liberci 4. Školu nedokončilo
pouze 35 studentů, což svědčí o trpělivosti, vůli i velkém nasazení všech hendikepovaných studentů. V akademickém roce
2013/2014 studuje ve všech oborech i ročnících 75 studentů se zdravotním postižením pohybového ústrojí. V rámci programu
Erasmus studovalo na vysokých školách
v zemích EU celkem 9 studentů, z toho se
zúčastnili 2 studenti pracovních stáží. Právě
studiu v zahraničí a dalším zahraničním aktivitám MUPu se ve svém projevu věnoval
vedoucí zahraničního oddělení univerzity
JUDr. Josef Vochozka.

Vystoupení studentů a absolventů
V poslední části prvního bloku konference
vystoupili někteří absolventi a současní studenti univerzity, kteří pohovořili o významu
studia pro ně samotné. Nechyběl mezi nimi
ani paralympionik Mgr. David Drahonínský,
který na MUP absolvoval obor Mezinárodní
vztahy a evropská studia.
(Pozn. redakce: O jeho studijních letech se můžete dočíst v jeho profilu na sportovních stranách
Vozíčkáře.)

Jaroslava Kněnická s jednou z absolventek MUP

Mgr. Marek Pospíšil (absolvent MUP, obor
Mezinárodní vztahy a evropská studia) řekl:
„Univerzitní vzdělání ale není jen o diplomu.
Během studií jsem poznal novou optikou
i sám sebe, získal nové přátele a obzor posunul o pěkných pár mil dál. Bohužel jsem
ale také za těch pět let studia zestárl o dalších deset, protože někdy to bylo skutečně
hodně tvrdé.“
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bezbariérového přístupu ke studiu je tím jediným správným.“
Po krátkém pohoštění a živém rokování
přítomných v předsálí jsme se do auly opět
vrátili, abychom vyslechli další přednášející.

Pracovní místa pro zdravotně
postižené

Alena Štefanisková (studentka bakalářského oboru Mediální studia, která všechen
volný čas věnuje fotografování, cestování
a sportu) prozradila: „V 3. ročníku sa plánujem zúčastniť výmenného programu Erasmus, v rámci ktorého by som chcela vycestovať do Veľkej Británie na jeden semester.
Vďaka projektu MUP momentálne pracujem
vo VZP v rámci pracovnej stáže pre zdravotne postihnuté osoby. Pracujem na marketingovom oddelení, kde moja najväčšia
náplň práce je mediálne zaistenie kampaní
a príprava projektov.“

Mgr. Daniela Bláhová (absolventka MUP –
obor Veřejná správa) ve svém vystoupení
pohovořila nejen o studiu, ale i o své funkci
předsedkyně organizace Roska Praha. Posláním sdružení je pomáhat lidem s nelehkou
roztroušenou mozkomíšní sklerózou. Roska
pořádá ergoterapeutické kurzy, věnuje se sociálnímu poradenství a jiným aktivitám.

(Pozn. redakce: Protože je tento program
sám o sobě velice zajímavý a mohl by zajímat
i jiné studenty a absolventy škol, rádi bychom
se k němu v jednom z dalších čísel Vozíčkáře ještě
vrátili podrobněji v rozhovoru s prorektorem P. Vyhnánkem.)

Projevy studentů při promocích

Lisa Kvinikadze (studentka oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, pochází
z Gruzie a v ČR žije již 12 let) doplnila: „Největším kladem a také nejsilnějším důvodem
k výběru této školy je bezbariérovost. Ve
svém volnu ráda cestuji. Do budoucna bych
chtěla můj koníček spojit s prací dohromady.
Pevně doufám, že díky studiu tohoto oboru
se mi to povede.“

Druhý blok konference byl zaměřen na neméně důležitou problematiku – zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Z úst
prorektora pro studijní záležitosti a zároveň prorektora pro rozvoj a vnější vztahy
PhDr. Petra Vyhnánka jsme byli obeznámeni
s aktuálními projekty a granty, které se tohoto tématu týkají. Jeho projev se dotkl nejen Evropských sociálních fondů a pracovních stáží studentů a absolventů VŠ v letech
2007–2011, ale především od března minulého roku probíhajícího projektu, který je financován z ESF – Operačního programu
Praha Adaptabilita a který trvá do konce roku
2014. Jedná se již o mnohem komplexnější
pojetí vycházející ze zkušeností předchozích
projektů MUP, které
jsou obohaceny o zkušenosti nového partnera NFOZP.

Na plátno auly byly promítnuty i některé projevy aktuálních absolventů při jejich zářijových promocích. Ráda bych vyzdvihla a citovala alespoň postřehy dvou studentek Lejly
Aganjové (Mezinárodní vztahy a evropská
studia) a Jiannis Georgiou (Evropská studia
a veřejná správa). První jmenovaná mimo
jiné sdělila: „Vysoce oceňuji bezbariérovost
naší školy, která dává prostor všem, učí
nás být více ohleduplnými a umožňuje odbourávat vzájemný ostych. Bezbariérovost
je v dnešní době často skloňována, avšak
k naplnění celého významu tohoto slova dochází jen zřídka, nebo velmi pomalu. Naše
univerzita však bariéry opravdu bourá.“
Druhá ji doplnila slovy: „Díky naší univerzitě jsme lépe pochopili problémy, se kterými se denně setkávají tělesně hendikepovaní, respektive naši spolužáci. Plně si
uvědomujeme a oceňujeme, že právě přístup Metropolitní univerzity Praha ve smyslu

Na tuto přednášku v závěru navázala
i Hana Potměšilová, ředitelka Nadačního
fondu pro podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením. Ve svém projevu
přiblížila hlavní poslání NF cíleně pomáhat,
informovat, podporovat a spojovat zdravé
a nemocné při podpoře zaměstnávání osob
s hendikepem. Upozornila na okolnost,
že na trhu práce stále není dostatek povědomí o této problematice a rovněž chybí patřičné finanční prostředky na vyrovnávání
příležitostí v zaměstnávání. NF se snaží přispívat jednotlivcům i společnostem na aktivity, které podpoří zaměstnávání osob se
zdravotním postižením, a ke zviditelnění
této problematiky obecně v celé ČR. Zároveň NF podporuje a připravuje několik akcí
a projektů, z nichž lze jmenovat: Ochranná
značka „Práce postižených“, Zaměstnanec
roku, Start bez překážek, bezBAR, Neseď
a jdi si hledat práci a další.
Na závěr účastníci vyslechli i praktické zkušenosti osob zaměstnaných v projektu tréninkových pracovišť stejně jako jejich
zaměstnavatelů, z nichž největším je Všeobecná zdravotní pojišťovna, která zaměstnává 14 účastníků projektu. Její přístup ke
stážistům, ale i k zaměstnávání OZP jako takovému prezentoval Mgr. Radek Cuc z oboru
pracovně právní a personální agendy.
Foto a text: Alexandra M. Videmannová
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Moje panenka nechodí, heč!
Hračkářství. Děvčátko stojí
před regálem, který je plný
panenek. Střídavě bere do
rukou blondýnku v růžových princeznovských šatech a brunetku, která se
nápadně podobá jedné světově známé zpěvačce. Nemůže se rozhodnout. Už to
vypadá, že vyhraje panenka
v krabici s nápisem Pop
star. Má totiž navíc mikrofon.
Když tu holčičku zaujala panenka sedící na vozíku.
„Maminko, proč je ta panenka na vozíku?“ zeptalo se děvčátko. „Asi ji bolí nožičky,“ odpověděla maminka váhavě. Vlastně
použila standardní odpověď všech rodičů,
když se svým dítětem potkají někoho na vozíku. Vysvětlení přes bolavé nožičky je dětsky pochopitelné a navíc i pravdivé. Jen
maminku trochu zaskočilo, že ho vyslovila
u regálu s panenkami.
To už se vyrábějí
i hendikepované panenky? Proč? Z přemýšlení ji vytrhlo až
dceřino rezolutní oznámení: „Vezmu si tuto.
Budu s ní hodně cvičit a naučím ji chodit. Na vozíku potom
může jezdit třeba medvídek,“ odcházela holčička s jasným fyzioterapeutickým
plánem. Zatímco maminka se nemohla zbavit otázky, proč si její zdravé dítě
vybralo postiženou panenku
a proč se vůbec hendikepované
hračky vyrábějí.
Odpovědí můžeme najít hned
několik. Hračky do jisté míry kopírují reálný svět. Děti si hrají s napodobeninami vojáků, kávovarů
a chemických laboratoří. A tak
je nasnadě, že některé hračky

jsou prostě hendikepované podobně jako někteří lidé.
Hračka na vozíku dává dětem možnost uvědomit si, že
ne všichni jsou na tom stejně,
že někdo třeba bude potřebovat jejich pomoc. Možná že
takto se vychovává nová generace osobních asistentů.
Musím se přiznat, že mě
opravdu překvapilo, kolik různých hraček s tematikou hendikepu existuje.
Je pravda, že jsem dobám, kdy
moje oči svítily nadšením vždy,
když jsem šla kolem hračkářství, již trochu odrostla. Nemůžu tedy zodpovědně říct,
zda se i na pultech našich obchodů dají sehnat panenky-vozíčkářky. Jisté však je, že internet je takových hraček plný.
Zajímavý osud má například
Becky, hendikepovaná kamarádka panenky Barbie, která sedí na hezkém
fialovo-růžovém vozíku. V 90. letech, kdy
přišla na trh, vyvolala veřejnou diskusi. Panenka, imitující život lidí na vozíku, totiž neprojela dveřmi domku, který nehendikepované panenky běžně obývaly, a její dlouhé
vlasy se lehce zamotávaly do kol kompenzační pomůcky. Navíc jméno panenky, Vozíčkářka Becky, mělo také své odpůrce. Výrobce se tedy rozhodl zmenšit vozík, zkrátit
panence blonďaté lokny
a přejmenovat celý koncept na Poděl se o úsměv
s Becky. Nová vylepšená
verze se vyprodala během
dvou týdnů.
Ukázalo se však, že
aby Becky mohla užívat
celý dům, chybí ještě výtah. Jeden z velkých problémů, tedy bezbariérovost budov, se tak odrazil
i tady. Výrobce sice při-

slíbil, že v příštích letech
by měly být domy pro panenky zcela bezbariérové,
o něco později však přestal samotnou hendikepovanou panenku vyrábět.
Ladislava Blažková
Na trhu je však ještě
dost hraček, které simulují člověka s postižením. Zvlášť oblíbené jsou terapeutické panenky, které pomáhají postiženým dětem vyrovnat se s jejich hendikepem. Mají protézy,
dlahy, berle i vozík, zkrátka
všechno, co hendikepované
děti denně využívají. Děti se
tak mohou se svojí panenkou identifikovat. Hračka je
také může motivovat ke cvičení a celkovému zlepšování se.
K dispozici je rovněž sada
lego postaviček v sérii paralympijských sportů. Děti si
mohou hrát s tenisty a basketbalisty na vozíku nebo
s lyžařem-amputářem.
Myslím, že úplně nelze říct: Ukaž mi své
hračky a já ti řeknu, jaký budeš. Lze však
předpokládat, že ty děti, co vozí panenku
na invalidním vozíku, mají dobře našlápnuto,
a to nejen ke kariéře osobních asistentů.

Český výrobce pohybových léčebných přístrojů Kalpe
Pro pasivní i aktivní cvičení dolních a horních končetin
Léčba s přístroji Motren - Rotren sníží spasmy, zlepší
hybnost končetin, podpoří krevní oběh a srdce, zvětší
objem svalové hmoty a omezí další bolestivé symptomy.
- záruční doba 3 roky = záruka kvality, rychlé dodání
- nejnižší ceny na trhu! přístroje od 7.985,- Kč s DPH
- vyzkoušejte přístroj zdarma v pohodlí Vašeho domova
- nově v prodeji přístroje speciálně pro paraplegiky!
Pronájem přístrojů od 55,-Kč/den!

Rotren Solo

Výroba, prodej, půjčovna a servis pro ČR a SR

Motren Duo 1

Ke Kapličce 193, 1252
41 Dolní Břežany - Praha Tel: +420 241 910 688, +420 737 289 275 www.kalpe.cz E-mail: kalpe@volny.cz
/ 2014
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ANTIDEKUBITNÍ
PODLOŽKY DO VOZÍKŮ

Latex

kód pojišťovny
13/0093911

latexová pěna

617 Duoform

zickar_97x141_orange_vcetneZTP.indd 1

17.12.12 11:17

Nakladač vozíku do odsuvných dveří - oceněný exponát na veletrhu Reahaprotex 2013 v Brně

kód pojišťovny
13/0078990

viskoelastický gel

kód pojišťovny
13/0039572

dva typy gelu s PUR pěnou

Viscoﬂex Plus

Gel

kód pojišťovny
13/0140099

PUR pěna s paměťovým efektem

Viscoﬂex

kód pojišťovny
13/0140098

PUR pěna s paměťovým efektem

Polyair 6

kód pojišťovny
13/0078994

dvě vzduchové komory

Rozjeďte se
s námi
vývoj, konstrukce, výroba, montáž
Doporučíme vhodnou značku a typ automobilu s ohledem na vaše potřeby.
Spojíme Vás s nejbližším dealerem značky vozu, případně doporučíme autosalon
dle našich zkušeností (denně se u nás vyskytují nové vozy všech značek z celé ČR).
Představíme vám program pro hendikepované dané automobilové značky.
Máme vlastní odtahovou službu.
Zajistíme náhradní vůz s ručním ovládáním.
Upravíme Váš vůz nejlepším možným způsobem.
JOSEF HURT, Bambousek 664, 281 26 Týnec nad Labem
Tel. / mob.: +420 321 781 363 / +420 608 977 274
E-mail: info@rucniovladani.cz
www.rucniovladani.cz
Zastoupení pro Slovensko
Tel.: +420 608 977 274, e-mail: malina@rucniovladani.cz

P 951

kód pojišťovny
07/0019491

opěrka zad s boční stabilizací

P 961
područka pro hemiplegiky

WWW.DMAPRAHA.CZ
Centrála a distribuce DMA Praha s. r. o.
U Dálnice ,   Kunice, tel.:   , fax:   
www.vozickar.com
e-mail: dmapraha@dmapraha.cz
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CHUŤ JABLEK
Olga se zahleděla na mladou dívku vedle.
Na její krásně tvarované tělo – super štíhlý
pas, malý kulatý zadeček, pevná ňadra, na
krásně rovné nohy. Tiše si vzdychla. Zahleděla se na svoje nožičky, které vypadaly spíš
jako hůlčičky, a do očí se jí začaly tlačit slzy.
Rychle otočila svůj invalidní vozík a odjížděla
pryč z přednáškové místnosti.
„Kam ten spěch?“ ozvalo se těsně před
ní. Prudce zabrzdila.
„Pardon,“ řekla tiše, aniž by zvedla hlavu.
„Omlouvám se.“ Muže, kterého málem srazila, chtěla rychle objet a zmizet.
„Vy pláčete,“ jemně ji chytil za bradu
a nazvedl hlavu, „tak krásná žena… kdo vám
ublížil? Řekněte mi to a já mu naplácám.
Ubližovat vám – to by mělo být trestné.“
Musela se usmát.
„Vy se krásně usmíváte.“ A po krátké odmlce pokračoval: „Celá jste krásná. Jste jako
zralé jablko. Ne mladé a kyselé, které sice
láká svou čerstvostí a plností k ochutnání,
ale pak se nad ním zklamaně zašklebíme.
Jste zralé, nádherné, plné sladkostí a skrytých chutí – jen se do něho zakousnout a vychutnat si ho. Pomalu, pomaloučku…“
Napadlo ji, že by se asi měla urazit, taky
si ale najednou uvědomila, jak jí jeho řeči dělají dobře a že přesně toto potřebovala slyšet. Dodalo jí to sebevědomí a zvedlo náladu.
„Už se přestaňte mračit a pojďte na kafe,“
řekl muž a tvrdošíjně jí odmítal ustoupit
z cesty.
„Tak jo,“ přikývla, když pochopila, že
všechna snaha ujet z jeho dosahu je marná.
Až v restauraci si konečně muže důkladně prohlédla. Kdysi hustá hnědá hříva
byla už teď značně prořídlá a prošedivělá,
ale s těma šedozelenýma očima skvěle ladila. Rovný nos a tenké rty, padnoucí a slušivé oblečení… žádná chybička na kráse,
dokonalost a perfektnost sama. Kdo ví, jaký
je uvnitř, napadlo ji. Neustále se usmíval. Měl
nádherně bílé zuby a sametový hlas, který ji
hladil a uklidňoval. Začala se usmívat taky.
„Už je vám lépe?“ zeptal se.
Přikývla. „Život na vozíku je někdy těžký.
Jak pro tělo, tak pro duši.“ Zaváhala, pak se
ale zhluboka nadechla a pokračovala: „A život stárnoucí ženy na vozíku…“ nedokončila.
Do očí se jí opět začaly tlačit slzy. Chytil ji za
ruku a kývl na číšníka: „Dvakrát koňak!“

Chtěla zaprotestovat. Položil jí dlaň na
ústa.
„Nikdo nás nevidí a personál neví, že
účastníci zrovna tohoto kurzu mají alkohol
zakázaný.“
Vzal svoji sklenku, zahleděl se jí do očí
a tiše zašeptal: „Na tu nejkrásnější ženu, jakou znám. Smím tě políbit? Na tykání. Já
jsem Libor.“
Lehce se dotkl jejích rtů: „Máš nádherná
ústa… sladká… svůdná… určitě umí skvěle
líbat… žádostivě… dráždivě…“ povídal pomalu tichým hlasem s erotickým podtextem.
Přivřela oči.
Tak dobře se to poslouchalo. Najednou
si uvědomila, že padesátka, která jí sedí na
krku, přece není žádný věk a že by dokázala
ještě milovat – něžně, jemně, ale i divoce
a vášnivě.
Raději se rychle vrátila do reality, otevřela
oči a pomalu usrkávala horké kafe. Sledovala muže naproti. Nevěděla, co si má myslet, byla zmatená z vlastních pocitů. Bylo jí
s ním dobře. Až tak dobře, že se toho sama
začala bát. Kdyby jí teď řekl… kdyby chtěl…
asi by nebyla proti… Ale ne! Rychle si takové
myšlenky zakázala.
Sama nevěděla, co vlastně chce. Muž na
protější straně stolu se jen usmíval, jako by
věděl, na co myslí, a jen jí dopřával čas, ať se
s tím vypořádá.
Když dopila kafe i koňak, podívala se na
hodinky. Pochopil.
„Ještě jeden na dobrou noc.“ Kývl na
číšníka. Zaprotestovala: „Neblbni, nejsem
zvyklá, nezvládnu se ani dostat do postele.“
Usmál se: „O to mi jde. Strašně rád ti pomůžu. Umyji tě… uložím…“
„A bude i pohádka na dobrou noc?“ zeptala se a vyprskla smíchy.
„Když budeš chtít – třeba o krásné víle, jejíž úsměv rozzářil celý svět… a i když seděla
na vozíku, byla ta nejlíbeznější, nejmilejší…
tak nádherná…“
Držel ji za ruku, hleděl do jejích očí a jeho
ústa se přibližovala.
Po třetím koňaku se jí zeptal: „Můžu tě
doprovodit?“ Nečekal na odpověď, uchopil
vozík a ujížděl ztichlou hotelovou chodbou.
„Vždyť mě vysypeš,“ smála se.
Přede dveřmi jejího pokoje ani nezaváhal.
Otevřel, vjel dovnitř, rovnou k posteli. Tam si

klekl na koleno, vzal Olgu za ruku a zašeptal:
„Jsi tak krásná, tak dokonalá…“
Pak vstal a rozhlídl se kolem. „Smím ti pomoct?“ Opět nečekal na odpověď, vzal ženu
do náruče a opatrně ji uložil do postele.
„Mám tě umýt?“ zeptal se ještě. Když zavrtěla hlavou, tiše dodal:
„Tak se hezky vyspi.“ Pomalu odcházel
směrem ke dveřím. Zastavil ho její hlas.
„Když už ne pohádka, tak aspoň pusa na
dobrou noc. Nebude?“
Ráno se Libor vzbudil jako první. Opatrně, potichu vstal, oblékl se a rychle odešel. Byl zvědavý, jaké to bude s vozíčkářkou. Šlo mu jen o to ukojit svoji zvědavost.
Na jedné straně byl spokojený, zjistil to. Na
straně druhé byl zklamaný – úplně stejné
jako s každou jinou, jenom se tolik nehýbe.
Na zavrzání dveří se Olga protáhla, přetočila na bok a spokojeně se usmála. Bylo jí
krásně, jak už dávno ne. Neotevřela oči. Věděla, že je v posteli sama. Nepřekvapilo ji to.
Čekala to. Přetáhla si deku přes hlavu a ještě
chvíli si užívala tepla postele a nechávala doznívat krásné sny a příjemné pocity.
Věra Schmidová

NABÍDKA PRO ČTENÁŘE:
Přečetli jste si ukázku z knihy Láska,
sex a vozíčkáři od naší redaktorky
Věrky Schmidové. Knihu si můžete objednat jako elektronickou publikaci
přímo od autorky prostřednictvím e-mailu veraschmidova@centrum.cz.
Dostanete ji ve formátu PDF za 50 Kč
(platbu dohodnete vzájemně). Pokud
byste chtěli získat tuto publikaci vytištěnou na běžném kancelářském papíře, poskytneme ji za 120 Kč (50 Kč
pro autorku, 70 Kč náklad na tisk
a poštovné). Vytištění můžete objednat na telefonu 537 021 483 či na adrese Redakce časopisu Vozíčkář, Liga
vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 Brno.
Platbu je třeba poukázat na účet č.
43-4625040297/0100 – a to převodem
prostřednictvím elektronického bankovnictví nebo složenkou. Variabilní symbol: 006. Heslo pro příjemce: KNIHA.

Co za dlouhých zimních večerů?
Pojem „dlouhé zimní večery“ asi známe
všichni – slunce brzy zapadá, je zima, mráz,
vítr… někdy se ven nechce, někdy se ven
nedá třeba kvůli hromadám sněhu a neuklizeným chodníkům.
Někoho děsí už jen tato představa, kouše
se nudou, někdo naopak tyto dlouhé večery
vítá, má plno plánů, zkrátka si tyhle nekonečné večery užívá. Naše babičky, nebo spíš
prababičky draly peří, bylo to období ná-
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vštěv, povídání, zpívání, ale hlavně čas pro
odpočinek, spánek, nabírání nových sil do
dalšího zemědělského roku.
Dnes, zvláště ve městě, už se nežije
v souladu s přírodou, ale během celého
roku pořád stejně. I v zimě se spí a odpočívá stejně málo jako v létě. Navíc se přidaly
zimní sporty. A místo odpočinku je tady další
výdej energie. A co vozíčkáři, jak tráví dlouhé
zimní večery oni? Vždy záleží, samozřejmě,

na věku. Je ale zajímavé, že čím vyšší věk,
tím více koníčků a zálib, tím méně vysedávání u televize.
Zeptali jsme se tedy některých. Možná
vás jejich odpovědi inspirují. Kdo ví.

EVŽA, 75 let:
V zimě chodím konečně do klubovny, mezi
kamarády a známé. Povídáme si, chlubíme
se tím, kdo co umí, dokáže, zpíváme, ale
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čistím, promazávám přátelům vozíky a měním jim ložiska a pláště na kolech. Na takové věci není jindy než v zimě čas, v létě
každý potřebuje mít svůj vozík v pořádku.
Moje zimní večery nejsou dlouhé, ale jsou
pracovní.

PAVEL, 68 let:
Během roku hodně pracuji na počítači
a s počítačem, tak se během dlouhých zimních večerů učím, zdokonaluji… při práci
s počítačem se člověk pořád musí učit. A pořád je co.

BOŽENKA, 80 let:

hlavně tancujeme, pořádáme taneční kurzy
vozíčkářů a večírky. V létě na to nemáme nikdo čas. Já jsem třeba pořád na sluníčku,
na zahrádce se rýpu v záhoncích, kamarád zase jezdí navštěvovat pejsky do útulku.
Takže zimní večery máme všichni rádi a vítáme je jako čas pro obnovení a utužení starých přátelství a navazování přátelství nových. A těšíme se na ně.

MARIE, 80 let:
Během dlouhých večerů se snažím procvičovat si mozek a paměť – hraji různé hry
na procvičování postřehu na počítači, zkouším si všechny testy a kvízy, které tam najdu
a objevím a které mi pošlou mí známí, a když
mi testy nejdou a s výsledky nejsem spokojena, klidně si je po několika dnech zopakuji. V létě na to čas není, to chodím hodně
ven. Teda snažím se chodit, kolik mi srdíčko
a bolavé klouby dovolí. Tělo i mozek se musí
neustále procvičovat. Před dvěma lety jsem
v zimě absolvovala univerzitu třetího věku,
vloni počítačový kurz pro seniory. Autobusovou zastávku mám hned u domu a nízkopodlažní spoje jezdí každou hodinu, takže
dostat se tam nebyl problém ani na vozíku.
Dá se říct, že dlouhé zimní večery beru jako
vzdělávací.

VÁCLAV, 68 let:
Já si hlavně procvičuji znalost cizích jazyků.
Učím se, zdokonaluji se. Čtu knihy v angličtině, v němčině a ve francouzštině. Snažím
se v každém jazyce aspoň jednu za zimu
přečíst, takže já se opravdu v zimě nenudím,
spíš naopak. Potřeboval bych, aby dlouhých
zimních večerů bylo víc. To bych i překládal knihy pro druhé. Teď pro ně překládám
pouze korespondenci.

VĚRA, 50 let:
Já hlavně spím, nabírám novou energii. Nejraději bych zalehla hned, jak se začne stmívat, ale to bohužel nejde. Musím trochu i studovat – knihy o čínské medicíně. Je to velice
zajímavé a přínosné. Člověk pochopí mnoho

věcí a souvislostí, může pak pomáhat, poradit. Zkouším dělat i akupresuru, sobě i známým. Také studuji účinky drahých kamenů
a jejich vliv na zdravotní stav člověka. Na
moje srdíčko a nervy je třeba velmi vhodný
růženín. Tak ho pořád nosím. Je i velmi
pěkný. Kamarádce s vysokým tlakem jsem
poradila lapis lazuli a je také velmi spokojená. Kromě toho vymýšlím a píši nové povídky, příběhy, články. Dlouhé večery, kdy se
ven chodit nedá, jsou na to jako stvořené.

JIŘÍ, 55 let:

Já hlídám v zimě všem známým a rodině
kočičky. Miluji kočky a rozumím si s nimi.
A tak když někdo potřebuje odjet na hory,
do lázní, na dovolenou v zimě, přivezou mi je
sem. V létě ne, to jsem pořád venku, sedíme
s přáteli na zahradě, ale v zimě jsem s kočičkami doma, povídám si s nimi, starám se
jim o srst, o drápky… Ale také čtu o nich odborné knížky, ať vím co a jak.

MIREK, 72 let:
Já mám doma v zimě psí školku – rodina,
příbuzní i známí mi sem vodí své pejsky,
když jedou na hory nebo na dovolenou
nebo i jen tak, aby nebyli pejsci pořád sami
doma a jejich páníčkové se klidně mohli
zdržet před koncem roku v práci a jejich
paničky v obchodech. Oni jsou rádi, že
nejsou sami, já jsem rád, že nejsem sám.
A když s nimi na vozíku kvůli sněhu nemohu jít ven, tak je pustím do zahrádky, oni
se proběhnou, vyválí se ve sněhu a jsou
šťastni. V létě potom sedíme s Boženkou
venku a povídáme si, kdo tady měl jaké
miláčky.
(vš)

V zimě vůbec nechodím ven. Na svém elektrickém vozíku nechávám tou dobou dělat
generálku a po večerech hraji šachy a opravuji hodiny. Oboje mě moc baví. Někdy někoho učím hrát šachy já, jindy se od někoho
učím. Nebo hraji šachy na počítači. To dokážu dělat celé hodiny, každý večer, celou zimu. Nevadí mi to, ani když je
zima dlouhá, když se protáhne. Je to dobrý trénink
pro mozek, logiku i paměť.
A hodinky? Ty rád opravuji
proto, že se musím hodně
zamezují vzniku proleženin a napomáhají při jejich léčbě.
soustředit, přemýšlet, ale
podložky do vozíků
úplně jinak než u šachů. Je
hrazeny VZP
to takový relax, odpočinek,
– 0000277
odreagování se. Tak to střísk. 13
dám – chvíli hodinky, chvíli
Rozloení tlaku u osoby
šachy.
sedící na molitanu

ROHO

antidekubitní podložky a matrace

PETR, 58 let:
Já se teda opravdu v zimě
nenudím. Mám mnohem
víc práce a méně času
než třeba v létě. V zimě mi
všichni moji známí nosí to,
co potřebují opravit nebo
nějak upravit. To se moje
kuchyň promění v dílnu
a celé dlouhé večery utečou strašně rychle. A když
náhodou není co opravovat a vymýšlet, tak aspoň

a na antidekubitní
podloce ROHO

Dováí: CZ. TECH Èelákovice, a.s.
Stankovského 1200/46, 250 88 Èelákovice
tel.: 326 993 844, fax: 326 993 845
e−mail: roho@cztech.cz, www.roho.cz

www.vozickar.com
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Nárazové testování vozíků
Zkušební figuríny nenarážejí do překážek jen
za volanty automobilů. Chování konstrukcí
mechanických i elektrických vozíků se dnes
zkoumá stejně pečlivě jako u jiných dopravních prostředků.
Bezpečnost dopravy se v dnešním světě
hodnotí podle výsledků řady standardních
testů. Pro bezpečnost osob na ortopedickém
vozíku byl vytvořen standard ANSI / RESNA
WC19, který specifikuje konstrukční a provozní
požadavky pro vozíky, které jsou vhodné pro
použití jako sedadla v motorových vozidlech.
Hlavní zásady této normy pocházejí z výsledků automobilových crash testů, které
jsou účinné při snižování zranění a smr-

telných úrazů cestujících.
Kromě testování čelního dopadu ortopedických vozíků
norma obsahuje testy pro
zabezpečení bodů přístupnosti, pozic bezpečnostních
pásů, boční stabilitu apod.
Poznatky z osmiletého
testování jsou dnes aplikovány do požadavků na zlepšení bezpečnosti vozíčkářů
během přepravy na vozíku
ve vozidle. S výsledky testování výrobků podle ISO 7176-19 a ANSI/RESNA WC/19 se
můžeme setkat u vybraných vozíků nabí-

zených v ČR, například u dětského vozíku
Dino 3 firmy Otto Bock.
(peš)

Světový pohár ve fotbalu zahájí výkopem paraplegik

Stačí jen pomyslet, vstát z vozíku, naběhnout
si k balónu a vykopnout. Příběh jako z fantastické literatury se odehraje díky brazilským vědcům už tento rok. První výkop na
Světovém poháru FIFA 2014 v Brazílii zahájí
mladík s ochrnutou spodní částí těla. Umožní

mu to totiž exoskeleton ovládaný pomocí mozkové aktivity.
Mladík bude mít k tělu připevněný exoskeleton, který
bude ovládaný pomocí speciálních čidel. Ta budou snímat
jeho mozkovou aktivitu. Vedoucí týmu vědců, kteří usilovně
pracují na tzv. Walk Again projektu (překl. „Znovu Chodit“),
chtějí vytvořit robotický oblek,
který takto v budoucnu pomůže
k mobilitě lidem s míšní lézí.
„Chceme, aby se z invalidního vozíku stal
brzy muzejní exponát,“ uvedl pro CTVNEWS.
ca vedoucí projektu Miguel Nicolelis.
Na projektu Walk Again v současnosti
pracuje několik týmů vědců z několika univerzit na světě. Původní myšlenka pochází

právě z Dukovy univerzity v Brazílii, kde působí i Nicolelis. Testoval fungování senzorů,
které snímají aktivitu mozku, na opicích
a krysách. Pomocí těchto senzorů pak dokázal převézt mozkovou aktivitu do povelů pro
elektronická zařízení, v tomto případě pro
exoskeleton. „Naše zkušenosti potvrzují, že
mozek ovládá exoskeleton podobně, jako by
to byla prodloužená část lidského těla. Například tak, jak vnímá při hře tenisovou raketu,“ vysvětlil vědec.
Mladík, který v červnu tohoto roku zahájí
výkopem šampionát, však ještě musí stejně
jako fotbalové týmy hodně trénovat – musí
se naučit exoskeleton pomocí myšlenek
ovládat. Možná bude moct po výkonu říct –
malý výkop pro turnaj, velký výkop pro paraplegiky.
(ata)

Japonci umí proměnit
mechanický vozík v segway
Že je princip segwaye pro lidi s úrazem páteře zajímavý, dokázala už celá řada projektů, o kterých jsme například psali ve Vozíčkáři č. 5 / 2012.
Vyrábějí se a prodávají speciální vozíky,
které dovolují přirozený a rychlý pohyb pomocí naklánění těla. Japonští mladí vědci se
ale zamysleli: „K čemu mít doma dva vozíky?
Stačí přece jeden,“ a začali vyvíjet WHILL.
Nástavec, který dokáže proměnit jakýkoliv

aktivní mechanický vozík
v segway. WHILL je zatím
ve fázi testování. Japonští vědci slibují rychlost
20 km/h a dosah až 30 kilometrů. Nástavec je poháněn 24voltovým motorem vybaveným litinovou
baterií.
(ata)

Skútr v kufru auta
Zajímavou technologickou inovací je
pro osoby s omezenou hybností skútr
Luggie Scooter, který se začal před
několika týdny prodávat v Americe.
Řeší totiž velký nedostatek těchto vozítek – neskladnost. Díky modelu Luggie je možné skútr převážet v kufru
běžného osobního auta nebo i v zavazadlovém prostoru letadla. Nosnost

1 / 2014

tohoto modelu je 250 kg, ujede
na jedno nabití až 18 km. Tuto
kompenzační pomůcku ocení
jistě ti, kteří nechtějí být svázáni bariérami a chtějí cestovat
i při zdravotních problémech. Ve
Spojených státech se tento skútr
prodává za 2 tisíce dolarů.
(ata)
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Aaltra: Dva prevíti na osmi kolech
Myslím, že snímky ze života vozíčkářů se
dají rozdělit minimálně do dvou skupin. První
skupinu představují snímky, ve kterých se
nám nabízí dojímavý příběh hrdiny, jenž se
nenechal odradit nepřízní osudu a díky své
ocelové vůli začne „zase skákat přes kaluže“. Tyto filmy bezpečně rozpoznáte během několika sekund. Hrdina je dobře nasvícen ve sněhobílé košili, jeho slova, svědčící
o nositeli veškerých lidských ctností, jsou

podbarvena slzotvornými melodiemi tklivých smyčců. Většinová společnost tyhle
příběhy zbožňuje, leč člověk, znalý reálné
situace, se místo toho, aby zamáčkl slzu,
spíše pobaveně usměje. Druhou skupinou
filmů, která je u vozíčkářů o mnoho populárnější, tvoří ty, jež jdou až na dřeň. Obsahují
velice černý humor a nebojí se bourat vžité
představy.
Patříte-li, stejně jako já, do té druhé skupiny, mohu vám tento belgický film Aaltra
vřele doporučit. Snímek je určen spíše pro
náročnějšího diváka, o čemž svědčí i jeho
zařazení do programu Filmového festivalu
v Karlových Varech, kde měl velký úspěch.
Většinový divák musí přijmout fakt, že film
je černobílý, tempo vyprávění pomalé, ne-

obsahuje žádnou hudbu a dialogy jsou použity, až když už není zbytí. Právě to ale dává
filmu tu pravou syrovost. Navíc některé vtipy
jsou tak jemné a tak nenápadné, že si jich
mnozí ani nevšimnou. Bez zajímavosti také
není, že dvojice protagonistů Benoît Delépine a Gustave Kervern celý film vymyslela
i zrežírovala.
O čem tedy film je? Stručně řečeno by se
dal uvést jako příručka pro vozíčkáře, která
radí, jak by se v žádném případě nikdy nechovat neměli.
Jedná se o příběh dvou původně zdravých sousedů,
kteří se předhánějí v tom, jak
si navzájem udělat tu největší
schválnost. Jejich spor vyústí
ve rvačku, následkem které na
oba dva spadne valník. Z obou
nepřátel se stanou vozíčkáři.
Prožívají společně pobyt v nemocnici, návrat do reality, kde
se téměř okamžitě pokusí o sebevraždu, i boj s krutou realitou. Vztek a vinu za svůj stav
obrátí proti výrobci valníků Aaltra a rozhodnou se, že dojedou až do Finska a vymůžou
si na něm milion eur jako náhradu škody.
Začíná tak absurdní roadmovie, kde sledujeme příběhy těchto antihrdinů, jak se na
své cestě za „pokladem“ neštítí vůbec ničeho.
Tito dva nesympatičtí prevíti na osmi kolech
zneužívají soucitu lidí a jsou
ochotni citově vydírat, fyzicky
napadat, ukrást stařečkům
elektrický skútr, vyjíst dobrodincům všechno jídlo, ukrást
alkohol či terorizovat rodinu,
která se jich ujala. Všichni
lidé, kteří se jim snaží v dobré
víře pomoci, toho hořce zalitují a s největší pravděpodob-

ností už nikdy vozíčkářům
ve svízelné situaci nepomohou.
Asi jen diváky s podobným zdravotním stavem přepadne pochybnost
Michael Vidura
o technickém aspektu takové cesty. Sami dva, bez
asistenta, by se moc daleko nedostali, ani jeden neměl bažanta a z neustálého spaní na
vozíku by si velice rychle uhnali pořádné dekubity.
Vtipných momentů je ve filmu celá řada.
Jedním z nejlepších je scéna, ve které oba
protagonisti, opilí kradenou vodkou, usnou
na břehu moře a probudí se až ve chvíli, kdy
mají hladinu díky přílivu až pod krkem a nezbývá jim než počkat, až voda opět opadne.
Jediné, co je v tomto filmu očekávatelné,
je to, že cesta nesmiřitelné rivaly smíří a že
na jejím konci nenajdou úplně to, co hledali.
Scénou, ve které si vozíčkáři po tři tisíce kilometrů dlouhé cestě snaží velmi nevybíravým
způsobem vyvztekat požadovanou náhradu
za úraz, který si způsobili sami, a úplným
koncem filmu, kde hraje malou roli i ikona
severského filmu Aki Kaurismäki, celý příběh
úžasně vrcholí. Prozradit jejich obsah by byl
velký hřích. Těm z vás, kterým lahodí černý
humor a nevadí nehollywoodské vyprávění,
mohu tento film jen doporučit.
Michael Vidura

Brno roztančí integrované soubory
Od pátku 14. do neděle 16. března se v Brně
uskuteční 3. ročník festivalu Tanec a handicap. V Bezbariérovém divadle Barka a v aule
SŠ F. D. Roosevelta se odehraje několik divadelních představení a workshopů jak pro
taneční soubory, tak pro zájemce z řad veřejnosti.
„Festival je rozdělen na dva divadelní večery. V pátek diváci uvidí představení sou-

boru Len tak tak z Bratislavy a mladých
studentů Ateliéru výchovné dramatiky Neslyšících z brněnské JAMU. Sobotní večer pak
patří unikátnímu projektu sdružujícímu integrované taneční soubory z ČR,“ nalákal Michal Crhonek z organizačního týmu festivalu.
V čem je zmíněný projekt jedinečný?
Spojí totiž jedním motivem všechny zúčastněné tanečníky. „Pod jedním společným tématem představí každý z pěti zúčastněných souborů své pojetí práce
s moderním tancem a hendikepem. Tato
desetiminutová představení se slijí v jeden kolážový celek poprvé právě na festivalu. Letošním tématem je geometrie,“
poodhalil Michal Crhonek.
Cílem projektu je zaplnit díru na tanečním poli ČR a představit veřejnosti
svébytnou estetiku tance hendikepovaných. O tom, že se tato práce týmu mladých lidí daří, svědčí i fakt, že festival

se koná jednou za dva roky už 6 let. „Projekt založila v roce 2008 Jitka Semotamová,
která tehdy vedla Integrovanou skupinu Cyranovy boty. Kromě nových posil se náš tým
prakticky skládá z lidí, kteří s integrovaným
tancem mají přímou zkušenost - prošli tímto
souborem,“ dodává Crhonek. Festival zaštiťuje Kulturárium, z.s., které kulturní scénu
Brna obohacuje řadou dalších akcí.
Letošní ročník bude mít co nabídnout. „Repertoár se opět rozšířil o další soubory a na
neděli chystáme neobvyklý multimediální
workshop,“ zakončil pořadatel. Brno se rozhodně má na co těšit.
Festival Tanec a handicap
14. – 16. 3. 2014, začátek vždy ve 20:00
Bezbariérové divadlo Barka
www.tanecahandicap.cz
FB stránka Tanec a handicap
Bohdana Kalinová

www.vozickar.com
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– syndrom Pobřežních hor

19.00

Jen tři řeky dokázaly překonat pásmo Pobřežních hor a prodrat
se do vln Aljašského zálivu. Jsou to mohutné řeky Stikine, Alsek
a Copper. Na mnoha místech tečou širokými údolími, ale tam, kde
skály neustoupily, se valí divokými kaňony. S každým horským
ledovcem stékajícím z okolních hor získávají na vodnatosti i na
síle. Kdo se na podobnou výpravu vydá, je vystaven nečekanému
nebezpečí. Odborně se mu říká „Scenic Overview Syndrome“.
Také se hovoří o „Overdose“, neboli „předávkování“. A jak se
s tím vyrovnat, poví Marek Srba.

Elite

19.00
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FESTIVAL TANEC A HANDICAP 2014

A
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Divadelní spolek Katedry anglistiky a amerikanistiky FF MU Brno The
Gypsywood Players vám představí dvě hry z Britsko-Amerického
prostředí. Our American Cousin napsaná Tomem Taylorem je plná
humoru postaveného na rozdílnosti Americké a Britské společnosti,
zatím co hra “Other than that, Mrs. Lincoln?” napsaná Jeffreym
A. Smithom, přepisuje Americkou historii. Představení je v angličtině.
Událost na Facebooku: http://bit.ly/GWP-2014

20.00

Len tak tak (SK) – TABU

Tabu je o těle a duši, o drsném tajemství a jemné expresivitě.
Je o vášních v těle i o bojích v duši. Kolik tabu snesou naše těla?
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících DIFA JAMU – Zlatý kolovrat
Část představení Písně, básně, balady, které tvoří poetické
propojení vizuálního obrazu, jehož součástí je unikátnost
znakového jazyka, mluveného slova, zpěvu, hudby a pohybu.
www.tanecahandicap.cz
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FESTIVAL TANEC A HANDICAP 2014

20.00

GEOMETRIE

V představení, které vzniká přímo na prknech Barky, se propojí
různorodá pojetí práce s handicapem pěti českých souborů:
Cyranovy boty – Integra, A PROČ NE?, Bílá Holubice, T.I.K.
a PATZ ZUŠ Jilemnice a Freedom 4. www.tanecahandicap.cz

20 ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
ČT

TROJČLENKA
21 ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
PÁ
Agatha Christie TROJČLENKA
22 ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
SO
Agatha Christie TROJČLENKA
Agatha Christie

basketbal a florbal

PŘEDP

PŘEDP

10.00
REMIÉ
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univerzální, lehce nastavitelný vozík
pro začínající sportovce

vynikající vozík pro basketbal,
florbal a další sporty

Max Lite

e - shop

19.00
PREM

VI. Festival Nacional
de Teatro
~
Escolar en espan
ol
VI. ročník celostátního festivalu
studentského divadla ve španělštině

VI. Festival Nacional
de Teatro
~
Escolar en espan
ol
VI. ročník celostátního festivalu
studentského divadla ve španělštině

27 Divadlo Járy Pokojského
ČT

Interceptor

RA

IÉRA!

15.00

Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc; Biskupské
gymnázium, České Budějovice; Gymnázium Čajkovského,
Olomouc; Gymnázium Hladnov, Ostrava; Gymnázium Luďka Pika,
Plzeň; Gymnázium Budějovická, Praha

24

Club Sport

10.00
REMIÉ

Tři krátké hutné detektivky, jejichž poznávacím znakem je zločin.
Krysy, Odpoledne na pláži aneb krásné chvíle u moře,
Pacientka – strhující příběhy, které se vyznačují elegantní schopnost
pojednat zápletku vzrušivě a s nadsázkou, suchým humorem a
brilantní konverzační výbušností, oscilující mezi vtipem a filozofickou
meditací, mezi tragikou a komikou. Hrají žáci literárně-dramatického
oboru ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose pod vedením Kamily Olšaníkové
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elitní vozík pro

15.00

ideální volba pro aktivní
a náročné vozíčkáře

Batoh na kola
bag
2399 Kč

Zacvakávací popruh
click strap
750 Kč

Kapsička
seat pouch
399 Kč

Batoh RGK
backpack
899 Kč

Brzda pro děti
kids
1299 Kč

Brzda klasická
push to lock
999 Kč

Krypto kolečka
Krypto
799 Kč

RGK osičky
12,7mm
850 Kč

na našich webových stránkách
získáte rychle a výhodně náhradní díly

Kontaktujte nás
19.00

KOČÁR NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI
Divadlo Járy Pokojského uvede milostnou komedii peruánského
místokrále a krásné herečky, plnou vášně, nevěry, intrik, pomluv
a ženské prohnanosti. Vstupné činí 100 Kč, přičemž výtěžek
je věnován na aktivity Archy Community, občanského sdružení
věnujícího se lidem s tělesným postižením. http://archa-community.cz/

Zbyněk Sýkora

František Šindelář

obchodní zástupce RGK

obchodní zástupce RGK

pro Slovensko, Rakousko

pro Česko

+420 775 310 221

+420 601 382 934

sykora@rgkczech.cz

sindelar@rgkczech.cz

Bezbariérové divadlo BARKA kulturní zařízení Ligy vozíčkářů
Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno-Královo Pole, tel.: 541 213 206

e-mailové rezervace: barka@ligavozic.cz
sms rezervace: 608 635 578

Ceny vstupenek od 30 do 200 Kč. Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P zdarma.
Naši činnost
podporují:

Za finanční podpory
statutárního města Brna

... a vy, diváci, kteří k nám chodíte...

www.rgkczech.cz

SPORT
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Na paralympiádě v Soči zabojují o medaile
i čeští lyžaři a sledge hokejisté
Zimní paralympiáda v Soči je za dveřmi. A jedna věc je jasná: nejsledovanějším sportem u nás
bude sledge hokej, protože Češi už v něm patří ke světové špičce. Pokud vybojují medaili, je
docela možné, že se tělesně postižení „souputníci“ Jaromíra Jágra dostanou i na titulní stránku
deníku Sport... Na podobné spekulace je však ve chvíli, kdy čtete tyhle řádky, ještě brzy. Většina
výpravy odlétá do Ruska 2. března a povede ji Roman Suda, s nímž jsme pořídili na konci ledna následující rozhovor.
stižení, osm je na vozíku.
Dále se v Soči představí
jeden sportovec se zrakovým postižením společně
se svým trasérem a jeden
se spastickým postižením.
Stojí za zmínku, že oficiální
oblečení výpravy je shodné
s kolekcí olympijské výpravy, stejně jako u letních
her v Londýně.

 Jak početná je česká paralympijská
mise? Kolik je v ní sportovců a s jakým
zdravotním postižením?
Naše výprava bude mít kolem 40 osob, mezi
nimi přibližně 18 sportovců – nominace
ještě není uzavřena. Vesměs jde o amatérské sportovce, většina z nich má tělesné po-

Zimní paralympijské hry v Soči
Uskuteční se od 7. do 16. března. Na
programu jsou tyto sporty: alpské lyžování, biatlon, curling, severské lyžování
a sledge hokej. Tahákem je sledge hokejový turnaj: pořadatelé očekávají vysokou návštěvnost už na zápasech v základních skupinách. Oficiální webové
stránky v angličtině, zahrnující i přehledný časový harmonogram, mají adresu http://www.sochi2014.com/en/paralympic. Bude na nich dostupné i přímé
vysílání z paralympiády. Přes 300 hodin přímých přenosů také zajistí Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) na svém
portálu www.paralympic.org

Ohlédnutí za Vancouverem
Česká výprava se v roce 2010 vracela
z paralympiády s jednou bronzovou medailí. Postarala se o ni lyžařka Anna Kulíšková společně s trasérkou Michaelou
Hubačovou, a to v Super G v kategorii sportovců se zrakovým postižením.
Sledge hokejový tým skončil na velmi
dobrém čtvrtém místě.

Sledge hokejový turnaj
Začne ve dvou základních skupinách.
Češi mají za soupeře Kanaďany, současné mistry světa, Nory a Švédy. Druhou skupinu tvoří týmy Ruska, Itálie,
USA a Jižní Koreje. Do vyřazovacích
bojů postoupí nejlepší dva týmy ze skupiny. Semifinále, boj o bronz i finále jsou
na programu v sobotu 15. března.

 V jakých sportech máme
zastoupení? A ve kterých
máme medailové ambice?
V alpském lyžování máme čtyři závodníky.
Mezi vozíčkáři si nominaci již v minulém
roce svými výsledky zajistili sjezdař Oldřich
Jelínek i tělesně postižený sjezdař Stanislav
Loska, který se chystá už na šestou paralympiádu. Novou paralympijskou disciplínou je snowboardcross, ve kterém startuje
Tomáš Vaverka z Prahy. Na hry v Soči se
také kvalifikoval sledge hokejový tým, který
je složen ze 14 hráčů.
Pokud jde o medaile, na prognózu si netroufám. Všem našim sportovcům přeji co
nejlepší umístění. Už jen fakt, že se kvalifikovali na tuto vrcholnou akci, je obrovským
úspěchem vzhledem k rostoucí konkurenci
v paralympijských sportech obecně.

Miloš Pelikán

 Kdybyste měl uvést hlavní důvody,
proč by se Češi měli zajímat o zimní paralympiádu, které by to byly?
Kdo fandí sportu, neměl by si tuto vrcholnou
akci nechat uniknout, protože k vidění budou
špičkové sportovní výkony. Češi by paralympiádu v Soči měli sledovat i proto, aby podpořili reprezentanty své země.
 Generálním partnerem Českého paralympijského výboru je Česká televize.
Jakým způsobem bude o paralympiádě
informovat? Uvidíme i zahájení a zakončení her?
Na stanici ČT sport budou hlavně sestřihy
závodů a zápasů našich reprezentantů a rozhovory přímo z místa. V Soči totiž bude komentátor Jakub Bažant s kameramanem ČT.
V přímém přenosu budou vysílány zápasy
českého sledge hokejového týmu. A máme
potvrzeno, že bude odvysíláno i slavnostní
zahájení.
 Sledge hokejový turnaj má v televizi
dominovat a zápasy českého týmu prý
bude komentovat Robert Záruba...
Přesně tak, to je novinka České televize,
která paralympijský turnaj nabídne se stejným servisem, na jaký jsme zvyklí třeba
z extraligy. Zápasy našeho týmu tedy budou vysílány živě včetně studia, komen-

 Kdo ponese českou vlajku na slavnostním zahájení?
O tom bude přípravný štáb teprve
jednat.
 Kde budou paralympionici ubytováni? Na stejném
místě jako zdraví
sportovci? A je dějiště her zcela bezbariérové?
Hokejový tým bude
bydlet se svým podpůrným týmem a částí
vedení v paralympijské vesnici v Soči, tedy
na pobřeží Černého moře. Lyžaři s týmem
a ostatními členy vedení výpravy budou
ubytováni v horské paralympijské vesnici
poblíž jejich sportovišť.
Vesnice pro ubytování paralympioniků
jsou vždy zcela identické s těmi pro olympijské hry. Bezbariérovost je v nich zajištěna
tak, aby dostatečně pokryla potřeby sportovců. Věřím, že stejně tak tomu bude i při
zimní paralympiádě v Soči.

táře hokejových expertů, elektronické tužky
a dalších prvků. A podle všeho by je měl komentovat Robert Záruba.
 Bude zajištěno online zpravodajství
přímo z dějiště paralympiády?
Ano, v Soči bude reportér David Soeldner
s fotografem Martinem Malým. Veškeré informace o našich sportovcích bychom
měli mít opravdu rychle. Budou zveřejňovány na webu Českého paralympijského
výboru.
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Když má člověk o čtyři kola víc
S Davidem Drahonínským máme na sebe v poslední době štěstí. V minulém čtvrtletí jsme se potkali několikrát, ať již
na módní přehlídce, florbalovém zápase, výletě na handbiku, či konferenci Škola bez bariér. Svým trojbarevným přelivem v barvách trikolory je na každé akci nepřehlédnutelný. Vždy působí bezprostředně, vyrovnaně a hýří vtipem. Díky
vytrvalosti a nesmírné houževnatosti vybojoval desítky sportovních trofejí, vystudoval vysokou školu a získal skvělou
práci. Je na čase mu položit pár otázek.

 Jsi čerstvým držitelem bronzové medaile z Mistrovství světa hendikepovaných lukostřelců v Bangkoku. Na svém
webu uvádíš, že to bylo opravdové thajské peklo. Můžeš to čtenářům Vozíčkáře
přiblížit?
Od úrazu mám porušenou funkci termoregulace a velké horko, respektive zima mi činí
nemalé problémy. V Thajsku vystoupala teplota vzduchu na stadiónu k 50 °C, takže jsem
se cítil celý závod jako v sauně. Mé tělo se
neumí v takových extrémních teplotách potit. Jediné osvobození nebo chvilkovou úlevu
představoval mokrý ručník přes hlavu, ale
s tím se opravdu špatně střílí :-).
 Kolik lukostřelců se MS zúčastnilo? Můžeš upřesnit, v jaké disciplíně startuješ?
Závodit přijelo více než 200 lukostřelců z přibližně 30 zemí světa. Osobně střílím ze skladového luku v kategorii W1, kde jsou zařazeni závodníci s postižením všech čtyř
končetin i trupových svalů. V mé skupině se
na MS kvalifikovalo 13 závodníků z Ameriky,
Kanady, Slovenska, ČR, Jižní Koreje, Finska,
Japonska, Německa a Itálie. Jde ale o jednu
z nejtěžších kategorií. Je nás sice nejméně,
většina lukostřelců však už má za sebou několikátý úspěšný start na mistrovství světa
či na letní paralympiádě. Vesměs se jedná
o ostřílené borce.
 Jak probíhala kvalifikace a který soupeř byl nejtěžší?
Na cestě za medailí jsem nejdříve musel porazit Petra Kinika ze Slovenska, který vyhrál
MS v roce 2009. Rozhodně to byl na úvod
velice těžký soupeř. Povedlo se mi vystřelit standard a zvítězil jsem v souboji na 15
šípů o 9 bodů. V dalším kole na mne čekal bronzový medailista z Londýna Norbert
Murpy z Kanady. V tomto souboji jsem dokázal udržet koncentraci, pravidelné tempo
a úvodní tři šípy poslal do středu terče bez
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ztráty bodu, následně
jsem svůj náskok navyšoval. I přes pokaženou
poslední sadu jsem zvítězil rozdílem jediného
bodu a postoupil mezi
první čtyřku. Moji cestu
do finále ukončil až Jeff
Fabry z USA, který mě
porazil v londýnském finále a i tentokrát byl nad
moje síly. Tou dobou
jsem byl už tři hodiny nepřetržitě na slunci a měl
toho plné kecky. Divím
se, že se mi vedrem nezačala vařit krev v žilách.
Naštěstí před bojem o bronz následovala
čtvrthodinka ve stínu, během které jsem si
od slunečních paprsků na chvilku odpočinul. Boj o bronz nebyla rozhodně procházka
růžovým sadem, neboť na mne čekal Angličan John Cavanagah, který vyhrál paralympiádu v Aténách a v Pekingu jsem ho o zlato
připravil právě já. Snažil jsem se od počátku
naprosto koncentrovat a každou trojicí šípů
jsem získával potřebné bodíky. Konečným
výsledkem byla suverénní výhra s náskokem
12 bodů. Bronz putoval do ČR.
 Vraťme se ale na začátek tvého „vozíčkářského“ života. Do sedmnácti let jsi žil
život sportovně založeného kluka, který
vynikal v taekwondo. Co se v dubnu 1999
stalo?
Tehdy mi bylo 17 a tento bojový sport jsem
dělal závodně. Osudného dne jsem přišel
domů z tréninku dost unavený a usnul. Probudil jsem se až v českobudějovické nemocnici na ARO. V noci jsem vypadl ze třetího patra. Následná vyšetření zjistila, že
trpím náměsíčností. Pád byl fatální. Zlomil
jsem si poslední krční obratel, poranil míchu v oblasti C7, měl dalších několik zlomenin a přišel o slezinu. Poškozená játra mi lékaři naštěstí zachránili. Co následovalo, jistě
všichni vozíčkáři znají
a není třeba k tomu
nic dodávat.
 V té době jsi studoval střední školu
v Rakousku a bylo
jasné, že se tam stěží
vrátíš. Jak těžké bylo
rozhodnutí se osamostatnit a jet studovat na obchodní akademii do Janských
Lázní? Jak jsi snášel
odloučení od rodiny?

Alexandra

Maturita byla po úrazu M. Videmannová
první vysněná meta. Říkal jsem si – být bez vzdělání a ještě na vozíku – špatná kombinace. Dnes to vidím jako
správné rozhodnutí. V té době jsem potřeboval asistenci u každodenních činností, neuměl jsem se sám obléknout, vykoupat…
V Janských Lázních byl internát, kde takový
servis studentům zkušený personál zajistil. Protože šlo o „cizí“ pomoc, snažil jsem
se postupem času zvládnout vše sám. Neříkám, že to bylo pro mne i mou rodinu lehké
období. Sourozenci a rodiče se také museli
vzpamatovat z těžké životní situace a můj
odchod na obchodní akademii jim umožnil
žít trochu vlastní život. Navíc jsem skoro každý víkend mohl jezdit domů. Nakonec jsem
zvládl i papíry na řízení auta. Ta soběstačnost byla osvobozující.
 S jakými sporty jsi začínal, které sporty
si již vyzkoušel a které sis oblíbil?
Vyzkoušel jsem skoro vše, co mi můj zdravotní stav dovolil. Bocciu, quadrurugby
atletiku, curling, florbal, basket, cyklistiku,
plavání i lukostřelbu. V současnosti se dál
aktivně věnuji jen lukostřelbě, florbalu a občas si jdu zaplavat.
 Očarovala tě lukostřelba hned na první
pohled? Kde, kdy a kdo tě s ní seznámil?
Poprvé jsem si vystřelil z luku v roce 2000
na kurzu v Parapleti. Absolutně mě to nebavilo a nijak mne to neučarovalo. O rok později jsem se ale v Jankách zúčastnil prezentace manželů Králíkových ze svazu Spastic
Handicap. Vystřelil jsem pár šípů a všechny
šly do terče. Začal jsem se tomuto sportu
více věnovat a na mém prvním prázdninovém soustředění mi trenérka Julie Králíková
řekla, že když budu makat, mohu vyhrát
paralympiádu. To byla obrovská motivace.
Začal jsem poctivě trénovat a výsledky se
dostavily. Už za dva roky jsem získal na halovém MR ČR bronz v souboji se zdravými
střelci, venku jsem dokonce zvítězil.
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 Během studia ses dostal i na stáž do
Německa. Co ti tato životní zkušenost
dala?
Určitou výhodou byla moje znalost německého jazyka, která mi dovolila absolvovat
dva semestry na univerzitě ve Frankfurtu
nad Odrou. Ale co mi dala? Přinejmenším
pár řádků do mého CV a určitě mi pomohla
získat práci. Také přinesla bezbolestné poznání, že všude na světě je chleba o dvou
kůrkách a život nekončí hraniční ceduli
CZE :-).

 Další úspěchy přicházely i na mezinárodním poli. Můžeš se pochlubit zlatem
i stříbrem z paralympiád a nyní jsi čerstvým držitelem bronzu z MS v Bangkoku.
Co je potřeba k dosažení kvalifikace na
paralympiádu do Rio de Janeira 2016?
Odpovědět je jednoduché, jen realita tak jednoduchá nebude. Abych se na letní paralympijské hry kvalifikoval, musím v roce 2014
vyhrát zlato na Mistrovství Evropy ve Švýcarsku, nebo v roce 2015 získat jednu ze tří medailí z Mistrovství světa, které se bude konat
v Německu. Jedinou výhodu vidím v klimatických podmínkách, které k mé osobě budou
jistě milosrdnější, než tomu bylo v Bangkoku.

 Po maturitě ses rozhodl pokračovat ve
studiu na vysoké škole, konkrétně na Metropolitní univerzitě, kde studovali i další
hendikepovaní studenti. Proč právě tato
soukromá škola? Kdo ti pomohl s platbou
školného?
Na MUP existuje program pro hendikepované studenty, kteří jsou od školného oproštěni, navíc postiženým studentům nabízí nejlepší bezbariérové podmínky studia, včetně
zapůjčení literatury, notebooků, diktafonů…
O takových podmínkách se v době mého nástupu studentům jiných vysokých škol mohlo
jen zdát. Udělal jsem přijímačky a rozhodl se
pro studium v oboru mezinárodních vztahů
a evropských studií. Nemohu říci, že to byla
jednoduchá cesta, ale když má člověk vůli
a chce něčeho dosáhnout, pak dokáže
všechno. Univerzitu jsem v předminulém
roce zdárně dokončil magisterským titulem.

 Studentská léta jsou vesměs krásná,
ale jak to bylo po obhajobě magisterského titulu? Dnes je pro vysokoškoláky
bez praxe těžké sehnat zaměstnání, natož
pro hendikepovaného…
Sport mi nedal jen vavříny. Díky němu jsem
se naučil prohrávat, i trochu za sebe bojovat. Hněv a nadávání na situaci nikam nevede. Snažil jsem se vše vzít do vlastních
rukou a využít všechny dostupné zdroje
a práci sháněl. Měl jsem štěstí a narazil na
lidi z Nadačního fondu pro zaměstnávání lidí
se zdravotním postižením, konkrétně na její
ředitelku Hanku Potměšilovou, která mne
upozornila na výběrové řízení VZP pro pozici
specialisty do marketingu. Následoval pohovor u pana náměstka a naštěstí jsem „zvítězil“ i na tomto poli a ihned nastoupil.
 Jak se ti v práci líbí? Vychází zaměstnavatel vstříc tvým sportovním aktivitám?
Troufám si říci, že práci zvládám. Zaměstnavatel mi nejenom vytvořil naprosto bezbariérové podmínky k práci, ale v mých sportovních aktivitách mi vychází na 150 % vstříc.
V zaměstnání je to stejné jako v týmových
sportech, důležitý je každý hráč. V lukostřelbě se musím spolehnout sám na sebe,
v práci se snažím být platným členem týmu
a moji kolegové se na mne mohou spolehnout. Zkrátka jsem rád, že nejsem jen další
vozíčkář ve velké instituci, kterého má VZP
jenom kvůli kvótám a na ukazování v médiích. V oddělení marketingu mám na starosti koordinaci projektů a někdy v zápalu
práce zapomenu, že jsem na vozíku, což je
úžasný pocit. Práci ve VZP bych doporučil
všem, kteří se nebojí makat.
 Většina olympioniků rozhodně nepracuje, má kolem sebe celý tým lidí – od trenérů, lékařů, masérů až po psychology –
a věnuje se výhradně své disciplíně. Máš
podobný tým lidí, který se o tebe stará?
Lze to skloubit pouze díky svazu Spastic Handicap, mým osobním sponzorům a vstřícnosti mého zaměstnavatele. Důležitými osobami v mém sportovním životě jsou trenér,
psycholožka a pochopitelně rodina. Nic není
zadarmo a každý člověk, který chce v životě
něčeho dosáhnout, si musí ujasnit priority
a skoro veškerý volný čas do nich vložit.
 Jsi aktivní i v dalších směrech. Objíždíš republiku, konkrétně spinální jednotky
a rehabilitační ústavy, kde se po vážných

úrazech léčí lidé s poškozenou míchou,
s programem „Když má člověk o čtyři kola
víc“. Co je jeho náplní či posláním?
Tento projekt podpořil jeden z mých sponzorů B. Braun. Více než dvouhodinovým programem se snažím pacientům dokázat, že
i s vozíkem lze aktivně žít. Letos jsem navštívil Liberec, Kladruby, Luži-Košumberk i Hrabyni a všude po pravdě vyprávím svůj příběh
a snažím se pacienty motivovat. Na vlastní
kůži všechny jejich pocity znám. Nejdůležitější je, aby se člověk uměl se životem poprat. Neměl by sedět doma a litovat se. Někdy je to dřina, ale když seberete odvahu
a opravdu chcete, zvládnout se dá všechno.
Dnes vím, že život vozíkem nekončí, ale paradoxně může začít. Troufám si říci, že jsem
toho jasným příkladem.
 Vždy se vozíčkářů na závěr rozhovoru
ptám, zda jsou schopni vyjádřit, co jim
úraz vzal a naopak, co jim dal. Jak je to
v tvém případě?
Těžká otázka. Nevím přesně, co mi vzal,
protože co by bylo, kdyby… nevím. Vím ale
jistě, že mi nic nedal, protože jsem si vše
musel vydřít. Nic na mě nečekalo na stříbrném podnosu. Nyní žiji naplno s vozíkem
a určitě bych tak žil i bez vozíku. Jen bych
neměl na krku medaile z lukostřelby, ale
možná z taekwonda.
Text: Alex. M. Videmannová
Foto: archiv Davida Drahonínského,
World Archery

MGR. DAVID DRAHONÍNSKÝ
Narozen: 19. 05. 1982 v Kaplici
Vzdělání: Metropolitní univerzita Praha
Stav: svobodný
Postižení: quadruplegik
Zájmy a radosti: handbike, hokej, florbal,
curling a plavání; chvíle strávené
s blízkými, bojové umění, kino, divadlo,
Chinaski, Wohnout, Bon Jovi, Linkin Park
Nynější město, kde žije: Praha
Největší úspěchy v lukostřelbě:
2006 – 1. místo MČR se zdravými
lukostřelci
2007 – 1. místo soutěž týmů MS v Jižní
Koreji
2008 – 1. místo Letní paralympijské hry
Peking
2011 – 1. místo soutěž týmů MS v Itálii,
2. místo na MS v Itálii
2012 – 1. místo Prepar Series London
2012, 1. místo Světový pohár Nové
Město nad Metují, 2. místo Letní
paralympijské hry Londýn
2013 – 3. místo MS Bangkok
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Mistry ČR jsou borci New Cavaliers
Florbal na elektrických vozících má za sebou další rok své existence. V Česku oslavil své jedenácté narozeniny, je zdravý a roste. V sezóně 2013 se nejvíce dařilo týmu New Cavaliers, který drží pro rok 2014 putovní pohár mistrů. Druhý skončil tým Jaguars Praha, třetí
se umístili Indiáni z Plzně. Se ctí bojovali i Rejnoci ze Zlína.

A jak to všechno probíhalo?
Česká EWH liga se skládá se čtyř samostatných turnajů, které jsou organizovány
jednotlivými kluby a jedním (zpravidla závěrečným) turnajem připraveným Českou
federací electric wheelchair hockey, která
tento sport v ČR zaštiťuje. Urputný boj o vítězství sezóny 2013 se očekával především
mezi pražskými rivaly Jaguars a New Cavaliers, kteří se už třetí rok přetahují o mistrovský titul v neobvykle vyrovnaných vzájemných zápasech. V posledních dvou letech se
Jagarům podařilo utrhnout titul v rozhodujícím závěrečném kole, ale o další umístění
probíhaly v minulosti vyrovnané boje také
mezi týmy Tigers z Janských Lázní, Indians
z Plzně a Rejnoky ze Zlína.

I. ligové kolo
Organizace se chopil tým New Cavaliers.
Do Prahy se 23. března sjely všechny české
týmy, obhájce titulu Jaguars, relativní nováček české ligy Indians, Rejnoci a samozřejmě domácí tým New Cavaliers, který si
kladl za cíl turnaj na domácí půdě vyhrát.
Pořadatelský tým má nejen výhodu domácího prostředí, ale v rámci regulí také
možnost připravit rozměry hřiště nebo rozpis
zápasů tak, aby mu pomohl optimalizovat
výkon v klíčových zápasech. Nevyužitím této
výhody si tým zadělává na problémy v dalších turnajích. První ligové kolo ukázalo, že
sezóna bude opět vyrovnaná. Tým New Cavaliers dokázal dostát svého cíle a zvítězit,
ale Jaguáry po urputném boji zdolal těsně
3:2. Na 3. místě skončili Indians, následováni
Tigers a Rejnoky.

II. ligové kolo
Víkendový turnaj pořádal za účasti všech
týmů 15. a 16. června tým Rejnoků ze Zlína.
Přestože byly týmy ubytovány v Otrokovicích
a dojíždělo se do haly střední zdravotnické
školy ve Zlíně, byla k dispozici bezbariérová
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MHD, někteří využili možnosti přepravy vlastními auty.
V nejlepší formě se představili Jaguáři,
kteří deklasovali svého rivala New Cavaliers
7:2 a bez problémů zvládli také všechna
ostatní utkání.

III. ligové kolo
Turnaj se premiérově konal v Plzni a byl věnován dlouholetému hráči a reprezentantu
ČR Petrovi Sulanskému, který nás bohužel v průběhu sezóny opustil. O body bojovaly čtyři týmy: SK Indians Plzeň, Rejnoci
Zlín a dva pražské týmy New Cavaliers
a Jaguars. Nejzajímavější zápasy proběhly
mezi domácími Indiány a Rejnoky a již tradičně Jaguars a naším týmem New Cavaliers. První část zápasu adepti na titul
Jaguars a Cavaliers příliš vyrovnaně nevyhlíželi – v jeden moment Kavalíři prohrávali
dokonce 0:3. Po dvou šťastných zakončeních Tomáše Suchého jsme se ale dostali
opět do hry a po vyrovnání přišla i víra v celkový úspěch. Krátce před koncem základní
hrací doby jsme se dostali do vedení, ale Jaguars tento obrat nepoložil. Dokázali srovnat
skóre a posunuli zápas do
prodloužení. „Zlatý gól“ nepadl, a tak po soustředěné
poziční hře museli hráči přistoupit k nájezdům. V této
loterii měli více štěstí New
Cavaliers, získali tím cenný
bod do tabulky.

Závěrečné
a rozhodující kolo
IV. závěrečné kolo české
EWH ligy uzavírající celou sezónu proběhlo pod
taktovkou České federace
EWH v Trutnově ve dnech
23. a 24. listopadu v hale
Mládežnické školy. Očeká-

val se konečný souboj o titul mezi úřadujícími mistry Jaguars a týmem New Cavaliers.
Všichni účastníci byli ubytováni na Obchodní
akademii pro tělesně postižené v Janských
Lázních, která disponuje dostatečným počtem plně bezbariérových lůžek.
Jaguars a New Cavaliers čekala bitva o titul. Stejně jako v posledních letech, o celkovém prvenství mělo rozhodnout právě až
závěrečné ligové kolo. Zápas byl jako vždy
velice vyrovnaný, hráči soustředění, každý
míček důležitý. Žádný čas nazbyt, ale dravá
a čistá hra. Osobně si netroufnu říci, co rozhodlo. New Cavaliers ale konečně prolomili neúspěch z minulých let a tým Jaguars
dokázali v závěrečném ligovém kole porazit 3:0. Je s podivem, jak si oba týmy dlouhodobě drží obdobnou výkonnostní úroveň. Jsme za to rádi, neb ligovou soutěž
a všechny její dílčí turnaje to činí mnohem
zajímavější jak pro hráče, tak pro diváky.
Konečné pořadí týmů dopadlo takto:
1. New Cavaliers Praha
2. Jaguars Praha
3. Indians Plzeň
4. Rejnoci Zlín
Nejlepší střelec: Stanislav Cimpa
(Jaguars Praha)
Nejlepší brankář: Petra Černá (New
Cavaliers)
Nejlepší T-stick: Ondřej Binko (Indians
Plzeň)
Tento rok nás čeká opět napínavá ligová soutěž. Chceš se zapojit jako
hráč, dobrovolník-rozhodčí či trenér? Přijď se podívat na jeden z našich tréninků. Trénujeme každou neděli
od 17 hodin v Praze na Hagiboru. Více
na www.flor-in.cz
Text: Vašek Uher
Fotografie poskytl Matěj Koudelka

29

SPORT

Slowpitch na vozíku
aneb pálkovací hra podobná baseballu či softballu
Můžu dělat, že se mě to netýká. Můžu poslat DMS. Můžu se podělit o svůj volný čas. Na dvě desítky dobrovolníků se rozhodly pro třetí
možnost. Je skvělé, že slowpitch na vozíku přilákal ty, kterým byl určen, hráčům s hendikepem. Je úžasné, že oslovil i chodící hráče
z mnoha míst ČR, kteří neváhali a přijeli podat pomocnou ruku.
nink předseda klubu Wayne’s World Tomáš
Rambousek, oslovovaný všemi jen wayne.
Ale vraťme se k vozíčkářům. Asi nejoblíbenější štací byla skupina, která se věnovala
odpalování ze stativu a pravidlům nadhozu.
Druhá skupina trénovala házení a chytání,
což je alfou a omegou hry v obraně. Na rozdíl
od klasického slowpitche se na vozíku hraje
měkčím balonem, který se chytá rukama bez
rukavice (lapačky). Třetí skupina trénovala
nadhazování, nedílnou a velice odpovědnou
součást každé pálkovací hry. Všichni se dozvěděli, co je strike zóna a jak se do ní trefit.
Na postě vyučujících se střídala právě Martina Hánová spolu s Pavlem Oli Strouhalem,
výtah těch nejdůležitějších pravidel přednášel
trutnovský Roman Klempíř.

Poslední neděle roku 2013 byla svědkem
neoficiálního mistrovství České republiky ve
slowpitchi vozíčkářů. Vše se odehrálo v pardubické ČEZ aréně a předcházel mu více
než hodinový kemp spojený s instruktáží pro
sedící začátečníky. První zkušenosti potvrdily, že slowpitch vozíčkáře oslovil.
„Nultý ročník soutěže bereme jako generální zkoušku na příště, kdy to může být oficiální. Zúčastnily se jí téměř dvě desítky vozíčkářů a přibližně stejný počet pořadatelů,
přišlo přibližně čtyřicet diváků,“ představuje akci Martina Hánová a dodává: „Společně s Jardou Mencem, trenérem a hráčem
Wheelchair basket Studánka Pardubice,
jsme oslovili jak organizace sdružující vozíčkáře, tak vozíčkáře samotné. Kdo měl chuť,
přijel. Hodnocení vozíčkářů je velice pozitivní
a z toho máme velkou radost.“

První oťukávání
Úvodní hodina byla věnována tréninku.
„Přišlo nám, že je třeba si nejdříve vyzkoušet základní slowpitchové dovednosti
a dostat do hlavy něco z pravidel. Hráči se
rozdělili do 4 skupin po čtyřech a absolvovali kruhový trénink pod vedením zkušených
trenérů a hráčů. Každá ze čtyř tréninkových
fází měla přibližně 12 minut,“ přibližuje tré-

dokonce obětavě přihrávala míč ve chvíli,
kdy sama vypadla z vozíku. Mnohem vyrovnanější je konečný výsledek zápasu týmů
Wayne‘s World x Tým z konce světa – 5:4.
Ukázalo se, že slowpitch není nijak složitá
a fyzicky náročná hra. Chce to jen vědět,
kam a kdy přihodit míč, a umět trochu odpalovat. Čerstvě složený tým vozíčkářů
a choďáků sedících na vozíku hned v úvodu
zápasu prohrával 0:5. V dohrávce poslední
směny utkání již každý věděl, co a proč má
přesně dělat. Během chvilky dokázali snížit
na rozdíl pouhého bodu 4:5 a pro hosty bylo
štěstí, že do konce zápasu nedošlo k úplnému obratu. Posledním zápasem bylo očekávané derby Wayne‘s World – WBS Pardubice. Baskeťáci se v prvním útoku ujali ihned
vedení 3:0 a při svých jezdeckých, a dnes
již i slowpitchových dovednostech, drželi
v utkání o zlato trumfy právě oni. Hráči WW
se na vozíku sice pohybovali želví rychlostí,
ale dokázali bodovat v každé směně a nakonec i zvítězit v poměru 8:4.
Konečné pořadí (není rozhodně podstatné):
1. Wayne‘s World
2. Wheelchair Basket Studánka Pardubice
3. Tým z konce světa

Jaké jsou možnosti
Týmy
Z vozíčkářských klubů se na akci přihlásil
pouze Wheelchair Basket Studánka Pardubice.
„Aktivními hráči tohoto týmu byli Vojta,
Jarda Menc, Karolína, Mišák, Alča, Bogas,
Moňas, Tomáš, Koudy. Druhý tým tvořili vozíčkáři, kteří přijeli na naši výzvu sólo, potřebný počet osmi hráčů byl doplněn zkušenými členy klubu Rytíři Trutnov. Tento tým
nastoupil pod názvem Tým z konce světa.
Reprezentovali ho zkušený sporťák vozíčkář
Tomáš Kvoch, Petra Řadová, Miloš Popelka,
Tomáš, David, Milan, Hanka a Silva. Jako
třetí usedli do vozíků hráči ligového týmu
Wayne‘s World, konkrétně Lin, Huk, Jirka,
Zdenda, Martina, Meggy, Jirka Dohnal, Alča
a má maličkost,“ vysvětluje strukturu turnaje
wayne, jehož je nezbytné představit i jako
trenéra výše uvedeného týmu, kterému se
v letošním roce podařilo takřka nemožné.
Vyhrál se svými svěřenci Českou slowpitchovou ligu a zároveň se stali i Mistry ČR.

Průběh jednotlivých utkání
Wheelchair Basket Studánka Pardubice –
Tým z konce světa 9:0. Z tohoto utkání bylo
jasně vidět, že tým WBS si již slowpitch zkusil dvakrát jako doplněk svého tréninku.
Baskeťáci zkušeně využili nejistého nadhozu
a postup na první metu na čtyři špatné nadhozy skoro vždy proměnili v body. V čem
se oba týmy nelišily, bylo nasazení. Hanka

„Chtěli jsme vozíčkářům představit možnost
sportovního vyžití. Ukázat, že slowpitch není
nijak obtížný, a především předat tuto zprávu:
Pokud se vám to líbilo a chcete si slowpitch opět vyzkoušet, jsme tady! Dejte vědět
a nám bude potěšením pro vás zase nějakou
akci uspořádat,“ dodává s úsměvem wayne.

Kontaktní osoba:
Martina Hánová, mob. 602 856 142,
e-mail: martinka.hanova@seznam.cz
Více informací o sportu naleznete na:
www.slowpitch.eu
Text: wayne a Alex. M. Videmannová
Foto: Milan Matura

www.vozickar.com
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Sezóna basketu na vozíku v plném proudu
Již do pátého ročníku rakouské ligy vstoupili i hráči Hobitu Brno, aby se pokusili navázat na úspěch z minulé sezóny v podobě obhajoby druhého místa. Konkurence je opět velká, navíc obohacena dalším českým týmem WBS Pardubice.

Proč Rakousko a systém ligy
Za hranice se vydáváme hrát basket na vozíku měsíc co měsíc z jednoho prostého důvodu: v České republice jsou v současné
době plně funkční pouze dva týmy. Hobit
Brno a již zmíněné WBS Pardubice. U našich jižních sousedů tak hrajeme plnohodnotnou soutěž, kterou v Česku postrádáme.
Oba české týmy jsou ochuzeny o výborné
hráče, kteří se rozhodli hrát právě za zahraniční týmy. Někteří hrají za týmy rakouské,
takže se s nimi na palubovce pravidelně potkáváme, jiní se rozhodli prezentovat v dresech německých.
Rakouská liga je složena ze sedmi týmů,
které soutěží v jednotlivých ligových kolech.
Ty se konají po různých rakouských i českých městech. Výsledky jednotlivých zápasů
se sčítají a nejlepší čtyři celky se pak na jaře
utkají ve Final four, ze které vzejde vítěz celé
soutěže.

Listopadový Tulln
První kolo soutěže muselo být přeloženo
na leden 2014, a tak jsme paradoxně začínali kolem druhým, které se konalo v nedalekém Tullnu ležícím na Dunaji kousek nad
Vídní. Nasazeni jsme byli až na nedělní zápas, a tak jsme sobotu využili na malé soustředění v Brně. Zde se sjel skoro celý tým

kromě Ondry Pohlmanna, který musel pracovat, a start
Tomáše „Pišty“ Kohoutka i Zbyňka Sýkory překazily bolavé zuby. V neděli
se však jelo naostro.
V prvním zápase čekal brněnské hráče
tým RSV Salzburg.
Od začátku měli
naši hoši zápas pod
kontrolou a nasvědčovalo tomu i poločasové skóre v náš
prospěch 27:22.
Rozjezd do celé soutěže se vydařil a v průběhu druhé půlky si Hobit vedení pohlídal
a zápas dovedl do vítězného konce 56:48.
Bodově se v tomto zápase nejvíce prosadil
Michal Šolc, který na pozici pivota nastřílel
22 bodů. Za ním z našich přesáhl dvoucifernou hranici Martin Zemánek s 10 body.
Odpoledne čekal
Hobit těžší soupeř, vítěz loňského ročníku –
Sitting Bulls. Za tento
tým již druhým rokem
nastupují i dva čeští
hráči Ondra Pliska
a Jirka Vrba. Zápas se
i přes velice dobrou
obranu v brněnský prospěch nevyvíjel. Hráči
neproměňovali jasné
pozice pod košem a po
celý zápas se marně
snažili bodově dohnat
nejlepší rakouský celek. Po zápase na tabuli
svítil výsledek 65:44 pro domácí. Je třeba
pochválit brněnského odchovance Ondru
Pliska, který nám v rakouských barvách bohužel nastřílel nejvíce bodů a přiblížil se až
ke třicetibodové hranici. Z brněnských hráčů
se nejlépe prosadil podkošový hráč
Martin Zemánek
s 18 a Michal Šolc
s 12 body. Hobit tak
odjížděl domů s bilancí 1:1 na zápasy.

Chumelenice
na cestě
i palubovce
Třetí kolo se začátkem prosince hrálo
opět v rakouském
Tullnu, kam jsme
v sobotu brzo ráno
dorazili za první
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sněhové vánice. Naším prvním soupeřem
byl tým Flink Stones. Naši hráči vstoupili
do zápasu vlažně a hned v úvodu si nechali
soupeře utéct vysokým náskokem 14 bodů.
Přes veškerou snahu našich hráčů o zvrat
zápasu se podařilo přiblížit soupeřům na
pouhé 4 body, ale výsledné skóre 60:64 bylo
pro brněnský tým zklamáním. Na tomto neúspěchu měl nemalý podíl i rakouský rozhodčí, který opět pískal „tak výborně“, že si
trenér brněnského celku vysloužil svými poznámkami technickou chybu. Pochvalme ale
bojovnost celého týmu, který se do posledních vteřin zápasu nevzdal. Skvělý byl rozehrávač Franta Šindelář s nástřelem 14 bodů.
K druhému sobotnímu zápasu brněnští
hráči nastoupili večer. Proti Carinthian Broncos nastoupili o poznání lépe a nedali soupeři jedinou šanci. Konečné skóre 63:46 pro
Hobit mluví za vše.
Poslední „bratrovražedný“ zápas Hobit
odehrál proti druhému českému týmu WBS

v neděli odpoledne. Pardubickému týmu,
který je oslaben o Lukáše Hartiga a Radima
Reichla, kteří odešli do zahraničního angažmá, se i přes veškerou snahu nepodařilo brněnskému týmu vzdorovat. Hobit tak
v českém derby jednoznačně vyhrál 77:45.
V tomto zápase se kromě výborně střílejícího
Michala Šolce prosadil i Pavel Minařík.

Co nás čeká
Po dvou odehraných kolech je Hobit Brno
na průběžném třetím místě. Uvidíme, jak
se týmu bude dařit v dalších kolech v roce
2014.
Na české půdě se v termínu 7.–8. 3. 2014
odehraje další významná soutěž, které se
Hobit účastní – základní kolo Evropského
poháru. Výkon elitních evropských mužstev
můžete vidět na vlastní oči a přijít podpořit
náš tým do brněnského Kampusu. Více na
www.hobitbrno.cz.
Text: Kristýna Škaroupková
Foto: Hannes Kaufmann
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Zvedací zařízení Liko
D ů s t o j n o s t , b e z p e č n o s t , k va l i t a

Výhody výrobků Liko:
 QHMãLUãtQDEtGNDVWURSQtFKDPRELOQtFK]YHGDFtFKV\VWpPĤQDWUKX
 XQLNi WQtYODVWQRVWLWDNpSURUHKDELOLWDFLDQi FYLNFKĤ]H
 Y\VRFHRGROQp]i YČVQpYDN\YHYãHFKYHOLNRVWHFKDUĤ]QêFKPDWHULi OHFK
VSHFLi OQt]i YČV\SURNRXSi QtSRDPSXWDFLSURQi FYLNFKĤ]H
 UĤ]Qi ĜHãHQtSURSĜHVXQPH]LPtVWQRVWPLYKRGQpSURNDåGêE\WþL]DĜt]HQt
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SURSRGUREQČMãtLQIRUPDFHQDEtGNXQHERSURIHVLRQi OQtUDGXSUR9DãLLQGLYLGXi OQtVLWXDFL
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KITE

PUMA

<MW͗ϬϭϯϱϯϯϭͬƐŬ͘Ϭϳ
<MW͗ϬϭϯϱϯϯϭͬƐŬ͘Ϭϳ
ƉůŶĢ
ƉůŶĢ ŚƌĂǌĞŶW
ŚƌĂǌĞŶW
1)
1)
3)
4)

Proþ KITE?
bezkonkurenþní DST technologie
= horizontální a vertikální odpružení
bezpeþnČjší a komfortnČjší jízda
anatomicky tvarované komfortní sedadlo
velká škála pĜíslušenství a doplĖkĤ

<MW͗ϬϭϯϱϯϮϰͬƐŬ͘Ϭϳ
<MW͗ϬϭϯϱϯϮϰͬƐŬ͘Ϭϳ
ƉůŶĢ
ƉůŶĢ ŚƌĂǌĞŶW
ŚƌĂǌĞŶW
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Proþ PUMA?
navržen pro velmi nároþné uživatele
funkþnost, komfort a dokonalý design
FTSS systém = pomoc pĜi zachování smČru
jízdy
velká škála pĜíslušenství a doplĖkĤ
ocenČní za design výrobku 2013
ocenČní reddot za design výrobku 2012
ocenČní za výrobní design 2011

Jana Masaryka 1713, 500 12 Hradec Králové,Tel.: +420 495 220 684, E-mail: sivak@sivak.cz
www.vozickar.com

VEŠKERÁ SOUKROMÁ INZERCE
JE V NAŠEM ÈASOPISE BEZPLATNÁ
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■ Nabízím pomoc při zajišťování nákupů, úklidu, podání stravy, léků, doprovody – pěšky, na kole, autem, například na rehabilitace, procházky,
kulturní akce, (nejen) prázdninové pobyty v Písku aj. Jsem absolventka
akreditovaných kurzů (Vzdělávání pracovníků v sociálních službách
a osob pečujících a kurzu pro pomocné zdravotnické pracovníky v oboru
všeobecná sanitářka) s praxí i v osobní asistenci. Spolehlivost a pečlivost je samozřejmostí. Cena dohodou. Písek a blízké okolí. Eva Uhlířová,
tel.: 608 873 493, e-mail: euhlirova@seznam.cz
■ Koupím levně ihned mechanický invalidní vozík, alespoň 55 cm široký v sedací části. Třeba i starší, ale funkční. Jen Ostrava a okolí. Tel.:
732 577 019, e-mail: dalibormacha@seznam.cz. Spěchá.
■ Prodám Škodu Fabii, hatchbeck, benzín, najeto 100 tisíc km, rok výroby 2006, 40kW, obsah 1198 ccm, STK do 2/2015, 5dveřový. První majitel, garážovaná, pravidelné prohlídky, šedobéžová světlá metalíza, včetně
letních kol na discích. Namontováno ruční řízení Meta Plzeň. Cena dohodou, prodej březen/duben 2014. Roman Cader, tel.: 732 732 677.
■ Prodám mechanickou točnu se sedačkou do vozidla na místo spolujezdce, pro přesun postižené osoby do vozidla. Byla namontovaná
ve vozidle Opel Astra kombi (stáří 6 roků). Cena 500 Kč. Trutnov, tel.:
499 817 341, mob.: 602 872 135.
■ Prodám elektrický vozík Ortopedia 900 C s ovládáním na levou ruku
(možné předělat) a polohovatelnou zádovou opěrkou, včetně opěrky
hlavy (možno odstranit). Vozík je bez baterií a v celkem dobrém stavu
(staří 12 roků), nabíječka baterií k vozíku. Cena 500 Kč. Jaroměř – Trutnov, tel.: 499 817 341, mob.: 602 872 135.
■ Prodám Ford Focus combi 1.6 TDCi s automatickou 7st. převodovkou a úpravou na ruční řízení Hurt, 12/2006, najeto 116 tisíc km, spotřeba 5,4–5,7, nebourané, plná výbava (ABS, ESP, ASR, dual klima),
servis pouze Ford. Cena 220 000 Kč. Tel.: 608 308 608, e-mail: Jaroslav.
JMK@seznam.cz.
■ Prodám schodolez. Vlastníme jej pět a půl roku a využívali jsme ho
pouze na přesuny max. 1x za měsíc. Baterie jsou zánovní, necelý rok
staré. Cena dohodou. Nosnost 200 kg. Tel.: 545 572 361, Brno – Lesná.
■ Prodám elektrický čtyřkolový vozík – skútr zn. Sterling EMERALD.
V záruce do 31. 1. 2015. Velmi dobrý stav, málo používaný, najeto asi
20 km. Dojezd až 36 km. Rychlost 9,5 km/h. Kapacita baterie 36 Ah.
Cena 50 000 Kč. Dotazy na tel. 605 433 137.
■ Nabízím nové rukavice pro vozíčkáře, bílá barva, vel. M, cena 100 Kč.
Zašlu poštou na dobírku. Tel.: 607654145.
■ Prodám elektrickou polohovací postel – rok stará, zachovalá. Cena
12 000 Kč. Původní cena 25 000 Kč. Okolí Prahy. Tel.: 725 559 065 nebo
731 278 851.
■ Prodám bezbariérový byt v Brně ve Starém Lískovci, 3+1+balkon
o velikosti 72 m2. Celý byt je kompletně uzpůsoben pro pohyb na invalidním vozíku vč. balkonu. Vstup do domu (7 schodů) je přes schodišťovou
plošinu (součástí prodeje). K bytu náleží sklepní kóje. Byt prošel kompletní rekonstrukcí: nové rozvody elektřiny (vč. jističů), nové WC a koupelna s vanou, kuchyňská linka, nové obložkové dveře a vstupní bezpečnostní dveře s ocelovou výplní (v posledních letech investice do bytu cca
500 tisíc Kč). V současné době je byt v družstevním vlastnictví s možností
převedení do OV-anuita splacena, zbývá doplatit 55 tisíc Kč úvěr na zateplení domu. Náklady jsou do 5000 Kč měsíčně pro 3 osoby a po zaplacení úvěru klesnou o 1200 Kč. Cena: 2 150 000 Kč včetně vybavení. Kontakt: 774 312 623.
■ Koupím levně ihned mechanický invalidní vozík, alespoň 55 cm široký v sedací části. Třeba i starší, ale funkční. Jen Ostrava a okolí. Tel.:
732 577 019, e-mail: dalibormacha@seznam.cz. Spěchá.

Všechny inzeráty umisťujeme průběžně na

www.vozickar.com .

Inzerci si můžete zadat:
• na www.vozickar.com,
• zaslat na e-mail info@ligavozic.cz,
• nebo nadiktovat na telefonním čísle 537 021 493.
Vybrané inzeráty vložíme na tuto stranu v dalším čísle
Vozíčkáře. Uzávěrka je 5. 4. 2014.
UPOZORNĚNÍ: Pokud vám byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku dle vyhlášky č.182/1991 Sb.
(do 31. 12. 2011) anebo dle zákona č.329/2011 Sb. (od 1. 1. 2012), písemně jste se zavázal/a, že budete 5 let vlastníkem pomůcky a budete ji využívat. Pokud se jedná o příspěvek na zakoupení motorového vozidla, je lhůta od 1. 1. 2012 dokonce 10letá. Prodejem pomůcky se tedy můžete vystavit riziku
postihu ze strany obecního úřadu anebo ÚP, který příspěvky vyplácí. Pokud vám byla pomůcka poskytnuta „na předpis“ odborného lékaře a byla hrazena ze zdravotního pojištění, JE MAJETKEM této pojišťovny. I v tomto případě tedy nejste oprávněn/a pomůcku prodat, jedinou výjimkou je situace, kdy zdravotní pojišťovna pomůcku na základě posudku revizního technika vyřadí a pomůcku převede do vašeho
vlastnictví. Liga vozíčkářů neručí za obsah inzerátů a nenese žádnou zodpovědnost v případě, že někdo
takovou pomůcku prodá.
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POHODLNĚ, RYCHLE A BEZPEČNĚ
NASTOUPIT A JET?
Mám osobní zkušenosti
a pomůžu i Vám

speciálně upravená
• auta
již od 250 tis. bez DPH
• vybavená nájezdovou plošinou a pásy
pro přepravu osoby na vozíku
• specializace na jeté VW Caddy používané vozíčkáři v zemích EU
• perfektní stav auta je prioritou
• možnost vyzkoušení takto upraveného vozidla s vlastním řidičem
• individuální přístup a pomoc s přihlášením

Miloš Lacman, Pražská 6/F Znojmo,
tel.: 603 228 422, www.ztpservis.cz

A ještě na závěr…
Dočetli jste až sem? Zaujaly vás články? Oblíbili jste
si Vozíčkáře? Pokud jste na všechny otázky odpověděli kladně, můžete se ještě zamyslet, zda nás podpoříte
i finančně. Příspěvek na odebírání časopisu Vozíčkář je
dobrovolný, nepovinný. Budeme ale za něj velmi vděční
a pomůže nám pokračovat ve vydávání.
Přispět můžete:
SLOŽENKOU
Na poště vyzvednete složenku typu A, vyplníte
svoje jméno (jako odesílatel), adresáta (Liga
vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 Brno), variabilní symbol (kód z vašeho adresního štítku na
časopise), číslo účtu (43-4625040297/0100).
PŘEVODEM NA ÚČET
Číslo účtu: 43-4625040297/0100
Variabilní symbol: kód z vašeho adresního
štítku na časopise
SMS PLATBOU částka: 99 Kč
na číslo 902 10 odešlete SMS ve tvaru: VOZICKAR
mezera VAŠE PŘÍJMENÍ mezera VAŠE JMÉNO mezera NÁZEV VAŠEHO MĚSTA (OBCE) mezera ULICE
mezera ČÍSLO POPISNÉ mezera PSČ. (Bez diakritiky,
nezáleží, zda použijete velká či malá písmena. Ihned
obdržíte potvrzující SMS.)

PŘÍMÁ CESTA K MOBILITĚ

