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MILÍ ČTENÁŘI...
Jedním z témat, kterému se věnuje toto číslo časopisu Vozíčkář,
je seznamování. Potkat toho pravého, tu
pravou… nemusí však
vždy jít jen o partnera pro život ve dvou.
Vzpomínám si na moment, kdy jsem se
seznámila se světem
hendikepu. Bylo to
v létě před osmi lety,
cestou na tábor se sdružením Archa community, které podobné kratochvíle pro lidi bez ohledu
na míru postižení pořádá. Jela jsem jako dobrovolník, vozíčkáře jsem předtím neviděla ani
z vlaku – bezbar světem nepolíbená. S holkou,
které jsem měla asistovat, jsem se neviděla ani
dvě minuty a už jsme se seznamovaly relativně
intenzivně. Vláčela jsem ji uličkami bariérového kupé na bariérovou toaletu. Posadila jsem
ji na mísu… už tenhle zážitek byl docela silný.
Pak vytáhla cévku a strčila si ji do břicha. V ten
moment mi bylo jasné, že se přede mnou otvírá
nový svět, kde je tohle naprosto normální. A pokud to tak nebudu brát, můžu rovnou na další
stanici vystoupit. Nevystoupila jsem a ten tábor
jsem nejen přežila, ale také mi nalinkoval další
život – přátele, práci, manžela, divadlo, zájmy…
Seznámit se, to znamená být otevřený. Být
otevřený vyžaduje vykročit ze své komfortní, bezpečné zóny. Překonat strach, ostych, lenost...
A to chce kuráž. Přeji vám odvahu k seznámení s novými věcmi, lidmi, situacemi. Odvahu
k tomu napsat inzerát nebo na něj odpovědět,
naučit se něco nového, vydat se do společnosti
a poznat nové lidi. Bez toho totiž život připomíná
stojatou tůň. Aby bylo možné plout, je potřeba
vytáhnout stavidlo a…
Tak jako Pavel Hejhal. Ten se nebál a po úraze začal malovat. I když se tomu předtím vůbec
nevěnoval, dnes už je mezi výtvarníky malujícími
ústy celebritou. Pavla Carbola zase zaujala nová
technologie, a tak se seznámil s těmi správnými
lidmi a na severní Moravě rozjel spolu s Městskou policií v Ostravě a tamější pobočkou NRZP
skvělý bezpečnostní preventivní projekt. Společně začali bojovat proti krádežím vozíků. Ještě je
jedno jméno, které stojí za to poznat. Skrývá se
za ním totiž ředitel Domova sv. Josefa, jediné
instituce zaměřující se na komplexní rehabilitaci lidí s roztroušenou sklerózou. Dominik Melichar už toho řadu dokázal a ještě spoustu výzev
má před sebou. Držíme mu palce nejen proto,
že lidí, kteří onemocněli touto chorobou, přibývá.
Není od věci seznámit se i s novými kraji,
s místy báječně ladícími s nadcházející slunečnou sezonou. V tipech na cesty se dozvíte, že se
vyplatí zajet na hrad Svojanov nebo na Chrudimsko. Poznejte nejlepší hendikepované
sportovce. I když galavečer u příležitosti předávání cen těm nejlepším reprezentantům nebyl
tak honosný jako u sportu zdravých, jsou ceny
rozhodně zasloužené. V bilančním rozhovoru se
vám představí atlet Martin Němec.
Aby se co nejvíc lidí seznámilo se světem
hendikepu tak jako já před léty, vznikl ve Francii komiks pro děti, který postižení bere s humorem a nadhledem. Právě to je totiž ten úhel
pohledu, který veřejnost a ani běžná média neznají. I v Česku se snaží organizace i jednotlivci ukázat světu, že život na vozíku není tragédie,
ale výzva. Patří mezi ně letos dvacetileté sdružení Asistence. A také naše Liga vozíčkářů, která rovněž slaví. Vznikla v roce 1990, tedy před
25 lety. Mezi mnoho záslužných aktivit a služeb
této neziskovky se sídlem v Brně patří i vydávání
časopisu, který držíte v rukou. Možná to ani nevíte, že Vozíčkář tu je jen díky Lize. Tato informace by neměla zapadnout, Liga si totiž vaši pozornost zaslouží, ať už jste z Moravy či z Čech.
Tak všechno nejlepší Lize i vám, našim čtenářům! Přeji jí i vám chuť seznamovat se s novými možnostmi, chuť otevírat stavidla a vyplout.
Aneta Vidurová

Z obsahu
Liga vozíčkářů
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Už 25 let pomáháme lidem s hendikepem objevovat jejich potenciál

Co dělá Liga vozíčkářů?
Poradna pro život s hendikepem
Sociální rehabilitace
Osobní asistence
Centrum denních služeb
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Časopis Vozíčkář
Divadlo Barka
Výcvik asistenčních psů
Konzultace odstraňování bariér
Bezbariérová doprava

Pojďte do toho s námi
na www.ligavozic.cz/mojeliga
Nebo pošlete dárcovskou dms
ve tvaru DMS MOJELIGA
na telefonní číslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kč, Liga vozíčkářů obdrží 28,50 Kč.
Více na www.darcovskasms.cz.

www.ligavozic.cz
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PSÍ ŽIVOT
Jak podpořit svého psa u veterinárního lékaře
Troufám si tvrdit, že obavy psů z veterinární ordinace většinou nepocházejí z nepříjemné předchozí zkušenosti. Hodně psů zde zažije jen klinické vyšetření, nějaké to očkování, případně ostříhání
drápů. Daleko víc jsou jejich obavy ovlivněny následujícími dvěma faktory.
Předně to je atmosféra místa, především pachový vjem. Pach
dezinfekce, krve, moči (někteří psi ze strachu udělají loužičku), sekretu análních žláz (ten mohou pustit rovněž ze strachu),
možná i pach smrti – to všechno jsou jistě schopni cítit, přestože nám se zdá, že vše je výborně uklizeno. Kromě toho jsou
psi velice dobře uzpůsobeni přejímat emoční naladění ostatních,
a pokud přijde do čekárny jeden nejistý pes, svoje obavy rychle předá ostatním.
Druhým vlivem je chování psovoda a strach z toho, jestli jeho
pes na veterinu bude vůbec chtít vejít, jak se tam snese s ostatními zvířaty, jak svého psa dostane na vyšetřovací stůl, jak ho udrží
v klidu a jak pes vyšetření nebo ošetření zvládne. Toto emoční naladění psovoda se opět okamžitě přenáší.
Zatímco s atmosférou místa se nedá dělat skoro nic, s naV žádném případě nenechte svého psa, připoutaného na voším vlivem můžeme dělat hodně. Hlavní zásadou je chovat se dítku, aby se v čekárně blízce kontaktoval s jiným psem, to by
vyrovnaně, rozhodně a sebejistě. Je nutné vyřadit cokoli, co by mohlo být zdrojem nepříjemností. Jestli jim chcete dát příležitost
mohlo psa znejistit. Přitom počítejte s tím, že jakoukoli nejistotu k seznámení, vyjděte s nimi ven a na vhodném místě psům dejte
ve vašem chování pes zaznamená ještě dřív, než si ji uvědomíte na chvíli volno. Kontakt určitě proběhne v mnohem větší pohodě.
vy sami.
Do ordinace vejděte stejně rozhodně jako předtím do čekárny.
Už při samotném vstupu do lékařského prostředí můžete psa Požádejte lékaře o minutu času na to, aby si pes mohl prohlédhodně podpořit, ale můžete i hodně zkazit. Úkolem je projít „pro- nout a očichat ordinaci, aby tím získal kontrolu nad prostředím.
blémovým místem“ (v tomto případě dveřmi do čekárny) stejně Nechte psa, aby alespoň předními packami skočil na vyšetřovací
jako jindy třeba vstoupit na eskalátor, přejít děrovanou lávku nad stůl, ideálně by tam měl pes skočit úplně sám. Opět kvůli kontrole
výkopem nebo poprvé nastoupit do vlaku.
situace.
Při vstupu se chovejte následovně: připněte psa na vodítKdyž pes nemůže na stůl vyskočit, nechte jeho přední packo přes spolehlivý obojek, ne postroj, i když ho běžně na po- ky nahoře a zadek mu zvedněte sami nebo vám může někdo se
stroji vodíte. Na obojku bude pes mnohem lépe ovladatelný než zvednutím psa pomoct. Místo psovoda by ale vždycky mělo být
na postroji. Psa nepřemlouvejte, nekonejšete, nelákejte na paml- u jeho hlavy. Hlava a krk jsou nejdůležitější komunikační zónou
sek. Pes vám stejně nerozumí, jen byste tím upozorňovali na „vý- a kdo je ovládá, ovládá celého psa. Psa na stole pak tlakem ruky
znamnost“ okamžiku a nejistotu v hlase přenášeli na něj. Dejte si na krk v místě krční tepny položte na bok. Pokud k vám má důvěpsa k noze, vodítko vezměte nakrátko do ruky a svižně se roze- ru, měl by se tomuto chvatu podvolit a lehnout si. Psa potom udrjděte ke dveřím. Pokud bude mít pes snahu se ve dveřích zasek- žujte v lehu a můžete ho klidnit lehkým hlazením.
nout na místě, nedbejte na to a tahem
Bude-li pes ležící na stole přesto
do vodítka ho přimějte k pokračoneklidný a bude mít snahu převracet
vání v pohybu vpřed. Když by si pes
se na břicho a vstávat, můžete pouve dveřích lehl ve snaze vás zastavit,
žít další jednoduchý chvat, kterým jenic neříkejte, táhněte vodítkem stále
den člověk udrží v lehu na boku i veldopředu a druhou rukou ho současně
kého psa. Nejdůležitější při tom je
nadzdvihněte pod břichem. Psychickontrolovat polohu nohou, které jsou
ky tím odblokujete zábranu v pohyvespodu, tak, aby je pes nemohl podChcete
– pomocníka?
bu a pes se znovu rozejde. Pochvásunout pod sebe. Postavte se proto
– terapeuta?
lit a odměnit psa pamlskem můžete až
za záda psa přibližně do jejich polovi– kamaráda?
uvnitř za to, že už úspěšně PROŠEL
ny, natáhněte ruce dopředu přes něj,
danou situací a že v ní obstál. Ne dřív!
do každé ruky vezměte jednu „spodZískejte ho bezplatně bez ohledu
na tělesný hendikep (vozík není
U recepce a v čekárně psa opět není“ nohu v místě nad kotníkem, napodmínkou).
konejšete, zbytečně na něj nemluvte,
táhněte ji vpřed a přitiskněte ke stolu.
dejte mu možnost krátce se rozhlédLoktem ruky, která drží přední nohu,
nout, ale nedovolte mu, aby se někam
navíc lehce tlačte ke stolu psův krk,
Obraťte se s důvěrou
schoval – za vás, pod židli, kamkoli. Vy
budete tím kontrolovat jeho hlavu.
na Ligu vozíčkářů.
se pak v klidu posaďte, ale ani malé
Ale třeba tyto rady ani nebudete niCvičíme asistenční psy
v domácím prostředí
psy nenechávejte vedle sebe na židkdy potřebovat. Snad vám a vašemu
formou hry, dosahujeme
li, ani je neberte na klín. Mezi malými
pejskovi ke zdárnému zvládnutí vetetak skvělých výsledků.
a velkými psy není rozdíl, ten v nich
riny bude vždycky stačit vaše vyrovvidíme jen my lidé. Jestli má váš pes
nanost a vzájemná důvěra. A hlavně
alespoň částečně vycvičenou poslušvám přeji, aby váš pes po celý život
nost, udržujte ho pod nějakým povena veterině nepotřeboval nic jiného
Ivan Benda, tel.: 725 466 206,
lem, stačí, když bude sedět před vámi
než běžné očkování.
e-mail: ivan.benda@ligavozic.cz
na zemi.
Ivan Benda

… I JÁ MÁM
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Ostrava: Vozíky chrání DNA
Stopy DNA pomáhají kriminalistům odhalit pachatele trestného činu. Co když by
takové DNA měly i invalidní vozíky? Vypátrat odcizené pomůcky
by pak nemuselo být tak složité… Podobná
technologie by mohla být prospěšná i v nedávném případu, kdy zloděj ukradl sportovní vozík hendikepovaného florbalisty z Janských Lázní. Účast na ostravském turnaji pro
něj nebyla zrovna veselá, vozík mu byl odcizen z krytého přívěsu. Pachatel byl naštěstí
dopaden, vozík se vrátil zpět na palubovku
sportovišť, ale kdo ví, kdy se může podobná
nepříjemná situace opakovat.
V tomto případě není třeba čekat na
dobu, kdy se potřebné technologie dostanou ze scénářů sci-fi žánru do reality. Taková

doba totiž nastala. Ostravští městští policisté ve spolupráci s tamější pobočkou Národní rady osob se zdravotním postižením přišli s nápadem použít technologii označování
předmětů syntetickou DNA i na invalidní vozíky. Dosud se využívala hlavně pro označení jízdních kol, proč ale okruh dopadu nerozšířit?

Na konci února
představili spolupracovníci projektu v CSS
Hrabyně označování
předmětů pomocí syntetické DNA zdejším vozíčkářům. Pro čtenáře
časopisu Vozíčkář přiblížil atmosféru besedy
i tuto technologii Pavel
Carbol, který už takto označený vozík má.
„V Hrabyni jsme hovořili o ochraně kompenzačních pomůcek
forenzním identifikačním značením pomoci
syntetické DNA. Toto
značení začali provádět strážníci oddělení prevence Městské policie Ostrava a také
Národní rada osob se zdravotním postižením. Já osobně už
tuto technologii používám. V srpnu 2014 jsem kontaktoval NRZP,
resp. vedoucí regionální pobočky, paní Mgr. Zuzanu Kašpárkovou. Chtěl jsem se dozvědět, jak
by bylo možné můj vozík označit
a chránit. Pak už šlo vše rychle.
V srpnu mé dva invalidní vozíky
– jak elektrický, tak i mechanický,
strážníci označili a zaregistrovali
v národním registru REFIZ,“ popisuje Pavel Carbol.
Aktivní vozíčkář neváhal
a do projektu se sám zapojil. Své
zkušenosti předává dál. „Zúčastnil jsem se semináře, kde jsem
o všem hovořil, ale napadlo mě,
že by bylo dobré o této technologii informovat i další vozíčkáře,“ uvedl.
Od nápadu nebylo daleko k besedě, kterou uspořádal s dalšími spolupracovníky
v CSS Hrabyni v únoru tohoto roku. „Chtěl
jsem ostatní seznámit s projektem a ukázat
jim, že přeci jen existuje aspoň něco, co by
nám pomohlo naše pomůcky ochránit před

nenechavci a zloději. Ti se v dnešní době neštítí vozíčkáře napadnout, v lepším případě
jen okrást anebo v horším případě odcizit
invalidní vozík nebo jinou kompenzační pomůcku. No a právě značení pomůcek syntetickou DNA by mohlo napomoci snížit toto
riziko. Jedná se o pouhým okem neviditelné
značení, které má svůj jedinečný kód, něco
jako lidské DNA, a jde rozpoznat jen pod
nasvícením speciální UV lampou. Navíc má
označená pomůcka svou nálepku, která by
už měla pomoci odradit pachatele od úmyslu věc odcizit nebo jakýmkoliv způsobem
zneužít, prodat apod.“
Beseda se zástupci Městské policie Ostrava a NRZP měla úspěch, hned po ní sedm
vozíčkářů projevilo zájem tuto technologii
bezplatně využít a své vozíky si nechat označit. V budoucnu by mělo být možné tuto
technologii využít ve spolupráci se strážníky přímo v CSS Hrabyně. „Pro mnohé by
to byla dobrá i osvětová služba. Někteří lidé
si myslí, že jim nikdo vozík ‚zpod zadnice‘
ukrást nemůže. Je to ale mylná představa,
člověk nikdy neví, do jaké situace se může
dostat,“ dodává Pavel Carbol. Nelení, vydává se připravovat další besedu a spolupráci
se strážníky, tentokrát v Opavě.
(ata)

OSN kritizuje Česko za ústavy, nesvéprávnost
i sterilizaci
Upřednostnění ústavní péče pro děti s postižením, špatný přístup k hendikepovaným
ze strany úřadů a institucí, nucená sterilizace
nebo diskriminace žen a dětí s postižením.
To jsou hlavní body seznamu doporučení
adresovaných České republice, které v polovině dubna vydal Výbor OSN pro práva lidí
s postižením (CRPD).
OSN ale nezůstává jen u výčtu nesprávných postupů, jak informovala Česká tisková kancelář. Například proti umísťování dětí
do ústavní péče doporučuje výbor bojovat
zkvalitněním podpůrných služeb pro rodiny
s postiženými dětmi. Tato pomoc by se měla
odehrávat na úrovni místních komunit.

Dále by měl stát podle výboru vyčlenit dostatek finančních zdrojů pro to, aby se lidé
s jakýmikoli postiženími a nezávisle na pohlaví či věku mohli sami svobodně rozhodnout,
s kým a kde chtějí žít. Česko podle výboru
stále investuje více do ústavních zařízení.
Výboru se nelíbí ani současná podoba
přístupu zdravotně postižených do veřejných
prostor, do úřadů či ke službám. Problémům
kvůli nedostatku štítků s Braillovým písmem,
tlumočení do znakového jazyka, piktogramů
a dalších forem komunikace tak čelí lidé s fyzickými i psychickými postiženími.
Pod palbu výtek se dostal i nový občanský zákoník, který podle OSN stále umožňu-

je zbavit člověka svéprávnosti a svěřit hendikepovaného do částečného opatrovnictví.
Výbor proto doporučuje zákoník novelizovat tak, aby byl plně v souladu s úmluvou
OSN o právech osob s postižením a aby
uznal plnou svéprávnost lidí se všemi typy
hendikepů.
Výbor vyjádřil znepokojení i nad sterilizacemi postižených, ke kterým mohou dát
opatrovníci souhlas. Podle doporučení se
má od takového postupu upustit. Stát by
v této souvislosti měl novelizovat své zákony a poskytnout pomoc a podporu těm, kteří
byli nuceně sterilizováni.
(ata)
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Nestátní pobytové zařízení v Žirči slouží lidem
s roztroušenou sklerózou už 13 let
Zkraje léta se v našem časopise pravidelně
objevuje pozvánka na Svatoanenské slavnosti v Žirči. Konají se v Domově svatého Josefa, který je největším střediskem Oblastní
charity Červený Kostelec. V současnosti má
kapacitu 42 lůžek, které využívají hlavně vo-

pokyny, jak má člověk, který k nám chce přijet na několikatýdenní rehabilitaci nebo odlehčovací pobyt, postupovat. Je tam i formulář žádosti, která musí být doporučena
lékařem. Zájemců o pobyt evidujeme asi
150, čekací doba je několik měsíců,“ informuje paní Holcová. A dodává, že větší
zájem je o letní pobyty, kdy
se v areálu Domova, hlavně
v zámeckém
parku, koná víc
společenských
akcí a častěji
se pořádají výlety bezbariérovým minibusem. Klientům
během nich
pomáhají dobrovolníci: stále
častěji jde o zaměstnance růzZa hezkého počasí je Bylinková zahrada Josefa Kamela ideálním místem pro siestu.
ných firem.
zíčkáři. Jde o jediné zdravotnické a sociální
Nejdůležitějším prvkem pobytu je samozařízení v republice, které poskytuje kom- zřejmě zdravotnická péče. Krátce po příjezplexní péči lidem s roztroušenou sklerózou. du čeká klienta vstupní prohlídka a pohovor
Kapacitně nevyhovuje jejich zájmu, ale situa- s rehabilitační pracovnicí: sdělí jí své předce se má letos výrazně zlepšit.
stavy, popíše rozsah svého postižení a dozví
„Domov existuje už 13 let. Byla to myšlen- se, jaká rehabilitace a jaké cviky jsou pro něj
ka ředitele naší Charity, když viděl v Hospi- optimální. „Zajišťujeme i vodoléčbu, jednak
ci Anežky České i mladé lidí s touto nemo- ve vaně pro celé tělo, jednak vířivku na ruce.
cí v pokročilém stadiu. V roce 2001 dostala V pondělí, středu, pátek a lichou soCharita do vlastnictví zámecký areál v Žirči, botu probíhá ergoterapie v tvořivé díla to od Kongregace sester nejsvětější svá- ně. Chystáme také kurz procvičování
tosti, která ho získala v restituci,“ vysvět- paměti. Ve čtvrtek je skupinové sezeluje Jitka Holcová, asistentka pro kontakt ní s psychologem, jedna psychoteras médii. V současnosti je v Domově 14 lů- peutka se věnuje klientům individužek pro dlouhodobý pobyt, 21 míst je určeno álně,“ říká paní Holcová. Ve čtvrtek
pro přechodné rehabilitační pobyty hraze- jsou také na na programu společenné zdravotní pojišťovnou a 7 lůžek je respit- ské hry. Po celý rok se konají volnoních neboli odlehčovacích: ta slouží nejen časové aktivity v areálu Domova a výlidem s roztroušenou sklerózou, ale i pacien- lety bezbariérovým automobilem,
tům s jiným neurologickým onemocněním, do něhož se vejde šest lidí na vozíku
po cévní mozkové příhodě či v rekonva- a dva, kteří si přesednou.
lescenci po závažné operaci.
Žireč je velmi malá obec na Trut„Na webovkách jsou uvedeny všechny novsku a dá se bez nadsázky tvrdit,

že Domov sv. Josefa je
jejím kulturním středobodem. Je totiž dějištěm
pravidelně se opakujících Miloš Pelikán
akcí, na něž je zvána široká veřejnost. Největší z nich jsou Svatoanenské zahradní slavnosti, které se letos
v červenci uskuteční počtrnácté. „Dobrou
spolupráci máme s místní školou, třeba při
pořádání masopustu nebo tradičního vynášení zimy.“
Samostatnou zmínku si zaslouží sociální
firma, která v areálu Domova zahájila činnost
loni v říjnu. Jde o prádelnu se žehlírnou a řemeslnou dílnu se zaměřením na údržbové,
truhlářské, stavební a úklidové práce. Uplatnění zde najde až dvacet lidí se zdravotním
postižením. „Zatím jich Charita zaměstnala
deset, většinou na částečný úvazek,“ upřesňuje paní Holcová.
Za rok se v Domově svatého Josefa vystřídá asi 250 nemocných lidí z Čech, Moravy i Slezska. Z devadesáti procent jde o vozíčkáře, věkový průměr klientely je přibližně
60 let. Domů se lidé vracejí v lepším zdravotním i psychickém stavu. Kapacita střediska nedostačuje poptávce, ale to se má
zanedlouho změnit: loni v říjnu začala rekonstrukce zchátralých budov bývalého pivovaru a fary, která skončí v srpnu. Díky dotaci
z fondů Evropské unie ve výši 80 milionů korun tak bude Domov sloužit až dvojnásobnému počtu pacientů. Více se dozvíte v následujícím rozhovoru.
(mp)

„Věřím, že od října budeme moci přijímat mnohem víc
vozíčkářů než dosud,“
říká Dominik Melichar, ředitel Domova svatého Josefa
Když k vám člověk přichází, nemůže přehlédnout rozsáhlé stavební práce před areálem vašeho střediska. Jde
o dvě velké starší budovy, o nichž se
lze na velké informační tabuli dočíst, že
se stanou součástí Domova sv. Josefa.
Jaké služby v nich budete poskytovat
a odkdy?

2 / 2015

Rekonstrukcí objektů bývalé fary a pivovaru vznikne dalších 44 lůžek pro lidi s těžkým zdravotním postižením. To představuje
stoprocentní navýšení naší stávající kapacity. V budově dřívější fary budeme zajišťovat
krátkodobé odlehčovací pobyty pro 29 pacientů s roztroušenou sklerózou a jinými
neurologickými nemocemi. Druhý objekt

s 15 lůžky bude sloužit klientům na trvalém
pobytu: půjde výhradně o osoby s roztroušenou sklerózou. Pokoje pro ně budou v prvním patře, zatímco prostory v přízemí budou
určeny k rehabilitaci: bude tam třeba vodoléčba nebo cvičební sál, který zatím nemáme. Služby v přízemí ovšem využijí i lidé, kteří u nás budou jen na krátkodobém pobytu.
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Rekonstrukce má být dokončena
k 31. srpnu, a tak předpokládám, že klienty
začneme do nových objektů přijímat během
října. A do konce roku bychom chtěli naplnit
zmíněnou kapacitu.
Jak to bude s úhradou rehabilitačního
nebo respitního pobytu? Bude si muset
klient něco zaplatit sám, nebo vše v případě lékařské indikace uhradí zdravotní pojišťovna?
Bude to stejné jako dosud. Větší část zdravotního pobytu tedy bude hrazena pojišťovnou, pacient si bude připlácet na takzvané
zvýšené náklady na ostatní služby, k nimž
patří různé léčebné procedury, třeba vodoléčba, ergoterapie nebo psychoterapie. Ale
pobyt samotný mu zaplatí pojišťovna.
Co musí udělat člověk, který se do Domova chce vydat, v místě svého bydliště?
Doporučuji každému, aby si prohlédl naše
webové stránky, kde jsou uvedeny jednotlivé
kroky. Důležité je zejména písemné doporučení jeho praktického lékaře nebo neurologa. My každého zájemce vyrozumíme o aktuální situaci a sdělíme mu, kdy k nám může
nastoupit.
Už víc než 13 let jste jediné lůžkové zařízení v republice, které poskytuje pacientům s roztroušenou sklerózou komplexní
zdravotnické a ošetřovatelské služby. Přitom takto nemocných osob přibývá a nemoc postihuje hlavně lidi ve věku od 20
do 40 let. Čím si vysvětlujete fakt, že zůstáváte jediní? A daří se vám snižovat čekací dobu na umístění?
Zájemců je samozřejmě víc, než jaké jsou
naše dosavadní možnosti. Dlouhodobému
převisu žádostí o pobyt v Domově svatého
Josefa čelíme právě tím, že na podzim zvýšíme kapacitu. Hodně si slibujeme právě

od těch nových budov, to bude určitě velká
změna k lepšímu.
Pokud jde o ambulantní léčbu, pacienti s roztroušenou sklerózou mají v naší zemi
dobré možnosti: při každé fakultní nemocnici je například zřízeno speciální RS centrum. Mohou také pravidelně jezdit na pobyt
do lázní... Ale zároveň je pravdou, že podle
našich poznatků by v Česku mělo fungovat
tak pět specializovaných středisek s komplexními službami a možností rehabilitačního pobytu. O klienty by určitě neměla nouzi. Hlavním důvodem, proč taková zařízení
jako náš Domov zatím jinde nevznikla, je
podle mého názoru to, že komplexní služby
poskytované člověku s roztroušenou sklerózou jsou velmi náročné provozně, personálně a hlavně finančně. Pacient v chronickém
stadiu nemoci potřebuje nepřetržitou péči, je
zapotřebí zajistit kvalitní a zodpovědné lékaře, zdravotní sestry, ošetřovatelky... Ale vím, že o
něco podobného už se
pokoušejí i další organizace, kterým nechybí odvaha pustit se do tak obtížného záměru.

Určitou nevýhodou možná je poloha
Domova. Jde o klidné místo, obklopené
přírodou a bezbariérově upravenou zámeckou zahradou, ovšem aktivnější vozíčkáři by asi uvítali víc vzruchu. Máte nějaké
nápady do budoucna?
Chceme, aby se Domov svatého Josefa stal místem setkávání lidí zdravých a nemocných. Aby sem víc než dosud přijížděli návštěvníci zdaleka. Pořádáme pravidelně
společenské a kulturní akce, ale za slibnější
považuji nápad udělat z našeho areálu i výletní místo pro turisty. I proto jsme loni hned
vedle parku otevřeli Bylinkovou zahradu Josefa Kamela – jezuitského botanika. Uvažujeme o tom, že zřídíme malé muzeum věnované působení žirečských jezuitů, kteří sídlili
právě tady. A v bývalém špejcharu v parku
vznikne v budoucnu stálá expozice o dějinách cyklistiky.

Velmi žádané jsou
odlehčovací pobyty,
které vlastně mají dvojí
efekt. Pomohou pacientovi, ale i jeho rodině či
osobám, které se o něj
doma jinak po celý rok
Rozsáhlá přestavba dvou budov výrazně zvýší ubytovací i léčebné
starají...
možnosti Domova sv. Josefa.
Je to tak. Často je respitní
pobyt naplánován tak, aby se mohly v paciMám ještě jedno přání. Chci najít způsob,
entově domácnosti třeba udělat větší staveb- jak v Domově poskytovat poradenský servis
ní úpravy nebo pečující osoba nutně potře- rodinám a ostatním osobám pečujícím o člobuje někam odcestovat nebo si odpočinout věka s roztroušenou sklerózou. Abychom jim
po dlouhodobé vyčerpávající péči. Proto tady mohli zajistit výuku, jak se správně stajsme velmi rádi, že od podzimu se naše ka- rat o takto nemocného člověka, jaké jsou nopacita pro odlehčovací jedno či dvouměsíč- vinky v rehabilitaci, jak s ním případně cvičit
ní pobyty zvýší o 29 lůžek. Ale mělo by jich doma... Zatím to z kapacitních i finančních
být v Česku pro lidi s roztroušenou skleró- důvodů není možné. A nemáme ani vytvořezou mnohem víc.
nou nějakou koncepci takové výuky. Ale rozVětšina lidí se opakovaně vrací, třeba hodně se o to někdy v budoucnu pokusíme.
i deset let po sobě. I když si můžou dovoMiloš Pelikán
lit takový pobyt jen jednou za čas, obvykle
Pokud máte zájem o pobyt v Domosi vyberou naše zařízení. Hlásí se nám třevě sv. Josefa, najdete potřebné inforba i s ročním předstihem. Nejspíš proto, že
mace a kontakty na stránkách www.
naše služby jsou komplexní a oni jsou tady
domovsvatehojosefa.cz/.
spokojeni. To nás moc těší.

Dobročinný koncert v Kolíně podpoří nemocné
roztroušenou sklerózou
Ve středu 27. května se v Městském divadle Kolín koná „Benefiční večer pro Josefa“.
Vstupné je 300 korun a výtěžek bude věnován Domovu sv. Josefa v Žirči. Koncert začne v 19 hodin a zazpívají na něm Marcela
Březinová, Petra Hapková či Richard Tesařík.
Vystoupí také herec Martin Písařík a jazzový
saxofonista Štěpán Markovič, zahraje Kolínský Big Band.

„Chceme navázat na velmi úspěšný loňský ročník, kdy benefice přinesla úctyhodných 106 tisíc korun. Rádi bychom z tohoto počinu udělali tradici, která bude v Kolíně
v dalších letech pokračovat. Sami jsme byli
Domov navštívit a je opravdu obdivuhodné,
jak se personál komplexně stará o pacienty, kteří většinou jsou už ve velmi pokročilém
stadiu nemoci. Patří mu obrovský dík a ob-

div. My chceme touto cestou aspoň trochu
pomoci,“ okomentoval přípravu letošního
koncertu místostarosta Michael Kašpar.
Vozíčkáři se do divadla dostanou bočním
vchodem, kde je schodišťová plošina. Mají
vyhrazena místa v hledišti a mohou použít
bezbariérovou toaletu.
Předprodej lístků byl ve zmíněném divadle
zahájen 13. dubna. Neváhejte!
(mp)
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Kolotoče, houpačky a srdce „nejen“ z perníku
Asi každý z nás si vzpomene na opojný pocit spojený s návštěvou poutě a jejích atrakcí. V Česku tou nejstarší,
nejznámější a nejnavštěvovanější je bezesporu matějská pouť v Praze, která letos slaví 420. jubileum. Stalo se už
tradicí, že její organizátoři připraví na jedno z jarních pondělí oblíbený Den pro hendikepované děti. Již 24. ročník
této oceňované charitativní akce připadl na 23. března 2015.
Již v ranních hodinách přístupové cesty k Výstavišti Holešovice prozrazovaly, že
se na matějské pouti chystá něco velkého.
Na parkovišti se srocovalo množství autobusů plných dětí z různých dětských domovů, azylových domů či podobných zařízení
a ústavů. Jiní přijeli vlakem, metrem či tramvajemi. Všichni měli jedno společné: toužili si vyzkoušet co nejvíce atrakcí a lákadel
pouti, a to zcela zdarma. Úderem 11. hodiny
vypuklo všeobecné veselí a trvalo bez přestávky až do pozdního odpoledne. Za nádherného slunečného počasí matějská doslova praskala ve švech. Na většinu atrakcí
se stály neuvěřitelné fronty včetně té největší, čímž byl 90metrový Big Tower. Mnozí měli
jasno už před vstupem na pouť.

Adrenalinové orgie
Nejdelší fronty „náctiletých“ se tvořily u holandských atrakcí, kterých zde bylo nespočet. Například šestnáctiletý vozíčkář Vráťa
z Loun věděl hned od začátku, co chce. „Miluji adrenalin, a tak se nejvíc těším na volný
pád z 80 metrů Big Tower, pak si dám 50 m
vysoký řetízkový kolotoč Caroussel, a jestli to můj žaludek vydrží, pokusím se ještě
o 60 m dlouhé rameno Booster.“ Při loučení
jsme si slíbili, že za tři hodiny budeme u Křižíkovy fontány. A stalo se. Vráťa byl unešený
(i když měl barvu zelených jablek) a hned líčil
své zážitky: „Na Tower mě táta z vozíku donesl, a když mě přikurtoval, připadal jsem si
jak kosmonaut. Asi nejhezčí bylo vidět Prahu
z ptačí perspektivy. Nejdříve vás to vytáhne
asi do 80 metrů, pak vás svezou několikrát
dokola a poté přijde šílenej šupec volným pádem dolů. Tvrdí, že jde o přetížení 4,5 G, ale
je to taková rychlost, že se člověk nestačí nadechnout a je dole. Dělalo se mi trochu špatně z té výšky, asi jsem se neměl dívat pod
nohy,“ vychrlil s jiskrou v oku bezprostřední pocity Vráťa a pokračoval: „Pak jsem potkal kamaráda Tomáše z Mostu. Svorně jsme
zamířili k prý nejhrozivější atrakci – Booster
s přetížením 4G. Než si člověk zvykne, že to
s vámi točí sem tam, je to trochu šok. Pak
to nabralo rychlost a sedačka se v gravitaci
otáčela vzhůru nohama a člověk letí po hlavě dolů. Oba jsme řvali, co nám hlasivky stačily. Největší adrenalin. Fakt super zážitek!“

Nahoru, dolů a kolem dokola
Lucka z Prachatic se odvážila s maminkou
na horskou dráhu: „Je to letos moje první
atrakce a moc jsem se na ni těšila, ale prodírat se tím davem ve frontě bylo opravdu náročné. Jsem ráda, že zase sedím ve svém
vozíku.“ Mirka, vychovatelka z pražského
Jedličkova ústavu, přijela spolu s asistenty
se čtyřmi vozíčkáři a jednou dívkou o berlích.
„Osobně jsem zde poprvé, ale naši klienti
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sem jezdí pravidelně. Je Alexandra
zde strašně lidí a trochu M. Videmannová
se mi nechce věřit, že sem
všichni ‚patří‘. Čekáme nyní na našeho asistenta, který se právě s dalším z vozíčkářů
točí na Break dance, snad to zvládne.“ Plzeňáci, devítiletí Jakub, Štefan a Ondřej, jeden
druhého překřikovali: „Nejdříve půjdeme
na horskou dráhu!“ – „Nééé, slíbili jsme si,
že nejdříve zajdeme do strašidelného zámku
a do domu smíchu!“ – „To není pravda, přeci
půjdeme na řetízkáč!“ Nakonec vše musela
rozhodnout vychovatelka Jana, která zamířila na autodrom, čímž si všechny kluky hned
získala. Těm nejmenším byly určeny další
atrakce, jako jsou například autíčka, malé řetízkové kolotoče, vláčky, skákací hrady, jízda
na poníkovi či nafukovací koule. Dlouhé fronty se tvořily u všech atrakcí, jejich obsluhy
často nestíhaly. Šestiletá vozíčkářka Maruška
z Kolína mi prozradila: „Hrozně moc se mi tu
líbí. Už jsem se svezla na řetízkovém kolotoči, kámoška mě zhoupla na houpačce a teď
jsme s mamkou bouraly na autíčkách a ještě
chci stihnout vláček nebo plavbu na žábě.“
Další vozíčkáře jsem načapala u lochnesky.
Patřili k velké partě více než třiceti dětí, které
dorazily z Krušných hor, konkrétně z Domova Kovářská, kde žijí pospolu děti s mentálním, tělesným či sluchovým postižením. A že
se na matějskou moc těšily, ukazují jejich
tváře z fotografií, které mluví za vše.

Srdce z pouti a cukrová vata
Kluci z domova Kopretina Černovice u Tábora si Matějskou užívali po svém. Dostali ně-
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názoru dát za pravdu. Nedalo mi to, a několika skupinek „náctiletých“ jsem se zeptala, z jakého domova přijeli, případně s kým
tady jsou. Odpověď žádná, jen potutelný
smích. Na klopách měli udělanou vizitku
s Klokánkem (doma jsem si to pak ověřila,
podle loga se jednalo o stejnojmennou prodejnu s kočárky). Škoda!

Cirkus a mořské ryby
V Průmyslovém paláci nás překvapili dva
aktéři Cirkusu Žlutá Karamela. Pro nejmenší sehráli dvě veselé hrátky, kde se dalo vyzkoušet cirkusové umění na vlastní kůži. Byli
mi povědomí. Když po představení hendikepovaným nafukovali na památku zvířátka
z balónků, vzpomněla jsem si, že je znám
pod přezdívkou Klistýra pestrá a Archibald
z nemocnice v Motole, kde na dětském oddělení dělají zdravotní klauny.
Holešovické Výstaviště nabídlo i další
atrakci, a to bezplatnou návštěvu Mořského
světa plného pestrobarevných korálových
útesů, sasanek, medúz a především žraloků
a dalších mořských ryb.
jakou tu dobrotu v podobě tureckého medu
či peprmintového pendreku. Jejich vychovatelka mi prozradila: „Jezdíme sem s klienty
každý rok a pokaždé se moc těšíme. Je zde
nenapodobitelná atmosféra a všichni mají
dobrou náladu. Osobně jsem tu asi po patnácté, a tak srovnávám. Snad jsem tu ještě nezažila takový šílený nával, ale možná
je to tím nádherným počasím. Mám jen trochu obavy, že ne všichni sem opravdu patří. Potkáte tu spousty rodin s dětmi, kterým

„Nesmrtelný“ Michal David
Po třetí odpoledne atrakce utichly, ale den
pro hendikepované tím neskončil. Na zaplněné Křižíkově fontáně roztleskal, roztančil
a rozezpíval přítomné známý zpěvák a skladatel Michal David, následován mažoretkami či zpěvákem Janem Kalouskem a dalšími
muzikálovými hvězdami z divadel Hybernia
a Brodway. Během jejich vystoupení dobrovolníci házeli do hlediště z obrovských pytlů
plyšáky a další drobné dárky a dobroty.
Na závěr se jistě sluší poděkovat organizátorům, které reprezentoval Václav Kočka.
Kdo na šťastný pondělek zavítal, určitě
nelitoval!
Text a foto:
Alexandra M. Videmannová

evidentně nic neschází, prodíráte se davem
puberťáků, kteří si někdy na úkor hendikepovaných neberou moc servítky. Osobně
bych v podmínkách organizátorů přitvrdila, vždyť natisknout si ‚nějakou‘ vizitku dnes
umí každý. Byla by škoda, kdyby naši klienti o tak krásný zážitek přišli.“ Musím tomuto

www.vozickar.cz

SVOBODA POHYBU

Automobily
bez bariér.

AKČNÍ CENA VOZU

291.488 Kč BEZ DPH

Pospěšte, nabízíme poslední dva vozy za akční cenu!

PEUGEOT PARTNER

VÝBAVA

Verze: Partner Tepee Active 1.6 HDi 92k
Barva: Šedá Aluminium - Metalický lak
Tři sklopná a vyjímatelná sedadla
Pack Viditelnost
Střešní lišty
Automatická dvouzónová klimatizace
Regulátor rychlosti
Hliníková kola
Parkovací asistent vzadu
Boční sluneční clony
Systém kontroly stability ESP
Tónovaná skla + zatmavené zadní sklo

*Cena vozu nezahrnuje úpravu vozu.

Více informací na WWW.APICZ.COM.
API CZ s.r.o. | Slapy 136, 391 76 Slapy u Tábora | T: +420 606 070 992 | E: info@apicz.com
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Rychlovky z ČR
Výstavní podzim: Rehaprotex opět
v říjnu
Hned tři veletrhy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek se uskuteční v letošním
říjnu. Do podzimního termínu se totiž vrací
i největší výstava tohoto druhu, brněnský Rehaprotex.
Brněnští organizátoři se rozhodli vyslyšet
přání neziskových organizací a chráněných
dílen a přesunuli výstavu z května do termínu 21.–24. 10. 2015. Zároveň však zavařili vystavovatelům, kteří se o tomto přesunu
dozvěděli na poslední chvíli, a tudíž si budou
muset vybrat mezi Prahou a Brnem. Ve stejném termínu se totiž koná i pražská výstava
NON-HANDICAP (21.–23. 10. 2015). Kromě
toho se uskuteční i výstava Život bez bariér,
a to na ostravském výstavišti Černá louka
(16.–18. 10. 2015).
(ata)

Zvýšení příspěvku na péči? Chystá
se novela zákona
Od roku 2007 se nezvedla výše příspěvku
na péči. Ceny služeb asistenčních a pečovatelských služeb jdou nahoru, vysoce přesahují možnosti hendikepovaných, ale stát
na tento fakt dostatečně pružně nereaguje.
To jsou hlavní výtky ze strany Národní rady
osob se zdravotním postižením adresované na Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR. Několik poslanců pod záštitou Výboru
pro sociální politiku už proto požádalo ministerstvo práce, aby do tří měsíců navrhlo řešení.
Vláda tedy již chystá novelizaci zákona o sociálních službách. V únoru slíbila
navýšení finanční podpory. Od roku 2016
by se měl zvýšit příspěvek na péči, chystá se
i dorovnání minimální mzdy hendikepovaných
a od roku 2017 má nastoupit spravedlivější
posuzování závislosti na cizí pomoci. (ata)

Poplatky za odpad nebudou platit
hendikepovaní z domovů
Lidé z domovů pro zdravotně postižené a seniory by nemuseli platit poplatky za komunální odpad. Osvobozeny by měly být i děti
z dětských domovů. Novela zákona o místních poplatcích je v době uzávěrky v projednávání, poslanecká sněmovna ji poslala
do závěrečného kola.
(ata)

České dráhy upravují vagóny
pro hendikepované
České dráhy představily speciálně upravený vagon pro hendikepované pro dálkové
vlaky kategorií EuroCity, InterCity, expres
a rychlík. Poté co začaly nasazovat rekonstruované vozy, vyslyšely připomínky zdravotně postižených cestujících a zahrnuly další úpravy. „Po konzultaci se zákazníky jsme
rozšířili vstupní dveře do vyhrazeného oddílu, odstranili jsme dvě sklopné sedačky pro
doprovod a zjednodušili ovládání sklopného
stolku. Další úpravy se týkají doplnění pomocných madel, bezbariérové toalety a také
tlačítek signalizace SOS pro situace, jako je

pád cestujícího z vozíku,“ uvedl člen představenstva ČD Michal
Štěpán.
Změna se týká i integrovaných zdvihacích plošin. Na ně budou vozíčkáři nově
najíždět v určitém úhlu
od nástupiště, nebude
tedy hrozit pád do kolejiště. Důležité ale je,
aby plošinu uměl vlakový personál obsluhovat a aby byly funkční, což bývá při cestování
největší překážkou.
(ata)

Pomohli stavět pomyslné mosty
Cenu MOSTY i letos udělovala Národní rada
osob se zdravotním postižením jedincům
i organizacím, kteří se zapojili do života lidí
s postižením a vnesli do něj pozitivní impulzy.
V kategorii instituce veřejné správy získaly
cenu České dráhy, a. s., za projekt „Cestu si
objednávám z pohodlí svého domova“ – objednávání bezbariérových spojů pro osoby
s omezenou schopností pohybu. Z nestátních subjektů uspěla Metropolitní univerzita Praha za projekt „Škola bez bariér“. Škola

podporuje studenty se zdravotním postižením, během 12 let prošlo studentským programem 250 mladých lidí s pohybovým či jiným postižením (studium zdarma). Instituce
je to bezbariérová a zároveň některé tyto studenty dál zaměstnává. Jako osobnost roku
byla, bohužel in memoriam, oceněna Jana
Hrdá za mnohaleté profesionální úsilí a mimořádný přínos při prosazování osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením.
Zvláštní cenu udělil hlavní partner předávání cen společnost Opel Česká a Slovenská
republika se svým programem Opel Handycars, a to panu Heřmanu Volfovi za aktivity spojené se sportovními a jinými akcemi,
které pomáhají v začleňování OZP do společnosti.
(alex, ata)

s jakýmkoliv fyzickým omezením – úraz,
amputace, progresivní revma, Parkinsonova choroba. Cenově se tyto modely pohybují
relativně vysoko, za kalhoty zákazník například zaplatí přes 2000 Kč. „Ceny se odvíjejí
od nákladů – lpíme na kvalitě, tj. kvalitních
materiálech, ručním šití a především osobním přístupu – díky tomu je to oblečení skutečně na míru dle skutečných individuálních
potřeb – to se projevuje především ve formě, umístění a typu zapínání. U vozíčkářů
je to spousta drobností (prodloužená záda
na bundě a naopak zkrácení přední části
aj). To vše v důsledku přináší nejen komfort
při zapínání a zvýšení samoobslužnosti, ale
i elegantní a příjemné nošení. Když si necháte ušít oděv na zakázku, ceny budou srovnatelné – ceny máme vyšší, jelikož se nejedná
o konfekci dovezenou z Číny a každý zákazník má vlastní střih uzpůsobený jeho postavě a potřebám,“ uvádí ke službám a nabídce
Iva Čermáková.
Projekt Snadné oblékání vznikl ve společnosti MACOM SECURITY a vychází ze spolupráce s lidmi, kteří pečují o lidi s postižením.
Na českém trhu působí už rok a specializuje
se na individuální spolupráci se zákazníkem.
„I když naše modely vytváří česká návrhářka Alena Holá, klient si může oděv navrhnout sám. Můžeme také oblečení ušít i z látek, které si zákazník přinese, cena je pak
rozhodně nižší. V této chvíli máme základní
řadu modelů, v nejbližší době budeme nabídku rozšiřovat o dámské plavky a plánujeme vytvořit kolekci společenských šatů a obleků,“ dodává Alena Holá. Pro ty, kdo nemají
možnost využít internetového e-shopu, se
nabízí telefonický kontakt 731 448 868 nebo
pevná linka 241 432 310.
(ata)

Snadné oblékání
O tom, že se v nabídce objevují speciálně
upravené oděvy pro vozíčkáře, jste už jistě
slyšeli. Ačkoliv český trh není tak velký, najdou se i čeští výrobci – například v projektu Snadné oblékání. Oděvy, které si můžete
prohlédnout a zakoupit v internetovém obchodě www.snadne-oblekani.cz, nejsou určeny pouze pro vozíčkáře, ale pro každého

www.vozickar.cz
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Asistence oslaví dvacítku –
přidejte se
Dvacet let poskytuje občanské sdružení Asistence v Praze cenné služby mnoha hendikepovaným klientům. Dvacet let bojuje
za odstraňování překážek v dopravě i ve veřejném prostoru. V poslední době se postavila i bariérám v hlavách lidí. Slavit s touto
organizací můžete hned dvakrát. Můžete se
přidat na Pochod, který má smysl. Charitativní společná procházka ze Stromovky na Vyšehrad se koná 23. května a slibuje kromě
krásné sedmikilometrové trasy napříč pražskými parky i závěrečný večírek na Vyšehradě. Benefiční registrační poplatek činí
200 Kč, děti do deseti let, vozíčkáři a jejich
doprovod mají účast zdarma. Více informací
na www.chodimesasistenci.cz

Druhou
šanci
k oslavám mají klienti,
asistenti i příznivci této
organizace 2. června
na Střeleckém ostrově, kde se uskuteční
hudební festival a happening Děkujeme, pokračujeme. Na scéně
vystoupí Vypsaná fixa,
Monikino Kino, Jarda
Svoboda z kapely Traband a další. Celý večer moderuje patronka Asistence herečka
Simona Babčáková, kromě hudební produkce se můžou návštěvníci podívat na divadelní představení souboru při Jedličkově ústavu

Ještě chvilku nebo můžou nakoupit v charitativním knižním či oděvním bazaru. Vstupné
činí 200 Kč.
(ata)

Rychlovky ze světa
Úspěch na molu
Březnový festival módy v Tokiu (Mercedes-Benz Fashion Week) ozvláštnila netypická módní přehlídka. Značka Tenbo návrháře Takafumi Tsurutaty nejen že designérsky
vychází z prvků spojených s hendikepem,
ale jeho modely předvedli postižení mode-

lové a modelky. Na molo vystoupili
skutečně profesionálně nalíčení paralympijští sportovci, nevidomí, lidé
s protézami i vozíčkářka, všichni
vzbudili velký ohlas. Návrhářská díla
zahrnovala například prvky z Braillova písma, vzory představující mysl
mentálně postižených, šaty pro lidi
bez rukou atd.
Podobnou akci uspořádali i organizátoři módního festivalu v New Yorku. I na New York Fashion Weeks si
mohli lidé prohlédnout krásné návrhářské kreace na hendikepovaných modelkách a modelech. Zdá se, že integrace
a osvěta proniká i do světa módy. Boří se jediný ideál dokonalého těla a paradoxně ti,
kteří vzor krásy určují, k tomu začínají čím
dál víc přispívat. Jen tak dál.
(ata)

Inkluze – předmět povinný
V německém Lübecku přišla hudební vysoká škola s převratným konceptem – zařadila
povinnou výuku inkluzního přístupu k dětem

pro všechny studenty všech oborů. Se základními druhy hendikepu i s nimi spojenými didaktickými metodami a možnostmi hudební výuky se seznámí jak všichni budoucí
učitelé hudby, tak i všichni vyučující. „Právě
hudba má obrovský účinek na každého člověka. Také lidi propojuje, pomáhá navazovat
komunikaci. Navíc všechny děti potřebují ke
svému rozvoji hudbu,“ vysvětlil důvody převratného zapojení inkluzní idey do výuky ředitel vysoké školy Rico Gubler.

Podpořit časopis a vyhrát
V minulém čísle jsme vás vyzvali k podpoře časopisu. V každém čísle
vylosujeme jednoho z dárců, kterému pošleme knižní odměnu. Tentokrát to je:
pan Vladimír Kaprál z Brna
Jak se do příběhu časopisu zapojit? Na číslo 902 10 odešlete SMS ve tvaru:
VOZICKAR mezera VAŠE PŘÍJMENÍ mezera VAŠE JMÉNO mezera NÁZEV
VAŠEHO MĚSTA (OBCE) mezera ULICE mezera ČÍSLO POPISNÉ mezera
PSČ. (Bez diakritiky, nezáleží, zda použijete velká či malá písmena. Ihned
obdržíte potvrzující SMS.)
Do slosování budou zařazeny SMSky, které budou poslány do 5. 6. 2015.
Díky vám jsme od začátku roku získali na výrobu časopisu 4 554 Kč.
Děkujeme, vaše redakce.
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Tekna Advance

Joga

skládací rám i opěrka

skládací rám i opěrka

Ego

Evolution

skládací rám i opěrka

nastavitelný pevný rám

Joker Energy

Noir

pevný rám svařený na míru

pevný karbonový rám

RR Game

Roma Rugby

sportovní vozík svařený na míru

sportovní vozík pro rugby
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RUČNÍ OVLÁDÁNÍ NA MÍRU
individuální úpravy automobilů
KONSTRUKCE, VÝVOJ, VÝROBA, MONTÁŽ

Veškerá komunikace a přesná domluva přímo s výrobcem!
Tel.: +420 321 781 363 / +420 608 977 274
Josef Hurt, Bambousek 664, 281 26 Týnec nad Labem, ČR
e-mail: info@rucniovladani.cz
www.facebook.com/rucniovladani
www.rucniovladani.cz

www.dmapraha.cz
Předvedení a zaměření vozíků zdarma
tel.:   , mobil:   
e-mail: zkouseni@dmapraha.cz
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PSYCHOLOGIE, VZTAHY, SEX

Láska na jeden klik: Seznamka pro hendikepované
Jaro v plném proudu, květen – měsíc lásky…
pro mnohé nezadané dobrá znamení. Začnou se nám zapalovat lýtka, kola a možná
i celé tělo, když jdeme po ulici a vidíme charismatického muže či ženu, ztělesnění našeho ideálu. Tělo začne vysílat signály a rázem
začneme prahnout po spřízněné duši víc než
v kterýkoliv jiný den. Kde vzít a nekrást, když
našim každodenním stínem jsou čtyři kola
nebo dvě berle, slepecká hůl… Pomůcky,
kterých se zdravá většina ihned zalekne?

Z vlastní zkušenosti vím, že jednou
z možných cest je SEZNAMKA. Člověk musí
jít s kůží na trh a věřit, že se nic, co druhé
straně obrazovky sdělil, neobrátí proti němu,
a pokud bude mít štěstí, vznikne přátelství
nebo možná i láska. Se zajímavým nápadem
přišlo občanské sdružení TULIPÁN. Zprovoznilo internetovou seznamku pro hendikepované s názvem „K sobě blíž“. O projektu
hovoří Brigita Lanková, asistentka ředitelky
sdružení Tulipán.
Jak dlouho seznamka funguje a kolik
máte v současné době registrovaných uživatelů?
Stránky www.ksobebliz.eu jsou v provozu přibližně půl roku. Seznamka byla nejdřív pilotně zprovozněna na jaře loňského
roku a postupně jsme ladili jednotlivé funkce. S nápadem jsme ale přišli už před dvěma
lety, trvalo jen nějaký čas, než jsme na realizaci sehnali dostatek finančních prostředků.
V současné době máme registrovaných odhadem 2000 uživatelů.
Když by chtěl zájemce najít vaším prostřednictvím partnera či kamaráda, co
musí udělat? Co na něj čeká?
Registraci na internetové seznamce www.
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ksobebliz.eu je možné provést dvěma způsoby. Základní registrace s vyplněním informací o sobě je zdarma. Uživatelé mají
možnost si podat inzerát, přijímat vzkazy
od jiných účastníků, přidávat si svoje fotky
a také v sekci „Hledat“ mohou najít partnera
nebo partnerku stejných zájmů. Druhý způsob je registrace VIP člena, která je za poplatek (od 1 Kč za den) a umožňuje registrovaným získat více výhod a funkcí navíc.
Například prodloužení intervalu přečtených

vzkazů, uložení více přátel do svého
adresáře, připojení fotky ke vzkazům a mnohé další.
Kdo portál nejčastěji vyhledává? Dá se
říct, že to jsou mladší lidé, nebo naopak
starší generace? Upřednostňujete nějaký druh hendikepu (nevidomí, neslyšící,
mentálně postižení)?
Portál navštěvují lidé všech věkových kategorií, nicméně v evidenci zatím nemáme lidi
nad 62 let. Seznamka je pro všechny lidi,
ať už zdravotně znevýhodněné nebo zdravé, kteří se chtějí seznámit. Portál pak obsahuje určité základní rozdělení podle hlavní diagnózy.
Proč je dobré mít specializovaný portál
pro hendikepované? Nestačí běžná nabídka seznamek?
Z naší zkušenosti víme, že lidé se zdravotním
postižením mnohdy vyhledávají partnera či
kamaráda, který má rovněž zdravotní znevýhodnění. I z komunikace s touto cílovou skupinou vyplývá, že se při tomto seznamování
cítí bezpečněji. Domnívají se, že u člověka,
který sám žije s určitým postižením, naleznou větší pochopení. My jsme ale nechtěli
tvořit další bariéry mezi zdravými a postiže-

nými, proto jsme se při realizaci spojili s provozovateli standardní seznamky, abychom
propojili nabídku a poptávku a zajistili inkluzní prostředí. Protože láska nezná hranic, že?
Nabízíte i nějakou alternativu pro ty,
kteří nejsou na internetu?
Zhruba jednou za tři měsíce pořádáme seznamovací večírky. Na seznamovací večírek se mohou přihlásit lidé s hendikepem,
ale i bez něj. Termín seznamky s propagačním letáčkem je vždy uveden předem
na našich webových stránkách www.sdruzenitulipan.cz a také na internetovém portálu www.ksobebliz.eu. Seznamovací večírek
je uspořádán formou tzv. speedatingu
(během hodiny se člověk seznámí s deseti lidmi – na každou schůzku je vyblokován
čas minuty, další dvě jsou na prostřídání,
pozn. red.). Během večera si účastníci zahrají pár společenských her a pak mají volnou zábavu, konverzují. Pro účastníky je také
připraven srdíčkový box, do kterého mohou
napsat jméno dotyčného, který jim je sympatický jako kamarád nebo partner, a my jako
Sdružení TULIPAN předáme dotyčnému kontakt. Poté to záleží na obou účastnících, zda
se chtějí sejít i mimo seznamovací večírek.
Jezdí na ně lidé z celé ČR, nebo jen
z blízkého okolí?
Prozatím jsme je realizovali pouze v Liberci,
kam ale zavítali lidé z Libereckého i Středočeského kraje. Do budoucna bychom rádi
tyto večírky realizovali po celé ČR, eventuálně pořádali i vzájemné poznávací pobyty,
vše je ale odvislé od finančních prostředků,
které se nám na tyto aktivity podaří získat.
Máte od uživatelů nějakou zpětnou
vazbu – děkovné dopisy, pozitivní ohlasy
apod.? Víte, kolik párů se dalo díky vám
dohromady?
Zpětnou vazbu od přímých uživatelů nemáme. Naší zpětnou vazbou jsou ale ohlasy ze
seznamovacích večírků, kam uživatelé přišli.
V řadě případů ovšem došlo k tomu, že se
lidé nejprve díky letákové kampani dozvěděli
o seznamovacích večírcích a na nich posléze o seznamce. Rodí se zde i mnohá přátelství. Vím například o Šárce a Alešovi, kteří
se seznámili v srpnu loňského roku v Centru
Babylon v Královské zahradě, stali se z nich
přátelé a jsou jimi dodnes.
A vaše plány do budoucna?
Zvýšit povědomí o fungování seznamky
v celé ČR, do 5 let mít registrovaných 10 000
uživatelů, a pokud by se na nás štěstí usmálo, realizovat i několik svateb.
Kateřina Jirsová

PSYCHOLOGIE, VZTAHY, SEX

15

Jeden příklad za všechny: Káťa a Martin
O tom, zda lze na internetu najít svou spřízněnou duši, se musí každý přesvědčit sám.
Fakt, že to není nemožné, dosvědčí příběh
Káti a Martina. Káťa je od narození na vozíku, vystudovala obor speciální pedagogiky
a v současné době pracuje jako administrativní pracovnice. Mimo jiné ji baví i psaní a je
autorkou předchozího článku. K tématu má
tedy i osobně blízko. Martin je zdravý muž,
vyučený kuchař. Spolu jsou dva roky. Jak
k sobě našli společnou cestu, čeho se obávali, jaké bylo jejich první setkání?
Jak jste se dříve s partnery/partnerkami seznamovali?
Káťa: Nijak jinak než na seznamkách, x-chatech to nebylo. Maximálně ještě v lázních,
kde čas od času vznikají letní lásky. Možná to pro někoho bude zvláštní, ale osobně
si myslím, že seznamka je pro nás, osoby
s hendikepem, tou nejdostupnější variantou.
Člověk musí být sice dostatečně obezřetný
a umět si vybírat, ale zároveň je také sám
svým pánem. Je na nás, jak budeme směřovat konverzaci, co o sobě prozradíme.
Martin: Vždycky jsem se podíval na holku,
ona se usmála, zajiskřilo to, a rozhodl jsem
se ji oslovit. Takže by se dalo říct, že jsem
dával důraz na lásku na první pohled. Vět-

šinou to bylo na veřejných místech – MHD,
park, bar… Na rozdíl od seznámení s Káťou.
Neměli jste obavy ze seznamování přes
internet?
Káťa: Samozřejmě že obavy jsou asi vždycky. Nikdy totiž do prvního setkání s jistotou
doopravdy nevíte, kdo se skrývá na druhé
straně. Říkala jsem si ale, že kdo neriskuje,
nic nezíská. Jelikož jsem začala se seznamováním přes seznamky ve svých 19 letech,
už jsem měla zkušenosti. Důležitá je velká
obezřetnost!
Martin: Určitě jsem měl obavy. Bál jsem se,
že někdo můj inzerát vystaví a využije ve
svůj prospěch nebo že si udělá jen legraci.
Vzpomenete si ještě, jak vypadal váš
inzerát?
Martin: Jo, mám ho uložený pro všechny
případy. Jsem obyčejný chlap, hodný, milý,
srandista. Hledám hodnou a milou ženu, která nevidí jen sebe, dokáže ocenit a zároveň
dát lásku. Nechci žádné ferrari ani žádné zlato a diamanty, ale chci jen hodnou, milou
a obyčejnou ženu.
Káťa: Naprosto přesně. Psala jsem na
všechny seznamky jedno a to samé. „Minulost je dávno pryč a nebyla nic moc, přítom-

nost je celkem fajn, ale budoucnost může
být lepší, když na ni budeme dva! První dojem je důležitý, ale prosím, nezatracuj předem... Život se 4 koly v zádech je trochu
„jiný“, ale ne natolik, aby nemohl být plnohodnotný. Buď otevřený novým zkušenostem, zážitkům a teprve potom odfajfkuj
a zařaď do pomyslného sloupečku: Odzkoušeno, ale není to pro mě.“
Co za komplikace jste museli řešit,
když jste se seznámili? Bariéry, společné
bydlení, reakce okolí?
Káťa: Asi bych tomu neřekla komplikace…
Byly to věci, se kterými se potýkají všechny
páry, když se seznamují a chtějí spolu být.
Ze začátku jsme si museli zvyknout, že už
nejsme sami. Takže pro mě, třeba klasický ženský problém – odhadnout porce jídla
pro chlapa. A pak bydlení, aby bylo aspoň
rámcově bezbariérové, ale komplikace bych
tomu neříkala.
Martin: Pro mě bylo zásadní naučit se praktické věci jako třeba vjíždění na chodník
s vozíkem, skládání vozíku nebo jak Kačku
vzít, abych jí neublížil. Do té doby, než jsme
se poznali, jsem neměl žádnou podobnou
zkušenost. Teď to už beru jako součást, a ne
jako problém.
(ata)

Jak se seznamují vozíčkáři
„Potřebuji ženskou,“ povzdechl si jednoho
dne Mirek.
„Už mi je sedmnáct, a pořád nic.“ Poté se
na chvíli zamyslel: „No jo, ale jak se vlastně
seznamují vozíčkáři?“ Chvíli přemýšlel, ale
když ho ani po deseti minutách nic nenapadlo, rozhodl se jít na rady ke zkušenějším.
Zajel do blízké restaurace, kam se každé
odpoledne dostavil Jarek na „společenskou
konverzaci“, jak říkával. Fakt byl ten, že seděl
v koutě, popíjel své „pivo na trávení“ a četl
noviny, které tu byly k dispozici.
„To si nemůžeš dát to pivo doma?“ nechápal Mirek.
„Tady vůbec nejde o pivo,“ vysvětloval
starší kolega-vozíčkář. „Tady jde o společnost.“
„Vždyť tu sedíš sám,“ opáčil Mirek.
„Ano, zatím. Ale jednoho dne…“
„Co?“ Skočil mu nedočkavě Mirek do řeči.
„Jednoho dne se to stane,“ zasnil se starší kamarád.
„Co? Co se stane?“ hořel netrpělivostí
Míra. „Mluv! Na co čekáš? Co má přijít?“
Odpověď ho ale šokovala.
„Čekám, až se to jednoho dne stane a já
najdu odvahu ji oslovit. Tu mladou, krásnou
servírku tady.“
Mirek byl maximálně zklamaný. Představoval si cokoliv jiného, ale seznámit se s dívkou
tak, že na ni bude hledět a čekat … to ne. Jeden kamarád mu neporadil, rozhodl se tedy
zeptat druhého.
Přes okno se zahleděl ven a uviděl Hon-

zu, dalšího kolegu-vozíčkáře, s nějakou dívkou na klíně.
„Hurá! To je ten pravý! Ten mi poradí
a možná i názorně předvede,“ těšil se.
„Ahoj Honzo! Jak to děláš?“ halekal z dálky na kamaráda, který už byl v tu chvíli zase
sám. Ten jen zvědavě zvedl obočí: „Co jak
dělám?“
„Že máš každou chvíli na klíně jinou ženskou.“
Starší vozíčkář se zasmál.
„Ne, počkej,“ zarazil ho Míra. „Fakt. Ptám
se vážně. Potřebuji ženskou a netuším, jak ji
sbalit, jak se seznámit.“
Když Honza viděl vážnou, ztrápenou kamarádovu tvář, zamyslel se.
„To máš jednoduchý. Není nic lehčího.“
Na chvíli se odmlčel, protáhl se na vozíku, až
to v něm zapraskalo: „Měl bych si jít narovnat
záda. Bolí.“
„Počkej! Záda vydrží. Musíš mi pomoct.“
A pro jistotu ho chytil za vozík: „Prosím!“
Honza si povzdechl: „Tak jo.“ Rozhlídl se
kolem: „Koukej – nejdřív si vyhlédneš slečnu, ženu, to je jedno, to záleží pouze na tobě.
Prostě objekt, který chceš. No a potom ji vezmeš na klín.“
Mirek na něho vyvalil oči: „Co? Jak? Jen
tak vezmu na klín?“ Nechápal.
„Nóóó…“ protáhl Honza. „Jen tak…“ zaváhal. „Nevím.“ Chytil se za bradu a zamyslel se.
Najednou se mu rozzářily oči: „Sleduj!
Názorně předvedu.“ Právě okolo nich prošla
hezká štíhlá blondýnka.

Honza rychle otočil svůj
vozík a vydal se za ní. Pak
zpomalil, zajel těsně za ni
a jemně, opatrně do ní vrazil. Dívce se podlomily nohy
a Honza ji pevně ucho- Věra Schmidová
pil do náruče, posadil si ji
na klín a provinile jí zašeptal do ucha: „Moc se
omlouvám. Ale abych se přiznal, nemrzí mě to
– to by se mi normálně nepovedlo, posadit si
takovou krásu na klín.“
Dívka vyskočila: „Ty úchyle! To už je
po třetí!“ Nadechla se a pokračovala: „Vozíčkář, nevozíčkář!“ A vrazila mu pěknou
facku.
Mirek, který to vše sledoval z dálky, se
chytil za tvář: „Ta sedla.“
Vzdychl si: „Takto se asi seznamovat nebudu. Je to sice rychlé, ale bolí to.“
A vydal se na cestu domů. Smutný, zklamaný, bezradný.
„Mohu vám nějak pomoct?“ Ozvalo se
za ním. Aniž by se podíval, kdože mu to pomoc nabízí, jen zavrtěl hlavou. Pak si to ale
rozmyslel a zabručel:
„Nebo jo – kde si tady můžu dát kafe?“
„Tak pojďte kousek se mnou.“
Mirek až teď zvedl hlavu, aby se podíval,
s kým to vlastně má jít, i když mu to v té chvíli bylo úplně jedno. V šoku ale zalapal po dechu. Hezká drobná tmavovláska.
„Nedáte si se mnou...“ zeptal se a vzápětí
rychle dodal „...kávu, čaj, víno… cokoliv. Zvu
vás,“ usmál se od ucha k uchu.

www.vozickar.cz
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Zdravý životní styl vozíčkáře (II. díl): Cvičení na doma
V prvním díle seriálu jsme si uvedli čtyři základní složky zdravého životního stylu, se
kterými vás v dalších dílech postupně seznámím. Začali jsme pohybovou aktivitou, která je nezbytná pro každého vozíčkáře, ať má
pohybové omezení částečné, nebo úplné.
Je prostě zapotřebí udržovat své klouby dostatečně pohyblivé a svaly pružné bez nežádoucího zkrácení.
Samozřejmě jsou ještě další struktury pohybového aparátu, které mohou funkční rozsahy pohybu (tj. rozsahy potřebné k vykonávání každodenních činností) v kloubech
omezit. Jde o kloubní pouzdra, vazy, šlachy,
fascie (vazivové tkáně obalující svaly), ale
nelze zapomínat ani na kůži a podkoží a jejich přirozenou pružnost a posunlivost.
Jelikož existuje víc variant jednotlivých cviků zaměřených na určitý kloub či protažení
svalu a všechny nejsou v nové brožuře CZEPA,
kterou si můžete pořídit zdarma, využiji tohoto seriálu a příležitostně v něm představím
i další možnosti s jinými „aktéry“. Pro asistenta vozíčkáře mohou být různé varianty cviků
i návodem, jak si vhodně zvolit svou pozici
a chránit tak svá záda proti přetížení a bolestem.

– Cvičíme 2x nebo 3x denně.
Při protahování je zapotřebí výdrž 5–7 vteřin,
nutno opakovat asi 5x.

Cvik č. 2: Protažení šíjových svalů za současné aktivace hlubokých svalů krční
páteře

Protahování a pasivní procvičování
vleže na zádech
Cvik č. 1: Protažení měkkých tkání hrudníku

Varianta cviku s asistentem

Varianta cviku s asistentem

Varianta cviku bez asistenta – výchozí poloha

Proč je důležité protahování a pasivní procvičování končetin a trupu
Účelem pasivního cvičení je:
– udržet nebo uvolnit kloubní pohyblivost,
– protáhnout stažené až zkrácené svaly,
– zabránit vzniku svalových a kloubních
kontraktur až deformit.
Ještě jednou zdůrazňuji, že pohyb člověka,
a stejně tak pohybová rehabilitace, zahrnuje
vždy strukturální složku (kosti, klouby, svaly,
šlachy atd.) a funkční složku (řízení pohybové funkce mozkem a míchou). Obě se navzájem ovlivňují, struktura má vliv na funkci
a opačně. Aby bylo pasivní cvičení správné
a účelné, musí se proto dodržovat správná
poloha těla a končetin, jinak bychom mohli
cvičenci ublížit nebo by si mohl při samostatném cvičení ublížit sám. Navíc bychom podporovali patologický pohybový vzor.
I v případě pasivního cvičení, které vykonává jiná osoba nebo i přístroj (MOTOmed,
motodlaha), je vždy zapotřebí aktivní zapojení cvičence formou představy pohybu, snahy
pohyb procítit a naprosto se uvolnit. Vozíčkář
by nikdy neměl být pasivním konzumentem
péče asistující osoby (cvičitele).

Zásady pasivního procvičování
a protahování
– Pohyb začínáme ze správné výchozí pozice.
– Pohyby provádíme pomalu.
– Pohyb respektuje potřebný funkční rozsah a tvrdou bariéru.
– Pohyb nesmí vyvolávat bolest ani zvýšené
spasmy.
– Končetinu je třeba pevně, ale měkce
držet.
– Pohyb opakujeme 7–10x.
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Varianta cviku bez asistenta
VÝCHOZÍ POLOHA: Vleže na zádech, hlava
mírně podložená, horní končetiny natažené,
dolní končetiny natažené, lze je podložit pod
koleny.
POZICE ASISTENTA: Stojí za hlavou, jednu
ruku má položenou na rameni a druhou ruku
na dolních žebrech opačné strany.
PROVEDENÍ POHYBU S ASISTENTEM: Asistent provádí tah rukama od sebe, jednou rukou přes dolní žebra směrem ke kyčli a druhou rukou tlačí rameno k podložce.
PROVEDENÍ POHYBU BEZ ASISTENTA:
Jedna horní končetina pevně položená dlaní
na prsním svalu druhé horní končetiny, která
provede pohyb nahoru a do strany. V krajní
poloze nutno chvíli vydržet.
ROZSAH POHYBU: Provádíme ho do takového rozsahu, aby došlo k protažení prsního svalu.
POZNÁMKA: Pokud necítíte v celém průběhu pohybu tah na přední straně ramene
nebo přímo na prsním svalu, je možné, že
nemáte prsní sval zkrácený. Ale také je možné, že druhou horní končetinu nedržíte pevně na hrudníku a zkrácený sval vám z protahování „utíká“.

Varianta cviku bez asistenta – provedení
pohybu
VÝCHOZÍ POLOHA: Vleže na zádech, hlava
mírně podložená, horní končetiny natažené,
dolní končetiny lze vypodložit pod koleny.
POZICE ASISTENTA: Asistent stojí za hlavou pacienta, ruce má položené dlaněmi
na ramenních kloubech, palec lehce leží
na hrudníku.
PROVEDENÍ POHYBU S ASISTENTEM: Asistent provádí plošný tlak na ramenní klouby
k podložce a současně od uší směrem k nohám, lopatky obtiskuje na podložku.
PROVEDENÍ POHYBU BEZ ASISTENTA:
Horní končetiny ohnout v zápěstí a po podložce vytahovat z ramen do dálky, současně
protahovat krk, bradu lehce zatlačit směrem
k podložce a hlavou tlačit do overballu (rehabilitačního míče).
POZNÁMKA: Cílem cviku je protažení šíjových svalů za současné aktivace hlubokých
svalů krční páteře.
Cvik č. 3: Uvolnění mezižeberních prostor
VÝCHOZÍ POLOHA: Vleže na zádech, hlava
podložená, horní končetiny natažené, dolní
končetiny lze vypodložit pod koleny.
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BÝT ZDRAVÍ A V KONDICI
POZICE ASISTENTA: Sedí z boku, jednou rukou přidržuje rameno protahované horní končetiny směrem k podložce a dolů od ucha.

podložená, horní končetiny nataženy, dolní
končetiny pokrčeny, mezi koleny může být
umístěn polštářek.

PROVEDENÍ POHYBU S ASISTENTEM: Asistent jednou rukou drží ramenní kloub a druhou rukou vede končetinu do maximálního
natažení v lokti přes okraj lehátka.

Uvolnění mezižeberních prostor – výchozí
poloha

Protažení bederní páteře – horní končetiny
jsou volně podél těla

Protažení horních končetin

Uvolnění mezižeberních prostor – konečná
poloha
POZICE ASISTENTA: Stojí za pacientem,
overball drží lehkým tlakem na prostoru mezi
žebry pacienta.
PROVEDENÍ POHYBU: Asistent neustále
lehce tlačí overballem na mezižeberní prostory a zároveň ho koulí od sebe a k sobě
od jednoho žebra k druhému.
POZNÁMKA: Cílem cviku je uvolnění mezižeberních prostor. Pacientovi může přinést úlevu, pokud se mu špatně dýchá například při
nastydnutí. Asistent by měl míčem neustále
vytvářet tlak na hrudník pacienta, ale nesmí
způsobovat bolest.
Cvik č. 4: Protažení horních končetin
VÝCHOZÍ POLOHA: Vleže na zádech, hlava
podložená, horní končetiny natažené, dolní
končetiny lze vypodložit pod koleny.

Protažení dolní hrudní a bederní páteře – horní končetiny jsou ve svícnu

Varianta cviku 4 – protažení ve vzpažení
POZNÁMKY: Chybou je nedostatečná fixace
ramene k podložce, tažení ramene nahoru
k uchu, lámání lokte přes okraj lehátka.
PROVEDENÍ POHYBU BEZ ASISTENTA: Pacient leží ve stejné poloze, sám aktivně drží
rameno přitisknuté k podložce a aktivně ohýbá zápěstí dozadu, prsty směřují dolů k zemi
a dlaň vzhůru.
Cvik č. 5: Protažení bederní a hrudní páteře do rotace
VÝCHOZÍ POLOHA: Vleže na zádech, hlava

POZICE ASISTENTA: Stojí vedle lehátka,
jednou rukou uchopí pokrčené dolní končetiny a druhou přidržuje protější rameno
u podložky.
PROVEDENÍ POHYBU: Asistent současně
přetáčí dolní končetiny k sobě a dolů za účelem protažení svalů trupu do rotace.
POZNÁMKY: Pro úsek bederní páteře ponechat paže podél těla, pro úsek hrudní páteře
jsou paže uložené ve svícnu a hlava se rotuje na opačnou stranu, než je vedený pohyb.
Zdeňka Faltýnková
e-mail: faltynkova@czepa.cz
telefon: 607 453 501

Brožura určená nejen pro tetraplegiky,
ale pro všechny vozíčkáře
Klinická zájmová skupina „Fyzioterapie míšní léze“ pracovala několik let na brožuře týkající se návodných cvičení na doma pro spinální pacienty. Zapojeni byli fyzioterapeuti ze
všech spinálních jednotek a rehabilitačních
ústavů v naší republice, kolegové z Centra
Paraple a sdružení Rehafit. Ke konci roku se
vyskytla možnost získat na vydání brožury finance a podařilo se nám dotáhnout dlouhodobý záměr do zdárného konce.
Brožuru s názvem „Cvičení na doma –
tetraplegie“ vydala Spinální jednotka v Motole ve spolupráci s Českou asociací paraplegiků (CZEPA). Publikace je určena

především pro tetraplegiky, ale mnoho cviků mohou využít i paraplegici a vozíčkáři s jinou diagnózou. Obsahuje například
obecný popis cvičební jednotky, protahovací cvičení, procvičování jednotlivých partií s asistencí i možnosti autoterapie a především posilování svalstva trupu a horních
končetin v různých polohách včetně využití
cvičebních pomůcek.
Měli jsme připravenou asi stovku cviků,
ale vzhledem k finanční náročnosti grafiky i tisku obsahuje 42stránková brožura 73
cviků, vždy s popisem a fotografiemi výchozí polohy a provedení pohybu a také s po-

známkou, na co dát
pozor (včetně kontraindikací cviku).
Děkuji všem, kdo
se na přípravě brožury podíleli. Byla
distribuována na všechny spinální jednotky
a do všech rehabilitačních zařízení, lze ji také
získat zdarma v kanceláři CZEPA, Ovčárská
471, Praha 10, Malešice, telefon 775 980 952.
Ke zhlédnutí je brožura na stránkách www.
czepa.cz, www.spinalcord.cz a www.unify.cz.
Zdeňka Faltýnková
Česká asociace paraplegiků

www.vozickar.cz
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Kateřina Antošová
reprezentantka v paracyklistice
a ambasadorka projektu B. Braun pro život

Močové katetry Actreen® doporučují

WWW.ACTREEN.CZ

ý
David Drahonínsk
Braun pro život
v lukostřelbě a patron projektu B.
paralympijský medailista

Actreen® Hi-Lite

NOVINKA

Nová generace potahovaných močových katetrů





Vhodný pro děti, ženy a muže
Ihned k použití díky potažení hydrofilním gelem
Snadné zavádění díky novému bezdotykovému systému
Nezalamuje se, je snadno složitelný

Více informací o produktech a močové katetrizaci najdete na: www.actreen.cz
Produkty zakoupíte v prodejnách řetězce Zelená hvězda: www.zelenahvezda.cz
B. Braun Medical s.r.o. | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4 | www.bbraun.cz
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Cenu časopisu Vozíčkář získal Jiří Mára z Přerova
Méně textů než dříve, víc popisnosti a méně
literárnosti. Tak se dá charakterizovat letošní
soutěž Internet a můj handicap, v níž jsem
působil jako porotce.
Dílko, kterému jsem udělil cenu našeho
časopisu, rozhodně nepatří k průměrným.
Jen mezi třicítkou soutěžních příspěvků vyčnívalo výrazněji, než by tomu bylo třeba
loni…

Autora, Jiřího Máru z Přerova, ze stránek
Vozíčkáře dobře znáte. Několikrát jsme informovali o jeho výpravách po světě, které
víc než deset let podniká se svým otcem,
matkou a sestrou. Navštívili třeba Austrálii,
Island, Spojené státy či Japonsko. Pořádají
také besedy po celé republice, které nejsou
jen o jejich zážitcích, ale také o vůli zdolávat
překážky. Vydali několik knížek a dokumen-

tárních filmů… Četné zajímavosti z minulosti
i žhavé současnosti Jiřího Máry a jeho rodiny lze najít na stránkách www.jirkamara.cz.
Předloni v říjnu musel činorodý vozíčkář
čelit závažným zdravotním komplikacím. Vypořádal se s nimi obdivuhodně, jak o tom
svědčí jeho text, za který získal cenu našeho časopisu.
Miloš Pelikán

všeho byla informace, že tam strávím půl roku
nebo víc. Pak mi možná přidělí přenosný plicní ventilátor, se kterým budu moci žít i doma.
Několik týdnů jsem propadal depresi, že
můj život už nikdy nebude jako dřív. Výpravy
za poznáním, které mi dodávaly optimismus
a sílu, budou dozajista minulostí… Kromě
zdravotnických úkonů bylo mou jedinou činností v nemocnici sledování televize. Naštěstí byli lékaři vstřícní a dovolili rodičům, sestře, babičkám a dědovi, aby za mnou denně
docházeli.
„Tam bych se chtěl jednou podívat,“ prohlásil jsem před svým otcem a pomrkával
na obrazovku u stropu, kde právě běžely záběry nádherné alpské přírody. „Proč ne, ale
výpravu připravíš sám,“ odpověděl táta, jako
by šlo o naprostou samozřejmost. Právě takto naše expedice dřív probíhaly. Vysnil jsem si
cíl cesty, připravil přesný program a jeli jsme.
Jenže dnes už to přece nezvládnu. Musím
pořád ležet, nedokážu ovládat počítač a internet tady stejně nemají. Navíc, copak já můžu
někam cestovat? Nejsem schopen ani sedět
na vozíku, kvůli trubce v krku téměř nemůžu
mluvit a musím být pořád zapojený v zásuvce.
„Prý chceš pracovat na počítači,“ rozrazil dveře nemocničního pokoje strejda Filip,
velký machr přes výpočetní techniku. Posta-

vil přede mě notebook a strčil do něj jakousi součástku kvůli příjmu internetu. Na prst
mi navlékl kroužek, který fungoval jako myš,
a já byl schopen ho palcem ovládat. Svět se
mi za pár minut úplně změnil a já byl zpátky
ve svém živlu! Díky internetu jsem byl propojený s celým světem.
Den co den jsem prozkoumával zemi našich jižních sousedů, hledal historické památky, solná jezera, silnice i lanovky vedoucí na vrcholky Alp. „Mami, budeš mít radost,
našel jsem i čokoládovnu.“ Všechno opět šlo
tím správným směrem. Z nemocnice mě pustili už za dva měsíce, naši mi koupili náhradní
zdroj energie k mému plicnímu ventilátoru, naučil jsem se i s kanylou v krku mluvit a při prvním pěkném počasí jsme vyrazili na expedici
po Rakousku. Deset dní jsme projížděli všechna místa, jak jsem si je v nemocnici naplánoval.
Už zase žiju spokojeně, našli jsme si způsob, jak všechno zvládnout, a naše plány
jsou čím dál odvážnější. Dost možná jsme
i pozitivním příkladem pro další lidi ve stejné
situaci. Zrovna nedávno se nám ozval ochrnutý kluk připojený na ventilátor jako já. Prý
chce taky cestovat a nebýt jen zavřený doma.
Budu mu držet pěsti, stejně jako je celá řada
lidí držela mně.
Jiří Mára

Každý cíl je dosažitelný
Aby mohl můj příběh skončit šťastně, musí bohužel začít smutně. Nemám na mysli svalovou
dystrofii, vždyť s touto nemocí žiju už 23 let
a tak nějak jsem si zvykl. Nepohnu sice skoro žádným svalem na svém těle a k jakékoliv
lidské činnosti někoho potřebuji, mám však
kolem sebe moc hodné lidi, kteří mi se vším
rádi pomohou. A tak jsme se nakonec mému
těžkému hendikepu dokázali vzepřít a věnovat se společnému koníčku, kterým je cestování. Podnikli jsme celou řadu parádních
výletů a mně se splnil nejeden životní sen.
Těžký den, který jsem trošku naznačil, nastal 23. října 2013. Tehdy jsem měl velmi těžkou noc, křičel jsem ze spaní, topil se a dusil, pronásledovaly mě příšery a nestvůry. Nic
podobného jsem nikdy nezažil. Úleva nepřišla ani ráno, mluvil jsem z cesty, ztrácel vědomí. Jediným řešením byl převoz do nemocnice. Verdikt lékařů byl jednoznačný: moje
slabé dýchací svaly nezvládají svou funkci,
mám nedostatek kyslíku a tím pádem mi špatně funguje mozek. A tak mi udělali tracheostomii, tedy laicky řečeno vyřízli díru do krku
a propojili plíce s dýchacím přístrojem, který
už navždy převzal jejich funkci.
Následující období bych ze svého života
nejraději vymazal, mým domovem se nadlouho stala jednotka intenzivní péče. Nejhorší ze

Potřebujete novou protézu? Natiskněte si ji
Můžu si to u vás vytisknout? Samozřejmě, v jaké barvě? Třeba v červené.
I takto může vypadat nákup kompenzační pomůcky. Na konferenci INSPO představila firma 3Dees technologii 3D tisku jako zlomový
postup pro výrobu zdravotnických pomůcek.
Taková tiskárna neumí jen nanášet jednu vrstvu tam, kde počítač určí písmeno, ale dokáže vrstvy kupit na sebe. Tím vzniká předmět v prostoru. Po zatuhnutí hmoty je možné
tedy získat věc jakéhokoliv tvaru. „Vidíme velký přínos 3D tisku pro lidi s různými hendikepy. Nabízí jedinečnou možnost přizpůsobení
produktu na míru klientovi,“ popsala Martina
Kollerová z 3Dees.
Na konferenci předvedli tuto myšlenku
v praxi. Na 3D tiskárně vytiskli protézu známému hokejistovi Romanu Bernatovi, který
po nehodě zůstal bez nohy. Dále hovoří Martina Kollerová: „Prvním důležitým krokem bylo
skenování protézy a zdravé nohy. Podklady
z 3D skenování se upravily pro modelování
ve speciálním 3D programu. Při dalším kroku

měl klíčovou roli designer Tomáš Vacek. Navrhl a vymodeloval protézu s novým krytem.
Po dokončení návrhu byl 3D model upraven. Optimalizovaly se technické parametry,
jako jsou pevnost a pružnost a také spotřeba materiálu, která má vliv na cenu tisku. Pak
už proběhl zkušební tisk a testování uchycení
krytu na protézu trvalo 37 hodin. Zdá se to být
hodně, ale zkuste za den a půl zhotovit kryt
protézy na míru jinak. Po úpravách jsme dospěli k finálnímu tisku z mimořádně odolného
termoplastu. Stehenní část krytu je konstrukčně náročnější a bylo potřeba ještě propracovat detaily pro docílení komfortu.“ Využití 3D
tisku je už nyní obrovské. Tato technologie se
nyní pomalu, ale jistě stává nedílnou součástí medicíny, automobilového nebo leteckého
průmyslu. Když uvážíme možná využití v rehabilitačních a kompenzačních pomůckách…
součásti vozíků, opěradla, tvarované krunýře,
ortézy. Je to výzva, co myslíte?
(ata)

www.vozickar.cz

Kontakt:
SIVAK medical technology s.r.o.
Jana Masaryka 1713,
500 12 – Hradec Králové
Tel.: +420 495 220 684,
Fax: +420 495 221 327
E-mail: sivak@sivak.cz

Proč KITE?
• bezkonkurenční DST technologie
= horizontální a vertikální odpružení
• bezpečnější a komfortnější jízda
• anatomicky tvarované komfortní sedadlo
• velká škála příslušenství a doplňků

Proč PUMA?
• navržen pro velmi náročné uživatele
• funkčnost, komfort a dokonalý design
• FTSS systém = pomoc při zachování
směru jízdy
• velká škála příslušenství a doplňků
• ocenění za design výrobku 2013
• ocenění reddot za design výrobku 2012
• ocenění za výrobní design 2011

Proč LEO?

Proč COLIBRI?
•
•
•
•

novinka mezi „mikro“ skútry
výběr z mnoha barev
rychlost 6 km/h
jednoduše rozložitelný pro převoz
bez použití nářadí – systém LiteLock
• ocenění reddot za design výrobku 2014
• antikorozní úprava

• nejlepší poměr = cena / výkon
• dojezd až 38 km
na jedno nabití!
• rychlost 8 km/h
• jednoduše
rozložitelný
pro převoz
bez použití
nářadí
• LED osvětlení
šetří baterii
• antikorozní
úprava

VOZÍČKÁŘ NA CESTÁCH
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Pojďme ven (tipy na místa, kde jsou překážky tabu)
Hrad Svojanov chce zahájit nový trend ve vstřícnosti k návštěvníkům s postižením
Na konci února zahájily novou sezónu mnohé památkové objekty. V Pardubickém kraji
si zaslouží zvláštní pozornost hrad Svojanov,
který se nachází na Svitavsku. „Když se vše
podaří, tak budeme jediným hradem v republice, který poskytuje komplexní služby
pro všechny skupiny hendikepovaných obyvatel. Vlastně bychom byli zcela bez bariér,“
informoval kastelán Miloš Dempír.
Majitelem hradu je od roku 1910 město Polička. Jeho zastupitelé na konci února
schválili financování rozsáhlých úprav, které
památku kromě vozíčkářům zpřístupní i neslyšícím a nevidomým lidem. Nyní doufají,
že získají dotaci od ministerstva pro místní
rozvoj.
Pokud se tak stane, bude vybudován
systém akustických sloupů, které budou
při jejich míjení přenášet zvukové informace
do sluchátek. Na každém tomto místě bude
také instalován model té části hradu, v níž
se návštěvník právě nachází. Nevidomí si ho
ohmatají a vytvoří si tak konkrétní představu,
jak vypadá. Osahat si budou moci i některé
exponáty v interiérech. Vznikne i velký hmatový model hradu.
Pro neslyšící osoby bude u všech tří prohlídkových okruhů k zapůjčení tablet s výkladem ve znakové řeči. Pokud jde o lidi
s tělesným postižením, ti mohou od loňska

využít schodolez; průběžně jsou odstraňovány drobné stavební překážky.
Vzorem a inspirací pro vylepšení služeb návštěvníkům se stal hrad Stará Ľubovňa na Slovensku. Některé prvky systému však budou
upraveny s ohledem na svojanovské podmínky.
Zkušební provoz novinek pro lidi s postižením má začít v létě. Královský hrad, který

jako jediný v Česku propojuje gotickou architekturu s empírem, loni přilákal 52 tisíc
návštěvníků. V květnu je Svojanov otevřen
denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin, od
června také v pondělí. Další informace i bohatou fotogalerii lze najít na stránkách www.
svojanov.cz.
(mp)

Myčka kol pro turisty na vozíku? Na Podhůře u Chrudimi to bude realita
Nedaleko Chrudimi se staly velmi vyhledávanou lokalitou příměstské lesy na Podhůře. Oblíbeným cílem rodinných a školních
výletů je zejména rozhledna Bára, která byla
otevřena v červnu 2008. Loni ji v sezóně
od května do října navštívilo víc než 28 tisíc
lidí a školních programů se zúčastnilo 960
dětí. Rekordní zájem však přináší problémy:
kapacita nedalekého parkoviště, jednodu-

chého obslužného domku i hygienické zázemí už nedostačují. Citelně chybí zdroj pitné
vody a palčivě se projevuje nedostatečné zázemí pro případ nepříznivého počasí.
Proto vznikne na Podhůře návštěvnické
a vzdělávací centrum. Jeho součástí bude
parkoviště pro 35 automobilů a dva autobusy, nové elektrické přípojky a hlavně zdroj
pitné vody.
Samotná Bára je
bariérová, ostatně
jako téměř všechny rozhledny v naší
zemi, avšak lesní
areál je k vozíčkářům vstřícný. Hned
několik cest má
mlatový povrch,
který je oproti běžným lesním stezkám dobře sjízdný.
Zároveň má Podhůra příznivý terénní profil s nevelkým
převýšením. Připravované centrum proto poskytne lepší podmínky
i tělesně postiženým návštěvní-

kům. Budou jim vyhrazena parkovací
místa, vybudovány bezbariérové toalety
a zřízena bude dokonce myčka kol, která
jim umožní umýt zašpiněný vozík.
Už letos budou vyznačeny vhodné vycházkové okruhy tak, aby vozíčkářům zprostředkovaly příjemný pohyb po lese a snadný návrat do výchozího místa. Na záslužném
projektu se podílejí čtyři partneři: město
Chrudim, které je investorem, Městské lesy
Chrudim, budoucí provozovatel centra, dále
Národní geopark Železné hory a Chráněná
krajinná oblast Železné hory, na jejichž úpatí
Podhůra leží.
Na celodřevěnou rozhlednu, z níž je při
dobrém počasí vidět Ještěd, Sněžka i Praděd, se sice vozíčkář nedostane, přesto ho
čekají i jiné atrakce než jen uklidňující příroda a čerstvý vzduch. Lesní cesty jsou už
vybaveny tabulemi s mnoha zajímavými informacemi, vedou kolem dětského hřiště,
venkovní tělocvičny, lanového parku či geologických pozoruhodností… Optimální tedy
je rodinný výlet s dětmi.
Komu vyhládne, může se autem vydat
do nedaleké Rabštejnské Lhoty. V blízkosti
lesa tam najde útulný bezbariérový hostinec
Na Hájence – s vlídnou obsluhou, skvělou
kuchyní, dětským koutkem a velkým parkovištěm.
(mp)
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Pavel Hejhal – I malíř ústy má svůj rukopis
Tento rozhovor vznikl téměř náhodou. Před Vánocemi jsme dostali v obálce kalendářík a obrázky z UMÚNu (Nakladatelství malířů
s tělesným postižením, malujících ústy a nohama). Některé se nám hodně líbily, a tak jsme začali pátrat, co že to ten UMÚN je. Narazili jsme na jméno Pavla Hejhala. Protože nás jeho kresby hodně zaujaly, požádali jsme jej o rozhovor.
Narodil se v Písku roku 1983. Studoval
Střední průmyslovou školu ve Volyni, obor
nábytkářství. Bohužel, život se mu změnil
15. 12. 2002, kdy měl autonehodu, při které si poranil krční páteř a s ní i míchu. Od té
doby je pentaplegik, takže musí být napojen
na plicní ventilátor, má ochrnutou i bránici.
O rok později začal malovat ústy.
Před 11 lety jste začal s malováním.
Měl jste k výtvarnému umění nějaký vztah
před nehodou?
Před nehodou jsem se malování nijak zvlášť
nevěnoval. Když na to teď vzpomínám, tak
jsem asi takové dobré základy získal na ZŠ
při hodinách výtvarné výchovy. Řekl bych,
že nás paní učitelka vedla dobře. Potom
na průmyslové škole to bylo hlavně o rýsování a technickém kreslení. Teprve až
po úraze, když jsem začal zkoušet kreslit
ústy, tak jsem se propracoval i k motivům
uměleckým.
Co vás na malování zaujalo? Co pro
vás znamená?
Když mi rehabilitační sestřička prvně řekla, že jsou lidé, kteří malují ústy, a zeptala
se, jestli bych to nechtěl také zkusit, pomyslel jsem si, že se zbláznila. Malovat ústy,
to se přeci nemůžu nikdy naučit. Nakonec
jsem ale podlehl jejímu naléhání a začal to
zkoušet.
Začátky byly samozřejmě těžké. Jak
uchopit tužku, jak ji vést, aby kreslila to,
co chci. Na všechno jsem musel přijít. Celkem záhy mne to ale chytlo a já byl zvědavý, kam se můžu propracovat. Co se naučím
a co zvládnu nakreslit. Na začátku tedy byla
zvědavost, ale také to bylo příjemné krácení dlouhé chvíle v nemocnici. Nyní už je to
i o vyjadřování pocitů, nálad, něčeho podle
mých nápadů. Uspokojení z toho, že něco
dokážu vytvořit a jiným lidem se to líbí.
Každý malíř má svůj „rukopis“, podle
kterého se pozná. Dá se něco podobného
vypozorovat i u umělců, kteří malují ústy
delší dobu?
Ano, myslím, že když si malíř osvojí techniku, jakou tvoří, je potom možné vypozorovat
i malířův rukopis. Jsou rozpoznatelné typické znaky, charakter celého provedení. Taková zajímavost – když se nyní podepisuji, tak
ve stylu psaného písma poznávám svůj rukopis, jaký jsem měl před úrazem psaný rukou.
Je to pořád ten samý mozek, který psaní řídí.
Stejně tak je to i s dominantní stranou. Já
držím dřevěnou tyčinku, nástavec s tužkou
stisknutý mezi stoličkami. A tak, jako jsem
psal pravou rukou, tak i nyní držím nástavce
vždy na pravé straně. Zkoušel jsem i levou
stranu, ale je to to samé, jako kdyby chtěl
pravák najednou psát levou rukou.
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Mohl byste popsat, jak vlastně ústy
malujete a jak dlouho zhruba trvá vyhotovit jeden obrázek?
To je různé. Když kreslím podle fotky třeba
kostel, začnu si podle předlohy zkoušet tvary – abych správně zachytil proporce a vyzkoušel si umístění na čtvrtce. To je trochu
těžší, protože člověk nemá odstup a zblízka
se to hůře trefí.
Když mám trochu zvládnuté proporce, tak
potom začnu načisto. Lehce si naznačím obrysy a hlavní části a začnu vybarvovat plochy
a dělat detaily. Tak to bylo například u obrázku kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích.

Když jste pak v malování zběhlejší
a ústa se stanou vaším nástrojem, je to
snadné přenést emoce a vize do kresby?
Nebo je někdy problém, že duše a mozek
by chtěly, ale tělo neumí?
Myslím, že když už si člověk osvojí držení nástavce na tužku, pastelku, štětec (kdo
čím tvoří), tak už to takový rozdíl není, jestli
kreslí rukou či ústy. Nějaké rozdíly samozřejmě zůstávají. Ruku položíte na stůl a tužku
uchopíte blízko konce, takže ji vedete s větší jistotou. To při kreslení ústy nemohu. Ale
nyní už také nepřemýšlím, jak mám nástavec
v ústech držet, to už je automatické. Stejně
jako jiní nepřemýšlejí, jak uchopit a držet tužku v ruce, když chtějí psát či kreslit. Omezené limity kvůli nefunkčnímu tělu jsou spíš
ve velikosti zvládnutelného formátu. Nemohu si stoupnout k velikému stojanu nebo si
na stolek před sebou dát velikou čtvrtku.
U mě je kreslení ale zajímavě provázané.
Když kreslím, je to svým způsobem i rehabilitace a v kombinaci s jiným cvičením se
mi pomalu zlepšuje hybnost, hlavně stabilita
trupu. A když se mohu lépe a více hýbat, tak
zase dokážu lépe zvládnout o kousek větší
plochu, o to více zapojuji funkční svaly a tak
pořád dokola.
Malujete hlavně květiny. Proč právě
tyto motivy? Nelákaly vás třeba portréty?
Je pravda, že přírodu mám hodně rád. U květin jsem našel také výhodu. Když mi ujela
pastelka vedle, tak jsem ten list či květ udělal
prostě o kousek větší. No ale zkuste u portrétu udělat třeba jedno oko větší, protože vám
to ujelo. Ale vážně, portrét by mne asi také lákal, ale zatím si na něj moc netroufám.

Délka zhotovení je závislá na technice
a složitosti motivu. Jiné je to pastelkou, jiné
třeba perokresbou. Tento obrázek kostela mi
trval odhadem tak 15 hodin.
Když kreslím podle nějaké vlastní fantazie, obvykle námět dlouho nosím v hlavě a ve své mysli se
ho snažím vyšperkovat. To je případ obrázku Zimní zastavení. Někde v paměti
se vynořil námět božích muk uprostřed
polí se dvěma lípami, jak to tak v krajině
bývá. Ve fantazii jsem
si pak představoval,
jak bych chtěl, aby to
vypadalo na papíře.
Poté jsem se do toho
pustil a snažil se přiblížit své představě.
A tento obrázek mi
mohl trvat odhadem
tak 7 hodin.

Malujete spontánně, nebo to je součást
vašeho každodenního života?
Jak kdy. Malování není mou pravidelnou
činností. Někdy maluji/kreslím každý den
a jindy mám zase tvůrčí pauzu. Záleží také
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na těle, jak dovolí. Když to jeden den přeženu, druhý den mne bolí krk tak, že kreslit nemohu, i kdybych sebevíc chtěl.
Od UMÚN máte stipendium. Jaká jsou
kritéria a podmínky pro jeho udělení? Jak
jej využíváte?
Poté co jsem začal kreslit ústy a obrázky začaly vypadat trochu k světu, tak má sestra
oslovila Nakladatelství UMÚN. Nejprve jsem
zaslal své obrázky k posouzení do UMÚNu
tady v Čechách. A když jsem se jim jako
uchazeč líbil, tak mé obrázky spolu s žádostí o přijetí odeslali do Lichtenštejnska. Tam
sídlí celosvětové vedení organizace. Po posouzení mých prací jsem se stal stipendis-

tou UMÚNu. Já jim poskytuji výhradní reprodukční práva na mé
obrázky a oni mi zato poskytují
stipendium. To je určené na malířské pomůcky, učitele, případně
asistenta. Obrázky odevzdávám
každý rok a jednou za tři roky každého umělce hodnotí v Lichtenštejnsku komise, která je složena z malířů také s postižením. Ti
jsou ale na naprosto jiné úrovni. Vyhodnotí, jestli člověk tvoří
a zda-li se někam posouvá, jestli se zlepšuje. A na základě toho
se mnou prodlouží smlouvu o stipendiu na další tři roky.
Vystavujete svoje obrázky sám nebo jako
součást větších výstav? Jste ve styku s jinými umělci a vyměňujete si názory, zkušenosti či ukázky své práce?
Měl jsem několik samostatných výstav, ale
vystavuji hlavně s Nakladatelstvím UMÚN.
Organizují výstavy po Čechách a na většinu vernisáží se my malíři i sjíždíme. Třeba ne
všichni, ale několik z nás téměř vždy. Záleží na vzdálenostech, možnostech a také momentálním zdravotním stavu. Myslím, že se
vzájemně i inspirujeme.
V minulosti jste vyhrál literární soutěž „Internet a můj handicap“. Uvažujete
o tom, že byste třeba napsal knihu a doplnil ji svými kresbami a tak se třeba i živil?
Ano, podařilo se mi zvítězit v jednom roční-

ku této soutěže. Nevím, jestli jsem tak oslnil kvalitou literární, ale spíš si myslím, že mi
body přidal obsah. Popsal jsem, jak mi internet otevřel spojení se světem z nemocničního pokoje. A dál jsem psal o tom, že jsem
díky internetu mohl dostudovat Střední průmyslovou školu ve Volyni. Nevím, jestli mám
kvality na to, abych napsal knížku. Pravda ale je, že je to celkem lákavá představa.
Třeba nějaká pohádka pro děti a k tomu mé
kresby.
K pohádce jsem již obrázky kreslil. Nakladatelství UMÚN vydalo CD se třemi pohádkami, které namluvil pan Nárožný. A tři malíři k pohádkám vytvořili ilustrace, ze kterých
jsou omalovánky. Já jsem ilustroval pohádku
O kohoutkovi a slepičce.
Vítek Formánek a Eva Csölleová

Naši malíři mají úspěch i ve světě
Nakladatelství UMÚN, s. r. o., působí v České republice od roku 1993 jako součást Celosvětového sdružení malířů malujících ústy
a nohama. Hlavním posláním Nakladatelství
je umožnit lidem s vážným tělesným postižením, aby se stali právoplatnými členy společnosti, aby mohli žít a pracovat dle svých
možností jako ostatní. Sdružení vytvořilo obdobná nakladatelství ve více než 30 zemích
světa. O novinkách v této organizaci hovoří
jednatelka Jana Fialová.
Připravuje UMÚN v současné době nějakou výstavu děl svých umělců?
Pořádáme výstavy pravidelně a snažíme se
co nejčastěji. Od roku 1995 malíři vystavovali
už na 56 místech ČR. Cílem je seznámit veřejnost s tím, že i člověk s postižením dokáže
obohatit lidi kolem sebe. Výstavy jsou zároveň i příležitostí, při kterých se malíři setkávají; žijí totiž v různých místech naší republiky.
V letošním roce malíři vystavovali již v lednu v obchodním domě Šantovka v Olomouci ve spolupráci s International Art Gallery,
s kterou budeme spolupracovat i v dubnu,
kdy se bude výstava konat v Plzni.
V dubnu bude probíhat i výstava v Milevsku v místním klášteře. Další výstavy se
uskuteční v červnu v Teplicích, na podzim
v Městském muzeu v Čelákovicích a před

koncem roku v Praze v Tiché kavárně. Pozvánky na vernisáže naleznete na webu
www.umun.cz – výstavy.
Malíř Pavel Hejhal by rád ilustroval knihu pohádek. Co když vás osloví postižený malíř s takovýmto nápadem? Snažíte
se mu pomoci sami ve vlastním nakladatelství nebo třeba kontaktujete jiné nakladatelství, které má text a hledá vhodné
obrázky?
Zatím jsme vydali dvě pohádkové knížky.
Obě jsou od australského malíře pana Bruce Peardona, který maluje ústy. V loňském
roce jsme vydali malíři Jakubu Hříbkovi knihu houbových receptů, které sám vyhledal
a které doplnil ilustracemi. Kuchařku výstižně
nazval Hříbky podle Jakuba Hříbka. Bude-li
mít některý z českých malířů námět na knížku či svůj životopis, Nakladatelství UMÚN
knihu vydá. Malíř nemusí kontaktovat jiné
nakladatelství.
Máte nějaký ediční plán, podle kterého připravujete knihy, omalovánky, kalendáře? V jakém nákladu tak tyto věci tisknete?
Obrázky našich malířů jsou velmi různorodé a stále dokonalejší. Autoři mění náměty
své tvorby, takže nebývá problém dostat ná-

pad a každý rok nabídnout našim odběratelům pohlednic a kalendářů něco nového.
Stává se, že nám lidé zašlou text básniček,
který některý z malířů doplní ilustrací; a i tak
vznikají omalovánky. Knížky, puzzle, omalovánky a ostatní drobné dárky tiskneme většinou v nákladu 2–5 tisíc kusů.
Stává se, že vás osloví zákazník sám
se zakázkou, kde chce mít kresby vašich
klientů? Jak s ním pracujete?
Malíři jsou stipendisty Celosvětového sdružení malířů malujících ústy a nohama, kterému postupují své autorsko-reprodukční
právo. Pod vedením sdružení jsou nakladatelství malířů malujících ústy a nohama ve 40 zemích světa. Tato nakladatelství
využívají výhradní reprodukční právo sdružení. Pokud se na nás obrátí zákazník
a chce použít nějaký motiv, snažíme se
vyjít vstříc a jeho zakázku sami navrhnout
a zpracovat. Vedle jejich tvorby vydáváme
i tvorbu zahraničních autorů. Stejně tak nakladatelství v jiných zemích mají možnost
vydat české autory. Obrázky Čechů se dostávají do vydavatelského programu jiných
evropských zemí. Velkou radost jsme měli,
když obrázek pana Petra Šrámka oslovil vydavatele až v Japonsku.
Vítek Formánek a Eva Csölleová
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Francie: hendikep otevřeně i s humorem
Komiksy obsahují často první věty, které si dítě přelouská samo. I já jsem se naučila číst díky Čtyřlístku. Co to ten Myšpulín
na obrázku říká? Zvědavost dítěti nedá, vyptá se na všechna písmenka a je to. Zrodil
se čtenář.
Oblíbenost kreslených příběhů nemá konce. O to více potěšující je úspěch francouzské série s názvem Edův komiks, ve které
vystupují hendikepovaní hrdinové – parta
dětí, které prožívají podobná dobrodružství
jako jejich zdraví vrstevníci. V jejich příbězích
nechybí radost, vtip a humor a především
pohled na hendikep z té lepší stránky.

George Grard, autor Edova komiksu, se
inspiroval přímo u postižených dětí. O vzniku myšlenky tento spisovatel, editor a hlavně učitel říká: „V roce 2005 jsem měl ve třídě chlapce, který byl na vozíku. Bohužel byl
v naší škole pouze krátce, jelikož prostory
nebyly řešeny bezbariérově. Vynášel jsem
ho do patra na zádech a spolužáci zase vynášeli jeho vozík. Jednou mi tento žák řekl,
že o hendikepovaných se hodně mluví, ale
nikde je není vidět. Tahle věta mě natolik poznamenala, že jsem ještě téhož večera napsal Edův komiks.“
George Grard však nechtěl zůstat pouze u tělesného postižení, a tak hlavnímu hrdinovi dělají společnost ještě další kamarádi: černošský kamarád Sam trpící obezitou,
Gad, který má poruchu růstového hormonu,
slabozraký kamarád Chang, autista Tommy
a blonďatá kamarádka Katty.
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Aktuální téma – práce
V pořadí čtvrté pokračovaní komiksu s názvem ‚Do práce!‘ konfrontuje všechny hendikepované kamarády se světem práce. Aby
vše bylo věrohodné, snaží se autor vcítit
do každého s hrdinů: „Funguji jako houba.
Když někde jsem, dívám se, zda je ono místo dobře přístupné. Pokud někde vidím postiženého člověka, všímám si, jak se na něj
dívají ostatní lidé. Takže nejprve všechno tohle vstřebávám a potom to ze sebe vyždímám. Až na to, že z pera mi neteče voda,
ale inkoust.“
Prvotní myšlenkou komiksu nebylo obracet se výhradně na postižené čtenáře. „Chtěl
jsem, aby se svět hendikepovaných dostal
do komiksu. A postupem času jsem si uvědomil, že když jsem předčítal postiženým
dětem, tak mi říkaly: ‚Tihle hrdinové se nám
podobají.‘ Mým cílem se tedy stalo to, aby
si zdravé děti při čtení komiksu řekly: ‚Takové kamarády bych taky chtěl/a mít‘, a dospělí čtenáři: ‚Moje dítě by mohlo být taky
takové.‘ “
Do dnešního dne se prodalo od každé
řady 100 000 výtisků. V roce 2007 si Grard
odnesl ocenění za nejlepší dětskou knihu
roku. Součástí tohoto projektu je i karetní
hra. Prostřednictvím herních zápasů se společně s obrázkovými hrdiny děti učí některá fakta pojící se s životem postižených kamarádů.
Edovým komiksem ale zásluhy Gerarda
Grarda nekončí. Tento publicista se tak nadchnul pro svět hendikepovaných, že založil
tříměsíčník L’Handispensable. V tomto časopise se jako jeho šéfredaktor snaží o hendikepu referovat s humorem, nadhledem,
píše bez sentimentu, hledá společně s kolegy na životě s postižením ty dobré stránky.

Další „Nedotknutelní“?
Ve Francii se hendikep stává běžnou součástí veřejného života. Důkazem je i film, který se nedávno objevil na plátnech francouzských kin.
Aldo je mladý sanitář, bláznivě zamilovaný do své snoubenky Lucie. Ta teprve studuje a Aldo zajišťuje finančně chod domácnosti. Když ztratí práci, přemýšlí, jak by mohl
dál platit náročná studia své přítelkyně. Jeho
dva nevidomí kamarádi jej přesvědčí, ať se
stane gigolem. A ať se zaměří na specifickou klientelu, na hendikepované. Zkušenosti, které při této práci se svými nevidomými,
němými a tělesně postiženými klienty získá,
jej kompletně změní…

Po veleúspěšné černé komedii Nedotknutelní přichází francouzští tvůrci s dalším aktuálním tématem a zvou diváky ještě hlouběji do útrob života s hendikepem. Režisér
snímku Indésirables (Nežádoucí) Philippe
Barassat jde až na dřeň a zabývá se sexualitou lidí s různými typy zdravotního postižení, sexuální asistencí a vztahem mezi gigolem a klientkami.
Barassat se při tvorbě inspiroval výrokem
Francoise Sagana: „O vážných věcech by se
mělo mluvit s nadhledem“, a v březnu tohoto
roku uvedl na francouzská plátna komediální sociální drama, ve kterém hrají přímo hendikepovaní lidé. Postižení podle něj s sebou
nese jistý rytmus, způsob chůze, má svou
melodii a imitace v podání zdravých herců
by nikdy takovou poezii do filmu nepřinesla.
Ve Francii již vznikl na toto téma krátký film
s názvem Asistentka. Je v něm vylíčen jeden
den života fyzioterapeutky, která se začala věnovat i sexuální asistenci. O této profesi se
ve Francii hovoří stále častěji. Právě 15. března, kdy se konala premiéra filmu Indésirables,
skončilo v této zemi čtyřdenní setkání odborníků. Ti se pokouší o legalizaci a etablování
sexuální asistence, která je zatím ve francouzském kontextu vnímána jako prostituce.
Tento černobílý snímek byl zatím uveden
jen ve Francii, na distribuci do dalších evropských zemích se čeká. Ovšem vzhledem
k aktuálnímu vývoji sexuální asistence u nás
i v dalších zemích je možné, že se tento film
do povědomí české veřejnosti dostane brzy.
Rozhodně by to nebylo nežádoucí.
(ata)
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antidekubitní podložky a matrace
zamezují vzniku proleženin a napomáhají při jejich léčbě.

podložky do vozíků
hrazeny VZP
– 0000277
sk. 13

Rozloení tlaku u osoby
sedící na molitanu

a na antidekubitní
podloce ROHO

Dováí: CZ. TECH Èelákovice, a.s.
Stankovského 1200/46, 250 88 Èelákovice
tel.: 326 993 844, fax: 326 993 845
e−mail: roho@cztech.cz, www.roho.cz
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Z vrhačských kruhů do Síně slávy
Minulý měsíc byl jeden z nejúspěšnějších hendikepovaných sportovců Martin Němec vyzván, aby na slavnostním
galavečeru u příležitosti vyhlášení nejlepších hendikepovaných sportovců za rok 2014 zaslouženě vstoupil do Síně
slávy. Novopečený čtyřicátník sice skončil s atletickou reprezentací po paralympiádě v Londýně, ale sport rozhodně pověsit na hřebíček ještě nehodlá.
Co má ve své sportovní kariéře za sebou, co
momentálně prožívá a plánuje, jsem se Martina zeptala v následujícím rozhovoru.
Před úrazem a vozíkem jsi běhal stovku překážky a věnoval se požárnímu sportu. Byl to ten hlavní důvod, proč ses hned
po rehabilitaci v Kladrubech vrhnul právě
na atletiku?
O atletice a sportu postižených jsem před
úrazem moc nevěděl. První seznámení přišlo
na spinální jednotce brněnské úrazové nemocnice, kde se mi dostal do rukou časopis
Vozíčkář a potkal jsem se s barcelonským vítězem Vojtou Vašíčkem. V Kladrubech nás
navštívil paralympijský vítěz v hodu oštěpem z Atlanty Štefan Danko a začal verbovat
lidi čerstvě po úrazu na soustředění nováčků v atletice do Nového Města nad Metují.
Za pár týdnů jsem tam odjel, vyzkoušel si vrhačské disciplíny a atletika mě chytla.
Jeden z tvých prvních závodů v roce
1998 Štefan komentoval, že jsi velký talent. Jeho slova potvrdila hned nadcházející paralympiáda v Sydney, kde jsi získal
zlatou medaili v hodu diskem a stříbrnou
za vrh koulí. Jaké možnosti tréninku jsi
tehdy měl?
V roce 1997 začínal společně se mnou i reprezentační trenér Antonín Wybraniec. Jeden od druhého jsme se učili. Přiznávám,
že první rok jsem tréninku až tak moc nedal.
Musel jsem si obstarat vybavení, zjistit bezbariérovou posilovnu, okoukat vedení tréninků včetně nutného odpočinku. Rok před
Sydney jsem již trénoval v podstatě denně,
hlavně díky rodičům. Samozřejmě vrhačské
disciplíny nejsou jen o „házení“. Patří sem
i další aktivity jako cvičení na posilovacích
strojích, nesmí chybět
důkladná relaxace, ale
protože jsem pracoval
a současně studoval
vysokou školu, tak jsem
ji šidil.
V roce 2002 následovalo MS v Lille, kde jsi svým výkonem vybojoval nejen
zlato v disku i vrhu
koulí, ale v obou disciplínách pokořil i světové maximum. Rok
poté jsi z ME 2003
v Assenu přivezl dokonce tři zlaté: z disku, koule i oštěpu. Co
další motivace?
S motivací jsem problém neměl. Na rozdíl
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od některých jiných sportovců s hendikepem
mě sport nikdy neživil. Kdyby mě to přestalo bavit, mohl jsem kdykoliv skončit. Vždy
jsem se poctivě připravoval na každé závody a nerozlišoval, zda šlo o paralympiádu či
kolo Českého poháru. Při soutěžích jsem se
snažil zužitkovat všechno, co jsme do toho
já i lidé kolem mě vložili, a byl to úžasný pocit, když se to povedlo.
Na paralympiádu v Aténách 2004 jsi odjel jako neporažený favorit. Poprvé se zde
ale slučovaly kategorie, a tak si v hodu
oštěpem skončil devátý a ve vrhu koulí čtvrtý. Jedinou disciplínou zachovanou

v kategorii F 55 zůstal
Alexandra
disk. Závod byl napínavý M. Videmannová
do posledních hodů. Pamatuješ si ještě na svůj zlatý závod?
Byl opravdu zajímavý. Začalo to hned pohledem na „startovku“, kde nás bylo jedenáct a já začínal. Říkal jsem si: paráda, bude
to jako ve Francii, hned dám všem tři metry a zruším závod dřív, než začne. Tak hezky jsem si to plánoval, ale... jeden problém
střídal druhý, nervy tekly. Nejprve nám přinesli zapatlané disky a čekalo se, až je někdo vyčistí. Pak rozhodčí kritizovali, že mám
své startovní číslo přiděláno na noze, a trvali na tom, abych je měl i na zádech. Když
jsem v té nervózní atmosféře konečně vylezl na „kozu“, hodil jsem diskem do vzdálenosti 34,5 metru. Hned se mi vybavila slova
trenéra: „Hlavně neházej ‚rozcvičováky‘ příliš dlouhé, ať se zbytečně nevysiluješ a nezačneš zmatkovat.“ První závodní hod letěl
na hodnotu 33,68 metru. Pak jsem chtěl dalším hodem rozhodnout závod. Vše bylo rázem jinak, neboť další hod skončil v síti a třetí byl mimo výseč. Musel jsem čekat, zda
vůbec postoupím do finále. Nervózně jsem
pozoroval konkurenci, kdo by to tak mohl
zkazit. Hned ten následující atlet hodil o metr
víc než já. Slezl jsem raději z vozíku, lehl si
na zem a snažil se uklidnit a nervozity nějak zbavit. Do toho ještě začalo pršet a vidina, že se zlepším, když disk bude klouzat,
se rozplývala. Ostatním to naštěstí též moc
nešlo, a tak jsem postoupil do finále z druhého místa. To mě uklidnilo a následoval hod
na hranici 36 metrů a v posledním hodu dokonce 37,18 metrů. Padl nový paralympijský
rekord. Věřím tomu, že mít ještě dva tři další
pokusy, dal bych čtyřicet.
V rozjetém rychlíku jsi pokračoval
i v roce 2005. K dvěma zlatým a bronzu
z ME v Espoo jsi přidal z MS v Assenu
2006 stříbro z oštěpu
a zlaté vavříny z koule
a disku. Ten si okořenil dalším vylepšením
světového rekordu.
Zbýval ti čas na něco
jiného než na sportovní kolotoč mezi Prahou a Pardubicemi?
Kdysi jsem slyšel nebo
četl pěkný citát, snad
Masarykův: „Kdo má
ve věcech pořádek, má
na vše čas.“ Důležité
bylo stanovit si priority, určit vrchol sezóny,
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být členem ČPV, mohlo by se možná pořadí z roku 2006 změnit…

sestavit tréninkový plán a toho se držet. Taky
jsem měl štěstí, vyhýbala se mi zranění a nemoci. Vlastně jsem ze zdravotních důvodů
musel vynechat pouze ME v roce 2001.
Byl jsi zvolen členem Mezinárodního
paralympijského výboru. Byla šance mluvit do klasifikace sportovců a tolik diskutabilního slučování kategorií?
Do Rady sportovců IPC, kde je
6 zástupců letních a 3 zástupci
zimních sportů, jsem kandidoval na paralympiádě v Aténách
v roce 2004. Nevyšlo to, někteří zvolení členové však přestali být aktivní, a tak jsem byl
do rady v průběhu volebního
období kooptován. Chtěl jsem
znovu kandidovat v Pekingu,
ale poněvadž jsem byl tehdy
Českému paralympijskému výboru nepohodlný, vymyslelo
výkonné grémium ČPV „rotaci
svazů“ a do voleb nominovalo
lukostřelkyni Markétu Sidkovou ze Spastik
Handicap. Později už o „rotaci svazů“ samozřejmě nikdo neslyšel. Co se týká zasedání,
na Radě se technické záležitosti jednotlivých
sportů neřešily.
V roce 2004 jsi spolu s televizním moderátorem Jakubem Bažantem rozpoutal diskusi na téma anketa Paralympionik
roku. Domníváš se, že dnes se změnila
k lepšímu?
Diskusi jsem nerozpoutal já, nýbrž moje nynější manželka. Jednotlivé úspěchy jako
medaile či světové rekordy byly obodovány
a dle bodů se sestavovalo pořadí. Tehdy se
na návrh ČSTPS pořadí změnilo. V té době
byl Jiří Ježek z mediálních důvodů upřednostněn na úkor Martiny Kniezkové, přestože
Martina měla víc bodů. V roce 2006 jsem pro
změnu díky úspěchům v Assenu měl nejvíc
bodů já, a dle daných bodových parametrů
jsem měl tedy vyhrát. Naplno však hořel spor
paralympioniků a ČPV tvrdil, že ČSTPS není
jeho členem. Místo mne vyhrál „sdružený“
cyklista Jiří Bouška. Kolem toho už ale diskuse ani nebyla. Teď mne napadá, když vlastně soud rozhodl, že ČSTPS nikdy nepřestal

Vraťme se k dalším
paradoxům. Vylepšení tvého světového rekordu z Assenu tě stálo
v Pekingu 2008 zlatou
medaili, přestože jsi
v obou disciplínách vytvořil nový paralympijský rekord a byl nejlepší. Odměnou se staly
„jen“ bronzová medaile
v kouli a 4. místo v disku. Můžeš to nějak logicky vysvětlit?
Logiku to má, i když trochu zvrácenou. Při
slučování kategorií se výkony pro každý
hendikep přepočítávaly z předchozích výkonů, takže když jsem hodil na mistrovství světa díky ideálním povětrnostním podmínkám
hodně, potom byla na paralympiádě o to
těžší situace. Bojoval jsem vlastně sám proti
sobě. Přestože jsem byl ve své kategorii nej-

K tomu chodíš normálně do zaměstnání…
Atletika je letní sport, přes zimu posilovna,
občas hala v Nymburce. Celkem nuda. Vlastně hned po úrazu jsem proto přes zimu začal hrát basket v Praze, i když mi po pravdě nikdy pořádně nešel. V roce 2002 jsem
do zimní přípravy přidal sledge hokej, a dokonce se dostal do národního týmu, kterému jen těsně unikl postup na paralympiádu
v Turíně v roce 2006. Basket v Praze bohužel skončil, zkusil jsem hrát s atletickými kamarády za České Budějovice florbal a to mě
chytlo. Po narození holek v roce 2010 jsem
florbalové a sledge hokejové aktivity omezil. Když jsem s atletikou na vrcholové úrovni
po Londýně skončil, otevřel se mi zase časoprostor pro florbal. Díky sledge hokejovým spoluhráčům ze Sparty jsem se vloudil
do defenzívy Tatranu Střešovice, kde se mi
moc líbí. Takže teď vlastně stíhám pouze jeden sport.
Na závěr rozhovoru se vždy sportovní osobnosti ptám, zda je možné vyslovit
a zhodnotit, co ti úraz dal a co vzal.
Musím říct, že jsem poznal spoustu skvělých
lidí. Svou manželku především. Též osobnosti, jako jsou Štefan Danko, Saša Pokorný
nebo Petr Alina, kterých si vážím a kteří jsou
pro mne inspirací, neboť pro rozvoj sportu
hendikepovaných moc udělali. Potkal jsem
sportovní vzory, jako jsou Vojta Vašíček, Michal Stefanu či Rosťa Pohlmann. Všechny tři
bych uvedl do Síně slávy dávno před sebou!
Rozhovor připravila:
Alexandra M. Videmannová
Foto: J. Kábele, J. Kvapil, T. Devera

Galerie úspěchů:
lepší, skončil jsem až za sportovci jiných kategorií a nestačily ani paralympijské rekordy.
Ostatně obdobné to bylo i na mé poslední
paralympiádě v Londýně, kde se sloučily dohromady tři kategorie. Byl jsem šestý za pěti
diskaři z jiných kategorií.
S dalšími „pardy“ stále bojujete na stadiónu Hvězdy SKP Pardubice o každý
centimetr. Je to spíše z nostalgie? (Myslím tím pivečko a filosofování po tréninku
s kámoši ☺)
S atletikou zatím nechci skončit úplně. Ještě
si přes léto zazávodím na některých kolech
KB Českého poháru, ale jedničkou už je nyní
pro mě florbal.
V červnu 2009 ses oženil se známou
sportovní novinářkou Alicí Tejkalovou
a v roce 2010 jste se dočkali dvojčat. Jak
prožíváš své otcovství?
Narození dcer nám s ženou dost změnilo
priority. Manželka se už nemůže věnovat paralympijským pořadům v České televizi. Já
jsem třeba musel vynechat minulé florbalové
kolo v Kadani, protože byly všechny tři nemocné.

1998 – MS Birmingham (Velká Británie)
– 5. místo disk
1999 – Světové hry ISMWSF Christchurch (Nový Zéland) – 2. místa disk
a koule
2000 – Paralympiáda Sydney (Austrálie)
– 1. místo disk, 2. koule
2002 – MS Lille (Francie) – 1. místo disk
(světový rekord), 1. koule (SR)
2003 – MS Assen (Nizozemsko) – 1. místa
disk, koule i oštěp
2004 – Paralympiáda Atény (Řecko) –
1. místo disk, 4. koule
2005 – ME Espoo (Finsko) – 1. místa disk
i koule, 3. oštěp
2006 – MS Assen – 1. místa koule a disk
(SR), 2. oštěp
2007 – Světové hry IWAS na Tchaj-wanu
– 1 místa koule a disk, 2. oštěp
2008 – Paralympiáda Peking (Čína) –
4. místo disk, 3. koule
2009 – Světové hry IWAS v Indii – 1. místa
koule a disk, 2. oštěp
2011 – MS Christchurch (Nový Zéland) –
4. místo koule, 6. disk
2012 – Paralympiáda Londýn (Velká Británie) – 6. místo disk, 10. koule

www.vozickar.cz
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Královskou korunu nejlepšího sportovce roku
získal J. Bouška
Na slavnostním galavečeru v Top hotelu Praha byli 17. března prostřednictvím vzácných hostů vyhlášeni nejlepší hendikepovaní
sportovci roku 2014. Do ankety, kterou od roku 1998 organizuje Český paralympijský výbor (ČPV), poslaly své návrhy nejlepších
sportovců svazy, sdružené pod touto organizací.

Přestože byla nejvýznamnější sportovní událostí roku 2014 zimní paralympiáda v Soči,
na umístění první desítky se tento fakt neprojevil. Nejvyšší vavříny si s nejvyšším počtem získaných bodů odvezl Jiří Bouška, člen České federace Spastic Handicap
(dále ČFSH). Letos pětatřicetiletý cyklista
prožil vynikající rok, počínaje titulem mistra ČR v silničním závodě přes druhé místo
ve světovém poháru až po patrně nejcennější titul mistra světa v časovce a třetí místo
v silničním závodě, který zajel na MS v americkém Greenville. Tyto úspěchy nakonec vynesly profesionálnímu cyklistovi i první příčku v rankingu UCI za rok 2014. Na tiskové
konferenci před slavnostním večerem Bouška sezonu hodnotil slovy: „Jsem rád, že loňskou sezonu mohu jednoznačně hodnotit
pozitivně. Je fakt, že konkurence se nesmírně přiostřuje, a je tedy nutné vynaložit velké úsilí k udržení kroku se špičkou,
vždyť příští rok mě čeká paralympiáda
v Riu. V mé sportovní kariéře se mi podařilo získat toto ocenění již podruhé. Nezbývá, než poděkovat mému dlouholetému trenérovi Danielu Tremlovi a své ženě
za podporu.“
Na druhém místě skončil také cyklista
Jiří Ježek z České asociace tělesně handicapovaných sportovců (dále ČATHS).
Ježek počtvrté za sebou zvítězil v silničním Světovém poháru a na MS vydobyl
stříbro mezi dráhaři. Všichni si pamatujeme hodně těžké chvíle po jeho kritickém pádu na MS. Jiří se dokázal vypořádat svojí neutuchající vůlí po několikerých
operacích se všemi následky a vrátit se
opět na kolo. „Když si odmyslím těžký
úraz, musím přiznat, že minulý rok nebyl
svými výsledky tak špatný. Vyhrát svěťák
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poněkolikáté za sebou se jen tak někomu
nepodaří. Vážím si pozvání a účasti na profesionálním nejprestižnějším cyklistickém závodě v časovce na Tour de France. I když
nemám ani množstevně natrénované kilometry potřebné k dobrým výsledkům, odjíždíme
do Holandska na MS. (Bude to spíš důvod
pozdravit se s konkurenty a ukázat jim, že
jsem naživu – smích.) Jsem především závodník a cíl je jasný – Rio volá,“ prozradil odhodlaně Ježek.
Třetí místo získal stolní tenista Ivan Karabec (ČATHS), jemuž k této příčce dopomohla zejména bronzová medaile z MS v Číně.
Moderátor Jakub Bažant představil Karabce
jako držitele již 30 medailí, který začal svoji kariéru na paralympiádě v Atlantě 1996.

Od té doby nechyběl na žádné.
V roce 2006 se stal mistrem světa
v Montrealu, v letech 2003, 2007
a 2009 se mu podařilo vyhrát mistrovství Evropy. Ivan hraje extraligu
mužů za Havířov i mezi zdravými.
Ke svému umístění v anketě dodal:
„Bronzu z Pekingu si nesmírně vážím, neboť v Číně je ping-pong národní sport a souboje byly psychicky velice náročné. Možná
tuto trofej řadím ještě výše než
vítězství na MS. Takový výsledek
mne pochopitelně žene k mému
snu, účasti na mé šesté paralympiádě v Riu de Janeiru 2016.“
Na čtvrté příčce se umístil plavec Arnošt Petráček (ČATHS),
pátá atletka Eva Berná (ČFSH),
následováni hned čtyřmi zástupci Českého svazu mentálně postižených sportovců (dále ČSMPS): šestým
tenistou Ondřejem Sedliským, sedmou atletkou Veronikou Skuhrovskou a dvojicí plavců Vladimírem Hlaváčem a Adélou Míkovou.
Desítku uzavřel lyžař Patrik Hetmer spolu se
svým trasérem Miroslavem Máčalou z Českého svazu zrakově postižených sportovců
(dále ČSZPS).
Mezi kolektivy zvítězily bowlerky z Českého svazu neslyšících sportovců (dále
ČSNS), tituly nejlepších juniorů získali cyklista Ivo Koblasa (ČFSH) a atletka Veronika Skuhrovská (ČSMPS). Objevem roku
byli vyhodnoceni stolní tenista David Půlpán
a atletka Tereza Jakschová (oba ČATHS).
Titul trenér roku si bez pořadí odnesli Karel
Kraus (ČSMPS), Jiří Bříza (ČATHS), Fran-
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Martino, v našich srdcích
zůstaneš navždy!
Sport bohužel nepřináší jen samé dobré zprávy, ale i smutné. Paralympijský svět
přišel o jednu z nejtalentovanějších a nejúspěšnějších atletek Martinu Kniezkovou,
která zemřela 24. února ve svém rodném Havířově ve věku pouhých 39 let. Pro české barvy získala z Athén i Sydney dvě zlaté paralympijské medaile v hodu diskem.
Ve stejné disciplíně se stala dvojnásobnou mistryní světa a držitelkou světového
rekordu.

tišek Dostálek (ČSZPS), Jaroslav Grygar
(ČSNS) a Petr Vrátil (ČFSH). Vyznamenání si ve zvláštní kategorii vysloužila díky pátým příčkám na paralympiádě v Soči Česká
sledge hokejová reprezentace a také snowboardcrosser Tomáš Vaverka.
Do Síně slávy byl uveden dlouholetý reprezentant a medailista v atletice z paralympiád v Sydney, Aténách a Pekingu a několikanásobný mistr světa Martin Němec
(s ním přinášíme rozhovor na předchozích
stránkách).

Dodejme, že předávání cen se zhostily
osobnosti vrcholového sportu, snowboardistka Eva Samková, sjezdový lyžař Ondřej
Bank a olympijský vítěz z Nagana a dlouholetý hokejový reprezentační brankář Dominik Hašek s dalšími zástupci partnerů ČPV.
V tiskové zprávě je uvedeno, že o vítězích
ankety hlasovalo 50 odborníků z řad trenérů, sportovních novinářů a funkcionářů všech
svazů spadajících pod ČPV. Jejich jména se
mi však z oficiálních míst ČPV nepodařilo
do uzávěrky Vozíčkáře získat.
Ještě malý dovětek. Jsem sporťák vozíčkářského periodika, a tak mne pochopitelně mrzí, že se mezi desítkou oceněných
neobjevil žádný vozíčkář organizovaný pod
ČATHS nebo ČSTPS (kteří neodevzdali nominace) ani jinými klubovými sporty a oddíly,
jejichž členové v minulém roce získali na domácím i mezinárodním poli nemalé úspěchy
a jejichž jména i výsledky by byly jistě inspirací pro ostatní hendikepované. Lze jen doufat, že se dočkáme příští rok!
Alexandra M. Videmannová
Foto: Martin Malý

Kvadruplegička Martina Kniezková se
po nehodě začala věnovat atletice v roce
1998. Ihned si vytkla cíl – nominovat se
na paralympiádu. Její vize, velká touha
i tréninkové úsilí přinesly po dvou letech
zlatou (disk) i stříbrnou (oštěp) medaili z paralympiády v Sydney 2000. V Athénách v roce 2004 zopakovala v kategorii F52 zlaté vavříny v hodu diskem se
sladkým přídavkem světového rekordu
15,28 m. Martina nezahálela ani při přípravě na světové šampionáty, kdy v roce
2002 z MS z Lille přivezla zlato ze své dominantní disciplíny hodu diskem a přidala stříbro z oštěpu. Po čtyřech letech byla
na MS v Assenu znovu zlatá v hodu diskem a přidala ještě „bramborovou“ v hodu
oštěpem. Tento výkon byl obzvlášť ceněn, protože v přípravném roce 2005 si
ze zdravotních důvodů musela dát roční
tréninkovou pauzu. Medaile sbírala také
na ME, MČR i v Českém poháru. Po splnění limitů pro kvalifikaci na LPH 2008
v Pekingu skončila kvůli sloučeným kategoriím a přepočtovým koeficientům
v disku devátá, ač hodila ve své kategorii paralympijský rekord. V roce 2007 mezi
ženami kralovala Českému poháru v atletice vozíčkářů.
Bohužel, už nikdy se nedočkáme vyděšených obličejů jejích diskařských a oštěpařských soupeřek, když na startovní listině spatřily její jméno.
Martino, budeš nám chybět…
Čest Tvojí památce!

Vyjádření
Radky
Kučírkové,
předsedkyně
ČSTPS
Český svaz tělesně postižených sportovců
(dále ČSTPS ) informoval o pořádané anketě Českého paralympijského výboru (ČPV),
ale žádný ze sportů ČSTPS na výzvu k dodání podkladů nereflektoval. Mohlo se jednat
o reakci na loňský rok, kdy ČSTPS nomino-

(alex)

val např. Kateřinu Liškovou, stříbrnou z Mistrovství světa v plavání IPC 2013 a Jiřího
Suchánka, stříbrného z Mistrovství Evropy
ve stolním tenise ITTF PTT 2013 a ani jeden
z nominovaných sportovců se do nejlepší
desítky nedostal.
Nadto upozorňujeme na skutečnost, že
v ČPV stále přetrvává protiprávní stav věcí,
kdy je za člena ČPV v rozporu s vlastními
stanovami ČPV považována i ČATHS, která je ze strany ČPV protežována a členství
ČSTPS v ČPV je pouze formální.

www.vozickar.cz
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Zlínští sledge hokejisté slaví titul
Mistrem pro ročník 2014/2015 se podruhé v historii stali hráči SHK LAPP Zlín, kteří i v druhém finálovém utkání přehráli tým SHK
Mustangové Pardubice a před vyprodaným domácím stadionem za doprovodu hudby We Are The Championse od skupiny Queen
přebrali mistrovský pohár.
Nejužitečnější neklasifikovatelný hráč:
Krupička Jiří (HC Sparta Praha), Julina Pavel (SHK Lapp Zlín), Schneider Marek
(SKV Sharks K. Vary), Paclík Filip (SKV Králové České Budějovice), Brix Martin (SOHO
Kohouti Olomouc), Michalec Marek (SHK
Mustangové Pardubice).
Nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec
s 18 góly: Berger Jiří (SKV Sharks K. Vary)
Objev roku: Kudela Martin (SOHO Kohouti
Olomouc)

I když po prvních zápasech závěrečné série
play-off České sledge hokejové ligy byl Zlín
o krok blíže k zlatu a Karlovy Vary k bronzu,
o vítězi ligy mělo být jasno nejdříve 6. března. Přestože v úvodním finále Mustangy hnala kupředu vysoká návštěva diváků, na více
než obrat v první třetině nedosáhli, a tak Zlín
díky skvělým vstupům do všech tří třetin zvítězil a výrazně našlápl k titulu. I ve druhém

ni zlínský Zdeněk Hábl a pardubický Tomáš
Kvoch. Dle pozorujících šéfů sledge hokejové ligy jsou pak nejlepšími hráči utkání vyhlášeni Martin Joppa a Bernard Hering.
Oba týmy pak svorně poděkovaly za podporu svým fanouškům, kteří jim připravili neskutečnou podporu nejen na domácím, ale
i hostujícím ledě.

Ve finálových utkáních
nastoupili:
SHK LAPP Zlín: J. Matoušek (S.
Molek) – P. Julina, E. Fojtík, P. Štít
– Z. Hábl, P. Stodůlka, D. Palát,
M. Ligda, M. Joppa, P. Kudrna,
D. Hábl, Z. Šafránek
SHK Pardubice: P. Boček (V. Drahý) – T. Kvoch, J. Kubeš, P. Kubeš, R. Buhr – D. Motyčka, P. Kolek, L. Štěpják, P. Doležal, M.
Hýbner, M. Michalec, F. Horníček,
V. Buhr, L. Kořínek, B. Hering,
K. Chudomský
finálovém utkání Zlín Pardubicím neumožnil
zvrat série a zvítězil jasně 5:2, když po dvou
třetinách vedl již 5:0. Mistrem České sledge
hokejové ligy 2014/2015 se tak v nejkratším
možném termínu stal SHK Lapp Zlín, který
zároveň získal i trofej Fair play, pro nejméně vylučovaný celek celé ligy s 20 trestnými
minutami.
Potěšujícím faktem je i překonaný divácký
rekord ligy, když při vrcholu sezóny do zlínské PSG arény přišlo podpořit sledge hokejisty 529 diváků. Utkání si nenechali ujít ani
primátor statutárního města Zlín MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora Ondřej
Běták, zástupce generálního partnera zlínského sledge hokeje Lapp Kabel, s. r. o.,
Ing. Michal Ambrož a také předseda České sledge hokejové asociace a ředitel ČSHL
Mgr. Tomáš Mlčák. Všichni se také zúčastnili
slavnostního vyhlášení a předávání kolektivních a individuálních ocenění za celý ročník.
Pardubičtí berou stříbro, které pro hráče znamená nejlepší klubový výsledek. Nejlepšími hráči utkání dle trenérů byli vyhláše-
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Kolektivní a individuálních ocenění
All stars ČSHL 2014/2015 tvoří tito hráči:
Vápenka Michal (HC Sparta Praha),
Hábl Zdeněk a Joppa Martin (oba
SHK Lapp Zlín), Geier Michal a Berger Jiří
(oba SKV Sharks K. Vary) a Kubeš Pavel
(SHK Mustangové Pardubice).

Zcela jednoznačný vývoj měl i první zápas
série o třetí místo, v němž karlovarští Žraloci přehráli pražskou Spartu vysoko 5:0.
Kromě početných trestů v tomto utkání zaujal i gól Michala Geiera při oslabení tří proti pěti. I když druhý zápas v Tipsport aréně
nabídl mnohem napínavější podívanou, nakonec se znovu radovali hráči Karlových
Varů, když vybojovali druhý rozhodující bod
na ledě Sparty. Díky vynikajícím zákrokům
ústřední postavy, sparťanskému gólmanovi
Vápenkovi, šla v první třetině Sparta dokonce do vedení. I přes následnou karlovarskou
převahu ve 2. i 3. třetině se Žralokům výborného brankáře prostřelit nepodařilo. Doslova za 5 minut 12 nakonec vyrovnal Jiří Berger na 1:1. Poprvé v play-off přišlo na řadu
5minutové prodloužení. Od počátku v něm
diktovali tempo Karlovarští, zatímco Sparta
hlídala remízu vedoucí k samostatným nájezdům. To se jí ale nepodařilo, když kapitán
SKV Sharks v prodloužení poslal střelu z ostrého úhlu pod horní tyčku a svou druhou
trefou zajistil sledge hokejistům ze západu
bronzové medaile. Za 11letou historii České sledge hokejové ligy jde o 10. umístění
na „bedně“. Na Spartu Praha, vítěze základní části ligy a držitele prezidentského poháru, tak zbyla pouze nepopulární bramborová
medaile.
Dle podkladů jednotlivých klubů
zpracovala: Alexandra M. Videmannová
Foto: Jaroslav Kvapil a Petr Koval
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Primátorský pohár v integrované boccie si z Havířova
odvezli loňští vítězové
V březnu se v Městské sportovní hale v Havířově už potřinácté uskutečnil turnaj v boccie. Po loňském úspěchu
a obrovském zájmu diváků a hráčů si přišli zahrát i příznivci tohoto sportu bez hendikepu.

Mezi hráči nechyběl ani čerstvý halový mistr
Evropy v běhu na 400 metrů a zároveň havířovský patriot atlet Pavel Maslák. Ten se před
zahájením turnaje účastnil i s primátorem
města Danielem Pawlasem a vozíčkáři exhibiční štafetové jízdy.

Do samotného turnaje v boccie své zástupce vyslali mimo
jiné i havířovský magistrát, soukromé rádio či hokejisté AZ Havířov včetně prezidenta havířovského hokeje Jaroslava Mrowiece.
Na palubovce se představilo úctyhodných 21 týmů a jedinou podmínkou byla účast jednoho hendikepovaného hráče v týmu.
Stejně jako vloni tak i letos zvítězil
domácí tým Apropáci, který získal pohár primátora statutárního
města Havířov. Druhý skončil tým
Black&White a třetí Boccia Team Olomouc.
Pořadatel Martin Kučera z Handicap
sport clubu Havířov, který sdružuje sportovce s postižením z celého Moravskoslezského, ale i Olomouckého či Zlínského kraje,
vše shrnul slovy: „Díky spolupráci s městem

nebo hokejisty už
spousta lidí ví, co je
boccia. Tomuto paralympijskému sportu
s principem podobným hře pétanque
se v ČR aktivně věnuje na 150 sportovců, kteří závodí v první, druhé i třetí lize.
Cílem integrovaných
turnajů je pak seznámit se blíže s bocciou
a navázat přátelství s ostatními hráči. Před
rokem měl turnaj velký úspěch, proto jsme
měli důvod jej zopakovat a moc rádi budeme
v dalších ročnících pokračovat.“
Alex. M. Videmannová
Dle podkladů http://www.havirov-city.cz
a http://hschavirov.cz/
Foto: Josef Talaš

Jan Natov je patronem vozíčkářské reprezentace florbalistů
Letošní rok je pro florbalisty na vozíku rokem plných změn a novinek. Národní tým se pod vedením nového trenéra Vladimíra Maříka
zúčastní dvou prestižních mezinárodních turnajů ve Švýcarsku a Nizozemí. Zároveň patronát nad národním týmem florbalistů na kolech převzal český reprezentant Jan Natov, jediný hráč na světě, který hraje florbal jak na elitní úrovni, tak na vozíku.
Na možnosti přípravy a samotné účasti národního týmu má velký podíl Česká florbalová unie, jejímž prostřednictvím se poprvé
v historii podařilo získat podporu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále
MŠMT) a tím deklarovat, že florbal vozíčkářů
je sice mladým neparalympijským sportem,
ale již si našel důvěru a podporu i u takto významné české instituce.
Koncem března se v pražské sportovní hale TJ Ruzyně téměř po dvouleté pauze
roztočila kola širší reprezentace. Ne vše se
obešlo bez komplikací. Týden před soustředěním byl před ligovým zápasem v Ostravě
reprezentačnímu hráči Bohuslavu Dvořákovi
odcizen speciální florbalový vozík a tím byla
ohrožena jeho účast nejen na soustředění,
ale i na mezinárodním turnaji, který se koná
na konci dubna ve švýcarském Nottwilu. To,
že se i v dnešní době dějí zázraky, dokázali
ostravští kriminalisté. Těm se vozík nakonec
podařilo vypátrat, za což jim patří velké poděkování.
Díky dotaci od MŠMT čeká českou reprezentaci v letošním roce několik víkendových
soustředění pod vedením nového reprezentačního trenéra Vladimíra Maříka. Ten byl
na začátku března vybrán ve výběrovém řízení a ke svému jmenování řekl: „Je mi velkou ctí, že jsem byl na tuto pozici vybrán,
a doufám, že se pod mým vedením reprezentace posune kupředu a bude na mezinárodních turnajích podávat stabilní výkony.“
Poprvé od roku 2008, kdy se česká repre-

zentace představila florbalovým fanouškům
na mistrovství světa mužů v Praze, mají florbalisté na vozíku také svého vlastního patrona. Tím se stala vycházející hvězda mužské
české reprezentace Jan Natov, který zazářil na loňském MS. Novodobý „Rumcajs“
není ve vozíčkářském florbalu žádným nováčkem. V roce 2013 po svém zranění přijal
nabídku na trénování s vozíčkářským oddílem Tatranu Střešovice. Přestože je nyní Natov opět fit, na vozíčkářskou komunitu nezanevřel a v rámci svých možností hraje i nyní
florbal na vozíku. „Nikdy jsem nečekal, že by
mě florbal na vozíku mohl bavit. Měl jsem ze
začátku strach, jestli to zvládnu, jak mě přijmou spoluhráči a jak na mne budou reagovat ostatní týmy,“ říká Natov. „Když jsem dostal od vedoucí realizačního týmu Dominiky

Horákové nabídku, zda bych se nechtěl stát
oficiálním patronem české reprezentace florbalistů na vozíku, bez váhání jsem ji přijal. Je
to pro mě čest,“ dodává Natov a doufá, že
bude národnímu týmu prospěšný v předání
svých zkušeností.
Co letos českou reprezentaci florbalistů
na vozíku čeká? V dubnu se představí na turnaji šesti reprezentací ve švýcarském Nottwilu. V září 2015 si Češi po dvou letech opět
zahrají na Paragames Breda v Nizozemí.
Na tento mezinárodní turnaj se v tuto chvíli registrovalo osm zemí, mezi nimiž nechybí
ani první tým ze zámoří – Kanada.
Dominika Horáková
Foto: Petr Alina
Více informací naleznete na:
www.ceskyflorbal.cz
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■ Prodám automobil Suzuki Splash 1.2GL, 63 kW, červené barvy, přestavěno na ruční řízení. Najeto pouze 5000 km, garážované,
po 1. majiteli, servisní knížka přiložena. Cena 250 000 Kč k jednání.
Okres Vyškov. Tel.: 774 274 151/ 731 848 564
■ Prodám elektrický invalidní skútr Sterling Diamond, který má odpružený podvozek, velká kola s nízkým profilem. Pneumatiky zaručují snadnou ovladatelnost i v nerovném terénu. Málo používaný, ještě
se ZL. Cena 40 000 Kč. Okres Vyškov. Tel: 774 274 151/ 731 848 564
■ Prodám Volkswagen Caddy maxi s invalidní úpravou, 77 kW,
177 000 km, 5/2009, 6 rychlostních stupňů, automatická převodovka, ABS, autorádio, centrální zamykání, dálkové centrální zamykání,
klimatizace, deaktivace airbagu spolujezdce, el. ovládání oken, imobilizér, nastavitelná sedadla, nastavitelný volant, originál autorádio,
posilovač řízení, tónovaná skla, výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
Na vozidle namontována schválená nájezdová rampa a stání na vozík pro tělesně postižené s možností uchycení pomocí bezpečnostních pásů. Počet míst 5+1 osoba na vozíku. Cena: 299 000 Kč (možnost odpočtu DPH), tel. 602 703 037.
■ Prodám elektrický exteriérový invalidní vozík značky Ortopedia,
2x gelové akumulátory. V provozu byly asi 40 hodin a jsou asi 1 rok
staré, 1x nabíječka. Celkově ve slušném stavu. Cena: 14 500 Kč.
Tel.: 702 499 794
■ Prodám invalidní vozík šíře 45 cm, levně. Tel.: 732 963 065

Všechny inzeráty umisťujeme průběžně na

www.vozickar.cz .

Inzerci si můžete zadat:
• na www.vozickar.cz,
• zaslat na e-mail info@ligavozic.cz,
• nebo nadiktovat na telefonním čísle 537 021 493.
Vybrané inzeráty vložíme na tuto stranu v dalším čísle
Vozíčkáře. Uzávěrka je 5. 6. 2015.
UPOZORNĚNÍ: Pokud vám byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku dle vyhlášky č.182/1991 Sb.
(do 31. 12. 2011) anebo dle zákona č.329/2011 Sb. (od 1. 1. 2012), písemně jste se zavázal/a, že budete 5 let vlastníkem pomůcky a budete ji využívat. Pokud se jedná o příspěvek na zakoupení motorového vozidla, je lhůta od 1. 1. 2012 dokonce 10letá. Prodejem pomůcky se tedy můžete vystavit riziku
postihu ze strany obecního úřadu anebo ÚP, který příspěvky vyplácí. Pokud vám byla pomůcka poskytnuta „na předpis“ odborného lékaře a byla hrazena ze zdravotního pojištění, JE MAJETKEM této pojišťovny. I v tomto případě tedy nejste oprávněn/a pomůcku prodat, jedinou výjimkou je situace, kdy zdravotní pojišťovna pomůcku na základě posudku revizního technika vyřadí a pomůcku převede do vašeho
vlastnictví. Liga vozíčkářů neručí za obsah inzerátů a nenese žádnou zodpovědnost v případě, že někdo
takovou pomůcku prodá.

❑ Jmenuji se Ladislav Vašek, je mi 58 let a žiji na jižní Moravě
v Hodoníně. V roce 2005 jsem měl mozkovou příhodu, nechodím.
Hledám ženu, chodící, která mě doprovodí jarem, létem i podzimem
života. Řidičský průkaz vítán. Tel.: 703 002 333
❑ Zdeněk, 40 let, 190/95, v invalidním důchodu, hledá obyčejnou ženu. Nechci krásu, peníze, ale společný, hezký život. Chci
lásku, důvěru… ne faleš. Zn. Celá ČR. Ozvěte se přes SMS na tel.
607 255 933.

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

Individuální úpravy vozidel pro ZTP.
Montáž u zákazníka nebo zápůjčkové vozidlo.
Kvalita, bezpečnost a bezproblémový provoz.
Individuální přístup a řešení na míru

www.protec-metal.cz
info@protec-metal.cz
+420 734 750 344

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

Rotren Solo

Výroba, prodej, půjčovna a servis pro ČR a SR

Motren Duo 1

Ke Kapličce 193, 252 41 Dolní Břežany - Praha Tel: +420 241 910 688, +420 737 289 275 www.kalpe.cz E-mail: kalpe@volny.cz
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Máte potíže s chůzí po schodech?

Nejlepší je řešení překonávání
bariér přímo od výrobce.
Obchodní zastoupení
ve všech krajích!
ALTECH, spol. s r.o.
Průmyslová 1146
Uherské Hradiště

VOLEJTE ZDARMA
800 303 304

Starochodovská 1110
Praha 4 - Chodov

www.ALTECH.cz

PŘÍMÁ CESTA K MOBILITĚ

