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KOMPLEXNÍ DOMÁCÍ PÉ E PRO HENDIKEPOVANÉ
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PRO  ZVOLIT ROOMER?

 nejjednodušší a nejrychlejší 
transport po celém byt  bez 
jakýchkoliv stavebních úprav

 3-bodové zav šení vaku pro 
maximální bezpe nost a komfort

 komplexní a este  cké ešení 
bez kompromis

 z postele až do koupelny bez 
nutnos   p esedání

 výkon, výdrž, spolehlivost, tradice

 p ísp vek na po ízení této 
pom cky poskytuje Ú ad práce R 
v minimální výši 90%

 kontaktujte nás pro bližší 
informace a konzultace

JAK SI ROOMER PO ÍDIT?

tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244
zdarma 800 304 304
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Sice už toho bylo 
o předplatném, které 
jsme nově zavedli, ře-
čeno mnohé, i tak si 
ale dovolím ještě jed-
no zamyšlení. Byla 
jsem jednou na kon-
certě, který uspořá-
dala moje oblíbená 
kapela zdarma pro 
jednu velkou organi-
zaci pečující o hen-

dikepované děti. Kapela jim zahrála z radosti 
na jejich jubilejní oslavě na velkém náměstí. 
Bezplatný koncert pro organizaci i návštěvní-
ky. Hráli senzačně, ale i když se jednalo o hu-
debníky zvučných jmen, nikdo jim nevěnoval 
významnou pozornost. Jo, fajn, hráli – to asi 
lidé zaregistrovali, ale že by si vychutnávali 
nápadité akordy a energii zpěváka, který na 
pódiu řádil jak o život? To ani moc ne. Muzi-
kanti, zvukaři, technici, organizátoři byli zpo-
cení až na… a vlastně nic z toho. Na konci si 
frontman povzdechl: „No jo, snažili jsme se, 
ale tak to na akcích zdarma bývá…“ 

Stejně tak uvažuje třeba i Liga vozíčkářů 
(pro ty, co nevědí – vydavatel časopisu Vo-
zíčkář), která otevírá a ještě otevře spous-
tu zajímavých kurzů – jenže nově za peníze. 
Je to risk, protože lidé s postižením nejsou 
zvyklí za takové služby platit. Systém sociál-
ních služeb a granty z EU jim v poslední době 
umožnily spoustu bezplatných seberozvojo-
vých aktivit. A tak lidé absolvovali jeden kurz 
za druhým. Chodili – nebo často i nechodi-
li na výukové hodiny, neřešili kvalitu, neřeši-
li to, zda jim tyto workshopy budou v životě 
skutečně k užitku, nehlídali, zda nabyté vě-
domosti a dovednosti používají i po skončení 
kurzu. Tak běžná veřejnost, která si musí kaž-
dou podobnou výuku platit, neuvažuje. Dva-
krát si totiž rozmyslí, do čeho investuje. A pak 
si hlídá, aby to za něco stálo. Lidé se  účastní 
aktivně, uvažují o uplatnění v praxi, velmi si 
váží každé minuty, protože je prostě něco sto-
jí. Museli pro to něco obětovat. 

Co je ve výsledku lepší? Co má větší 
efekt? Co přináší pořadatelům, lektorům či 
redaktorům větší radost? Je samozřejmě nut-
né, aby bylo z čeho investovat. A také aby se 
investice vrátily – třeba v podobě nové prá-
ce, zajímavých a inspirujících informací nebo 
skvělého hudebního zážitku. To už jsou však 
další a především delší úvahy. 

Ráda bych vám všem poděkovala za vaši 
investici do Vozíčkáře v podobě předplatné-
ho. A doufám, že vás nezklameme a vaše sto-
koruna se vám vrátí. Připravili jsme pro tento 
rok několik novinek, řada z nich se už předsta-
ví v tomto čísle. Například nové rubriky Číslo 
k nepřehlédnutí (úvaha nad některými číselný-
mi údaji z běžného života), Kýho výra (komentář 
k neobvyklému a údivnému jevu, osobě, neoby-
čejné aktivitě), Pelmel z budoucnosti (pozvánky 
a kalendárium). Budete se také smát s kresle-
nými vtipy, v dalších číslech si přečtete názo-
rový duel a ostrý komentář k aktuálnímu dění. 

Tím ale nekončíme. Oslovili jsme nové 
 autory, kteří se představí v dalších číslech. 
Těšit se můžete na soutěže mezi předplatiteli 
nebo na zákulisní informace. Zabrousíme i do 
archivu Vozíčkáře – vždyť už jej vydáváme od 
roku 1988. Mezi řádky se v těch nejstarších 
číslech skrývají skutečné poklady. A pokud 
máte i vy nějaký nápad, sem s ním! Třeba 
také přibude do seznamu vrácených investic 
všech čtenářů Vozíčkáře. 

Krásné dny přeje
Aneta Vidurová

MILÍ ČTENÁŘI...
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LIGA INFORMUJE
Když se řekne 
„sociální 
rehabilitace“
Ten, kdo není znalý zákona o sociálních 
službách, těžko může tušit, jak všestran-
ná pomoc lidem s postižením se za tímto 
označením skrývá. Liga vozíčkářů sociální 
rehabilitaci poskytuje už několik let, neustá-
le ale naráží na to, že lidé nechápou, v čem 
pro ně může být právě tato nabídka užiteč-
ná. Síla sociální rehabilitace tkví právě v tom, 
že každému přináší jinou pomoc. Přesně ta-
kovou, jakou potřebuje právě on. 

Hledání nebo změna zaměstnání, po-
moc při řešení vhodného bydlení nebo pro-
blémů s financemi, podpora v jednání s úřa-
dy, výuka práce s počítačem, vaření či péči 
o domácnost – zkrátka to, co lidé potřebují 
k samostatnému životu. Jednou z nejlepších 
cest, jak tuto službu pochopit a poznat, je do-

mluvit si konzultaci. Na ní už člověk zjistí, co 
vlastně potřebuje, v čem se může zdokonalit 
a jak může změnit svůj život k lepšímu. Pojď-
me si to vysvětlit na příkladu pana Libora. 

Když se pan Libor dostal poprvé do kon-
taktu s pracovníky sociální rehabilitace Ligy 
vozíčkářů, byl už 3 roky evidovaný na úřadu 
práce jako nezaměstnaný. Má 44 let, lehké 
mentální postižení a bydlí s matkou. V minu-
losti pracoval jako uklízeč a také v dílně, kde 
se vyráběly kromě jiného krabice z lepenky. 
Libor se však necítí dobře v některých pra-
covních situacích (hluk, vysoké tempo atd.). 
Po několika schůzkách se ukázalo, že ten-
to člověk potřebuje podporu při vyhledává-
ní nabídek práce a především při oslovová-
ní možných zaměstnavatelů. Je totiž velmi 
nesmělý, v komunikaci s cizími lidmi se cítí 
nervózní, a tím pádem se obtížně na něčem 
dohodne. V průběhu roku společně s pra-
covníky služby reagoval na několik nabídek 
práce, byl pozván na několik pracovních po-

hovorů, které absolvoval s podpůrným do-
provodem.

Pan Libor také projevil zájem o konzul-
tace s psycholožkou. Měl možnost mluvit 
o svých pocitech, o nočních můrách, stra-
chu z lidí. Psycholožka jej podpořila ve vyja-
dřování jeho potřeb, poskytla mu bezpečný 
prostor pro sdílení strachů. Klient postupně 
alespoň částečně propojil své tělesné proje-
vy se svými emocemi.

Průběžně se také dále s pracovníky služ-
by ucházel o nabídky práce, mezi nimi byl 
i inzerát z tiskárny. Liga vozíčkářů s vedou-
cím tiskárny jednala o vhodnosti práce pro 
klienty sociální rehabilitace a připravila jej 
také na specifické potřeby pana Libora. 
I když je pracoviště na druhém konci města 
a je nutné přestupovat třikrát na mimoměst-
ský autobus, pan Libor se s podporou psy-
choložky i pracovníků rozhodl, že chce ces-
tování zvládnout samostatně. Na pohovor 
však jel s doprovodem sociálního pracovní-
ka. Ten mu pomohl při jednání s vedoucím 
tiskárny. Prohlídka pracoviště i podrobné vy-
jasnění podmínek vedly k tomu, že si pan 
Libor s vedoucím podali ruce a dohodli se 
o nástupu na zkušební dobu od září 2015. 

Nový zaměstnanec při prvních několika 
směnách získal opět podporu sociální reha-
bilitace – společný trénink samostatné cesty 
a zvládání náplně práce. Kromě toho pracov-
nice služby Liborovi pomohla s porozumě-
ním pracovní smlouvy, bezpečnosti práce 
a vnitřních směrnic. Po týdnu se oba „parťá-
ci“ potkali, popovídali si o tom, jak vše Libor 
zvládá a jaké má pocity z práce. Příběh kon-
čí ještě lépe – pan Libor je stále zaměstnaný 
na témže místě, samostatně dojíždí do práce 
a ve firmě jsou s ním spokojení, plně respek-
tují jeho potřeby. 

Pokud také chcete takového „parťáka“, 
který vás nasměruje k samostatnému aktiv-
nímu životu, obraťte se na Lucii Chýlkovou, 
tel.: 725 122 854, e-mail: lucie.chylkova@
ligavozic.cz. 

LIGAedu 
rozšiřuje 
nabídku 

S blížícím se jarem nabízíme především no-
vinkový kurz s názvem A šup! Tedy… asis-
tenčně šikovně udělaný přesun. Jak název 
napovídá, cílem kurzu je osvojit si praktic-
ké dovednosti při přesunech, polohování 
a manipulaci s tělesně postiženými osobami 
a také nácvik jízdy s mechanickým vozíkem. 
Účastníci se rovněž seznámí s pomůcka-
mi, které manipulaci s postiženým člověkem 
usnadní, a naučí se jak správně pracovat 
a zdolávat bariéry s mechanickým vozíkem. 
Praktické nácviky budou probíhat mezi kur-
zisty navzájem tak, aby získali představu, jak 
se osoby s tělesným postižením při přesu-
nech a jízdě v mechanickém vozíku cítí. Kurz 
je vedený Bc. Ondřejem Zámečníkem, lekto-
rem s více než desetiletou asistenční praxí. 

edu
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Garantována je malá skupina účastníků – 
maximálně 8 osob, což zaručuje velmi indi-
viduální přístup lektora a velký prostor pro 
nácvik dovedností a sdílení zkušeností. 

Ve stálé nabídce máme také již známý 
a vyhledávaný kurz Měj se ráda, šetři záda, 
kurz základů ergonomie a autorehabili-
tace. Jedná se opět o jednodenní praktic-
ký seminář, který je zaměřený na prevenci 
vzniku obtíží se zády a páteří při manipulaci 
s klientem. Kurz je vedený zkušenou lektor-
kou Mgr. Jitkou Medovou, fyzioterapeutkou 
s dlouholetou praxí. Účastníci se dozvědí 
nejen jak správným přístupem a manipulací 
s klientem předcházet případné bolesti zad, 
ale vyzkoušejí si i praktické cviky, které již na 
počínající potíže se zády pozitivně působí.

Oba kurzy jsou určeny jak profesionálům 
z řad pečovatelů, asistentů, sociálních pra-
covníků a pracovníků v sociálních službách, 
tak i domácím, neformálním pečovatelům. Sa-
mozřejmostí je v obou případech akreditace 
MPSV, kurzy jsou 8hodinové a jako vždy… 
u nás nečekejte sáhodlouhou teorii, ale 
praktické dovednosti využitelné v praxi!

V případě svého zájmu se obraťte na 
Andreu Slavíčkovou, mob.: 725 464 268, 
e-mail: andrea.slavickova@ligavozic.cz. 

Nákupy na webu 
s Ligou 
Začátkem března spustíme v Lize vozíčká-
řů zcela novou službu pro naše zákazníky 
– Ligový e-shop. Nakupování kurzů, publi-
kací i výrobků z Centra denních služeb tak 
bude ještě snazší. Na adrese www.ligashop.
cz budou k mání originální ručně vyráběné 
předměty jako například sklenice na víno, 
náušnice a další dekorační předměty. Kro-
mě toho budeme nabízet i naše publikace 
Nápadník, Toníkův deník určený školákům, 
předplatné časopisu Vozíčkář a v neposlední 
řadě přes e-shop můžete zaplatit konzultace 
bezbariérovosti a všechny kurzy v programu 
 LIGAedu. (mv)

Intimně beze studu
Využijte profesionálních služeb naší intim-
ní poradny v oblastech partnerských vzta-

hů a sexuality osob se zdravotním postiže-
ním. Ptejte se bez obav našeho zkušeného 
kolegy Aleše Vosáhla na pomoc při navazo-
vání partnerských vztahů, masturbaci, anti-
koncepci a vše ostatní, co řeší každý z nás. 
Ptát se můžete prostřednictvím telefonu na 
čísle 778 761 309 každou středu od 15:00 
do 17:00 hodin. Prostřednictvím e-mailu na 
adrese intimni.poradna@ligavozic.cz kdykoli 
nebo osobně po předchozí dohodě. (mv)

Nápad roku 2016 
– Nápadník!
Pořídit si tento sborník obsahující aktuální 
rady a informace pro život s hendikepem je 
dobrý nápad. Pokud máte zkušenost s před-

chozími Nápadníky, víte. Po-
kud ne, vězte, že tohoto po-
mocníka budete z knihovny 
vytahovat často, obsahuje 
totiž především souhrn le-
gislativy platné od 1. 1. 2016, 
která se k životu s postiže-
ním váže.

Objednat si ho můžete 
za cenu 95 Kč pro jednotliv-
ce a 165 Kč pro organizace, 
a to na tel. čísle 537 021 490 
nebo na e-mailu poradna@
ligavozic.cz. V případě osob-
ního vyzvednutí v sídle orga-
nizace platí odběratel pouze 
cenu publikace.

V případě zaslání publikace poštou je 
nutné uhradit cenu publikace včetně poštov-
ného nebo nákladů na dobírku (podle vámi 
zvoleného způsobu doručení – obyčejná zá-
silka nebo zásilka s dobírkou). Poštovné za 
obyčejnou zásilku činí 21 Kč, náklady za do-
bírku činí 101 Kč. Uvedené ceny jsou stano-
veny dle aktuálního ceníku České pošty.

Publikaci lze platit předem na účet: 
43-4625040297/0100, variabilní symbol: 
9002016, po přijetí platby a objednávky vám 
bude publikace zaslána na adresu uvedenou 
v objednávce. (ata)

Informace 
pro předplatitele
…nebo pro ty, kteří se jimi teprve stanou. 
Velmi prosíme ty, kteří nám stokorunu po-
slali poštovní poukázkou, aby napsali 
nebo zavolali a sdělili své jméno a adre-
su. U některých plateb totiž není možné 
kvůli nečitelnému písmu dohledat jejich 
zadavatele – tedy možná právě vás.

Ozvat se můžete na +420 537 021 493 
(pevná linka), +420 777 010 331 (mobilní 
telefon) nebo na e-mail info@ligavozic.cz.

 
Dále, pokud jste ještě předplatné neuhradi-
li a chcete, učiňte tak co nejdříve. Toto čís-
lo je poslední, které se do schránek dosta-
ne i některým, kteří ještě nestihli předplatné 
uhradit. Nechceme o vás přijít – každý čte-
nář nám pomáhá přežít a hlavně psát dál. 
Samozřejmě však máte právo časopis ne-
odebírat – jen avizujeme, že v roce 2016 se 
k mnohým informacím dostanou jen před-
platitelé nebo ti, kteří si zakoupí elektronic-
kou verzi časopisu. K některým článkům se 
lidé na internetu zdarma dostanou s výraz-
ným zpožděním.

Předplatné můžete uhradit dvěma způsoby:
 

Bankovním převodem
Číslo účtu: 43-4625040297/0100, varia-
bilní symbol 1112016. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno, příjmení a adre-
su (stačí město).
 
Poštovní poukázkou
Na poště vyzvednete složenku typu A, 
vyplníte svoje jméno (jako odesílatel), 
adresáta (Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, 
628 00 Brno), variabilní symbol 1112016, 
číslo účtu (43-4625040297/0100). Vypište 
i zprávu pro příjemce – uveďte prosím své 
jméno a město, kam vám časopis chodí.
 
Prosím, dejte nám vědět, že jste tuto for-
mu použili – buď telefonicky nebo e-mai-
lem pro spárování platby s vaším jménem 
– viz výše.

 
Děkuje Liga vozíčkářů, 

vydavatel časopisu Vozíčkář
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PSÍ ŽIVOT
Jak odnaučit psa tahání 
na vodítku
Nejdřív se na to podívejme z druhé strany – jak se pes tahání na 
vodítku naučí? Pramení to ze psí přirozenosti a rozdílných rych-
lostí pohybu člověka a psa. Pes by sám šel aspoň 7 km/h, člo-
věk mnohem míň. A téměř každý pes se těší na procházku. Je 
to jedna ze základních psích potřeb – každý den se svou smeč-
kou někam jít vpřed, obhlédnout teritorium. Ani naši domestikova-
ní psi se v tomhle neliší – pár minut 
společného každodenního pohybu 
vpřed je minimum, které bychom 
pro psychickou vyrovnanost měli 
svému psu poskytnout. Proto už 
malé štěně má tuhle tendenci jít do-
předu, ale zároveň už to malé ště-
ně je rychlejší než člověk. Jde vpřed 
svou rychlostí, napne vodítko a od 
té chvíle svého člověka táhne ne-
ustále vpřed. Pokud člověk na dru-
hém konci vodítka včas odpovída-
jícím způsobem nezasáhne, mladý 
pes se rychle naučí: „Když chci jít 
dopředu, musím táhnout do oboj-
ku a do vodítka a pak se jde.“ A pro-
blém je na světě. Čím je pes větší 
a silnější, tím je i problém náročnější.

Lidé pak zkouší různé mecha-
nické metody, jak tahání odstranit – 
vymění obojek za postroj, stahova-
cí obojek, ostnatý obojek, ohlávku 
Halti, vymění krátké vodítko za dlou-
hé, samonavíjecí nebo práskací. Ale 
nic z toho samo o sobě nefunguje, 
a tak lidé často nakonec úplně re-
zignují.

Proč ty věci nefungují? 
V postroji se sice pes při tahání neškrtí jako v obojku, ale na dru-
hou stranu se může do postroje lépe opřít, tak v něm tahá ještě 
víc, a kromě toho je i hůř ovladatelný. Já mám své psy naučené 
tak, že v obojku netahají, ale v postroji ano, protože v druhém pří-
padě jdeme stopovat nebo jsme k sobě přivázáni úvazem a jde-
me na výlet do hor.

Stahovací a ostnatý obojek se správně používají úplně jinak 
než jako prostředek proti tahání, jak si většina lidí myslí. Tahají-
cí pes se ve stahovacím obojku bude klidně po celou procházku 
škrtit, až začne modrat, ale od tahání ho to neodradí. Nejhorší, co 
jsem v této oblasti viděl, byl pán s německou ohařkou, který ji měl 
na navíjecím vodítku a ostnatém obojku. To je tedy naprosto ne-
smyslná kombinace za hranicí trápení psa.

Výměna krátkého vodítka za dlouhé, třeba desetimetrové nebo 
samonavíjecí, pomůže jen do té doby, než pes doběhne na jeho 
konec. Rozdíl je pak jen ten, že táhne do vodítka o kousek dál od 
psovoda než původně. Zrovna tak nic nezmění různá „práskací 
vodítka“, která mají vydat ostrý zvuk ve chvíli, kdy je pes napne. 
Zpočátku se tomu pes možná podiví, ale během pár chvil si na 
nový zvuk zvykne a bude tahat dál.

Ohlávka Halti vám sice pomůže tahajícího psa zvládnout, ale 
tahání do vodítka ho neodnaučí. Jakmile ohlávku sundáte, bude 
zase tahat dál. 

Takže jak psa tahání odnaučit?
Rozhodně se nikdy (ani v jiných situacích) se svým psem na vo-
dítku, ve snaze něčeho dosáhnout, nepřetahujte. Nevyhrajete, 

 proto vždycky musíte situaci řešit jinak. Ještě jednou si uvědom-
te, jak se pes tahání na vodítku naučil – chtěl vpřed, zabral, vodít-
ko sice nepříjemně táhlo zpět, ale nakonec povolilo, vpřed se jít 
dalo, pes dosáhl svého a celý postup se mu vyplatil.

Proto musíte svého psa naučit novému pravidlu – tahání do 
vodítka znamená zastavení, nebo dokonce pohyb vzad. Dopředu 
se dá jít, jen když je vodítko povolené.

Udělejte si na nácvik čas a obrňte se trpělivostí. Vezměte si 
s sebou dostatek dobrých pamlsků. Pejska dejte na běžný spo-

lehlivý obojek nebo řetízkový obo-
jek zapnutý na nestahovací kroužek 
a normální krátké, do ruky příjemné 
vodítko.

Nejdřív pejska někde v klidu, 
třeba doma, naučte přijít k vaše-
mu boku a sednout si. Vyberte si 
k tomu nějaký krátký, jasný po-
vel, třeba „zpět“ nebo „hej“ nebo 
jen nějaký zvuk jako „cssss“ nebo 
„ššš“. Psa na vodítku na sebe upo-
zorněte tímhle zvukem, ukažte mu 
pamlsek, naveďte ho ke svému 
boku, pamlsek zvedněte nad jeho 
hlavu tak, aby si sedl, chvíli počkej-
te a pamlskem ho odměňte. Dejte 
mu volno a po pár vteřinách všech-
no opakujte. Cvičte v asi tříminuto-
vých blocích tak dlouho, dokud pes 
nebude na vybraný povel samostat-
ně reagovat návratem k vám, sed-
nutím a čekáním na pamlsek. Když 
se dostanete až sem, je to dobrý 
základ, ale ještě nemáte vyhráno. 
Teď teprve začne válka nervů. Jdě-
te s pejskem ven, na nějaké klidné 
místo, přivolejte si ho nově nauče-
ným povelem a pak mu nějakým 
klidným slovem dejte najevo, že pů-

jdete dál, třeba „tak pojď“. A vydejte se vpřed. 
Pes pravděpodobně vyrazí dopředu. Zastavte se. Nechte ho 

zjistit, že to dál nejde, a přivolejte ho povelem ke svému boku. 
Když se pes vydá zpět, můžete i o kousek couvnout, tím charak-
ter nového pravidla zdůrazníte. Pes k vám přijde, nechte ho sed-
nout, slovem ho pochvalte, ale nedotýkejte se ho, počkejte chvíli, 
odměňte ho, vyjděte vpřed. Pes vyrazí... a tak pořád dokola. Jiná 
rozumná cesta opravdu není. 

Nejdřív se možná ani dopředu nedostanete, ale uvidíte, že pes 
začne za chvíli chápat. Z jednoho metru vpřed a jednoho metru 
vzad budou dva metry vpřed a jeden vzad, pak tři metry vpřed. 
Uvidíte, že to půjde. Nejlepší na tom je, že k tomuhle postupu ne-
potřebujete uplatňovat proti pejskovi žádnou sílu, stačí jen držet 
vodítko. A dá se to velmi dobře cvičit i z vozíku. Chce to jen dob-
rou náladu a trpělivost. Na konci lekce, po pár minutách, dejte 
pejskovi volno, to pro něj bude nejlepší odměnou. Pak si ho při-
volejte a můžete začít znovu. 

A až se dostanete tak daleko, že budete umět jít vedle sebe po 
nějakou dobu na prověšeném vodítku a pejsek bude potřebovat 
korekci jen občas, pusťte se do poslední fáze. Vydejte se bok po 
boku do města a bez jasného cíle jděte, kam vás napadne. Sviž-
ně, ale beze spěchu, uvolněně a s radostí, zbytečně nezastavujte. 
Uvidíte, jak budete oba spokojeni a pejsek si na tuhle „netahací 
polohu“ vedle vás zvykne.

K tomu vám ještě jednou přeji dostatek času, dobrou náladu, 
klid a pevné nervy. Dokážete to.

Ivan Benda
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LEGISLATIVA
Sociální šetření 
v místě bydliště 

V několika posledních týdnech se na nás kli-
enti začali obracet s dotazy týkajícími se so-
ciálního šetření při žádostech o příspěvky 
pro osoby se zdravotním postižením. Když 
pracovníci úřadu ohlásí, že u žadatele prove-
dou takové šetření, často tím žadateli vnuk-
nou otázku, zda vůbec mohou k němu do 
bytu a jak je možné, že u něj nyní chtějí pro-
vádět šetření, když tomu tak v minulosti ne-
bylo. Pojďme si na příkladu z praxe vysvětlit, 
jak to vlastně je.

Příklad z praxe:
„Můj syn si již potřetí bude žádat o příspě-
vek na zvláštní pomůcku poskytovaný na 
zakoupení motorového vozidla. Při této 
třetí žádosti nám bylo sociální pracovnicí 
sděleno, že přijde k nám domů na tzv. so-
ciální šetření. Při minulých žádostech toto 
nebylo. Zajímalo by mě tedy, zda je něja-
ká změna v zákoně, a když ano, tak po-
dle jakého zákona se musíme podrobit so-

ciálnímu šetření, když v minulosti se to tak 
nedělo.“ 

V této věci nedošlo v zákoně k žádné 
změně. Pracovníci úřadu práce mají skuteč-
ně právo provést u žadatele sociální šetře-
ní. Zákonem však není stanoveno, u kterého 
žadatele bude šetření provedeno. Tato šetře-
ní jsou prováděna namátkou a záleží pouze 
na zvážení pracovníků ÚP, kterého žadatele 
si vyberou.

Příspěvek na zvláštní pomůcku je upravo-
vaný zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytová-
ní dávek osobám se zdravotním postižením, 
avšak posuzování majetkových a sociálních 
poměrů pro účely přiznání příspěvku na 
zvláštní pomůcku je upravováno zákonem 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Oprávnění vstoupit do obydlí žadatele 
o příspěvek na zvláštní pomůcku upravuje 
§ 63 zákona č. 111/2006 Sb. „Zaměstnanci 
orgánů pomoci v hmotné nouzi jsou na zákla-
dě souhlasu žadatele o dávku, příjemce dáv-
ky a osob společně posuzovaných oprávně-
ni v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto 
zákona vstupovat do obydlí, v němž tyto oso-
by žijí, a to s cílem provádět sociální šetření, 

popřípadě šetření v místě pro vyhodnocení 
podmínek nároku na dávky. Oprávnění k této 
činnosti jsou povinni prokázat služebním prů-
kazem společně se zvláštním oprávněním vy-
daným příslušným orgánem pomoci v hmot-
né nouzi jako doložkou služebního průkazu. 
Toto zvláštní oprávnění obsahuje označení 
účelu vydání, číslo služebního průkazu, jmé-
no, popřípadě jména, a příjmení zaměstnan-
ce a identifikační údaje vydávajícího orgánu 
pomoci v hmotné nouzi. O sociálním šetření, 
popřípadě o šetření v místě pro vyhodnocení 
podmínek nároku na dávky podle věty první 
se vždy učiní záznam ve spise.“

Dotaz zodpověděla Kateřina Bulantová, 
pracovnice Poradny pro život s postižením

Po zvýšení minimální mzdy dojde i ke zvýšení 
příspěvku pro zaměstnavatele
Jak jsme informovali v minulém Vozíčkáři, od 
1. ledna se výrazně zvýšila minimální mzda 
příjemců invalidních důchodů, a to z dosa-
vadních 8 000 na 9 300 korun. Standard-
ní minimální mzda pak od nového roku činí 
9 900 korun, tedy o 700 korun víc než loni.

Premiér Bohuslav Sobotka zároveň potvr-
dil, že vláda chce prosadit, aby od 1. ledna 
2017 došlo k úplnému vyrovnání standardní 
minimální mzdy a minimální mzdy u příjemců 
invalidních důchodů. Byl by tak splněn zá-
vazek, který je schválen v Národním plánu 
podpory vyrovnávání příležitostí na období 
2015 až 2020.

V polovině ledna pak Poslanecká sně-
movna schválila zvýšení příspěvku pro za-
městnavatele zaměstnávající více než 50 % 
osob se zdravotním postižením. Příspěvek 
se zvyšuje podle § 78 zákona o zaměstna-
nosti z 8 000 na 8 800 korun. Tato částka je 
určena na úhradu mzdových prostředků za-
městnance se zdravotním postižením a ne-
smí činit více než 75 % mzdových nákladů. 
Dle stejného paragrafu se také zvyšuje část-
ka na režijní výdaje spojené se zaměstnává-
ním osoby se zdravotním postižením z 2 000 
na 2 700 korun.

Zákon nyní projedná Senát a potom ho 

ještě musí podepsat prezident republiky. 
Je však prakticky jisté, že novela zákona 
o zaměstnanosti vyjde ve sbírce zákonů do 
31. března 2016, což znamená, že zvýšení 
uvedených částek bude moci být použito za-
městnavateli zaměstnávajícími více než 50 % 
OZP již za první čtvrtletí letošního roku.

Dodejme, že uvedené změny prosazovala 
Národní rada osob se zdravotním postižením 
společně s Asociací zaměstnavatelů zdra-
votně postižených, Komorou zaměstnavate-
lů zdravotně postižených a dalšími subjekty.

(mp)

Pomůcky pro postižené děti už bez soudního 
rozhodnutí

Rodičům postižených dětí se díky 
rozhodnutí poslanců zjednodušilo 
jednání s úřady, a to v případě žá-
dostí o příspěvek na zvláštní pomůc-
ku. Doteď museli při takových náro-
cích vyřizovat i povolení soudu, nově 
to zákon vyžadovat nebude. Úpravu 
sněmovna schválila v polovině února 
zrychleně už v prvním čtení. Předlohu 
ještě v dalších dnech posoudí Senát 
a podepíše prezident. 

O co konkrétně šlo? Rodiny s hen-
dikepovanými dětmi mají například 
nárok na příspěvek na zakoupení 
motorového vozidla, a to podle zá-
kona č. 329/2011, o poskytování dá-
vek osobám se zdravotním postiže-
ním. Jenže znění zákona změnilo 
dříve zavedenou praxi a v kombina-

ci s novým občanským zákoníkem (zákon 
č. 89/2012) přineslo těmto rodinám kompli-
kace.

Dříve totiž vyhláška definovala, že majite-
lem motorového vozidla, na který se posky-
tuje příspěvek, byl rodič. Zákon 329/2011 vy-
hlášku zrušil a zakotvil, že majitelem již není 
rodič, ale dítě samotné. A občanský zákoník 
zase říká, že v takovém případě (v právním 
jednání, které se týká jmění dítěte) musí ro-
dič předem získat souhlas soudu.

Úřady práce si byly většinou nepraktič-
nosti zákona vědomy a příspěvek přiznáva-
ly bez nutnosti soudního rozhodnutí. Jenže 
na zákon si vzpomněly registry motorových 
vozidel a odmítají bez rozhodnutí soudu vo-
zidlo zapsat. Rodiče tak nemohli vozidlo pro 
potřeby svého postiženého dítěte používat. 
To se však v dohledné době změní. (ata)

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 

Ilustrační foto: 
Nikola Liberdová
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AKTUÁLNĚ
Automobil musí být považován za 
kompenzační pomůcku a u bytu zvláštního 
určení je nutné prodloužit výpověďní lhůtu
o prioritách Národní rady osob se zdravotním postižením s předsedou Václavem Krásou

 Mezi důležitými záměry, které Národní 
rada v současnosti prosazuje, je zrušení 
soudního přezkumu nákupu motorového 
vozidla z příspěvku u dětí do 18 let. Proč 
byl tento institut do zákona o poskytování 
dávek osobám s postižením vůbec zařa-
zen? A proč takový přezkum trvá dlouhé 
měsíce, někdy až rok?
Soudní přezkum nákupu motorového vozidla 
z příspěvku na nákup motorového vozidla 
u dětí do 18 let se dostal do legislativy neplá-
novaně a spíše shodou okolností. Příčinou je 
zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením, který na 
rozdíl od předchozí právní úpravy stanoví, že 
příspěvek na nákup motorového vozidla je 
vždy přiznán přímo osobě se zdravotním po-
stižením, tedy i dítěti. Předchozí právní úpra-
va podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. přiznávala 
tuto dávku zákonným zástupcům nezletilého 
dítěte. Druhým faktorem, který způsobil tento 
problém, je skutečnost, že občanský zákoník 
(zákon č. 89/2012 Sb.) velmi striktně stano-
ví, že soud se musí vyjádřit k vkladu majetku 
osobě do 18 let. Tyto dvě úpravy jsou prá-
vě u příspěvku na nákup motorového vozi-
dla v rozporu. Bohužel tento soudní přezkum 
často trvá velmi dlouho. Bez něj ovšem ne-
lze stanovit vlastníka motorového vozidla, 
a tudíž takový automobil nelze zaregistrovat 
do rejstříku motorových vozidel, takže s ním 
nelze vůbec jezdit. Příčinou dlouhých lhůt je 
přetíženost soudů, nemoci soudců nebo tře-
ba dovolené.

Zákon obsahující potřebnou změnu už 
schválila v únoru Poslanecká sněmovna, nyní 

je na řadě Senát a nakonec ho musí 
podepsat prezident. V optimálním pří-
padě bude povinnost soudního pře-
zkumu zrušena od letošního května.

 Z uvedeného zákona chcete také 
odstranit posuzování finanční situ-
ace dospělého žadatele o příspě-
vek na zakoupení vozidla. Vaše 
snaha má svou logiku: člověk 
s postižením, který používá nebo 
chce používat auto k dojíždění do 
zaměstnání, by kvůli tomu neměl 
dostat od úřadu míň peněz, než 
kdyby byl bez práce. Jinými slovy, 
neměl by být „trestán“ nižší dáv-
kou za aktivní přístup k životu. Jak 
se to posuzování vůbec do záko-
na dostalo? Jde snad o pozůstatek 
z nepovedené sociální reformy bý-
valého ministra Drábka?
Přezkum příjmů a finanční situace ža-
datele o příspěvek na nákup motoro-
vého vozidla existoval již v předcho-
zí právní úpravě, tedy ve vyhlášce č. 
182/1991 Sb. Tehdy však, protože šlo 

o menší finanční částky a nebyl funkční zá-
kon o hmotné nouzi, se zjišťování finanční si-
tuace provádělo pouze formálně.

Bohužel dnes je situace jiná. Zákon 
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek, pa-
radoxně nestanoví zjišťování příjmové situa-
ce žadatelů v případě jiných kompenzačních 
pomůcek, pouze u příspěvku na nákup mo-
torového vozidla. To považujeme za špatné, 
protože motorové vozidlo dnes představu-
je pro mnoho lidí s postižením vlastně také 
kompenzační pomůcku: umožňuje jim jezdit 
do práce, studovat a podobně. Zmíněný zá-
kon stanoví u žádosti o příspěvek na pořízení 
kompenzační pomůcky 10% spoluúčast. Po-
kud je občan v hmotné nouzi, může požádat 
o to, aby mu spoluúčast byla snížena pouze 
na 1000 Kč.

Stejný režim chceme prosadit u příspěvku 
na nákup motorového vozidla. To znamená, 
že pokud by tento příspěvek byl přiznán, byl 
by automaticky ve výši 180 tisíc Kč, a pokud 
by žadatel byl v hmotné nouzi, mohl by po-
žádat o odpuštění 10% spoluúčasti a příspě-
vek na nákup vozidla by činil 200 tisíc Kč se 
spoluúčastí 1000 Kč. Je samozřejmé, že toto 
je ideální stav, protože u příspěvku na nákup 
vozidla zpravidla žadatel doplácí při zakou-
pení větší částku, neboť za 200 tisíc Kč není 
na trhu nové vozidlo obvykle k sehnání.

 Další vaší prioritou je změna způsobu 
nakládání s bytem zvláštního určení. Dle 
platného občanského zákoníku se při úmr-
tí nájemce takového bytu musí ostatní čle-
nové domácnosti odstěhovat do 3 měsíců 

od obdržení výzvy, bez 
práva na náhradní bydle-
ní. Obvykle jde o osoby, které dlouhodobě 
pečovaly o osobu blízkou, a proto mají vel-
ký problém najít v tak krátké době cenově 
přijatelné bydlení. Jaké opatření Národní 
rada v této věci prosazuje?
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sta-
noví rozdílný způsob nakládání s nájemními 
byty a byty zvláštního určení. Rodinní přísluš-
níci nájemců bytů zvláštního určení jsou vý-
razně znevýhodněni a my chceme tento stav 
napravit. Domníváme se, že jde o jasnou dis-
kriminaci, protože u normálních nájemních 
bytů je výpovědní lhůta až dvouroční, zatím-
co u bytů zvláštního určení jen tři měsíce. 
Vzhledem k tomu, že u bytů zvláštního určení 
zpravidla jde o rodinné příslušníky, kteří často 
vykonávali péči o blízkou osobu, není pro ně 
možné takto rychle vyklidit byt. Pečující oso-
by zpravidla nemají zaměstnání, ztratily řadu 
sociálních vazeb a potřebují určitý čas na vy-
řízení svých záležitostí – aby si zajistily nové 
bydlení, našly si zaměstnání a podobně. Pro-
to navrhujeme změnu občanského zákoníku, 
která by jejich situaci zlepšila.

 Na ministerstvu práce a sociálních věcí 
údajně vznikla odborná skupina zaměřená 
na reformu zákona o sociálních službách. 
Má v ní Národní rada svého zástupce?
Ministerstvo prý má vytvořenou takovou 
skupinu. Ale Národní rada v ní nemá za-
stoupení. Dle našich informací jde o pra-
covní skupinu uvnitř ministerstva, a až 
bude vytvořen první návrh novely zákona 
o sociálních službách, budou do ní přizvá-
ny i ostatní organizace. O přípravě novely 
tohoto zákona bude mimochodem jednat 
Vládní výbor pro zdravotně postižené obča-
ny, a to 22. března.

 Stejné ministerstvo také chystá změnu 
zákona o nemocenském pojištění, obsahu-
jící návrh na pečovatelské volno v rozsahu 
až 6 měsíců v případě náhlé nutnosti péče 
o člena domácnosti. Národní rada chce 
urychlit předložení této novely, aby se co 
nejdřív výrazně zlepšila pozice pečujících 
osob v době před přiznáním příspěvku na 
péči. Můžete odhadnout, kdy by zákon 
mohl začít projednávat parlament, pokud 
budete ve své snaze úspěšní?

Chceme, aby novela vstoupila v platnost 
nejpozději od příštího roku. Považujeme to 
za dobrý návrh, který by dokázal řešit situaci, 
kdy člověk po onemocnění potřebuje pomoc 
druhé osoby, ale ještě mu nebyl přiznán pří-
spěvek na péči. K této situaci dochází velmi 
často, a zatím není nijak řešena. Záleží však 
na ministerstvu, jak rychle bude na tomto ná-
vrhu pracovat.

Miloš Pelikán
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Mít střechu nad hlavou 
Mnoho para/tetraplegiků řeší po úraze nejen svůj zdravotní stav, ale také vše, co s novou životní etapou souvisí. Jedním 
z hlavních problémů je bezbariérové bydlení. 

Současná legislativa bohužel neumožňuje 
vyřídit příspěvky pro úpravu vlastního byd-
lení před ukončením hospitalizace a ani ná-
sledně během pobytu v rehabilitačním za-
řízení, a tak nastává situace, že „ čerstvý“ 
para/tetraplegik se vlastně nemá kam vrá-
tit. Tyto okolnosti se s nimi pokouší řešit 
Česká asociace paraplegiků – CZEPA, kte-
rá poskytuje osobám s poškozením mí-
chy a jejich rodinám informace o mož-
nostech úpravy bytů i domků. Podařil 
se jim ale také husarský kousek v podo-
bě nově převzatých pěti bezbariérových 
startovacích bytů. Ty od února letošního 
roku řeší bytovou otázku lidí po poraně-
ní míchy právě na přechodnou dobu, než 
si obstarají své bydlení nebo než se 
jim podaří dle svých potřeb uzpůsobit 
původní byt. 

Jen v plně bezbariérovém prostředí lze 
využít a rozvíjet schopnosti a dovednosti na-
byté během rehabilitace. Své o tom ví i ře-
ditelka CZEPA Alena Jančíková, se kterou 
jsme se „na místě činu“ sešli, abychom star-
tovací bydlení probrali zevrubněji.

 Jak dlouhá jed-
nání vaše organi-
zace vedla, než se 
jí podařilo získat 
v rekonstruovaném 
bytovém domě Ma-
lešice hned 5 bez-
barié ro vých bytů? 
Záměr vznikl asi před 
třemi lety. Městská 
část Praha 10 hleda-
la vhodný objekt, kte-
rý by mohl poskyt-
nout zázemí pro toto 
bydlení. Tím, že re-
konstruovali objekt 
v Malešicích a znali 
přání naší organiza-
ce, shodli jsme se. 
Už při prvoplánování 

rekonstrukce s architekty jsme připomínko-
vali, jak má bezbariérový byt vypadat. Mys-
lím, že se nám to podařilo.

 O jak velké byty půjde a čím budou vy-
baveny? 
Jedná se o byty 2+kk s rozlohou cca 44 m2. 
Každá z bytových jednotek je vybavena bez-
bariérovou kuchyňskou linkou včetně varné 
desky a digestoře. Spotřebiče, jako jsou led-
nice, pračka, mikrovlnná trouba a rychlovar-
ná konvice, nám věnovala firma Datart, kte-
rá se ještě spolu s Kontem Bariéry a Nadací 
ČEZ podílela na dalším vybavení. Šlo třeba 
o jídelní stůl s dvěma židlemi, věšák s botní-
kem v předsíni nebo šestizásuvkovou komo-
du v ložnici. Počítáme také s polohovací po-
stelí od firmy Linet vybavenou antidekubitní 
matrací, která je pro vozíčkáře téměř nutnos-
tí, aby neměli proleženiny.

 Rozložení bytů je vždy po jednotlivých 
patrech. Nehrozí zde riziko, že nepojede 
výtah? Případně kolik výtahů uzpůsobe-
ných pro vjezd vozíčkářů je v domě k dis-

pozici? 
V domě jsou tři vel-
konákladové výtahy 
a riziko, že nepojede 
ani jeden z výtahů, 
hrozit určitě nebu-
de. Budou zde záro-
veň bydlet i maminky 
s batolaty v kočár-
cích a s malými dět-
mi, rovněž lidé v dů-
chodovém věku, 
takže výtahy budou 
potřebovat všichni 
a měly by být stále 
provozuschopné.

 Je v této lokalitě 
dostupné zdravotní 

zařízení včetně rehabili-
tace, obchodů pro den-
ní potřeby a ostatní infra-
struktura? 
Byty jsou situovány velmi 
strategicky. Okolí nabízí veškeré dostupné 
služby včetně zdravotnictví, lékárny, pošty, 
obchodů a bank. Rehabilitaci mohou spi-
nální pacienti ambulantně řešit v nedalekém 
Centru Paraple, popřípadě v jiném pražském 
zařízení.

 Jak je to s dopravní dostupností? 
Lokalita Malešice je dobře dostupná nízko-
podlažními spoji. Dokonce před domem je 
autobusová zastávka, ze které jedou nízko-
podlažní autobusy na stanice metra trasy 
A (konkrétně na Skalku a Strašnickou) a tra-
sy C (Florenc), které jsou bezbariérově pří-
stupné. 

 Kdo byl investorem přestavby bývalého 
penzionu? 
Investorem a vlastníkem objektu je Městská 
část Praha 10. Kromě bezbariérových bytů je 
zde více než 150 malometrážních nájemních 
bytů včetně sociálních, které by měly sloužit 
hlavně seniorům a mladým rodinám. 

 K návratu do aktivního života je bydlení 
prioritou. Na jak dlouho budou mít klienti 
možnost pronájmu?
Pronájem bude možný maximálně na dobu 
12 měsíců. Jde nám o to, abychom poskyt-
li bydlení vozíčkářům v době, kdy si v místě 
svého bydliště musí vyřešit svou bytovou si-
tuaci a vrátit se zpět. 

 Bude možné se do bytu nastěhovat 
s partnerem/partnerkou? 
Rozhodně není problém, aby se klient na-
stěhoval s partnerem/partnerkou, sourozen-
cem, kamarádem, asistentem, popřípadě 

Alexandra 
M. Videmannová
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i s dítětem. Byt je svou rozlohou vhodný pro 
pobyt dvou osob. 

 Pomůžete klientovi sehnat poskyto-
vatele osobní asistence či pečovatelské 
služby? 
Sociální pracovnice CZEPA jsou připrave-
ny být v těchto oblastech nápomocny. Mo-
hou zprostředkovat tipy na konkrétní posky-
tovatele.

 Prozradíte, jak vysoké zde bude nájem-
né a jestli zde bude možnost čerpání so-
ciálního příspěvku na bydlení? 
Nájemné je nejnižší, které jsme mohli s Měst-
skou částí Praha 10 vyjednat, a to 60 Kč/m2. 
To značí, že nájem včetně služeb bude činit 
zhruba 6000 Kč. Což je velmi pěkná cena 
vzhledem k rozloze a vybavení bytu. Čerpá-
ní příspěvku na bydlení ale bohužel možné 
není. Podnájemce nebude mít ve startova-
cím bydlení trvalé bydliště, bude s ním uza-
vřena podnájemní smlouva na dobu určitou, 
na kterou se příspěvek  nevztahuje. 

 Plánujete nějaká výběrová řešení na 
obsazení bytů? Případně bude existovat 
jakýsi pořadník? 
Vážný zájemce musí vyplnit registrační formu-
lář (viz: http://goo.gl/forms/h72p7hkyA1), ve 
kterém se jej ptáme 
na základní údaje, 
a především odkdy 
bydlení potřebuje. 
Vzhledem k tomu, že 
máme pět bytů a ča-
sová obsazenost 
bude rozdílná, dou-
fáme, že najdeme 
možnost klientovi co 
 nejrychleji  vyhovět. 

 Máte v plánu an-
gažovat se i v dal-
ších městských 
částech a nutit za-
stupitele stavět či 
rekonstruovat další 
domy, jejichž sou-

částí budou další 
bezbariérové byty? 
Uvidíme, jestli se ten-
to projekt osvědčí. To, 
že by města měla sta-
vět nebo rekonstruo-
vat byty pro vozíčká-
ře, by snad měl být 
již standard. Bohužel 
máme zkušenost, že 
se tak neděje. I když 
máme celorepubliko-
vou působnost, my-
slím, že by tuto pro-
blematiku měly řešit 
místní neziskové or-
ganizace. 

 CZEPA se již 25 let 
plně angažuje v po-

třebách osob s poškozením míchy a stá-
le se snažíte rozšiřovat spektrum služeb. 
Máte ještě nějaké vize, které chcete v nej-
bližší době realizovat?
Na zkušenou jezdím do zahraničí a plánů je 
vždy hodně. Máme oproti západnímu světu 
stále co dohánět. Věnujeme se informační-
mu a poradenskému programu pro vozíč-
káře včetně sociálně právního poradenství. 
Také se snažíme pomoci v oblasti bezbarié-
rových úprav, lékařské a rehabilitační péče, 
intervence na podporu práv vozíčkářů, až 
po vydávání informačních materiálů s tou-
to tematikou. Provozujeme komunitní  fórum 
 Vozejkov.cz a mobilní aplikaci Vozejkmap.cz. 
Zabýváme se půjčováním kompenzačních 
pomůcek či automobilů na ruční pohon. Na 
prestižním místě v Praze 1 se nám podaři-
lo před třemi roky otevřít charitní obchod 
Hvězdný bazar, který zároveň funguje jako 
tréninkové zaměstnání pro vozíčkáře. Ne-
uskutečněných snů a vizí máme mnoho, 
ale vždy vše závisí na tom, zda pro ten kon-
krétní projekt seženeme dostatečné  finanční 
 zajištění.

V případě zájmu o startovací bydlení kon-
taktujte kancelář CZEPA na e-mailu: czepa@
czepa.cz či telefonicky na čísle: 775 980 952.

Více informací naleznete na: http://www.
czepa.cz

Glosa

Jak jsme malovaly 
velikonočního psa
Když mi Hanka zavolala, že budeme odpo-
ledne malovat velikonoční vajíčka, zrovna 
u toho byla Dáša:

„Super! Už se těším,“ poskočila.
Vůbec jsem nesdílela její radost. Proto-

že sedím na invalidním vozíku, konají se 
všechny společné akce u nás a vůbec ne-
záleží na tom, jestli o to stojím, nebo ne. 
Holky prostě nechtějí, abych se cítila mimo, 
tak se o tom ani nedebatuje a všechny to 
berou jako samozřejmost a vždy bez ptaní 
dorazí k nám. 

I když já mám občas na jejich ztřeště-
né nápady úplně jiný názor. Jako třeba teď. 
Velikonoce jsou pro mě svátkem Zmrtvých-
vstání Krista a tzv. pohanské zvyky jdou jak-
si mimo mě. Ale s tím nic nenadělám, a tak 
když přítelkyně chtěly malovat vajíčka, jen 
jsem si vzdychla a začala chystat: vajíčka, 
barvy, vosk, štětce, špendlíky a všechny ty 
potřebné věci kolem.

Hanka dorazila jako první i s několika ro-
lemi krepového papíru. Sice jsem nechápa-
la proč, ale jistě to bude nějaká nová techni-
ka, napadlo mě. 

Taky že jo.
„Schovejte barvy, letos budeme malo-

vat krepovým papírem. Chce to pouze vodu 
a gumové rukavice, ta barva jde blbě dolů,“ 
začala Hanka vysvětlovat. „Krepák namočíš 
do vody a obtiskneš na vajíčko. Potom jinou 
barvu krepáku, jinak ho pomačkáš, jiný tvar, 
jiná velikost a síla, jiný obrazec…“ Potom se 
podívala na mě: „To zvládneš i ty. Žádné ši-
kovné prsty na to nepotřebuješ.“

Tak jo. Trhaly jsme, mačkaly, obtiskova-
ly. Výsledkem byla divoká moderní vajíčka. 
Picasso by měl radost. Byla víc divoká a ne-
pochopitelná než jeho obrazy.

„Kdyby tak ještě byla ta vejce hranatá…“ 
napadlo kohosi a my začaly rozvíjet teorii 
o snášení hranatých vajec a jejich vlivu na 
slepičí zadečky. 

Vymýšlely jsme, tvořily (jestli se tomu 
dalo říct „tvoření“) a použitý mokrý krepo-
vý papír jsme házely na hromadu za sebe 
na zem, na kterou jsme předtím rozprostřely 
velký igelit, aby ani koberec, ani dlažba ne-
přišly k úhoně.

Myslely jsme úplně na všechno. Pou-
ze jedna maličkost nám unikla. Zapomněly 
jsme na elegantní Dášinu fenku Sáru, kte-
rá byla krásně sněhově bílá. Teda původně 
byla. Do té doby než jsme začaly s malová-
ním a s odhazováním mokrého barevného 
krepáku.

Sára, jako správný hodný pejsek, si po-
tichu hrála, nikoho nerušila. Hrála si s hro-
madou mokrého barevného krepového 
 papíru.

Když jsme ji uviděly, musely jsme uznat, 
že ona je to nejkrásněji pomalované veliko-
noční vajíčko. 

Věra Schmidová
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Vozík v ohrožení aneb Kam s ním?
Těžká otázka. Situace, která se bohužel ob-
čas stává: vozíčkář na cestách, nevolnost, 
zdravotní komplikace, telefonát na záchran-
ku, odvoz pacienta. Do sanitky se ale elekt-
rický vozík nedostane. Zůstane stát na ulici? 
Další situace: Vozíčkář na ces-
tách, nenadálá porucha, telefo-
nát kamarádovi, odvoz autem 
domů. Co ale s nepojízdným 
elektrickým vozíkem?

Taková nemilá příhoda se 
stala před časem v Brně a pro-
blém pomohla vyřešit městská 
policie. „Večer se na strážníky 
obrátil řidič taxislužby, který si 
při projíždění Brnem všiml od-
staveného invalidního vozíku. 
Hlídce se postupně podařilo 
zjistit, kdo je majitelem vozí-
ku, a poté šestapadesátiletého 
muže v Medlánkách navštívi-
la. Ten vysvětlil, že měl na vozíku poruchu, 
a protože nemá žádné blízké osoby, které by 
jeho dopravní prostředek zabezpečily, ne-
chal ho odstavený na veřejném prostranství. 
Strážníci proto vozík z preventivních důvo-
dů naložili a přepravili do místa bydliště jeho 
majitele, kde mu jej v pořádku předali,“ po-
psal situaci mluvčí městské policie Michal 
 Simandl.

Na městskou policii se vozíčkáři v nou-
zi obracejí nejčastěji. Strážníci se snaží po-
moct, jak můžou, ale stejně jejich vybavení 
optimální není. Ti brněnští sdělili, že takové 
vozíky můžou převézt v autě pro odchyt zví-
řat, to ale není vždy k dispozici. Navíc nema-
jí ližiny, tak se s těžkými vozíky perou zdatní 
policisté holýma rukama. Bohužel v předpi-
sech se takové situace nenacházejí a je jen 
na dobré vůli strážníků s vozíky pomoct.

Na koho se tedy obracet nejdříve? Podle 
průzkumu mezi dodavateli elektrických vozí-
ků by měli vozíčkáři volat pracovníky servi-
su té firmy, která vozík dodala. Většina firem 
uvedla, že jsou na příjmu téměř vždy a že 
se snaží v takové situaci vozík zajistit a uži-
vateli dodat co nejdříve. Jenže takové přísli-
by nejsou a ani nemůžou být stoprocentní 
– „téměř vždy“, „co nejdříve…“ To asi znáte 
všichni z praxe, že firmy i při sebelepší vůli 
teleport nevynalezly, a tak se stává, že vozík 
zůstává na ulici osiřelý.

Pokud se navíc vozíčkáři přihodí závaž-
nější zdravotní komplikace, těžko bude dok-
torovi diktovat číslo na servis svého vozíku. 
„Pro takové případy každý vozík označuje-
me štítkem, na kterém je naše adresa, te-
lefon a další údaje pro případ nouze. Jsme 
schopní pomoct majitele dopátrat nebo za-
jistit co nejdříve převoz či dodání náhradního 
vozíku,“ uvedl jeden z dodavatelů.

Dobrá praxe z Příbrami
Této nejednoznačné praxe si byli vědomi 
i v Příbrami. Jenže místo přehazování hor-
kého bramboru, kdo jen se bude o porou-
chané a opuštěné vozíky v případě nouze 

starat, pevně rozhodli. Radnice tohoto měs-
tečka zavedla speciální bezplatnou telefonic-
kou linku 800 880 832, na kterou může zavo-
lat hendikepovaný člověk, pokud má potíže 
technického rázu. „Pomoc přijede v podobě 

hasičů z jednotky Březové Hory, kteří mají 
k dispozici auto s plošinou se speciálními 
úchyty pro přepravu zdravotně postižených 
osob pohybujících se na vozíku a dopraví 
dotyčného domů,“ vysvětlila mluvčí příbram-
ské radnice Pavlína Svobodová. Tuto zá-
služnou činnost provádějí členové jednotky 
sboru dobrovolných hasičů ve svém volném 
čase a bez nároku na finanční odměnu.

Když se příbramští vozíčkáři náhodou na 
linku nedovolají, mají stejné možnosti jako 
jiní lidé v ČR. Shrnul je Robert Dikan, vedou-
cí odboru sociálních věcí a zdravotnictví pří-
bramského magistrátu:

„Nastane-li přesto problém a není dostup-
ná výše uvedená linka ani jiná forma pomo-
ci, nezbývá než se obrátit na tísňovou linku 
112. Operátor této linky pak bude koordino-
vat všechny možné varianty řešení této obtíž-
né situace. I elektrický vozík by měl mít mož-
nost odpojení pohonu motoru a lze jej (např. 
za pomoci ochotného občana, strážníka MP, 
policisty apod.) dotlačit alespoň do místa 
možného příjezdu vozidla přizpůsobeného 
(výrobou) na přepravu vícerozměrných nákla-
dů. Takovým vhodným vozidlem mohou dis-
ponovat právě hasiči, ale i městská policie, 
odtahová služba... Kdo nakonec pomůže nej-
více, to záleží na aktuálním vyhodnocení si-
tuace a dostupnosti.“

I když jsou snahy Příbramských samo-
zřejmě chvályhodné, řešení to není. Pokud 
nebude plošně rozhodnuto, kam se v tako-
vém případě obracet, pokud nebudou vy-
baveny vozy policie, hasičů či zdravotnické 
služby v každém regionu nájezdovou ploši-
nou, nelze předpokládat, že se k pomoci do-
stanou všichni. A že o ní budou vědět. Jenže 
opět jsme u té horké brambory – kdo o tom 
rozhodne? Ministerstvo zdravotnictví? Po-
jišťovny? Správa sociálního zabezpečení? 
Kdo to všechno zaplatí? Kdo bude o mož-
nosti pomoci v nouzi uživatele elektrických 
vozíků informovat? Jaký podíl na tom bu-
dou mít servisy vozíků? Opět víc otázek než 
 odpovědí. (ata) 

Číslo 
k nepřehlédnutí

99
Jaro, léto, podzim, zima, s Vozíčkářem je 
vždy prima. Tahle rýmovačka mě hned na-
padla, když šéfredaktorka oznámila, že se 
z našeho časopisu stane čtvrtletník. Sa-
mozřejmě kvůli penězům: když vyjdeme 
jen čtyřikrát za rok, ušetříme za poštovné, 
balné... A možná i za výpalné, pokud nad 
hromadným rozesíláním drží ochrannou 
ruku nějaká ta mafie. Jistě, napsal jsem 
to s nadsázkou. Avšak o tom, že v České 
poště rozhodují bossové původem z vyso-
ké politiky, vůbec nepochybuji.

Téměř každé číslo Vozíčkáře nabídne 
o několik stránek víc než dosud. Z ryze 
matematického pohledu zůstane rozsah 
informací, rad, postřehů, pozvánek či roz-
hovorů zachován. A my se vynasnažíme, 
abyste za své předplatné nacházeli ve 
schránce magazín, který vám bude pří-
jemným společníkem nebo aspoň spoleh-
livým rádcem.

Ach ano, předplatné. Druhá zásadní 
změna oproti minulosti. Je až neuvěřitel-
né, že se Lize vozíčkářů dařilo (za podpo-
ry státu a placené inzerce) nabízet vám 
časopis dlouhé roky zdarma. Peníze hý-
bou světem a nám se vyhýbala nutnost je 
po vás chtít! Přesto jste mnozí dobrovol-
ně posílali různé částky. Chápal jsem to 
jako výraz sympatií a ocenění naší práce. 
A úplně stejně chápu i fakt, že mi prsty na 
rukách postačí ke spočítání lidí, kteří po 
zavedení předplatného už nechtěli Vozíč-
káře dál odebírat.

Jsme levnější než Playboy. Pikantní, leč 
pravdivé zjištění: magazín pro pány drží 
v Česku stále stejnou cenu za výtisk od 
prvého čísla v roce 1991. I v současnos-
ti ho v trafice koupíte za pouhých 99 ko-
run. Vozíčkář byl od svého vzniku zdar-
ma, nyní dáte za čtyři čísla o korunu víc 
než za jedno číslo Playboye. A nabídneme 
toho mnohem víc ke čtení než pro potě-
chu oka.

Miloš Pelikán

01234567890123456789
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Jak postavit na špičku Kolumbovo vejce 
pečovatelské dovolené

V červenci minulého roku zakoupila manžel-
ka sadu zázračných chromovaných hrnců 
v kterémsi brněnském obchodním hangáru. 
Na pokladně jí vnutili výherní list. Poté co jim 
sdělila i velikost podprsenky, jsme měli če-
kat na výhru. 

K mému úžasu jsme se za měsíc dočka-
li. Vyhráli jsme poukaz pro dva na 7 dnů do 
„Fitcamp Máchovo jezero“. No – proč ne, 
však si to žena za ta léta (poprvé) zaslouží. 
A dcera si snad také ráda oddechne od fotří-
ka. Třeba pokecá s mlaďochama svého věku 
někde v odlehčovacím centru. 

A tak jsme začali hledat na internetu 
i v poradenských centrech asistenční služ-
by buďto docházkové, nebo pobytové. Vy-
mezil jsem klienta v zadávacích parametrech 
jako ženu, 25 let, téměř imobilní, vážící přes 
60 kg, bez mentálního a komunikačního defi-
citu, s potřebou péče v režimu 24/7.

A brzy jsme začali žasnout. Začali jsme 
hledat v Brně-Králově Poli, kde bydlíme. Hm, 
nic. Pak v Brně kdekoli. Nic. Pak Brno – ven-
kov. Nic. Pak Jihomoravský kraj. Hádejte – 

no samozřejmě nic. Nakonec Česká repub-
lika – aha! Nic! 

Zadal jsem dotaz v němčině a žasli jsme 
opět. Vyskočilo šest služeb v příhraničí v Ra-
kousku a dalších šestnáct v německém pří-
hraničí; většinou na bázi jakési Zeitbank. Při 
hledání v angličtině jsme se dostali i k sezna-
mu vedenému MPSV o poskytovatelích slu-
žeb, ale odkazy odpovídající našemu zadání 
byly nepřesné (cílová skupina) nebo neplat-
né. Obvolal jsem je všechny. Bez dlouhodo-

bé smlouvy a pravidelné-
ho odběru služeb situace 
není řešitelná.

Nakonec se nám po-
kusily pomoci Liga vo-
zíčkářů a Hewer. Patří jim 
skutečně dík, ovšem obě 
organizace nám ji nabídly 
mimo standardní podmín-
ky, z empatie a laskavos-
ti. Hewer byl také téměř 
na hranici úspor, které má 
pro podobnou mimořádnou situaci naše ro-
dina vytvořeny.

Nabídka a existence takové služby naráží 
především na ekonomické limity institucionál-
ního řešení, především na dopravní, mzdové 
a fixní náklady, které nabíhají i v případě, že 
zrovna není požadavek na poskytnutí služby.

Nejistota a obavy mohou také vzniknout 
ve vzájemném emočním přijetí; zvláště po-
kud se musí pečující v režimu 24/7 střídat.

A tak jsem znovu začal hledat podrobnos-
ti k projektu Zeitbank 55+. Byl jsem příjem-

ně překvapen. Projekt funguje v Rakousku 
a Německu přes 15 let. V ČR je zakládajícím 
členem Evropské sítě ZeitBank 55+ spolek 
TOTEM, z. s. Je pověřen šířením a realizací 
projektu v ČR podle rakouského vzoru, ve 
své misi spolupracuje i s MPSV. 

Základní idea programu 
SOUSEDÉplus
Lidé, kteří jsou do programu Sousedé za-
pojeni, vytvářejí tzv. komunitní spolky/kluby, 

prostřednictvím 
kterých se vzá-
jemně podpo-
rují a pomáhají 
si. Každý člen spolku/klubu za sebe 
navrhne činnost, kterou může ně-
komu pomoci, a na druhou stranu 
pojmenuje oblast, ve které pomoc 
sám potřebuje.

Program byl původně zacílen 
na zvýšení kvality života ve stáří, 
na podporu při ztrátě některých tě-

lesných funkcí, při snížené mobilitě, po lé-
kařském zákroku, při úbytku fyzických sil. 
Nabízí pomoc v případě osamělosti, izola-
ce, depresí a obav z budoucnosti. Přináší 
šanci nebýt závislými, ale mít přátelskou 
podporu, najít partnery pro sdílení; získat 
impulsy a nápady pro volný čas, ZŮSTAT 
CO NEJDÉLE VE SVÉM PŘIROZENÉM 
 PROSTŘEDÍ. 

V ČR aktivně pracují 2 spolky SOUSEDÉ-
plus, jednak v lokalitě velkého města, a jed-
nak v prostředí malé vesnice, která nemá 
v dosahu profesionální pečovatelskou služ-
bu. Obě skupiny v mnoha ohledech hod-
notí přínos velmi pozitivně. Další spolky se 
připravují v různých regionech ČR. Velmi vý-
znamným pozitivem, jak ukazuje zkušenost 
zahraničních partnerů, by mohla být organi-
zovaná a evidovaná dobrovolnická soused-
ská výpomoc pro malé obce, kde není do-
stupná pečovatelská služba.

Hlavním cílem projektu je tedy vybudovat 
aktivní sousedskou společnost – tzv. spolky, 
kluby, ve kterých si budou lidé vzájemnou 
oporou ve všech problémových okamžicích 
života, zejména ve stáří nebo v případě pe-
čujících o jejich specifické potřeby.

Projekt SOUSEDÉplus, zvláště poté 
co byl rozšířen tak, aby jej mohly využívat 
všechny věkové kategorie, tak podle mého 
názoru umožňuje velmi účinnou a okamži-
tou formu vzájemné bezplatné výměnné 
výpomoci v neočekávaných i plánovaných 
životních situacích vyžadujících pečovatel-
ství a asistenci. Je využitelný nejen v pří-
padě dovolených, udržení  zájmových čin-
ností, sociálních kontaktů a jejich rozvoje, 
ale i v zajištění náhradní emergency péče 
ze zdravotních důvodů na straně pečující-
ho. Nespornou výhodou je i software, pod-
pořený MPSV a administrovaný TOTEMem, 
z. s., který splňuje bezpečnostní paramet-
ry při sbírání, uchování a ochraně citlivých 
osobních dat.

Leoš Fučík 
ředitel ústavu Opus Lacrimosa, z. ú.

www.opus-lacrimosa.cz

Pozn. redakce: Misí a vůdčí ideou ústavu 
Opus Lacrimosa je všestranná  aktivní podpo-
ra zlepšování kvality života pečujících osob 
v celé ČR

Partneři projektu pro multiplikaci do ČR: DACHVERBAND ZEITBANK 55+ a SPES e. V. /Rakousko/ 
Schlierbach – koordinace projektu, nositel know-how, garant multiplikace do dalších států EU;
Zeitbank 55+ (Zeitbank Plus) Německo/Freiburg předávání zkušeností z realizace projektu TOTEM, z. s.
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Rychlovky z Česka

Desítky vagónů pro vozíčkáře 
v rychlících Českých drah
Postupně mizely ze světa, přesněji ze želez-
nice. Pro cestující na vozíku nebyly ideál-
ní, přesto jim citelně chyběly. Řeč je o slu-
žebních vagónech v rychlících vyrobených 
v 80. letech minulého století. Sice neposky-
tovaly v kupé dostatek prostoru, ani výsuv-
ná zdvižná plošina nebyla bez problémů. Ale 
dlouhé roky šlo o jediné vozy v dálkové do-
pravě, které mohli vozíčkáři použít, pokud 
nechtěli riskantně a nepohodlně cestovat 
mezi poštovními balíky.

Rozsáhlá modernizace těchto 64 vagó-
nů trvala víc než tři roky a skončila v pro-
sinci. Výsledkem jsou velmi dobré podmínky 
pro člověka s těžkým tělesným postižením 
i jeho doprovod. Jak informoval Michal Ště-
pán, člen představenstva ČD odpovědný za 
osobní dopravu, ve vozech byly provedeny 
úpravy, které doporučila Národní rada osob 
se zdravotním postižením a experti na od-
straňování bariér: „Rozšířili jsme například 
vstupní dveře do vyhrazeného oddílu, aby se 
usnadnil průjezd osobám na větších elektric-
kých vozících. Pro jejich snazší pohyb jsme 
také odstranili dvě sklopné sedačky pro do-

provod a zjednodušili 
ovládání sklopného stol-
ku v tomto oddíle. Dopl-
nili jsme pomocná madla 
a upravili umístění tlačítek 
signalizace SOS pro si-
tuace, jako je pád cestují-
cího z vozíku. To přispěje 
k vyšší bezpečnosti pře-
pravy.“

Zcela bez bariér je toa-
leta. Upravena je také 
zdvihací plošina, která je 
nově vytočena asi o 15 ° 
vůči hraně nástupiště. 
Cestující na vozíku na ni najíždí šikmo k po-
délné ose vozu, čímž je vyloučeno riziko sje-
tí vozíku do prostoru mezi nástupiště a vůz.

Všechny tyto vagóny, které nabízejí cesto-
vání v novém klimatizovaném interiéru a mají 
elektrické zásuvky pro napájení drobné elek-
troniky, už slouží cestujícím. Jsou nasazeny 
třeba na rychlících z Prahy do Plzně a Che-
bu, z Prahy přes Ústí nad Labem a Teplice do 
Karlových Varů a Chebu, mezi Prahou a Čes-
kými Budějovicemi, z Prahy přes Havlíčkův 
Brod do Brna i z Brna do Přerova a Ostravy 

nebo z Brna do Jihla-
vy, Českých Budějovic 
a Plzně. Od poloviny 
loňského prosince také 
zajišťují přímé bezba-
riérové spojení z Opa-
vy do Olomouce, Par-
dubic a Prahy.

Atraktivní novinkou 
Českých drah jsou 
i rychlíkové soupravy 
InterPanter. Mají veške-
ré vybavení pro cesto-
vání vozíčkářů a jsou 
nízkopodlažní. Tyto jed-
notky jezdí od listopadu 
na lince Brno – Břeclav 
– Otrokovice – Přerov 
– Olomouc; od ledna 
jsou postupně nasa-
zovány na lince z Brna 
přes Svitavy, Českou 
Třebovou, Pardubice 
a Kolín do Prahy. Cel-
kem jde o 14 souprav.

(mp)

Květnová abilympiáda 
opět společně 
s výstavou Kreativ
Také letos se v Pardubicích uskuteční ná-
rodní abilympiáda. Jde o soutěžní pře-
hlídku pracovních a volnočasových aktivit 
určenou pro dospělé lidi s jakýmkoli zdra-
votním postižením. Uskuteční se ve dnech 
20.–21. května v Tipsport areně a Česká 
abilympijská asociace vyhlásila tyto disciplí-
ny: aranžování květin – západní styl, aranžo-
vání suchých květin, batika, cukrářství, drá-
tování, drhání, dřevořezba, elektromontáž, 
enkaustika, fotografování, háčkování, kera-
mika, košíkářství, malba na hedvábí, malba 
na sklo, malování na kameny, modelování 
z fimo hmoty, návrh plakátu, origami, palič-
kování, 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.

Soutěžní pravidla všech oborů, informa-
ce o doprovodném programu i přihlášku lze 
najít na stránkách www.abilympiada.cz. Zá-
jemce si může zvolit dvě disciplíny a jednu 
náhradní, uzávěrka přihlášek je 31. března. 
Účastnický poplatek, který zahrnuje startov-
né, jídlo a ubytování, činí 750 korun na oso-
bu; bez ubytování jen 300 korun.

Abilympiáda bude podruhé součástí zá-
žitkové výstavy Kreativ, která návštěvníkům 
nabídne desítky tvořivých dílniček a stánků 
s ručními výrobky. Vstup je zdarma.

(mp)

Rychlovky ze světa
Mnoho vozíků – 
špatná péče
Tak by se dalo shrnout 
upozornění, se kterým 
přišli vědci z německé 
univerzity ve Wittenu. 
Zabývali se totiž zdra-
votním stavem klientů 
domovů s pečovatel-

skou službou či domovů pro seniory. Ačkoliv 
se může zdát velký počet lidí, kteří se pohy-
bují po chodbách zařízení na vozíku, znakem 
kvality takové instituce, opak je pravdou. 
„Většina z nich vozík nepotřebuje, zvládnou 
ujít pár kroků i bez něj. Pokud je však perso-
nál vytížený a nemá dostatek času na dopro-
vod částečně imobilních lidí, ztrácejí jejich 
klienti sílu i objem svalů. Jejich fyzická i psy-

Toaleta a přebalovací pult modernizovaného rychlíkového vozu

Širší dveře, nástupní plošina a vstupní prostor v modernizovaném 
rychlíkovém voze

Loni v košíkářství na abilympiádě vyhrál zrakově postižený Jan Výlet z Prahy.
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chická kondice se pak velmi rychle zhoršu-
je,“ uvedla Angelika Zegelin z Institutu so-
ciální péče univerzity ve Wittenu. (ata)

Postavme si… vozíčkáře!
Postavit si z lega vlastní svět. A třeba takový, 
ve kterém není hendikep tabu. Od ledna to-
hoto roku vyrábí dánská hračkářská velmoc 
i figurku, která sedí na vozíku. Na norimber-
ském veletrhu hraček uvedl tento výrobce 
stavebnic sérii Lego City, která umožňuje po-
stavit město, jaké děti znají z běžného světa. 
Lego se dlouho bránilo výrobě takto konkrét-
ních figurek (děti by si měly podle Lega sklá-
dat samy to, co chtějí), nyní však vyslyšelo 
apel petice s názvem Hračka jako já. Jejích 

dvacet tisíc signatářů vo-
lalo po využití značného 
vlivu Lega k šíření pozi-
tivního poselství o životě 
s hendikepem a k pod-
poře přirozené integrace 
postižených.

Konkurenční výrobce 
stavebnic pro malé děti 
Duplo už má v portfoliu 
takové figurky dlouho. 
Dokonce několik druhů 
– standardní mechanické 
vozíky, sportovní i elek-
trické  vozíky. (ata, 
s využitím zdroje iDnes.cz) 

Pelmel z jarní budoucnosti
aneb Kam se vydat pro dobrou náladu či inspiraci
Než příště najdete Vozíčkáře ve schránce, bude po nich. A tak vás 
na zajímavé jarní akce upozorňujeme už teď, bez záruky a bližších 
informací. Ty si můžete snadno vyhledat na internetu.

Dům kultury v Kroměříži bude ve čtvrtek 17. března dějištěm 
akce Město bez hranic. Žáci místních základních a středních škol 
si budou moci vyzkoušet modelové situace ze života zrakově, slu-
chově a tělesně postižených lidí. Program, který zahrnuje i panto-
mimu a scénické představení hendikepovaných herců a taneční-
ků, vyvrcholí večer koncertem pro veřejnost: zahraje kapela The 
Tap Tap z pražského Jedličkova ústavu.

V pátek 1. dubna se v Olomouci mohou vozíčkáři vydat na Kar-
neval APA. Pořádají ho studenti Fakulty tělesné kultury Univerzity 
Palackého a Centrum aplikovaných pohybových aktivit: rozpus-
tilé plesání na téma Za zrcadlem aneb Alenka v říši divů začne 
v 19 hodin v Regionálním centru Olomouc. Lístky jsou v prodeji 
od 1. března na katedře APA zmíněné fakulty.

Spolek Oáza Hodonín pořádá tradiční festival zdravotně postiže-
ných písničkářů a jejich hostů. Uskuteční se v pátek 8. dubna 
v obecním domě v Dolních Bojanovicích od 19 hodin a jeho sou-
částí bude i módní přehlídka. Vstupné dobrovolné.

Až do 17. dubna potrvá na pražském Výstavišti tradiční matěj-
ská pouť. Den pro zdravotně postižené děti i dospělé, azylo-
vé a dětské domovy letos připadá na pondělí 14. března. Začne 
v 11 a skončí v 15 hodin; ve tři odpoledne pak začne koncert na 
Křižíkově fontáně s různými celebritami, z nichž největší je Michal 
David.

Finále celostátní soutěže o ceny Mosty 2015 se uskuteční ve 
čtvrtek 24. března. Národní rada osob se zdravotním postiže-
ním, její pořadatel, zvolila za dějiště České Budějovice. Oceněny 
budou státní instituce, neziskovky a osobnosti, které loni udělaly 
něco mimořádného a záslužného pro lidi s postižením.

V měsíci lásky se můžete vydat do Pardubic na 24. národní 
abilympiádu. Koná se v bezbariérové Tipsport areně v pátek 
20. a sobotu 21. května. Bude se na co dívat: lidé s nejrůzněj-
ším postižením z celé republiky budou soutěžit třeba v aranžování 
květin, cukrářství, keramice, malbě na hedvábí či výrobě šperků. 
Abilympiáda je navíc součástí veletrhu Kreativ, který nabídne de-
sítky tvořivých dílniček pro děti i dospěláky. Vstup na obě akce je 
 zdarma.

Další tradiční událostí je Festival integrace Slunce v pražském 
Paláci Akropolis. Jeho podzimní část bude v listopadu, zatímco ta 
jarní se odehraje v květnu. Přehlídka divadla a hudby spojuje lidi 
s hendikepem i bez něj, na pódiu i v publiku. Vstup na všechna 
představení je pro držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P zdarma.

Milovníci sportu a zábavy si přijdou na své na Kladrubských 
hrách. Namátkou vybíráme basketbal, orientační závod, kuželky, 
lukostřelbu, slalom na vozíku či plaveckou štafetu: všechny dis-
ciplíny jsou koncipovány tak, aby se mohl zapojit kdokoli. Zámě-
rem akce v Rehabilitačním ústavu Kladruby, která se letos koná 
od 17. do 20. května, je totiž motivovat k posílení sebedůvěry 
a chuti do běžného života.

V našem inspiromatu nemůže chybět legendární pochod z Prahy 
do Prčice, který se poprvé konal už v roce 1966. I letos bude jed-
na z tras bezbariérová: na starost ji má Pražská organizace vozíč-
kářů, a tak hledejte aktuální informace na jejích webovkách. Po-
chod oslaví své padesátiny v sobotu 21. května.

Stále větší oblibu si získává hromadný benefiční Výstup na Sněž-
ku. Hlavním aktérem je atlet s amputovanou nohou Jaroslav Pe-
trouš, který se počtvrté vydá na nejvyšší horu v Česku, aby pod-
pořil vybranou rodinu se zdravotně postiženým dítětem. Akci 
pořádá v sobotu 28. května Nadační fond KlaPeto, který slibuje 
bohatý doprovodný program.

Velmi zábavný a mírně sportovní bude i benefiční Běh pro Para-
ple. Uskuteční se pravděpodobně v neděli 29. května v Praze 
v Letenských sadech, začátek je ve 14 hodin. Bližší informace se 
na jaře objeví na webu pořádajícího Centra Paraple.

V úterý 17. května se v Nové Pace konají Hry bez hranic. Pořádá 
je sdružení Život bez bariér ve sportovní hale Základní školy Ko-
menského. Pro účastníky bude už dopoledne nachystána třeba 
jízda zručnosti na elektrickém vozíku, hod na cíl, sestavování man-
daly či navlékání korálků.

Na pražském Střeleckém ostrově se 26. května uskuteční hudeb-
ní a divadelní festival Děkujeme, pokračujeme. Benefice, kterou 
pořádá společnost Asistence, začne v 17 hodin, moderovat bude 
herečka Simona Babčáková. Zdravotně postižení lidé mají vstup 
zdarma, ostatní návštěvníci dají za lístek 100 korun.

(mp)
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Pracovní úraz či dopravní nehoda? S odškodněním 
pomůže SUBVENTIO
Podle zákona má každý, kdo cizím zaviněním utrpěl újmu na zdraví, nárok na náhradu škody – odškodné. Jenže 
ne vždy dojde k naplnění tohoto práva. Zaměstnavatelé i pojišťovny často hledají i sebemenší kličku, aby se vy-
hnuli placení. A místo alespoň drobné úlevy v neštěstí přichází jen další zlost, soudní popotahování, prodlevy… 
„Mám já to zapotřebí?“ říkají si mnozí, kterým odškodnění po právu náleží. A nad celou záležitostí raději mávnou 
rukou. Naštěstí je tu ještě jedna ruka, ta pomocná. Přichází s ní organizace SUBVENTIO, o. s., která pomáhá bez-
platně obětem dopravních nehod a pracovních úrazů.

SUBVENTIO, o. s., poskytuje bezplatné po-
radenství v oblastech odškodnění osobám 
pozůstalým či poškozeným na zdraví při pra-
covních úrazech nebo dopravních nehodách 
a obětem trestné činnosti.

Zákonných nároků na odškodnění je po-
dle individuálního případu a situace hned 
několik, bohužel většina občanů uplatní jen 
některé z nich, ostatní formy odškodného 
propadnou po promlčecí době. „V SUBVEN-
TIO, o. s., realizujeme cca 12 forem nároků 
na odškodnění, revidujeme již uplatněná od-
škodnění a dodatečně „doděláváme“ další 
formy zákonných nároků na náhradu škody 
z hlediska maximálního finančního plnění,“ 
říká Petr Pavel, jeden z regionálních ředite-
lů organizace, která působí po celé České 
republice.

Vždy záleží na konkrétním případě, kon-
ce nečekaných či tragických událostí však 
díky pomoci odborných konzultantů nemu-
sí být tolik zoufalé. Poradci se svými klien-
ty jednají, společně projdou veškerou po-
třebnou dokumentaci, vypracují analýzu, 
poradí se na dalším postupu a na dalších 
krocích vedoucích k úspěšnému cíli a jsou 
plně k dispozici až do úplného uzavření 
 případu. 

„Srazilo mě auto na přechodu. Leže-
la jsem v nemocnici více než šest měsíců, 
když jsem zjistila, že celou vinu chtějí svalit 
na mne. Díky organizaci SUBVENTIO, o. s., 
se ale vše obrátilo a dnes jim děkuji za veli-
kou pomoc a odvahu se pobít za moje práva 
a nároky,“ uvádí klientka, která si přála zůstat 
v anonymitě.

Společností, které pomáhají lidem po pra-
covním úraze, autonehodě s cizím zaviněním 
či obětem trestné činnosti, je víc. Většina ale 
profituje z vysouzené částky. SUBVENTIO, 
o. s., je organizace, která veškerou poraden-
skou činnost dělá zdarma – jako nezisková 
organizace funguje převážně díky podpoře 
sponzorů. Na webových stránkách www.po-
danaruka.cz najdou zájemci i zjednoduše-
ný a srozumitelný výklad legislativy, která se 
k odškodnění pojí, rady, seznam potřebných 
dokumentů i kontakty na jednotlivé pracov-
níky organizace ve všech krajích ČR. Pokud 
lidé, kteří takovou pomoc potřebují, nemají 
přístup k internetu, můžou se obrátit telefo-
nicky na pana Petra Pavla, ředitele regionální 
pobočky pro Pardubický a Královéhradecký 
kraj (tel.: 736 768 660). (ata)

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
„S Actreen® žiji naplno“

Podělte se o momenty, které jste 
prožili v letošním roce díky Actreen® 
a vyhrajte kameru GoPro HERO4.

Nahrajte svou fotografii na

www.actreen-soutez.cz
Nejlepší fotografii na základě hlasování odměníme 
a spolu s dalšími devíti vystavíme v Café B. Braun.
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Tomáš Žůrek: Nebečet a nefňukat, 
protože každý z nás má co nabídnout.

Začněme vizitkou: Jmenuje se Tomáš Žů-
rek, je mu 27 let a pochází ze Vsetína. Po 
základní a střední škole nastoupil do Jedlič-
kova ústavu v Praze, studoval totiž obor Me-
zinárodní vztahy na Metropolitní Univerzitě 
v Praze. Mezi jeho koníčky patří kultura, di-
vadlo, cestování a sport, zejména pak hlav-
ně tenis. 

Tom rozhodně nepatří mezi skupinu vo-
zíčkářů, kteří jen tak sedí a bědují nad svým 
osudem. Minulý týden se vrátil z dovole-
né v Londýně. Je dost pracov-
ně vytížený, ale když jsem ho 
požádala o rozhovor, nezavá-
hal ani na vteřinu a nechal mě 
alespoň maličko nahlédnout do 
každodenního života a přede-
vším do svých pracovních ak-
tivit ve velké korporátní společ-
nosti IBM.

 Pocházíš ze Vsetína, něja-
kou dobu si pobýval v Praze, 
jak ses najednou ocitl v Brně?
V Jedličkárně jsem nebyl spo-
kojený, myslel jsem, že tam 
nevydržím ani pár měsíců. Ži-
vot tam mě nemotivoval, nepo-
souval dál, spíš mě naopak srá-
žel znova a znova dolů. V Brně 
jsem měl spoustu přátel a ka-
marádka mi řekla, že bych se 
do Brna měl přestěhovat, že mi pomůže najít 
byt. Řekl jsem si, že to zkusím a uvidíme… 
No a už tu jsem rok a kousek. Myslel jsem 
si, že budu třeba minimálně tři měsíce hledat 
nějakou práci, ale i to šlo tak nějak beze mě. 

 Počkej, jak tomu mám rozumět – „tak 
nějak bez tebe“?
Kamarádka, která mi pomáhala najít byt, 
mně poslala inzerát na nějakou administra-
tivní práci do IBM (pozn. redakce: nadnárod-
ní společnost s dlouholetou tradicí zabývající 
se IT byznysem a službami), tak jsem tam jen 
tak zkusil napsat a šel na pohovor. A co je 
vtipný, smlouvu k bytu jsem podepisoval až 
v den pohovoru do IBM.

 Určitě si musel projít nějakým výběro-
vým řízením. Jak probíhalo? 
Jo, to byl celkem masakr. Šel jsem na poho-
vor a nebyl úplně fit. Únava, bolest hlavy… 
Ale to mi paradoxně asi pomohlo. Nestihl 
jsem se z toho sesypat a každé kolo jsem se 
cítil silnější a silnější. V jeden den mě testo-
vali na tři různé pozice – jedna administrativ-
ní a dvě technické. Byl jsem tam všehovšudy 
asi 7 hodin a vše probíhalo jen v angličtině.

 V angličtině? Tak to musíš mít angličti-
nu na stejné úrovni jako rodný jazyk, ne?
Vždycky jsem to tak chtěl. Věřil jsem, že mi 
dá spoustu otevřených možností. Měl jsem 
angličtinu prakticky od první třídy základní 

školy, pak jsem měl na výšce soukromého 
lektora a pak jsem byl taky na 5 týdnů s ka-
marádkou ze střední v Londýně na kurzu.

 Takže abych mohla začít pracovat 
v IBM, měla bych odjet do ciziny?
Každému bych to minimálně doporučil, pro-
tože mně ty potřebné jazykové schopnos-
ti na takové úrovni škola nedala. Právě díky 
tomu drilu a cestě do Londýna, kdy nemáš 
jinou možnost než mluvit, si začneš víc vě-

řit a doufat, že nemluvíš jak šašek. Byl jsem 
tam s kamarádkou ze SŠ, které jsem na bídl, 
že něco najdu pro nás oba, zaplatím jí to 
a ona mi na oplátku celých 5 týdnů odasis-
tuje. Oslovil jsem Student Agency, ale to cel-
kem selhalo, tak jsem se do toho obul já 
sám a jeli jsme.

 A co na to rodiče?
Řekl jsem jim to ve chvíli, kdy jsem měl kou-
pené letenky, protože kdybych jim to řekl 
dřív, neodletím! Mamka málem dostala in-
farkt, táta ale řekl, že nemá důvod mě tam 
nepustit. Vždycky říkal, že musím dřít a pře-
válcovat tak ty ostatní.

 Jak dlouho pracuješ v IBM a na jaké 
pozici?
Pracuji tam na klasický plný osmihodinový 
úvazek a moje první náplň práce byla posky-
tování vzdálených přístupů pro uživatele. Po 
uplynutí zkušebky mi nabídli pozici bezpeč-
nostního technika. Na rok 2016 mám docela 
dobrý manažerský plán, tak uvidíme.

 Máš pocit, že by sis někdy třeba řekl, 
že je to strop, že dál už nemůžeš jít?
To si asi nikdy neřeknu, protože IBM dává 
svým zaměstnancům různé možnosti a je 
jen na člověku, jak je ochotný na sobě pra-
covat a co tomu obětovat. Není jednoduché 
odvádět výkony na maximum a pak ještě po 
večerech dělat něco navíc. To, jak to posoudí 

manažer, to už je jiná věc, 
ale já jsem měl na kon-
ci roku skvělý hodnocení, 
takže to mi dobilo baterky 
na dlouhou dobu. Myslím, 
že je to všechno o přístu-
pu – snažím se věnovat potřebám zákazníka 
a i třeba poukázat na případná rizika, ane-
bo dokonce i chyby. Možná i proto jsem od 
začátku tak trochu kritizovaný za práci, kte-
rou odvádím. Chtěl bych totiž tu značku do-
stat na takovou úroveň, jako byla dřív, ale lidi 
tady jsou často zvyklí málo makat.

 Máš pocit, že má na tebe zaměstnava-
tel stejné nároky jako na ostatní?
Ano. Všichni máme stejně práce. Naopak 
od pondělka mi třeba začínají i 24hodinové 
pohotovosti, což znamená, že mě může ně-
kdy v noci vzbudit telefon a já řeším problém 
zákazníka. Na IBM se mi mimo jiné líbí, že 
je otevřená všem bez ohledu na hendikep 
– dostaneš šanci a buď ji využiješ, nebo ne. 
Tato společnost byla dokonce oceněna za 
zaměstnávání zdravotně postižených.

 Tvůj příběh může připomínat pohádku. 
V současné době totiž stále není zaměst-
návání OZP moc slavné. V čem si myslíš, 
že je problém? 
Hodně podle mě dělá samotná psychi-
ka a sebevědomí každého. Musíme si věřit, 
umět se prodat. Chráněné pracovní místo ti 
tohle nikdy asi nemůže nabídnout, děláš po-
řád stejné věci, vyděláš si pořád stejně. Žád-
nej pokrok tam není. Často přemýšlím, jak 
by se to dalo změnit, a došel jsem k závěru, 
že by cestou bylo třeba vzdělávání rodičů, 
aby své děti motivovali, podporovali. Ane-
bo nějaká forma koučingu pro OZP. V ČR nic 
takovýho ještě není, ale ve Velké Británii už 
ano. Tak to bych chtěl. Mnohem raději totiž 
dělám věci pro ostatní než pro sebe. Za to 
jsem taky dost často kritizovaný, ale já si po-
řád říkám, že já jsem jen jeden a ostatních 
je moc. Teď jsem si třeba řekl, že jsem málo 
vytíženej, a tak jsem podepsal dobrovolnic-
kou smlouvu na IT služby pro neziskovku IQ 
Roma Servis.

 Co bys doporučil ostatním, kteří práci 
stále hledají?
Každý to máme ve svých rukou. Každý má 
svůj vlastní potenciál, který má možnost vy-
užít. Důležitý je věřit si a mít co nabídnout!

 Je něco, co bys třeba rád na svém živo-
tě změnil?
Tak určitě je vždycky co měnit. Chtěl bych 
být příkladem pro ostatní, motivovat je a říct 
jim, že nic není nemožný. V osobním živo-
tě mít partnerku, protože kdo říká, že chce 
být single, tak je nemocnej nebo kecá. Ka-
riéra je fajn, dává nám nezávislost, ale není 
to všechno!

Kateřina Jirsová



16

1 / 2016

MY SE SVĚTEM SVĚT S NÁMI

Stručný úvod do kriploterorismu
My – vozíčkáři se krůček po krůčku stáváme 
plnohodnotnými členy společnosti a snaží-
me se v mnoha oborech vyrovnat svým vět-
šinovým spoluobčanům. Zdravá veřejnost 
se neskonale ráda dojímá nad naší nadlid-
skou vůlí a znuděným lenochům před televi-
zí předhazuje naše výkony sportovní, kulturní 
i pracovní. Dohnat a předehnat své intaktní 
kolegy se ovšem snaží i ti z nás, co se při-
dali na temnou stranu síly a zaprodali se 

 terorismu. Naštěstí pro civilizaci nedosahu-
jí na tomto poli zdaleka tak skvělých výsled-
ků a jejich činnost působí přinejmenším roz-
pačitě. Rozhodně se nejedná o žádné členy 
mozkových trustů, kteří plánují brilantní logi-
stické operace. Často jsou to spíše aspiranti 
Darwinových cen, kteří posloužili lidstvu tím, 
že se svou vlastní hloupostí odstranili z evo-
lučního procesu. Posuďte sami. 

První trochu bizarní případ jsem zazna-
menal už někdy v roce 2013. Jeden čínský 
řidič byl zbit policií, následkem čehož skončil 
na vozíku. Celé roky se dožadoval odškod-
nění, ale úřady s ním vůbec nekomunikovaly. 
Frustrace u něj dosáhla takové úrovně, že si 
vzal nůž, vykuchal pár nebohých petard a na 
koleně vyrobil výbušninu, kterou následně 
odpálil na místním letišti. Chtěl prý upozor-
nit na zjevná příkoří, která se mu děla. Plody 
jeho svérázného protestu ovšem zcela jistě 
nebyly tak sladké, jak očekával. Byla to bla-
máž. Jediný, komu ublížil, byl on sám. Chro-

mý atentátník totiž krom citované „totální 
ztráty víry ve společnost“ přišel ještě i o ruku, 
což mu, jak sami uznáte, životní situaci příliš 
neulehčilo. Se zraněnou rukou se také těž-
ko ujíždí z místa činu, a tak se stal snadnou 
kořistí čínské policie. Překvapilo mě, že jeho 
čin vzbudil u prostých, stejně naštvaných 
Číňanů nemalou vlnu solidarity. 
Soud však neobměkčil, a proto si 
odpyká šest let natvrdo. 

Z jiného soudku je případ 
jen pár měsíců starý. Chlapci 
z Islámského státu si pro sebe 
vytvořili zvrácenou olympiá-
du brutality a úplně se roch-
ní v tom, jak ještě úchylněji lze 
zabít člověka. Popravující děti, 
co sotva udrží nůž v ruce, už 
asi Evropany přestaly děsit, 
a tak vytáhli trochu jiný kalibr. 
Kata na čtyřech kolech. Zveřejnili fotku 
zobrazující muže sedícího v maskáčích 
a kukle na vozíku, který se ne zcela zřej-
mým způsobem chystá popravit svá-
zaného zajatce. Musím přiznat, že mě 

tedy vyděsili k smrti. Všiml jsme si totiž, že 
popravčí měl sandále a v nich ponožky. Ano, 
správně, typický to znak Čechů na chorvat-
ské riviéře. Začal jsem horečně přemýšlet, 
který z mých věčně sedících kolegů se mohl 
takto zradikalizovat. Uklidnilo mě až to, že 
je to celé nejspíš podvod. Vozík nemocniční 
konstrukce, zvaný familiárně Tleskač, byl na 
obrázku jak ze škatulky a bez jediného smít-

ka. Ten neujel ani dvacet metrů. V prašných 
libyjských podmínkách by takto čistý zůstal 
asi čtvrt hodiny. Navíc podle atletické posta-
vy a držení těla teroristova se nemohu zba-
vit pocitu, že onen džentlmen sedí na vozíku 
poprvé v životě. Nezbývá než doufat, že je to 
všechno lež a pouhá mediální propaganda. 

Poslední neuvěřitelná událost je poměr-
ně čerstvého data a možná jste o ní slyše-
li ve zprávách. Jistý somálský vozíčkář zne-
užil síly symbolu svého postižení a vyhnul se 
tak důkladnější předletové prohlídce. Tetelil se 
představou, že se zapíše do dějin tím, jak dů-
myslně vyhodí sebe i letadlo do vzduchu. Ne-
propašoval však výbušninu v pneumatikách 
nebo v dutých trubkách vozíku, jak by se slu-
šelo na padoucha s mozkem. Všechno jen ne-
uměle napatlal do notebooku, který mu navíc 
předčasně vybuchl. Následovala scéna jak ze 
špatné komedie, kdy vzniklá díra v trupu leta-
dla „vycucla“ ven jen teroristu, zatímco letadlo 

s ostatními pasažéry v pořádku nouzově 
přistálo. Nesmlouvavé karmické síly opět 
moudře zasáhly, a tak jediným poškoze-
ným byl vyšinutý tvůrce útoku. 

Co říct závěrem? Jste-li vozíčkář a láká 
vás kariéra teroristy, dopředu řádně zvažte 
všechny následky. Pevně věřím tomu, že 
snadno naleznete perspektivnější uplatně-
ní. Pokud přesto cítíte v sobě sžíravou tou-
hu lidem ubližovat, vše prosím důkladně 
naplánujte. Uznejte sami, že takový šlen-
drián hází špatné světlo na vozíčkáře jako 
celek. Michael Vidura



17

www.vozickar.cz

BÝT ZDRAVÍ A V KONDICI
Zdravý životní styl vozíčkáře (VI. díl): Zdravý způsob 
stravování

V předcházejících dílech jsme se věnovali 
příkladům protahovacích a posilovacích cvi-
čení, která úzce souvisejí nejen s fyzickou 
kondicí, ale také se zdravým sezením vo-
zíčkáře. Tento pro mnohé čtenáře nový ter-
mín obsahuje správný sed uživatele vozíku 
a také zdravé stravování. Správný sed zna-
mená, že člověk sedí na sedacích hrbolech 
pánve, která je ve středním postavení a zajiš-
ťuje tak fyziologické postavení páteře s be-
derní lordózou (přirozeným prohnutím páte-
ře dopředu), hrudní kyfózou (obloukovitým 
prohnutím páteře dozadu) a krční lordózou, 
hlava se pohybuje nad spojnicí sedacích hr-
bolů a kyčelní, kolenní i hlezenní klouby jsou 
v poloze 90 °.

Správný sed by se měl těmto měrným pa-
rametrům maximálně přibližovat, ale součas-
ně musí být i funkční. To znamená, že pozice 
těla musí podporovat a usnadňovat sobě-
stačnost vozíčkáře v každodenních činnos-
tech. Proto je nastavení těžiště vozíku a čas-
to i korekce pánve vhodným antidekubitním 
sedákem a zajištění pozice trupu pevnou zá-
dovou opěrkou zásadní. Jen pokud je sed 
vzpřímený a symetrický, mohou vnitřní orgá-
ny plnit svou fyziologickou funkci. V případě 
patologické pozice sedu (velká hrudní kyfó-
za, těžká skolióza) bude mít vozíčkář potíže 
s dýcháním, trávením, se stolicí, močením 
a především hrozí vznik dekubitů.

Se zdravým životním stylem vozíčká-
ře, tématem našeho seriálu, úzce souvi-
sí i zdravý způsob stravování. Proto jsem 
požádala o příspěvek Mgr. Evu Chaloupko-
vou, která se touto problematikou již něko-
lik let zabývá. Sama na sobě poznala, že 
lze přizpůsobit každodenní program tak, 
že se do něj vejde vhodná pohybová akti-
vita i čas na pravidelné a zdravé stravová-
ní. Proto nabízí svou pomoc těm, kteří by 
se zodpovědně chtěli věnovat svému tělu 
a být zdraví a v kondici, jak zní název této 
rubriky Vozíčkáře.

Zdeňka Faltýnková

Strava a pohyb jako prevence civilizačních onemocnění
Po poranění míchy dochází k trvalému nebo 
částečnému ochrnutí svalstva pod místem 
léze. Ze dne na den se tak dosud samostat-
ná osoba stává v různé míře závislá na po-
moci druhých. V současnosti se díky pokroku 
v akutní medicíně délka života u osob s míš-
ním poraněním prodloužila zhruba o 30 let. 
Převážně sedavým způsobem života, který 
je pro osoby s míšní lézí typický, se však zá-
roveň zvyšuje procento výskytu takzvaných 
sekundárních onemocnění: patří mezi ně is-
chemická choroba srdeční, diabetes melitus 
II. typu, lymfedém (otoky) a dekubity. Jednou 
z příčin jejich výskytu může být nadváha.

Pohybovou aktivitou lze snížit inzulíno-
vou rezistenci (stav, při kterém tělo nedoká-
že efektivně využívat produkovaný inzulín). 
U osob s míšní lézí je při zvýšené fyzické ak-
tivitě využití tělesných tukových zásob ome-
zené, a to z důvodu ztráty aktivní svalové 
hmoty. Nicméně stále zůstává přímá souvis-
lost mezi denním výdejem energie a sníže-
ním objemu tělesného tuku.

Celkový denní výdej energie je u osob 
s míšní lézí snížen až o 54 %, v závislos-

ti na výšce a kompletnosti míšního poraně-
ní. Současná dietní doporučení bohužel ne-
počítají se změnou tělesného složení, která 
nastává u osob s míšní lézí, ani s ohledem 
na akutní či chronickou fázi jejich poranění. 
Mnozí odborníci doporučují určit energetic-
kou spotřebu pomocí metody nepřímé kalo-
rimetrie a vyhnout se tak aplikaci obecných 
a pro osoby s míšní lézí neplatných výpočtů 
ke spotřebě energie. Současné dané tabulky 
výpočtu spotřebované energie u dospělých 
osob bez míšní léze bohužel výrazně přece-
ňují kalorický výdej u osob s míšní lézí.

Odhady nadváhy a obezity se pohybují 
od 40 % až 65 % u osob s míšní lézí opro-
ti 30 % u běžné populace. U obézních osob 
s míšní lézí také dochází k vyššímu výskytu 
onemocnění svalů a kostí na horních konče-
tinách.

Podle definice Světové zdravotnické or-
ganizace (WHO) představuje zdraví stav úpl-
né fyzické, psychické a sociální pohody a lze 
ho ovlivňovat zevně. Zdravý životní styl za-
hrnuje nejen zdravé stravování, ale i pohyb 
a pravidelné tělesné aktivity.

American College of Sports Medicine 
a Americká diabetologická asociace uzná-
vají pohybovou aktivitu za vhodnou preven-
ci u některých sekundárních onemocnění. 
I když nejsou přesně stanoveny směrnice 
pohybových aktivit pro osoby s míšní lézí, 
výzkumníci a fyzioterapeuté se shodují, že 
aktivní životní styl u osob s míšní lézí je pre-
vencí těchto onemocnění.

Nedávná studie sledovala u osoby s míš-
ní lézí zlepšení vytrvalostních schopnos-
tí a činnosti vyvolávající svalovou hypertrofii 
díky funkční elektrické stimulaci (FES). V zá-
věrečné zprávě po 21 dnech FES cyklistiky 
u sledované osoby však výsledky nebyly ni-
jak vynikající. Překvapivě bylo zjištěno, že 
hmotnost procenta tuku se zvýšila a meta-
bolický profil byl negativně narušen.

V průběhu studie nebyla účastníkovi po-
skytnuta žádná výživová doporučení. Sám 
účastník uvedl velmi častou konzumaci vy-
sokokalorických potravin (hamburgery, 
sýry a uzeniny s vysokým procentem tuku) 
a sladkostí (dorty, čokoláda atp.). Výzkum-
níci dospěli k závěru, že neschopnost při-

Správný sed

Funkční sed Shrbený sed
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měřeně upravit příjem kalorií nebo množství 
makroživin (tuky, cukry, bílkoviny) může sní-
žit očekávané pozitivní účinky pohybové ak-
tivity na organismus u osob s míšní lézí.

V širším slova smyslu se jako výživa ozna-
čuje nauka o některých stránkách látkové 
 výměny, zejména o příjmu živin, jejich účelu, 
přeměnách a využití. Cílem správné stravy je 
zajistit dostatečné množství živin k udržení 
odpovídajících fyziologických mechanismů 
včetně potřeb bazálního metabolismu.

Znalost základních složek stravy může zá-
sadně souviset se zdravím jedince. Špatná 
strava negativně ovlivňuje celkový zdravotní 
stav, může vést k obezitě, nadváze a může 
být příčinou vzniku mnoha onemocnění, 
včetně kardiovaskulárních onemocnění, cuk-
rovky, metabolického syndromu atd.

Dostatečné znalosti výživy jsou vnímány 
jako klíčový faktor ke změně stravovacích 
návyků. Vhodnou vizuální pomůckou pro 
snadnější porozumění a zachování znalostí 
zdravé výživy může být potravinová pyrami-
da. Jedinec si tak může osvojit základy zdra-
vé výživy bez ohledu na věk, pohlaví či výš-
ku míšní léze a s ohledem na snížený bazální 
metabolismus.

Ke stanovení přesnější výživové inter-
vence nám pomůže znalost bazálního me-
tabolismu, kterou měříme pomocí nepřímé 

kalorimetrie (BMR). BMR měří respirační ko-
eficient – poměr mezi vydaným oxidem uhli-
čitým a spotřebovaným kyslíkem. Na zákla-
dě hodnoty BMR se stanoví ideální poměr 
v zastoupení jednotlivých makroživin a na 
základě stravovacích zvyklostí jedince se se-
staví jídelníček. Vyváženým denním kaloric-
kým příjem a přiměřenou fyzickou aktivitou 
můžeme přispět k dosažení optimální hmot-
nosti jedince.

U ženy s míšní lézí v oblasti L2, 65leté, 
163 cm vysoké, 65 kg vážící, BMR 47 %, 
s cílovou hmotností 59 kg, jsme v Biome-
dicínské laboratoři Fakulty tělesné výchovy 

a sportu Univerzity Karlovy v Praze stanovi-
li denní energetický příjem v programu Fit-
Linie na 21 g (30 %) tuků; 161 g (55 %) cuk-
rů; 63 g (21 %) bílkovin. Z toho 25 % tvořila 
snídaně, 30 % oběd, 20 % večeře, dopolední 
a odpolední svačina a 2. večeře 8 %. Po 12 
týdnech vozíčkářka dosáhla cílové hmotnosti 
59 kg. V průběhu výživové intervence se pra-
videlně, 2x týdně po 30 minutách, věnovala 
pohybu na rotopedu.

Příklad vzorového jídelníčku 
(sestaveného pro zmíněnou ženu)
Snídaně: celozrnný chléb, džem, margarín 
Flora Light, jogurtové mléko Activia
Svačina I: sýr cottage, jahody
Oběd: rýže, krůtí maso, zelenina, řepkový olej
Svačina II: balkánský sýr, salátová okurka, 
rajčata, olivový olej
Večeře: brokolice, sýr Lučina
Večeře II: suchar, šmakoun přírodní

Eva Chaloupková, Biomedicínská laboratoř, 
FTVS UK v Praze

Pozn. red.: Autorka čerpala v článku z odbor-
né literatury, jejíž seznam poskytneme na vy-
žádání. V případě zájmu pište na e-mail: fal-
tynkova@czepa.cz nebo volejte na telefon: 
607 453 501.

Čínská medicína – 2. část: akupresura
Zabodnuté jehličky. To je nejspíš nejčastěj-
ší asociace spojená s termínem „čínská me-
dicína“. O akupunktuře si ale povídat ne-
budeme. Měli by ji totiž provozovat pouze 
lékaři znalí přesné anatomie, polohy i hloub-
ky bodů, techniky vypouštění i doplňování 
bodů, vztahů, vazeb, souvislostí. Není jed-
no, které body napíchneme současně, ani 
v jakém pořadí. Z těchto důvodů se v do-
mácích podmínkách jako svépomoc pou-
žívá akupresura, která pracuje se stejnými 
body, ovšem člověk nemusí znát na milime-
try přesnou polohu či hloubku a vhodnou či 
nevhodnou kombinaci bodů. U akupresury 
tlačíme na jeden nebo dva body, které po-
máhají při různých zdravotních problémech. 
Použitím akupresury navíc můžeme pomoci 
sobě i druhým. 

Asi nejvíce tuto metodu využijeme my, 
vozíčkáři, při tlumení různých bolestí. Ne-
potřebujeme k tomu žádnou velkou sílu ani 
pohyblivost. Ukážeme si některé body, kte-

ré bez velké námahy 
zvládne stimulovat člo-
věk sedící na vozíku.

Jedním z nejdůleži-
tějších bodů je ten, je-
hož stlačením můžeme 
zachránit život. Díky této 
dovednosti můžeme 
i my, vozíčkáři, poskyt-
nout první pomoc, aniž 
bychom dávali umělé 
dýchání nebo vytahovali 
někomu zapadlý jazyk.

Má to jenom jeden háček. Bod se na-
chází pod nosem, tudíž se musíme k člově-
ku ležícímu na zemi ohnout nebo někomu 
vysvětlit, kde má mačkat. Výhodu to má ale 
tu, že když vidíme někoho blednout a ztěžka 
dýchat (nebo to zpozorujeme u nás samot-
ných), zatlačíme na bod a osoba se vzpa-
matuje. I já osobně jsem tak probrala párkrát 
člověka z bezvědomí.

Na tento bod tlačíme klidně i nehtem, si-
lou. Nachází se, jak ukazuje obrázek, upro-
střed vzdálenosti mezi horním rtem a nosem.

Dalším čas-
to využívaným 
bodem je místo, 
které se nachá-
zí jenom o kou-
sek výš, přesně 
na začátku nos-
ní přepážky, kde 
se dotýká lebky. 
Bod se nejčastě-
ji používá PROTI 
KÝCHÁNÍ, když 
máme zrovna po-

třebu kýchnout v nevhodných situacích – ne-
máme rychle po ruce kapesník, máme plná 
ústa… Můžeme ho ale použít, i když se nám 
hůř dýchá.

Další dva výborné, snadno dostupné 
a často používané body jsou u kořene nosu, 
na začátku nadočnicového oblouku, zespo-
du, (jsou tam drobné prohlubně, lehko je 
ucítíme pod prstem). Jsou velmi účinné při 
BOLESTECH HLAVY, ale i při  NACHLAZENÍ 

nebo PLNÉM NOSU 
a tím pádem při 
problémech s dý-
cháním. 

Asi nejúčinněj-
ší a nejpoužívanější 
body při MIGRÉNĚ 
a vůbec BOLES-
TECH HLAVY jsou 
za ušima dole (za 
spodním okrajem 
lalůčků, v místě, 
kde v této části za-
číná lebka). Tlačí-
me silou zespodu, 
jako bychom se 
chtěli dostat naho-
ru do hlavy. Držíme, 
dokud bolest úplně 
neustoupí. 

Lidé sedící na 
vozíku velice často 
trpí bolestmi zad. 
Nejčastěji jsou to 
bolesti krční páteře. 
Tady nejvíc pomůže 
suché teplo (klidně 
i z fénu na vlasy), 
cvičení a masáže. 
Zkusit ale můžeme 
i některé akupre-
surní body. Buď-
to vzadu na krku 
(vždy asi 3 centi-
metry zboku, vedle 
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1. krčního obratle z obou stran 
páteře až u lebky), nebo zná-
mý bod na ruce, mezi palcem 
a ukazovákem uprostřed měk-
ké části.

Dalším častým problémem 
jsou bolesti BEDERNÍ PÁTEŘE 
a SI kloubů. Tady opět platí su-
ché teplo, cvičení, masáž, změna polohy (tak často, jak je to mož-
né). Akupresura nám však může také hodně pomoct. Je jeden ve-
lice účinný bod – pokud ho budeme správně a dostatečně silně 
mačkat, může být i bolestivý.

Opět je to bod na 
ruce, dobře a lehce do-
stupný. Má tu výhodu, 
že ho můžeme mačkat 
kdykoliv a kdekoliv (tře-
ba i v autobuse, v čekár-
ně…).

Nachází se trochu níž 
než bod na krční páteř, 

blíž směrem k zápěstí. V místě, kde se setkávají kosti palce a uka-
zováku. Musíme najít to nejbolestivější místo a silně tlačit do té 
doby, než bolest zad ustoupí.

Na prstech ru-
kou se taky na-
chází hodně bodů, 
které se kdeko-
liv dají jednoduše 
„mačkat“. Někte-
ré jsou velmi silné, 
jsou to body první 
pomoci.

Neocenitelnou 
službu nám udě-
lají body na koncích prstů, na špičkách, které se dobře mačka-
jí třeba nehtem palce. Využívají se při BOLESTECH, NERVOZI-
TĚ, STRACHU. Někdy i podvědomě. Dají se však využít i ve velmi 
vážném případě, kdy u dotyčného začíná MRTVIČKA – zakopá-
vá, padá, není schopen zvednout ruce, není schopen koordina-
ce (třeba utvořit špetku z prstů, kmitat jazykem do stran), začíná 
být zmatený.

Tady ale nutně potřebujeme jehlu nebo špendlík, kterou píchá-
me postiženého postupně do jednotlivých špiček prstů a z kaž-
dého vytlačíme kapku krve. Píchneme špičku palce, vytlačíme 
kapku krve a hned píchneme špičku ukazováčku, vytlačíme kap-
ku krve, píchneme špičku prostředníčku, vytlačíme kapku krve… 
I u nás už několik lékařů tuto techniku s úspěchem vyzkoušelo. 
Za pokus to vždy stojí, ublížit tím nemůžete, zato výrazně pomoct 
možná ano.

Body u lůžka nehtů na prstech rukou jsou trochu citlivé, ale vý-
razně tlumí třeba bolesti a strach u zubaře. Jedná se o body na 

ukazováčku, kte-
ré se dobře mač-
kají nehtem palce 
téže, nebo druhé 
ruky.

Bodů je mno-
hem víc, ale pro 
první  pomoc, 
na ukázku a na 
zkoušku to sta-
čí. Při prvním ne-

úspěchu nezoufejte, zkuste změnit úhel, pod kterým tlačíte, nebo 
přidat na intenzitě tlaku. Někdy zkuste tlačit bříškem prstu, jin-
dy nehtem, někdy o kousíček výš, jindy o kousek níž, případ-
ně o kousek vedle. Když už to budete zkoušet podruhé, budete 
přesní. 

Věra Schmidová 

www.apicz.com

API CZ s.r.o. | Slapy 136 | CZ-391 76 Slapy u Tábora

T: +420 606 070 992 | E: info@apicz.com

Automobily 
bez bariér.
— Ruční ovládání pedálů
— Bezbariérová vozidla
— Úpravy sedadel
— Nakládání invalidního vozíku
— Ostatní individuální úpravy
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Český vozík do terénu i do města – dostupný všem? 
Proč ne!
Jó, až někdy vykradu banku… Svět je plný 
technologických vymožeností pro hendikepo-
vané, ale řekněte, kdo na ně má? U podobné-
ho povzdechu však nezůstali dva mladíci, kteří 
s energií jejich věku vlastní začali pracovat na 
projektu Alfa. Tento název připomínající reá lie 
ze sci-fi skrývá snahu zkonstruovat elektrický 
pásový vozík, který by umožnil majiteli svo-
bodný pohyb ve městě i v terénu. Osmnác-
tiletý Lukáš Zadražil, jeden z autorů projektu, 
o myšlence postavit takovou „mašinu“ začal 
uvažovat v době, když jeho otci kvůli nemoci 
amputovali druhou nohu. „Beru to jako morál-
ní povinnost mu pomoci a zároveň mám mož-
nost mu nějak vrátit jeho péči a starostlivost 
o mne, když jsem byl malý. Navíc když jsem 
viděl ceny elektrických invalidních vozíků, 
zděsil jsem se. Nadto to jsou pouze vozíky 
na pevné cesty. Jakákoliv nerovnost terénu je 
velký problém.“ popisuje. Společně se svým 
spolužákem Michalem Matějíčkem (22 let) ze 
Střední průmyslové školy v Táboře se pustili 
do výkresů a plánování. 

Vozík s pracovním názvem Alfa by měl 
mít co nejlepší dojezd, rychlost až 40 km/h 
i maximální sklon stoupání. „Naopak usilu-
jeme o co nejmenší váhu a rozměry vozíku 
(120 kg, šířka 70 cm, délka 120 cm) avšak 
tak, aby byla jízda stále pohodlná,“ podotkl 
konstruktér. 

Vozík bude mít dva jízdní re-
žimy: 
1. Indoor (městský) – tento 
provozní režim by měl sloužit 
při pohybu po ulici a v budo-
vách. Rychlost je snížena na 
10 km/h proto, aby nedochá-
zelo k nehodám. 
2. Outdoor (venkovní) – ten-
to režim umožní výše zmiňo-
vanou rychlost (až 40 km/h). 

Vozík bude pohánět elektro-
motor, který bude možné řídit 
pouze jedinou páčkou. Ne-
bude mít problém překonat 
20 cm vysokou překážku a díky pásovému 
podvozku nebude problém zdolat i schody 
mírného stoupání.

Oba mladíci začínají vozík stavět v zámečnic-
ké dílně Michala Matějíčka. K tomu se k nim 
přidali i další přátelé – podílejí se na vývo-
ji elektroniky, motorů, designu, pevnostních 
výpočtů a konstrukce. „O každou jednotli-
vou část se starají odborníci ve svých obo-
rech. O to, aby vše fungovalo dohromady, 
se stará můj společník Michal. Spolupracu-
jeme i s hendikepovanými lidmi, kteří nám 
předávají své zkušenosti a dávají nám zpět-

nou vazbu,“ přiblížil Lukáš Zadražil práci na 
vozíku. 

Stanovil si i horní hranici ceny pro koncové-
ho uživatele, kterou by nechtěl překročit, a to 
125 000 Kč bez DPH. Nelení a začíná také jed-
nat s pojišťovnami o možné dotaci takových 
vozíků. V současnosti se pokoušejí vybrat fi-
nanční prostředky na vývoj a konstrukci pro-
totypu prostřednictvím crowdfundingové kam-
paně na Starovači. Podpořit je můžete i vy. 
Třeba se tak stanete součástí projektu, který 
změní nastavená pravidla a skutečně umož-
ní svobodný pohyb všem. Tito mladíci pro to 
mají síly i odvahu. Tak hodně štěstí!  (ata) 
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Vozíčkář hraje na basu očima
Za dlouhé roky, co jsem novinářem, jsem toho o vozíčkářích 
viděl, slyšel nebo aspoň četl hodně. Ale tomu, co dokáže Bra-
dley Warwick z anglického Bristolu, jsem se zprvu zdráhal uvě-
řit. Na vozíku je kvůli těžké mozkové obrně, nemůže se po-
hybovat ani mluvit. Přesto se věnuje hudbě: díky moderní 
technice hraje na basu očima!

Nemoc ho připravila o kontrolu nad tělem, nedokáže ani 
srozumitelně vyslovovat. Pro komunikaci s lidmi používá pře-
vážně hlasový syntezátor, podobně jako známý astrofyzik Ste-
phen Hawking. Přesto si Warvick splnil svůj sen. Celý život 
miluje poslech hudby a toužil hrát na nějaký nástroj. Moder-
ní technologie mu to umožnila: díky systému EyeGaze se na-
učil ovládat basu jedinou částí těla, která se nevzpírá jeho vůli.

Jednadvacetiletý ochrnutý mladík je natolik dobrým muzi-
kantem, že dokonce získal angažmá v Bristolském orchestru 
handicapovaných. Alespoň to napsal list Daily Mail...

Podobně jsem se divil v roce 1985, kdy jsem ovšem o li-
dech s postižením věděl jen to, co komunistická cenzura dovo-
lila otisknout či odvysílat. V oblíbeném časopisu Mladý svět se t
tehdy objevila informace, že bubeník Rick Allen z hardrocko-
vé kapely Def Leppard přišel po autonehodě o ruku, ale chce 
dál hrát.

Skupina byla právě na vrcholu slávy a měla spoustu fa-
noušků i v Československu. Ačkoli tu nevystoupila, respektive 
nesměla vystoupit na jediném koncertu, její písničky nezněly 
v rádiu, neobjevovaly se v televizi ani nevycházely na gramofo-
nových deskách. Bylo pozoruhodné, že pokud jde o státy teh-
dejšího východního bloku, přišlo Allenovi ještě během pobytu
v nemocnici nejvíc povzbuzujících dopisů právě z naší země. 
Tak silnou moc měla hudba na elpíčkách a kazetách, které si 
rockeři kupovali a vyměňovali na takzvaných černých (čti: reži-
mem nepovolených) burzách.

A jak to všechno dopadlo? Chybějící ruku Allenovi nahradil 
speciální elektronický systém v kombinaci s jeho nohama. Ka-
pela poté nahrála a v roce 1987 vydala své nejúspěšnější al-
bum Hysteria. Na burze se objevila první cédéčka, samozřejmě 
předražená. Zanedlouho skončily nesmyslné ideologické zá-
kazy, padla Berlínská zeď i ostnaté dráty na československých 
hranicích se západním světem. A angličtí Def Leppard hrají 
i s jednorukým bubeníkem dodnes. V Česku mimochodem po-
prvé koncertovali v roce 1997.

Mládenec hrající na basu pouhým pohybem očí je pro mě
důkazem, jak technický pokrok umožňuje lidem s postižením 
posouvat meze nemožného. Kdo ví, čemu se budu divit za dal-
ších třicet let.

Miloš Pelikán
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Život je boj naostro – 3. díl 
Vyprávění Ivany Surovkové, vozíčkářky a bezdomovkyně, která žije se svým synem 
v zahradní unibuňce, má nespočet osudových zápletek a zákrut. Některé jsme už 
vypsali v předchozích částech jejího příběhu. Poslední díl, který Ivanu Surovkovou 
představí zas v trochu jiné perspektivě, je o tom, jak se z běžného, na první pohled 
banálního, pracovního úrazu stane neřešitelná zdravotní komplikace, která člověku 
znehybní nohy a dostane ho na ulici i na vozík. 

Po pracovním úraze jsem marodila měsíc 
a půl. Když jsem se vracela do práce, dosta-
la jsem francouzské berle a různá doporuče-
ní od lékaře. I přes cvičení a rehabilitaci se to 
nezlepšovalo. Po dalším měsíci a půl v práci 
se už na to moje belhání kolegové nemohli 
dívat. Dostala jsem befel, že se musím dolé-
čit. Šla jsem na marodku s těžkým srdcem, 
co bude dál… Doktor mi napsal doporučení 
k ortopedovi, trvalo to další měsíc, než jsem 
se dočkala termínu v Ústí nad Labem. Rent-
gen ukázal, že koleno je zralé na totální en-
doprotézu. „Proč s vámi doteď nikdo nic ne-
dělal?!“ zděsil se ortoped. „No nic, zařadíme 
vás do databáze čekatelů, do tří měsíců bys-
te mohla jít na operaci.“ To by bylo fantastic-
ké, mohla bych do půl roku zpátky do robo-
ty! Měla jsem radost a vážně věřila, že to tak 
bude. Jenže člověk míní a život mění, každá 
další stránka našeho života má jiný děj, ale 
o něm nám v přítomnosti není nic známo. 

Během půl roku se nic nedělo a operace 
v nedohlednu. Ptáte se proč? Jednoduché! 
Pan ministr dal tento rok dvakrát stopstav 
všem totálkám, protože nejsou prašule. Vý-
borně, a co já s tím? Člověk si platí zdravotní 
a sociální, a když to jednou v životě potřebu-
ji… totální šoking! Rok promarněný čekáním 
a můj zdravotní stav se zhoršoval rychleji, 
než by mne kdy napadlo. 

Už tak omezená hybnost těla se tiše a ne-
pozorovaně vytrácela, kolena otékala, zača-
ly mi atrofovat šlachy a kolenní úpony, takže 
jsem nohy už ani nenarovnala. Všechno šlo 
do kopru dost rychle a žádná pomoc v do-
hledu – tak to nasere, a že velmi. 

Když jsem jela po třech měsících na kont-
rolu k ortopedovi a ptala se ho, proč mě ješ-
tě nikdo nevyzval k operaci, jen se na mě po-
díval a řekl: „Bohužel, já pro vás nemůžu nic 
udělat, neovlivním stav našeho zdravotnictví. 
Ale skočte si na rentgen s tím druhým kole-
nem, protože to taky nevypadá vůbec dob-
ře.“ Já na to: „Fajn, tak mi rovnou vystavte 
úmrtní list, postavte ke zdi a zastřelte. Jsem 
už zralá na blázinec ze všech těch odmíta-
vých odpovědí a z toho – čekejte, čekejte… 
Za chvíli budu jezdit na kriplkáře, nebo co?“ 
Lékař se pousmál a řekl: „Pokud vás co nej-
dříve neodoperují, pak si na té káře zajezdí-
te, kolena jsou v hajzlu a je zázrak, že ještě 
stojíte.“ Tak doktore, dík. Další kontrola za tři 
měsíce. 

Někde vzadu v hlavě se mi ta myšlenka 
usadila. Nebudeš chodit, a kdo ti bude po-
máhat? Tak co, Ivančo, kdo tě bude tlačit do 
kopce, do krámu, k lékaři? To jsou teda vy-
hlídky!!! To jsi teda hvězda jasná, nemohla 
bys něco vymyslet? Palici jsem měla uva-
řenou od přemílání možností, které mi ješ-

tě zbyly. Stále jsem věřila, že se 
z toho srabu vyhrabu. Přeci ne-
zdechnu někde venku jak pes 
a ještě nechodící, odkázaná na 
pomoc těch ostatních, to vážně 
ne! Začaly jsme s dcerou psát e-
-maily do různých nemocnic s vy-
světlením mé situace a s žádostí 
o operaci. Samé odmítavé odpo-
vědi. Přespolní neberou a mají 
svých pacientů dost. Až po týd-
nu svitla jiskřička naděje – ozval 
se primář z Litoměřic s nabídkou 
konzultace. 

„Do čtvrt roku můžeme operaci 
provést. Mezitím si vyběháte před-
operační,“ sdělil mi. Chtělo se mi 
brečet a asi to na mně bylo i vidět. 
Byla jsem ohromně vděčná, za to, 
že se mi věnoval a projevil špet-
ku lidskosti. Měla jsem ještě jeden 
dotaz: „Proč mi všude tvrdí, že 
jsem příliš mladá na totálku, proč 
ji dostávají lidé až po šedesátce?“ Primář se 
na mě podíval a trochu se i pousmál: „Víte, 
endoprotéza má určitou životnost, deset až 
patnáct let. Ve vašem případě hrozí, že ji bu-
deme muset dělat dvakrát – z tohoto důvo-
du je lepší, když se k zákrokům přistupuje 
v co nejpozdějším věku. Jste tedy případ, to 
se jen tak nevidí mít kolena v tak hrozném 
stavu.“ No chápete to? 

Zkrátím povídání o předoperačních vy-
šetřeních – no zážitek to byl. Celý život jsem 
byla zdravá a k lékaři zavítala jen při povin-
ných vstupních prohlídkách a při těhotenství. 
ORL, plicní, gynda, zubní (to mi museli vy-
trhat všechny zuby, k tomu sžívání s proté-
zou…), interna, krevní oběh, moč a CRP, kde 
se ukáže, zda v těle nejsou záněty. V den, 
kdy jsem měla nástup na operaci, mě začalo 
bolet břicho a já se vyděsila. Že by to snad 
byly mé ženské dny, které měly přijít o týden 
později? 

Cesta do nemocnice, nekonečné a nepo-
hodlné přijetí, papírování po všech těch vyšet-
řeních… a vše naprosto k ničemu. Lékař mi 
sdělil: „Mladá paní, tak tu operaci vám bohu-
žel nelze provést, když máte ženské problé-
my. Je mi líto, ale vy byste nám tím infikovala 
sterilní operační sál a to pak nelze riskovat.“ 
Já to sdělení musela chvíli rozdýchávat. V hla-
vě mi běželo – co tady děláte v případě auto-
nehod, při porodech, při amputovaných kon-
četinách? To toho člověka taky posílají domů, 
protože je špinavý a krvácí? 

Můj druhý pokus o operaci byl ještě tra-
gičtější než ten první. Po čtyřech měsících 
jsem se dostavila do stejné nemocnice. Vše 
probíhalo stejně, včetně předoperačních vy-

šetření. Byla jsem nervózní a měla tuchu, že 
to zas nevyjde. Na pokoj mě měla odvézt se-
stra, která se okamžitě rozčílila: „No to snad 
nemyslí vážně. To se mám tahat s takovým 
tlusťochem?! Od toho já tu opravdu nejsem, 
to tedy ne!“ a v mžiku zmizela. Řekla jsem jí 
o tom pochopitelně své. Byl to otřesný záži-
tek. Cítila jsem se jako pes, kterého bijí jen 
proto, že není podle jejich představ. 

Mám už od narození statnou postavu 
a po dvou dětech mi taky nějaké to kilčo zů-
stalo. Před úrazem jsem vážila 88 kg, měřím 
178 cm. Neměla jsem problém, byla jsem 
v pohybu každý den od rána do večera. Po 
roce a osmi měsících, kdy jsem nezvládala 
chůzi a skončila na vozíku, šla kila nahoru, 
ať jsem se snažila sebevíc. Musím se hýbat, 
hladověním to nespravím. Mám zpomalený 
metabolismus a každé sousto, které projde 
mými ústy, je uloženo do tukové vrstvy. Je ze 
mě obří tykev, která přerůstá někde v záhonu 
a na kterou všichni zapomněli.

Tato příhoda byla předzvěstí konce mého 
druhého pokusu o operaci. Zjistili mi vyšší 
CRP. Po dvou měsících se přišlo na to, že za 
to můžou plicní chlamydie. Prý postihují kaž-
dého čtvrtého člověka v republice, dlouho se 
léčí a můžou plíce i doživotně poškodit. Dal-
ší dva měsíce jsem se léčila a čekala na vý-
sledky. 

Do třetice všeho… No ozvali se mi z Ústí, 
že se mám připravit na nástup do nemocni-
ce – už za týden! Nějak mi to hlava nebra-
la. Vždycky to tak dlouho trvalo. Už žádná 
vyšetření, jen obvoďák a interna? Po přijí-
macích formalitách jsem se dostala na po-
koj. Byl to trojlůžák. První den jsem tam byla 
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 úplně sama. Nejlepší a kouzelné na tom 
bylo, že mi byl umožněn přístup do koupel-
ny, kam jsem se vešla i s tou mojí kriplká-
rou. Slast, slast, a zas obrovská slast pod 
tekoucí vodou a ještě k tomu i teplou... ne-
beská mana, nepopsatelný pocit rozkoše. 
Bylo mi, jako by mne zas po dlouhých letech 
vzal do náručí nějaký frajer a laskal a objímal 
mě a nemohl se mě nasytit. Čistý orgáč, jaký 
jsem dva roky nezažila! 

Večer za mnou přišla anestezioložka. Ne-
líbily se jí výsledky krve. „Ráno při vizitě vám 
doktor řekne, co s tím.“ Primář se opět vel-
mi divil, jak to, že mám nohy v tak hrozném 
stavu. To se mi prý nikdo nevěnoval? Vylíčila 
jsem mu mou anabázi. Jen zakroutil hlavou, 
řekl, že mi dá ošetřující lékař vědět, a ode-
šel. A já tušila, že to zas bude složitější. Sral 
mě ten můj skepticismus, a zbytky pozitivní-
ho pohledu na svět se pomalu vytrácely. Za-
čala jsem se utápět v příšerných scénářích 
o svých nohách a za ty myšlenky se vážně 
nesnáším. Ukazují, jak jsem ve skutečnosti 
slabá a pitomá. Místo toho, abych si před-

stavovala, jak zase chodím a daří se mi dob-
ře, mám v palici bordel. Kurňa, mám na sebe 
vztek, že víc nebojuji…

Po ranní vizitě za mnou přišla sestřička. 
„V moči máte nějakou bakteriální infekci, tak 
vás pak pošlem na gyndu.“ V ten den mi při-
byly na pokoj dvě další paní. Byly skvělé, 
výborně jsme si rozuměly a celý týden v je-
jich společnosti dostal jiné grády. Přes den 
zas další vyšetření u ortopeda, vysvětlová-
ní mého případu, jeho upozornění, že nadě-
je nejsou moc velké – prý budeme doufat 
v lepší konec. Kvůli infekci to ale opět ne-
vyšlo. 

Je pravda, že se již marně tři roky sna-
žím dostat na operaci, ale stále se to neda-
ří. Můj zdravotní stav se také nelepší. Život 
na ulici není snadný a mé podkopané zdra-
ví potřebuje stabilní prostředí, kde se zas 
dám do rychtiku. Jenže to je v nedohled-
nu. Žádné nadějné vyhlídky do budoucna 
a já netuším, jak dlouho tomu ještě dokážu 
 odolávat… 

Ivana Surovková 

Odmítám se bát
Chci spustit lavinu těch nejšťastnějších 
emocí kolem sebe, vyslat je dál do pro-
storu a tam je zhmotnit do ohromné lás-
kyplné náruče čekající na vyprahlá a po 
doteku toužící srdce. Nebojme se své od-
lišnosti. Nechme ji rezonovat v prostoru 
kolem a dejme jí šanci uchopit ty, kteří ješ-
tě stále zůstávají uzavření, protože nynější 
existence duše je uzamčená v tomto těle. 
Je naprosto podružné, jaký je náš hen-
dikep. Uvnitř nás jsou rozvibrovány síly, 
o nichž nemáme tušení, že jsou tu s námi. 
Tak proč jim nedat šanci?! 

Kolikrát musí svět svůj zrak odvrátit, 
než světlo lásky a nadějí v nás probudí 
jeho nitro a dá mu rozkvést láskou, o kte-
ré se mu ani nezdálo. Nese jí v sobě tako-
vé množství! Nebojme se, nenechme se 
odradit hloupostí a těmi, co vidět nechtě-
jí (i když obdrželi dar zraku). To oni jsou 
 slepí. Pojďme ven a nadýchněme se las-
kavé síly kolem nás, poděkujme za kaž-
dé nové ráno a dejme lásku všem. Nesty-
ďme se ji i přijmout! Máme na ni právo ve 
všech jejích magických podobách. Sjíž-
díme na vlně lásky své peřeje všedních 
dní a vyhýbáme se balvanům, jak nejlépe 
nám to jde, a ta radost… Zvládání a získá-
vání nových prožitků, není to paráda? 

Já se odmítám bát! Nic není nemož-
né… Pro mou mysl neexistují žádné 
mantinely! Pošleme strach – hloupost – 
nenávist – závist – žehrání na osud do hlu-
bokého vesmíru a nebojme se skočit do 
oceánu našich plnících se přání a tužeb. 
Ty příslibné vody tu jsou pro nás a zvou 
nás k sobě, aby zchladily ve své náruči vše 
rozbouřené a neklidné. Přejí si nás hýčkat, 
laskat a dát nám očistnou energii. Přímo 
to cítím a je to velkolepé… Bez strachu 
a předsudků jít stále dopředu a neohlížet 
se po smutku, ten není naším přítelem. 
Měli jsme ho už moc a je čas… Je čas na 
radost a pohodu, na očekávání zázraků. 
Už jsou za dveřmi. A my bereme za  kliku… 

(is) 
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The Tap Tap nefňuká. Rozhýbe 
loutky i diváky v Národním divadle.
Od skupiny The Tap Tap už člověk tak trochu 
čeká bláznivé nápady. Mají za sebou velké 
koncerty (např. při zahajování paralympiá-
dy v Londýně), dlouhá hudební turné (např. 
cestu do Ruska), netradiční projekty (např. 
výstavu černého humoru), úspěšné hity a vi-
deoklipy (Ředitel autobusu). Nefňuku ale od 
nich nečekal nikdo. V dubnu totiž toto inte-
grované hudební těleso vystoupí v divadel-
ní hře s tak originálním nápadem, že z toho 
bude světový unikát. A rovnou na prknech 
Národního  divadla.

Nefňuka aneb Podivuhodná dobrodruž-
ství Kristla Špána na souši i na moři. Tak zní 
celý název hry se zpěvy, jejíž scénář na mo-
tivy knížky Freda Bernarda Jesus Betz na-
psal Jiří Ornest, otec kapelníka The Tap Tapu 
Šimona Ornesta a zároveň režisér předsta-
vení. „O knížce Jesus Betz jsem se dozvě-
děl zhruba před pěti lety od skvělého herce 
a komika Tondy Novotného. Náhodou jsem 
se s ním potkal na pivu a on mi vyprávěl, že 
podle téhle předlohy připravuje malé před-
stavení o klukovi, který se narodí bez rukou 
a nohou, prožije velká dobrodružství, najde 
velkou lásku a stane se ředitelem vlastního 
cirkusu. Vyprávěl mi příběh podrobněji s tím, 
že on hraje tátu, který si pořád stěžuje a la-
mentuje, a na hlavní roli toho kluka si připra-
vuje loutku, se kterou hraje také on. Tenhle 
úsporný model se mi hned zalíbil, ale hned 

nás také společně napadlo, že by bylo zají-
mavé do představení zapojit The Tap Tap,“ 
líčí Šimon Ornest. 

Nápad se zalíbil i herci a režisérovi Ji-
římu Ornestovi, který se Nefňuky ujal umě-
lecky. Tento tým k sobě přibral ještě Jardu 
Svobodu z kapely Traband, skladatele veš-
kerých písní ve hře, a legendárního scéno-
grafa Petra Matáska. Začalo pět let příprav, 
vyjednávání s francouzskými autory před-
lohy, nácviky hudby, shánění peněz. Šimon 
Ornest v rozhovoru pro DTVD sám potvrdil, 
že se jedná o nejsložitější a největší projekt, 
který kdy skupina The Tap Tap připravova-
la. „Cílem představení je ukázat, že opravdu 
prohrává jen ten, kdo všechno vzdává pře-
dem,“ dodává.

Loutky a kulisy, hejbejte se!
Že hru s loutkami skupina doprovodí hu-
debně, to zas tak neočekávané není. Snad 
i jejich herecké zapojení není takovým pře-
kvapením. The Tap Tap jde ale dál. Vznikl to-
tiž nápad začlenit do pohybu kulis a loutek 
elektrické vozíky všech členů Tap Tapu jako 
silné stroje, které jejich majitelé budou ob-
sluhovat stejně, jako když se na nich v běž-
ném životě pohybují.

Jak toho docílí? Na vozík připevnili tech-
nici důmyslné zařízení, které například pohy-
bem kol rozhýbe křídla téměř třímetrového 

anděla. Takových vychytávek bude na scéně 
víc a vznikají ve spolupráci s Východočes-
kým divadlem v Pardubicích a loutkářem Mi-
roslavem Trejtnarem. 

Vystřelit Nefňuku do světa
Premiéra se uskuteční 24. dubna na Nové 
scéně Národního divadla a lístky na ni jsou 
už teď skoro vyprodané. The Tap Tap ale 
chystá na témže místě dalších 7 repríz. Pro 
to, aby tak velký umělecký počin vznikl, 
jsou však potřeba nemalé prostředky. Kape-
la oslovuje i své fanoušky i veřejnost a shá-
ní peníze prostřednictvím portálu Hithit. „Vý-
roba kulis stojí například 600 000 Kč, loutky 
stojí 80 000 Kč. K tomu překlady textů z fran-
couzštiny, scénář, autorská práva, hudba, 
texty, výtvarné řešení scény, výroba převo-
dů a různých udělátek, aby scénu a loutky 
mohly rozpohybovat elektrické vozíky, kos-
týmy, nějaká ta propagace – rázem jsme na 
1,5 milionu Kč, což je reálný rozpočet pro-
jektu. Hledáme prostředky i prostřednictvím 
grantů,“ vysvětlil Daniel Suchánek z The Tap 
Tap. Přispět do finanční sbírky a vybrat si 
z celé řady zajímavých odměn může každý, 
k mání je například elektrická kytara zpěváka 
a hudebníka Xindla X.

Pokud navíc Nefňuka na Hithitu zaujme 
tolik fanoušků, že se vybere celý milion, 
vznikne mobilní verze představení a The Tap 
Tap bude moct tento unikátní počin předvést 
na prknech, která znamenají svět, v tomto 
případě skutečně celý svět.

(ata)

Autobiografický román coby sestup ke kořenům bytí
Jako halucinační jízda do podvědomí, tím di-
vočejší, čím blíž je k smrti. Takovou působi-
vost mají stránky románu Palladium, v němž 
mladý novinář Boris Razon líčí svůj boj se zá-
keřnou, pro ošetřující lékaře dlouho nezná-
mou nemocí. Dostala ho na úplné dno v roce 
2005, kdy měl před sebou slibnou kariéru na 
webu deníku Le Monde i soukromý život.

Když se objevily prvé příznaky, nevěno-
val jim pozornost. Potíže se však zhoršova-
ly, až Razon skončil na jednotce intenzivní 
péče. Zcela nepohyblivý, uvězněný v těle pl-
ném bolesti, napojený na respirátor, hadičky 
a elektrody. V téhle situaci se Razon vydává 
na cestu do svého podvědomí.

Ocitá se na předměstí Paříže, ale taky 
v Singapuru, potkává falešné ruské doktory, 

piráty i gejši. Sám sebe považuje za vraha... 
Sugestivně popsané psychické stavy, které 
jsou chvílemi děsivější než vnější realita pa-
cienta na rozhraní života a smrti, lze považo-
vat i za svědectví o jisté nadvládě duše nad 
tělem. S ním moderní medicína umí takřka 
zázraky, ale o zážitcích nemocného člově-
ka neví skoro nic. A tato nepopiratelná sku-
tečnost dovoluje autorovi, aby kromě snahy 
o vylíčení autentických prožitků dal průchod 
své fantazii.

Jinými slovy, Razon sice charakterizuje 
svůj román jako souboj s vlastními démony 
či sestup ke kořenům bytí, kde číhá smrt, ale 
čtenář není (nemůže být!) schopen rozeznat 
v těch vizích a snových příhodách pravdu od 
fikce. Asi nejvýstižnější je proto konstatová-

ní, že jde o magicko-realistický příběh s vel-
mi sugestivní atmosférou.

K jeho pochopení si musí každý najít 
svůj vlastní klíč. Ostatně, sám Razon se ne-
tajil spisovatelskými ambicemi a přiznal, že 
ke snaze o pravdivou reflexi přimíchal i do-
mněnky, útržky snů a jen matně tušené sou-
vislosti. Na otázku, zda mladý Francouz 
opravdu ušel podobnou cestu k zásadní 
vnitřní proměně jako Carrollova Alenka nebo 
třeba Harry Haller ze Stepního vlka, si proto 
musí čtenář odpovědět sám.

Všichni v sobě nosíme démony, s nimiž 
musíme svést bitvu o holou existenci. Str-
hující výpověď člověka, který ji už podstou-
pil, nám může poskytnout velkou oporu. I do 
běžného života. (mp)
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Ukázka z románu 
Pátek 29. července 2005
Neurologie, resuscitační oddělení, Pitié-Sal-
pêtrière, pokoj číslo 7

Jsem člověk bez věku a vrah. Jasně, vím, že 
se ušklíbáš, připadá ti, že přeháním:,Zas je-
den, co si vymýšlí báchorky.‘ I ty chceš nade 
mnou mávnout rukou. Ale to se pleteš, mlu-
vím vážně. Zcela exaktně. Nebásním. Věk 
nemám od doby, co ležím na nemocniční 
posteli. Ležím jako mumie, nedokážu se po-
hnout. Třeba ty, podívej se na sebe do zrca-
dla. Vidíš nosoretní rýhu, pár vrásek na čele, 
vějířky kolem očí, když je přimhouříš.

To všechno jsou známky věku. Ty moje 
zmizely. Obličej se ani nepohne. I oči jsou 
strnulé, skryté za zavřenými víčky. Tvář mám 
hladkou jako hladina jezera v měsíčním svi-
tu. Mrtvou. No tak, usměj se na své vrásky, 
nauč se je mít rád, vyprávějí o tvém živo-
tě; vypovídají o čase, o proudící energii. Já 
ale mám kůži tenkou a průsvitnou, chybí jí 
vzduch a slunce. Dokonce mám i puberťác-
ké pupínky. Kromě toho nic, placka, odumře-
lé svaly. Peklo s otevřeným nebem. Ono to-
tiž, věř mi, to pod ním tepe. Je připravené ke 
všemu, jen ožít. Teď už se tolik nesměješ, za-
čínáš mi věřit. Stal se ze mě člověk bez věku 
a vrah.

Nejsem výplodem nějaké fantazie. Ne-
mám fantazii. Ani vlastní dech už nemám. No 
jen si představ... dýchá za mě přístroj. Vžene 
do mě vzduch, vypustí ho ven, vžene do mě 
vzduch, vypustí ho ven. Nenávidím tu maši-
nu, ale každou vteřinu se modlím, aby se ne-

zastavila. Chci ještě trochu žít. Fantazií jsem 
si užil dost. To ano, víc než kdo jiný. Ale teď 
bych se rád z nich vymanil. Chtějí mě soudit 
za vraždy, které jsem spáchal. Chtěli by tu 
záhadu objasnit, zjistit, jak jsem to provedl. 
Kdybych jim to pověděl, nevěřili by. Brali by 
to za bláboly opilce nebo blázna. Nejsem ani 
jedno, ani druhé.

Vyslali sem nějakého mladíka. Každé 
ráno přijde do mého pokoje a celý den mě 
jenom sleduje. Čeká, až se proberu z letar-
gie. Vrazí hřmotně do místnosti – mám pode-
zření, že spal na chodbě. Beze slova přistou-
pí k posteli, sotva dýchá, zkoumá nábožné 
ticho. Obejde lůžko, projde kolem okna, vy-
koukne ven a pak se posadí vedle, na židli 
u postele. Jen tak. Potom mě pozoruje, mar-
ně číhá na to, až se i jen nepatrně pohnu. 
Zajímalo by mě, jestli pozná dřív než já, že 
jsem se vrátil.

Přemýšlím. Jak tu jeho ostražitost pře-
lstít? Když mě navštíví mí blízcí, vytratí se. 
Ale sotva naši za sebou zavřou dveře, je tam 
zase. Sedí si v klidu, v pohodlí. Nemůžu říct, 

že ho nenávidím. Rád bych věděl, kdo to je, 
co mi chce, jak dokáže celou tu dobu sedět 
bez hnutí a být potichu. Já mám výmluvu: 
já se pohnout nemůžu, jsem na áru, jsem 
polomrtvý. Ale co on, kde ho naučili tako-
vé bezcitnosti? Vypadá jako stín, jako duch. 
To není žádný dobrácký polda, co si listuje 
v novinách a po očku sleduje podezřelého. 
Tenhle civí jenom na mě. Studuje mě.

Jak to vím? Mám sice zalepené oči, 
aby se chránily, ale cítím na tváři jeho po-
hled. Jako cítí žena, aniž se otočí, pohled na 
svých křivkách. Nejspíš patří k nějaké zpra-
vodajské službě. Je až moc prkenný, než 
aby tomu bylo jinak. Dokonce i sestřičky se 
ho bojí. Čeká v tichosti, černé oči mi upřeně 
zírají na ústa. Dožaduje se vysvětlení.

Kdybych alespoň věděl, co si myslí, tím 
by se to zjednodušilo. Jenomže k pochope-
ní je třeba vrátit se na začátek, k tomu, co 
se stalo, k tomu, co mě přivedlo sem, do to-
hohle pokoje v pařížské nemocnici. Ten film 
jsem si v duchu promítl snad tisíckrát, pro-
bral dny jeden po druhém, snažil se vybavit 
si každou stopu, kterou bych snad mohl za-
nechat. Probral jsem každou vteřinu posled-
ních dvou měsíců. Devětadvacet dnů jsem 
putoval peklem. A naneštěstí pro mě všech-
no to tady je pravda.

Petr Šrámek: Máte-li touhu, vůli a výdrž 
světu něco sdělit, můžete to udělat i nosem
Petr Šrámek je pozoruhodný člověk. Od své-
ho narození v roce 1954 je tělesně postižený. 
Má postiženy ruce a částečně i nohy a na-
víc nemá vyvinutou ani řeč. Od svých 15 let, 
tedy roku 1969, žije v Domově a Centru ak-
tivity v Hodkovicích nad Mohelkou. Díky své 
píli a silné vůli se naučil malovat nohou. Za-
čínal malovat již v dětství, nejdříve to bylo 
jen vybarvování omalovánek, pak obkres-
loval pohlednice a poté začal kopírovat ob-
rázky nejrůznějších malířů. Začínal ilustrace-

mi Josefa Lady a Jiřího Trnky, pak se nebál 
přejít i na světoznámé mistry jako Vincent 
van Gogh. Přišel rok 1993 a Petra si všim-
li pracovníci Nakladatelství UMÚN na výsta-
vě obrazů v Liberci. Jeho tvorbu představi-
li zástupcům Celosvětového sdružení malířů 
malujících ústy a nohama v Lichtenštejnsku. 
Zde jeho tvorba udělala dojem a Petr byl při-
jat za stipendistu tohoto sdružení. Díky tomu 
má prostředky na nákup malířských po-
třeb, vzdělávání v malířském umění, ale i na 

ozdravné pobyty u moře či v láz-
ních. Dnes již nekopíruje cizí vzo-
ry, ale má vlastní styl, který ohro-
muje návštěvníky výstav v mnoha 
místech naší vlasti i v zahraničí.

Uznejte, že takový člověk stojí 
za rozhovor. Jak se ale něco do-
zvědět o člověku, který nemluví, 
jak zjistit, co cítí, co ho baví, jak 
co vnímá? Oslovili jsme proto 
a o pomoc požádali akademické-
ho sochaře pana Ivana Kolmana, 
který se Petrovi věnuje již patnáct 
let a má tedy k němu asi nejblíže. 
Díky němu jsme se dozvěděli vel-
mi zajímavé věci.

 Petr ži je 
od roku 1969 
v ÚSP v Hodko-
vicích nad Mo-
helkou, dnes je 
mu 61 let. Povězte, jaký je to člověk, jaký 
měl život? 
Je to člověk velmi citlivý a bylo pro něj velmi 
těžké proniknout z kobky uvěznění ducha do 
svobodného světa kolem. Je zvláštní, že člo-
věk tak osudem zkoušený má ve většině ob-
razů humor a dobrou náladu. Měl ale i smut-
ná období, kdy toužil po životní partnerce, 
ale nebyla mu souzena. V té době byl ne-
šťastný a objevilo se to i v jeho práci. 

 Jak vlastně funguje vaše spolupráce 
s Petrem? 
Prvním krokem byla prohlídka jeho prací. 
Byla to směsice kopií různých malířů. Jeho 
kopie Josefa Lady či Jiřího Trnky byly sku-
tečně dokonalé, ale jeho práce inspirova-
né Vincentem van Goghem byly skvělé též. 
Uvědomil jsem si, že když si Petr Šrámek 
zvolil techniku tempery, bylo to naprosto lo-
gické. Tato technika snese opravy a malíř se 
může vrátit na jednou již položenou  barvu, 

Boris Razon: Palladium
přeložila Alexandra Pfimpflová
vydal Odeon v roce 2015, 296 stran
běžná cena od 269 do 299 korun,
na internetu lze pořídit i za pouhých 49 korun

Vítek Formánek a Eva Csölleová
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a to je u akvarelu naprosto nemožné. Technika akvarelu by pro 
Péťu vyžadovala zručnost a rychlost a nutno přiznat, že zápěstí ruky 
je pružnější než kotník nohy. Mezi tehdy posledními pracemi jsem 
našel portréty personálu a klientů ústavu. Byly to práce na úrovni 
výborných malířů. A to byl začátek našeho programu. Humor, který 
se v obrazech často objevil, jsem velmi vítal a podporoval.

 Bylo pro vás těžké snížit se na úroveň Petra, abyste mohl 
rozpoznat, co po něm můžete chtít a co nikoliv? 
Bylo by naprosto scestné mluvit o snížení se na nižší úroveň. Petr 
si našel svůj způsob malby díky stovkám vytvořených obrazů, díky 
empirii. Kde jsou hranice možností? Hranice neexistují. Zakladatel 
mezinárodního sdružení UMÚN pan Stegman, sám hendikepova-
ný, vzal do úst dláto a dělal i řezbářské práce.

 Vy Petrovi nevidíte do duše a on nemůže mluvit. Jak zjistíte, 
co v něm je, co cítí, co by opravdu chtěl?
Domluvit se s Petrem je pro mě obtížné. Snažím se mluvit co nej-
jednodušeji a hodně si pomáhám pantomimou. Petr komunikuje 
pomocí drobných, jednodu-
chých kreseb, až jakýchsi 
piktogramů. Chci-li mu na-
značit, že bych volil tmavý 
tón, ukážu na to místo a za-
mračím se. Otevřu-li široce 
oči a usměju se, znamená 
to jasnou, zářivou barvu.

 Jak můžete jako zdravý 
člověk radit tělesně posti-
ženému, jehož schopnosti 
jsou velmi omezené? Učí-
te ho techniku nebo vní-
mání a cítění věcí? 
Já jako zdravý člověk moc 
Petrovi radit nemusím. Jed-
nou jsem mu ukázal drob-
nou technickou fintu, kterou 
s radostí použil. Ale opakuji, 
že empirie hrála u Petra vel-
kou roli. Jeho znalost podmalby je pro mě úžasná věc. Byla to 
u něj intuice či získaná zkušenost? Nevím, důležité je, že s tím pra-
cuje. Léta Petr maloval hlavy, obličeje, které byly nositelem něja-
kého příběhu. V poslední době rád maluje architekturu i s filigrán-
ským detailem a já mu rád sháním obrazové publikace, ze kterých 
může studovat rozměry, barvu, detail atd.

 Nastane podle vás pokrok v Petrově práci? Má se kam 
 rozvíjet? 
S Petrem pracuju individuálně. Ostatní klienti se snaží o drobné 
práce z hlíny, z proutí a z vosku v chráněných dílnách. Ptáte se, 
zda nastane další pokrok v jeho práci. Petr může svým zrakem dál 
pozorovat svět kolem. Zaujmout ho můžou jiné věci a on s nimi 
může pracovat. Picasso měl ve své tvorbě několik různých obdo-
bí. U Petra tomu tak asi nebude. Je ve svém uzavřeném světě, ale 
kdo ví. Rád brouzdá na internetu a možná ho něco inspiruje.

 UMÚN má heslo Ne ruka, to duše maluje... Dá se u malíře 
nohou říct, že má talent? 
Malíř nohou či ústy a talent? Je lhostejné, čím tvoříte. Důležitý je 
výsledek. Můžeme vidět mnoho obrázků sedmikrásky, většina 
z nich bude sladkobolný kýč nebo otrocký realizmus. Ale pak se 
objeví někdo a ten tu sedmikrásku povýší na něco, co já nedoká-
žu definovat.

Pozn. redakce: Pár dní před uzávěrkou Vozíčkáře jsme obdrželi 
smutnou zprávu, že pan Petr Šrámek zemřel. Tento text o něm je 
alespoň posledním poděkováním za jeho skvělou tvorbu a optimi-
stický přístup k životu. 

Program březen 2016

Bezbariérové divadlo BARKA, Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole

rezervace vstupenek: e-mail: barka@ligavozic.cz / sms: 608 635 578

Více na www.divadlobarka.cz a facebook.com/bezbarierovedivadlobarka

Ceny vstupenek od 30 do 200 Kč. Držitelé průkazu ZTP a důchodci sleva.

Naši činnost podporují:

7. 3. PO

19.00 hod.

SRÍ LANKA – 
ZEMĚ TISÍCŮ BUDDHŮ
Cestovatelská beseda s promítáním. Zemi 

slonů, opic, pijavic, banánů, ananasů, buddhistů, 

hinduistů, muslimů i křesťanů, historických 

měst, krásných kopců, čajových plantáží 

a přátelských lidí ukáže Tomáš Foltýnek.

14. 3. PO

19.00 hod.

BRAZÍLIE – 
OD ZÁPADU NA VÝCHOD 
Cestovatelská beseda s promítáním. 

Se zážitky z deštného pralesa Amazonie, 

setkání s divokými zvířaty, ochutnávání 

místních specialit na cestě napříč Brazílií 

od hranic s Peru až po pláže Ria se podělí 

Aleš Ondrovčík.

19. 3. SO

10.00–

19.00 hod.

BRNĚNSKÝ LOUTKOTOČ 2016
Přehlídka amatérských loutkových divadel 

z Brna, Uherského Brodu, Uherského 

Hradiště a Zlína. Jako hosté vystoupí v rámci 

inspirativní části vypravěč Martin Hak 

a divadlo Líšeň. Více k programu na facebooku 

Brněnský loutkotoč.

20. 3. NE

10.00 hod.

XXI. OTEVŘENO – 
Mezikrajové postupové kolo
celostátní přehlídky pantomimy 

a pohybového divadla

www.ecpn.cz  Pořadatelé: ECPN, NIPOS 

21. 3. PO

19.00 hod.

SIBIŘ – BAREVNÝ PODZIM 
V SAJANECH A NA BAJKALE
Cestovatelská beseda s promítáním. Putování 

divokou tajgou v nejkrásnějším období roku, 

majestát a mysticismus nejhlubšího jezera 

světa v poutavé diashow s autentickým 

hudebním doprovodem uvede Roman Janusz.

27. 3. NE

19.00 hod.

A PAK UŽ TAM NEZBYL 
ANI JEDEN 
aneb DESET MALÝCH…   Derniéra!
Nové autorské zpracování na motivy 

Agathy Christie. 

Psychologické hořké drama pokládá jedinou 

otázku: Za jaký čin máme, či nemáme být 

potrestáni? Facebook: Divadlo na Nitkách

Za fi nanční podpory 

statutárního města Brna

Za podpory Statutárního města Brna, 

Městské části Brno-Královo Pole
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Na svazích s větrem o závod
Kristýna Křenová se vrátila ověnčena stříbrnou a bronzovou medailí z prvních letošních slalomových závodů IPCAS z rakous-
kého Roll Rinn u Innsbrucku. I když sněhové podmínky byly začátkem ledna mizerné a prakticky nebylo kde trénovat, naše 
reprezentantka na svahu v Alpách zúročila talent a vylepšila své umístění z minulých let. 

 Můžeš čtenářům přiblížit nástrahy tratě 
a průběh prvního i druhého kola? 
V Rinnu jsem závodila již potřetí, takže jsem 
se na kopci cítila skoro jako doma. Ráda jez-
dím slalomy i obří slalomy na stejných sjez-
dovkách. Umožňuje mi to srovnávat a zkou-
mat, jak jsem jela, jak jsem se při jízdě cítila 
a zda je výsledek lepší či horší. V Rinnu jsem 
byla s jízdami spokojená. Sněhové podmín-
ky zde byly příjemné až na teplotu nad nu-
lou, kdy sníh rychle tál. Chtěla jsem si hlavně 
užít atmosféru závodního lyžování. Slalom se 
jel v noci při umělém osvětlení, což je pro ly-
žaře velká změna, ale atmosféra byla oprav-
du skvělá. Z dosaženého výsledku jsem 
měla velikou radost a mohla se o ni podělit 
se svým týmem. 

 Kolik se závodu účastnilo monoski ly-
žařek a z kolika zemí? 
V posledních letech jezdí na monoski cel-
kem málo holek. Většinou se nás v naší kate-
gorii sejde průměrně okolo deseti, podobně 
tomu bylo i v Rinnu. Všechny se dokonale 
známe a prakticky jedna o druhé víme, co 
můžeme na svahu od sebe očekávat. Nej-
větší zastoupení žen v týmu má Německo 
a Švýcarsko. Pak se svými monoski lyžařka-
mi následují Rakousko, Holandsko, Belgie, 
Anglie, Francie a Skandinávie.

 Jak dlouho se věnuješ tomuto sportu? 
Poprvé jsem byla na monoski asi ve třinácti 
letech a s malou přestávkou závodím čtvr-
tou sezónu.

 Zdá se, že ti to na tomto svahu svědčí. 
Již na začátku kariéry v roce 2013 si tře-
tím místem při jednom ze slalomů zabo-

dovala. Jak byli s tvým výkonem spokoje-
ni trenéři? 
To je pravda. Jde celkem o lehký kopec a já 
se na něm cítím jistá. Svou roli hraje i to, že 
mám zdejší tratě v Rinn moc ráda. Můj býva-
lý trenér Tomáš Lisý, se kterým jsem se ro-
zešla v roce 2014, měl určitě z mého výkonu 
radost. Nicméně jsem si tenkrát nesjela moc 
dobré body a to nám radost trochu kazilo. 
Od minulého roku mne trénují Petra a Miloš 
Syrovátkovi. 

 Věnovat se pravidelnému tréninku 
a postupně krůček po krůčku vylepšo-
vat své FIS body směrem k nominaci do 

 Evropského poháru není 
zrovna lehké. Jak často 
trénuješ na českých sva-
zích a kolikrát ročně se 
dostaneš do zahraničí? 
Získat nějakou medaili je samozřejmě moc 
milé, ale asi nejdůležitější jsou právě FIS 
body, které člověku jasně ukážou, zda se 
roky zlepšuje, či stojí na mrtvém bodě. Pro-
to každý lyžař stále řeší body. Určitě se to 
bude zdát divné, ale když si je vyjede, má 
větší radost, než když je na stupních vítězů či 
na  pódiu, a body jsou špatné. 

Co se týká tréninků, v Čechách se snažím 
být na zasněžených kopcích co nejčastěji. 
Pokud jsou dobré sněhové podmínky, vyrá-
žím i s rodinou a kamarády. Mám to štěstí, 
že jsou okolo mne lyžaři se stejným cítěním 
a všem nám dělá radost strávit zimu co nej-
více na sněhu. Do zahraničí se podívám bě-
hem sezóny mnohokrát a často na opravdu 
překrásná místa. 

 Jestli mám dobré informace, jsi člen-
kou rozšířeného reprezentačního týmu. 
Jistě máš ambice stát se oporou „A“ čes-
ké reprezentace… 
Pochopitelně se chci stále zlepšovat a být co 
nejlepší. Na druhou stranu nemám ambice 
být profesionální lyžařkou a u nás to ani není 
možné. Mám trochu jiné priority, studuji na 
vysoké škole, při tom pracuji a chci trávit ně-
jaký čas s kamarády, rodinou a partnerem. 
Proto se ani nemůžu lyžování věnovat na sto 
procent. Lyžuji především pro radost z pohy-
bu na čerstvém vzduchu a to sdílím se svým 
nejbližším okolím. Lyžování pro mne není 
honba za výsledkem, lyžování si chci užít 
a to je pro mě zásadní. 

Alexandra 
M. Videmannová



27

www.vozickar.cz

SPORT

 Absolvování kompletní závodní sezóny 
není zrovna levná záležitost. Kde sháníte 
peníze? 
Lyžování je hodně drahý koníček a nějaké 
peníze máme od sponzorů a ČATHS. Přede-
vším mne ale hodně pomáhají moji rodiče, 
bez jejich morální i finanční podpory by to 
nešlo. Táta se mnou často jezdí na tréninky 
i závody. Dalo by se říci, že nás lyžování cel-
kově dost sbližuje.

 Jaké závody ve slalomu či obřím slalo-
mu tě čekají v tomto roce? S jakými ambi-
cemi a plány do sezóny vstupuješ? 
Nyní odjíždíme na pár dní do Švýcarska. 
Uvidíme, jak závody dopadnou. Už teď se 
nemůžu dočkat a moc se těším, protože 
švýcarské hory jsou nádherné. K mému vel-
kému potěšení se ke mně tentokrát přidá 
i můj partner, který je výborný lyžař. Chystá-
me si tam po závodech hlavně odpočinout 
od pracovního a studijního stresu.

 Vozíčkáři většinou nezůstanou jen 
u jednoho sportu. Máš nějaké sportovní 
aktivity i v jiných disciplínách? 
Chvíli jsem se pokoušela hrát basket, což 
je na vozíku strašně krásný kolektivní sport. 
Nicméně objektivně musím přiznat, že jsem 
nebyla schopná pořádně v letu chytit míč, 
takže jsem rychle usoudila, že to není sport 
pro mě. V létě mě baví jezdit na wakeboar-
du, což je sport hodně podobný lyžování. 
Jezdí se na vodě a letní pohodička u jezera 
s partou kamarádů má také něco do sebe. 
Především člověk nemusí řešit vrstvy obleče-
ní, sníh zalezlý do všech skulin, mráz… jako 
často na lyžích.

 Z předchozích rozhovorů vím, že jsi 
v Hradci Králové studovala vysokou ško-
lu. Prozradíš jaký obor? 
V Hradci jsem studovala obor Mezinárodní 
vztahy. Následně jsem přeci jen dala před-
nost Metropolitní univerzitě v Praze, kde mají 
pro vozíčkáře skvělé podmínky, včetně bez-
problémové bezbariérovosti. Naštěstí jsem 
mohla pokračovat ve studiu stejného oboru. 
V současnosti se mi splnil jeden z mých snů 
a na této škole nyní studuji Mediální studia, 
která mne lákala nejvíce. V tomto oboru jsem 
se opravdu našla a podařilo se mi v něm zís-
kat i práci. Na MUPu jsem maximálně spoko-
jená a díky přístupu vedení školy k hendike-
povaným studentům i sportovcům se mi daří 
studium i sport skloubit.

 V minulém roce se s tebou 
mohli setkat někteří kupci či 
návštěvníci charitativního ob-
chodu Hvězdný bazar. Jak se 
ti líbila tato zkušenost prodej-
ce? Co nejzajímavějšího se ti 
během této praxe podařilo pro-
dat? 
Zkušenost v bazaru byla k neza-
placení. Pracovala jsem se zají-
mavými lidmi na pozoruhodném 
místě a jsem moc vděčná za ta-
kovou skvělou příležitost být 
u toho. Obchod měl smyslupl-
né poslání a v tak krásně navrže-
ném prostoru nás všechny bavi-
lo zde prodávat. Byl to opravdu 
krásný čas. Co jsem prodala nej-
zajímavějšího, to si už ani nepa-
matuji, sama sobě jsem ale pro-
dala krásný svetřík :).

 Máš do života nějaký nespl-
něný sen, ať již ze sportu či 
soukromí? 
Snů mám spoustu, hlavně ces-
tovatelské. Evropu mám takřka 
projetou celou až na východ-
ní země. Nejdál a také nejdé-
le jsem byla bezmála tři měsíce 
v Kanadě, v lyžařském městečku 

Fernie, kde můj přítel pracoval jako lyžařský 
instruktor. Máme v plánu se tam opět vrátit. 
Naštěstí oba cestujeme rádi a předtím, než 
se usadíme a založíme rodinu, chceme na-
vštívit pár dalekých míst. Momentálně se 
chystáme s kamarády, bráchou a bratran-
cem na výlet do Nepálu. Také bych chtěla 
s partnerem odjet na nějaký čas na Aljašku, 
jezdit freeride a třeba z toho udělat nějaký 
hezký film. 

Co Kristýně přát? Ať se jí sny vyplní! Slíbi-
la mi, že se po jejím návratu sejdeme a se 
čtenáři Vozíčkáře se o své poznatky a zážitky 
podělí. Těšíme se!

Alexandra M. Videmannová
Foto: Tomáš Lisý a Susan Hughes
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XXI. Mistrovství České republiky v plavání tělesně 
postižených 

Překonáno 9 limitů na paralympiádu v Riu a 48 limitů na mistrovství Evropy na Madeiře. V sobotu 16. ledna 2016 se na otevřeném plaveckém 
šampionátu v Brně sešlo celkem 121 plavců z 21 sportovních klubů z České republiky, Slovenska, Maďarská, Litvy, Rakouska a Řecka.

Závody pořádal klub SK KONTAKT BRNO 
z pověření Českého svazu tělesně postiže-
ných sportovců ve spolupráci s Plaveckou 
akademií bez bariér KONTAKTU bB. Limity na 
letní paralympijské hry do brazilského Ria de 
Janeiro během závodu překonalo sedm plav-
ců, z toho pět českých. Dvacet šest plavců 
splnilo limit na květnové mistrovství Evropy 
v portugalském Funchalu. Na domácím šam-
pionátu padlo celkem 92 osobních rekordů.

Stříbrná medailistka z paralympiády 
v Sydney 2000 a MS v Montrealu 2013 Ka-
teřina Klamtová (dříve Lišková) si dva měsí-
ce po narození syna Vojtěcha „střihla“ svo-
ji parádní disciplínu 50 m znak. Vzhledem 
k tomu, že ještě den před porodem plavala 
2,5 km a asi měsíc po porodu již opět brázdi-
la bazén, zvládla zaplavat limit na paralympiá-
du v Riu. „Čas je vzdálený mému osobnímu 
rekordu, ale splnění limitu znamená umístě-
ní ve světovém žebříčku na 11. místě a prav-

děpodobnost navýšení kvóty pro účast žen 
na paralympiádě v Riu. I kdybych nebyla 
nominovaná já, může to otevřít cestu našim 
plaveckým nadějím, jako je Vendy Dušková 
a Anežka Floriánková,“ hodnotí svůj výkon 
čerstvá maminka. 

„Dobrý,“ zhodnotila jeden zaplavaný A li-
mit a jeden B limit třináctiletá Anežka Flo-
riánková z SK KONTAKT PRAHA a „Výbor-
ný“ přidala se sedmnáctiletá Vendy Dušková 
z SK KONTAKT KARLOVY VARY, která si na 
svoje konto připsala dva limity A a jeden B 
pro Rio. Další paralympijské limity splnili 
z domácích plavců Arnošt Petráček a Běla 
Třebínová, kteří z Plavecké akademie bez 
bariér KONTAKTU bB vzešli, ze zahraničních 
plavců slovenská Karina Petrikovičová a ra-
kouská Sabine Weber-Treiber.

Plavci domácího klubu Dominika Míčko-
vá a Jaroslav Mrkos splnili limity na mistrov-
ství Evropy. I když jim v evropských tabulkách 

 nepatří nejvyšší příčky, je pro ně splnění limitů 
osobním i klubovým úspěchem, korunujícím 
tréninkové nasazení. Jaroslav Mrkos dodává: 
„Jde o ocenění práce a let tréninku, od úpl-
ných plaveckých začátků, kdy jsem se snažil 
vyplavat od nuly až dodnes. Možnost zajet se 
podívat na mistrovství Evropy jako závodník 
vnímám za vrchol své kariéry. Ale vím, že mě 
do května čeká ještě hodně dřiny.“

Plavkyně domácího klubu SK KONTAKT 
BRNO Klára Švábová, nevidomá vozíčkářka, 
která startovala ve třech disciplínách, hodno-
tí své pocity následovně: „Letošní mistrovství 
se mi velice líbilo. Je skvělé, že se na této 
akci sešli plavci i z ostatních klubů KONTAK-
TU bB. Těší mě, že se do naší jihomoravské 
metropole přijeli utkat také plavci ze zahrani-
čí, pro které to jistě znamenalo veliký zážitek 
a možnost poznat i jinou zemi.“

„Splněné limity i osobní rekordy jsou do-
kladem intenzivní přípravy v rámci  Plavecké 
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akademie bez bariér KONTAKTU bB a jsme 
rádi, že se na start odvážily i začínající plav-
kyně ve vloženém závodě a okusily tak 
atmo sféru startu národního šampionátu. Kdo 
ví, třeba o nich za pár let uslyšíme,“ komen-
tuje ředitel závodů Jan Drobný.

V průběhu slavnostního večera jsme 
krátce zavzpomínali na plavecké začát-
ky a Paralympiádu v Atlantě 1996, které se 
zúčastnili dva plavci, v Sydney, kde již starto-
valo 8 plavců Plavecké akademie bez Bariér 
KONTAKTU bB, a v Aténách, kde startovalo 
15 plavců. Celkem 90 medailí ze světových 
a evropských šampionátů a paralympiád při-
vezli plavci KONTAKTU bB od roku 1995, 
kdy se poprvé objevili dva plavci na mistrov-
ství Evropy. „Byl to takový krátký exkurz, plný 
vzpomínek. Fotky vyvolaly téměř přítomnost 

chvíle a vyplavily jedinečné zážitky s plav-
ci první generace. Krásné je, že v jejich sto-
pách jdou mladí, talentovaní a ničím nezatí-
žení sportovci jako Vendy Dušková a Anežka 
Floriánková. Mají dnes stále ještě možnost 
vidět v bazénu i mimo něj v akci plavce, kte-
ří jim rozhrnovali v minulém století vlny, jako 
Tomáše Scharfa, Vojtu Fraňka a Kateřinu Liš-
kovou,“ dodává zakladatel KONTAKTU bB 
a šéftrenér programu Jan Nevrkla. 

Ocenění si odnesli nejlepší plavci v jed-
notlivých kategoriích. Za žáky se umístili: 
Anežka Floriánková (SK KONTAKT PRAHA, 
1. místo), Tatiana Blattnerová (PK Dolphins, 

Slovensko, 2. místo) a Viktor Verba (PK Hu-
menné, Slovensko, 3. místo). Mezi junio-
ry bylo pořadí: Vendula Dušková (SK KON-
TAKT KARLOVY VARY, 1. místo), Moscari 
Bence z Maďarska (2. místo) a Jadranka Ma-
rič (PK Dolphins, Slovensko, 3. místo). V ka-
tegorii dospělí bylo pořadí: Arnošt Petráček 
(Plavání České Budějovice, 1. místo), Kari-
na Petrikovičová (PK Dolphins, Slovensko, 
2. místo) a Sabine Weber-Treiber z Rakous-
ka (3. místo).

Na závěr slavnostního ceremoniálu jsme 
se opět vrátili k fotkám staršího data, aby-
chom si připomněli jubileum Romana Dou-
dyho Vojáčka, zakladatele brněnského stře-
diska KONTAKTU bB a průkopníka plavání 
dětí s postižením. Po všech oficialitách na-
stoupila kapela Flying Parties a účastníci 
šampionátu tak nastoupili po dvou plavec-
kých blocích do třetího tanečního.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na reali-
zaci závodů: sboru rozhodčích pod vedením 

Lenky Nowakové, rozhodčí FINA, vedoucím 
týmů a trenérům, dobrovolníkům, asistentům 
a rodičům, kapele Flying Parties, fotografo-
vi Vítkovi Frantovi, Vojtovi Fraňkovi za vý-
sledkový servis, Janě Švarcové a Štěpánovi 
Cagaňovi za klasifikaci a technické zajištění 
akce a Radce Kučírkové za moderování pla-
veckých závodů i předávání cen.

Celý plavecký program pro tělesně po-
stižené se odvinul od spolupráce čtyřná-
sobného paralympijského vítěze Martina 
Kováře a jeho trenéra Jana Nevrkly. Jejich 
metodická řada umožnila rozšíření progra-
mu do čtyř středisek KONTAKTU bB a do 
dalších osmi míst v ČR a více než tisícovce 
plavců s hendikepem umožnila pocítit bla-
hodárné účinky plavání. I brněnské mistrov-
ství naplňuje motto „Od rehabilitace k para-
lympiádám“.

Radka Kučírková (ČSTPS) 
a Zuzana Lehotská (SK KONTAKT BRNO) 

Foto: Vítek Franta
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Basketbal na vozíku dříve, dnes a jeho budoucnost
Celosvětově absolutně nejrozšířenějším kolektivním sportem hendikepovaných sportovců je bezesporu basketbal na vozíku. Bohatá historie 
u nás sahá ještě do dob socialistických, kdy již v sedmdesátých letech tato disciplína působila nejen na stmelení kolektivu vozíčkářů, klientů 
rehabilitačních ústavů v Kladrubech a Hrabyni, ale především pozitivně působila jako vhodný doplněk rehabilitace. 

O tom, co má tento kolektivní sport za se-
bou, a o plánech do budoucna jsme si po-
vídaly s Hanou Valovou, předsedkyní České 
asociace basketbalu na vozíku.

Klubové začátky 
Se specializovanou pravidelnou sportov-
ní přípravou v klubech se s basketbalem na 
vozíku sice začalo až v roce 1984, ale ten-
to sport zažil okamžitý boom. Aktivně se do 
něj zapojilo mnoho vozíčkářů všech věko-
vých kategorií jak z řad mužů, tak i žen. Zpo-
čátku šlo o velkou rivalitu hlavně mezi čes-
kými a moravskými hráči. V roce 1987 se 
v Hrabyni konalo první neoficiální mistrovství 
ČR, o rok později pak proběhl v Praze první 
přebor ČR v basketbale vozíčkářů za účasti 
čtyř družstev, konkrétně USK META Praha, 
MORAVIA Brno (později SK Hobit Brno), TJ 
SLOVAN Kladruby a META Hrabyně (násled-
ně SKV Frýdek-Místek). 

„Národní liga se hraje od roku 1992 a od 
té doby prošla velkým vývojem. Dlouhotrvají-
cí souboj čtyř, posléze tří českých klubových 
mužstev ale postupem času vedl ke ztrátě 
atraktivnosti soutěže, tím i motivace jednotli-
vých hráčů. Ligová soutěž nenabízela ambi-
ciózním hráčům dostatek kvalitních herních 
příležitostí, což se záhy začalo odrážet i na 
výkonu reprezentačního výběru. Důsledkem 
této situace byl také průběžně stálý odliv čes-
kých hráčů do zahraničních klubů. Proto bylo 
rozhodnuto překročit hranice českého státu 
a pracovat na vytvoření mezinárodní ligové 
soutěže,“ upřesňuje Hana Valová. 

Středoevropský pohár 
a mezinárodní turnaje
České týmy se od počátku snažily každo-
ročně pořádat mezinárodní turnaje. Praž-

ský klub od roku 1983 tradičně organizoval 
nejstarší mezinárodní turnaj o Pohár Mla-
dé fronty Dnes (ten u příležitosti 20. roční-
ku skončil v roce 2003), META Hrabyně po-
řádala v rámci memoriálu MUDr. V. Knapka 
další mezinárodní basketbalový turnaj, kte-
rý pak volně přešel pod křídla Fakulty těles-
né kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 
Ve Frýdku-Místku pak to byl turnaj Beskydy 
Cup a v Brně se u příležitosti výstavy rehabi-
litačních a kompenzačních pomůcek Reha-
protex konal veleúspěšný mezinárodní turnaj 
Reha Cup. Následnou mezinárodní spolu-
práci s ostatními státy Valová nastínila slo-
vy: „V sezóně 2007/08 začala soutěž sdružo-
vat vedle tří českých týmů také jeden polský, 
slovenský a maďarský a v nastoleném tren-

du pokračuje Středoevropský pohár v bas-
ketbalu na vozíku i nadále. Do budoucna 
doufáme, že se podaří sdružit všechna muž-
stva středoevropského prostoru do jediné li-
gové soutěže, která by alespoň perspektivně 
mohla konkurovat ostatním soutěžím.“ 

Dle slov předsedkyně České asociace 
basketbalu na vozíku se pro větší herní příle-
žitosti dva nejaktivnější české kluby SK HO-
BIT Brno a WBS Pardubice od roku 2010 
pravidelně účastní rakouské ligové soutěže. 
„Českým týmům se tak každý měsíc nabízí 
další možnosti, kde změřit své síly a nasbírat 
hráčské zkušenosti. Dokonce v roce 2012 se 
podařilo Hobitu Brno tuto soutěž vyhrát,“ do-
dává s určitou pýchou Hana Valová. 

Je však nutné doplnit, že české týmy ne-
zůstávají stranou ani v pořádání oblíbených 
mezinárodních turnajů pro kluby z celé Evro-
py. „Každoročně se uskuteční srpnový turnaj 
o Pardubický pohár a podzimní turnaj v říjnu 
v Brně, kam pravidelně přijíždí šest až dva-
náct týmů. Všichni zúčastnění si pochvalu-
jí, že takové turnaje jsou ideální příležitostí 
k rozehrání se před začátkem další hráčské 
 sezóny.“ 

Reprezentace
Historie národního basketbalového mužstva 
České republiky je poměrně dlouhá. Na ev-
ropském žebříčku se mezi převážně profe-
sionálními reprezentacemi Češi pohybují 
kolem 12. místa, což je vzhledem k podmín-
kám, zázemí a členské základně bezespo-
ru velký úspěch. Českým reprezentantům 
se dokonce čtyřikrát podařilo probojovat 
do elitní skupiny A, tedy mezi 12 nejúspěš-
nějších týmů Evropy. Turnaj „Áčka“ byl pro 
řadu basketbalistů českého kádru vždy vr-
cholem hráčské kariéry. V roce 2003 se 
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na Sardinii dokonce podařilo umístit mezi 
evropský TOP TEN a pro mnohé naše hráče 
se tím otevřela cesta hrát jako profesionálo-
vé v zahraničních týmech v Rakousku, Itálii 
či Německu. 

„Brno se několikrát stalo úspěšným 
orga nizátorem ME skupiny B. Poslední zde 
konané mistrovství v roce 2014 dopadlo pro 
naše barvy veleúspěšně, když národní tým 
před svými diváky ME B vyhrál a měl mož-
nost se opět po letech minulý rok zúčastnit 
ME elitní skupiny A v anglickém Worceste-
ru. Významnou akcí určenou národním tý-
mům je i každoroční Future Cup. Jedná se 
o špičkový přípravný turnaj pořádaný do-
mácím týmem, na který zveme jiné evrop-
ské národní týmy,“ přibližuje aktivity české 
reprezentace Hana Valová. 

Současnost 
V poslední době bohužel tento sport nepro-
žívá lehké období, neboť konkurence jiných 
sportů, především florbalu či sledge  hokeje, 
je velká. Pro mnohé hráče je navíc lákavé 
zkusit i jiné individuální sporty. 

„V současnosti jsou u nás dva aktivní klu-
by – WBS Pardubice a SK HOBIT Brno. Stále 
funguje i tým ve Frýdku-Místku, ale zatím se 
nezapojuje do soutěží. Pražský klub je bohu-
žel už několik let neaktivní. Česká asociace 
basketbalu na vozíku, která vznikla v srpnu 
2014, je v současnosti postavena před ne-
lehké úkoly. Aby se tento sport v tuzemsku 
dále rozvíjel a nestagnoval, musí podporovat 
stávající kluby a zároveň hledat a motivovat 
nové hráče,“ nastínila současnou nelehkou 
situaci Valová. 

Přítomná hráčská krize souvisela i s ne-
lehkým rozhodnutím, které se týkalo ne-
účasti letošního ME skupiny B v Sarajevu. 
K tomu Valová upřesňuje: „Do minulého 
roku se naše reprezentace celé roky pravi-
delně účastnila všech mistrovství. Pro ten-
to rok jsme se rozhodli, že se této prestižní 
soutěže nezúčastníme, a to s plným vědo-

mím toho, že to poprvé v historii znamená 
sestup do nejnižší skupiny C. O pořadatel-
ství ME skupiny C bychom však v roce 2017 
rádi požádali. Myslíme si, že pro restart bas-
ketu na vozíku je nutné udělat razantní krok 
a vybudovat nový perspektivní tým s podpo-
rou stávajících zkušených hráčů.“

Vracíme se do hry
Česká asociace basketbalu na vozíku se 
jen tak vzdát nechce, vždyť tento sport za 
úsilí a další aktivitu bezesporu stojí. „Jed-
nou z cest, jak najít nové hráče, je projekt 
pod názvem Vracím se do hry. Aktivně hen-
dikepované vyhledáváme v rehabilitačních 
ústavech a nabízíme sportovní vyžití jako 
jednu z integračních cest. Všem zájemcům 
rádi sport předvedeme, zapůjčíme vozík. 
Stačí nás jen kontaktovat,“ načrtla možné 
plány a možnosti do budoucna předsedky-
ně asociace. 

Pamatuji si období, kdy basketbal na vo-
zíku byl na výsluní. Byla velká radost vidět 
zapálení a velké emoce, které tento kolektiv-
ní sport poskytuje nejen hráčům, ale i divá-
kům. Potkávala jsem mnoho úspěšných hrá-
čů z celé Evropy a zhlédla stovky napínavých 
ligových i reprezentačních zápasů. Měla jsem 
možnost si s profesionály i začátečníky o bas-
ketu povídat. Upřímně bych moc litovala, kdy-
by tato úžasná hra z českých palubovek zmi-
zela. Ve stejném duchu mne doplnila i Hana 
Valová: „Pohybuji se v oblasti basketbalu na 
vozíku skoro 15 let a za tu dobu jsem zažila 
nespočet zápasů. Zorganizovali jsme desít-
ky akcí, i velmi prestižních. Myslím si, že je to 
velmi krásný a dramatický sport, který by roz-
hodně neměl v České republice zaniknout.“ 

Kdo má o basketbal na vozíku zájem, 
může se ozvat přímo Haně Valové na e-mail: 
hana.valova@seznam.cz, nebo přímo na 
www.facebook.com/czechwb.

Další info: www.wbasket.cz
Alex. M. Videmannová a Hana Valová

V článku bylo využito historických pramenů 
Zdeňka Škaroupky. 

Foto: studio 007 – Ladislav Hájek

Bleskové zprávy
ČABV byla poslední víkend v lednu pořada-
telem druhého kola Central European Cup – 
Středoevropského poháru v basketbalu na 
vozíku. Do soutěže byly zapojeny polské 
a české týmy. V pardubické sportovní hale 
ZŠ Studánka se nejdříve utkaly domácí WBS 
Pardubice s polským týmem Pactum Scyzo-
ry Kielce. V napínavém boji nakonec zvítězi-
li domácí v poměru 50:45. Těsně po poledni 
nastoupili na palubovku hráči Pactum Scyzo-
ry Kielce, kteří se utkali s týmem Hobit Brno. 
Zde Moraváci na polský tým nestačili a pro-
hráli 40:69. V posledním utkání Pardubičtí 
herně převýšili své české souputníky, a tak 
WBS Pardubice zvítězil nad Hobitem Brno 
rozdílem 46:32 a tímto výsledkem v druhém 
kole vyhrál. 
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INZERCEVEŠKERÁ SOUKROMÁ INZERCE 
JE V NAŠEM ÈASOPISE BEZPLATNÁ

ROHO
antidekubitní podložky a matrace
zamezují vzniku proleženin a napomáhají při jejich léčbě.

podložky do vozíků  
hrazeny VZP  
– 0000277 
sk. 13

Dová�í: 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

Rozlo�ení tlaku u osoby 
sedící na molitanu

a na antidekubitní  
podlo�ce ROHO

Vybrané inzeráty vložíme na tuto stranu v dalším čísle 
 Vozíčkáře. Uzávěrka je 5. 5. 2016.

Všechny inzeráty umisťujeme průběžně na 
www.vozickar.cz.

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 bu-
dete 5 let vlastníkem pomůcky a budete ji využívat. Pokud se jedná o příspěvek na zakoupení motoro-
vého 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 poskyt-
nuta „na předpis“ odborného lékaře a byla hrazena ze zdravotního pojištění, JE MAJETKEM této pojiš-
ťovny. I v tomto případě tedy nejste oprávněn/a pomůcku prodat, jedinou výjimkou je situace, kdy zdra-
votní 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.

Inzerci si můžete zadat: 
• na www.vozickar.cz,
•  zaslat na e-mail info@ligavozic.cz,
•  nebo nadiktovat na telefonním čísle 537 021 493.

■ Prodám elektrický vozík VIPER PLUS DMA. Původní cena 
129 000 Kč, nyní 60 000 Kč. Minimálně využívaný (cca 5x). Popis: 
Polstrovaná sedačka a opěrka zad, sklopná opěrka zad s opěr-
kou hlavy, odnímatelné výškově nastavitelné stupačky, odnímatel-
né výškově a šířkově nastavitelné postranice, elektricky nastavitel-
ný úhel sedu, mechanicky nastavitelný úhel opěrky zad, odpružení 
zadních kol, stabilizační kolečka proti převrácení, přední a zadní 
osvětlení, bezpečnostní popruh, barevné provedení rámu: červená 
metalíza. Technické údaje: nové baterie FG 12-72: 2x12 V / 75 Ah, 
šířka sedu: 45–56 cm, hloubka sedu 42–48 cm, výška sedu 
52 cm, úhel sedu –3–30 °, úhel opěrky zad 90–130 °, šířka vozí-
ku 66,5 cm, hloubka vozíku 118 cm, výška vozíku 128,5 cm, prů-
měr předních kol 23 cm, průměr zadních kol 36 cm, maximální do-
jezd 48 km, maximální rychlost 10 km/h, hmotnost vozíku s baterií 
123,5 kg, nosnost 160 kg. Cenu možno dohodou snížit. Kontakt: 
Jitka.Prochazkova@rwe.cz

■ Prodám elektrický čtyřkolový skútr STERLING-EMERALD, nový 
v záruce, 1x použitý. Obě nápravy odpruženy. Barva červená. Cena 
dohodou. Ludvík Dobeš, tel: 605 968 265, e-mail: dobson@email.cz 

■ Prodám gelový podsedák Jay Easy 44 x 42, cena dohodou. 
Tel.: 605 968 265, e-mail: dobson@email.cz

■ Prodám rehabilitační lehátko VS 260K bez koleček, ložná plo-
cha 90x190 cm. Konstrukce pomerančové barvy, koženka. Původ-
ní cena 19 000 Kč, nyní cena dohodou. Tel.: 773 094 832

■ Prodám zdravotní kočárek Buggy Corzo/Country včetně stříš-
ky, fixační vesty a košíku pod kočárek. Variabilní, nastavitelná výš-
ka, hloubka, lehce složitelný, nosnost do 70 kg. Zachovalý, cena 
2 000 Kč. Tel.: 606 423 820

■ Prodám schodišťovou sedačku Vecom A54, pro 9 schodů, 
 délka 4,5 metrů. Cena dohodou. Tel.: 724 838 793

■ Prodám elektrický invalidní vozík zn. Puma, repasovaný, za-
koupený 31. 7. 2014 (je v záruce). Včetně držáku na berle (lze 
odmontovat). Joystik se dá přemontovat na kteroukoli ruku, ovlá-
dá i polohování a zvýšení sedačky. Šíře sedáku 45 cm. Včetně 
nabíječky. Původní cena 27 350 Kč, nyní 19 500 Kč (i dohodou). 
Tel.: 731 572 980

■ Prodám stropní závěsné zařízení Gulmend. Cena dohodou. Tel: 
604 79 70 82, 58 54 26 888 (Olomoucko)

■ Prodám starší invalidní elektrický vozík. Nohy, kolíbka a záda 
v elektrice. Tel.: 608 612 328 (Jihomoravský kraj).

■ Prodám pět let starý motomed Viva1, málo používaný. Původní 
cena byla 79 000Kč, nyní za 25 000 Kč. Tel.: 731 654 301



  Máte potíže s chůzí po schodech? 

ALTECH, spol. s r.o. 
Průmyslová 1146  
Uherské Hradiště 
 
Starochodovská 1110 
Praha 4 - Chodov 

Obchodní zastoupení 
ve všech krajích! 

VOLEJTE ZDARMA  
800 303 304 

 www.ALTECH.cz 

 Nejlepší řešení překonávání  
bariér je přímo od výrobce 
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