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Ŷ nejjednodušší a nejrychlejší
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Ŷ z postele až do koupelny bez
nutnosƟ pƎesedání
Ŷ výkon, výdrž, spolehlivost, tradice

JAK SI ROOMER PO\ÍDIT?

www.roomer.cz

Ŷ pƎíspĢvek na poƎízení této
pomƽcky poskytuje ÚƎad práce R
v minimální výši 90%
Ŷ kontaktujte nás pro bližší
informace a konzultace
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ERILENS s.r.o. ൟ Papírenská 114/5 ൟ 160 00 Praha 6
tel.: 234 123 362 ൟ e-mail:roomer@erilens.cz ൟ www.erilens.cz
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MILÍ ČTENÁŘI...
Teď zrovna sedím
rovně. Tedy aspoň se
o to snažím. Je to zajímavější informace,
než se může na první pohled zdát. Vysvětlím…
Bohužel nepatřím
k těm, kteří mají příkladné držení těla.
Občasné napomínání mé mámy v pubertě nepomohlo, spíš mě tak namíchlo, že jsem
se naschvál krčila ještě víc. Zabořená v gauči, shrbená v lavici, kulatá záda při chůzi…
Divím se, že moje páteř stávkuje jen občas.
Měla by na dlouhodobé bolesti nárok.
Přitom jak ráda bych byla člověkem vzpřímeným! Lidé, kteří mají rovná záda, mi vždy
přišli krásní, zajímaví, sebevědomí… Byl a je
to pro mě stále nedosažitelný ideál, protože postoj s rameny dolů a dozadu, s hlavou
vytahující se k nebi a s hrudníkem hrdě vypnutým je náročný. V rozhovoru o tom mluví
i Jitka Medová, fyzioterapeutka, která učí pečující lidi starat se nejen o hendikepované či
seniory, ale i o svá záda. Na vině je ochablé
vnitřní svalstvo. Pokud to není posílené, mít
rovná záda dá velkou práci, protože všechno
musí držet jiné svaly. Buď se přepínají, nebo
jsou v jednom směru příliš povolené a hrb je
na světě. Nikdo totiž nemá tolik vůle, aby takovou námahu vydržel dlouhodobě.
V mnohem těžší situaci se ocitají lidé celý
den sedící. Vynaložené úsilí držet se vzpříma musí být větší, možnosti na protažení jsou
však mnohem menší. Jak cvičit, když rehabilitaci člověk dostane předepsanou jen při
obtížích? Jak si tělo rozhýbat, když se sami
bez pomoci nemůžeme pohnout ani o metr?
A přitom má správné držení těla tak blahodárný vliv nejen na zdraví, ale i na psychiku. Člověk rovný má víc energie, větší odolnost proti problémům, větší sebevědomí
při rozhovoru s druhými lidmi, cítí se silnější, akčnější, nezlomený. Nenese tíhu života na svých ramenou, ale hledá řešení. Možná zní tato formulace pateticky, ale schválně,
zkuste se nyní narovnat. Cítíte nějakou změnu? Když k tomu přidáte další drobné pohyby, které protáhnou i velmi málo pohyblivé
tělo, bude výsledek ještě markantnější. Několik zajímavých cvičení najdete i na stránkách Vozíčkáře v seriálu o čínské medicíně.
Nevím, jak moc správné držení těla mají
lidé, o nichž ve Vozíčkáři píšeme. Vím jen, že
energie jim vskutku nechybí. Tolik výprav do
obtížných terénů, tolik adrenalinových výzev
a tolik dobrodružství z různých kontinentů pohromadě v jednom čísle tady ještě nebylo.
Stejně tak i množství akcí, které můžete v létě
navštívit.
Kdo se nemusí věnovat své kondici, může
nažhavit vlastní mozkové závity, kreativitu
a akceschopnost ve jménu integrace. Výzva
Chodících lidí vytvořit plakát, audio či videospot, které pomůžou bourat bariéry mezi lidmi, má totiž dvě velká pozitiva: prodlouženou
dobu trvání a stotisícovou výhru.
Energie k dobrodružství, energie ke kreativitě… i o energii sexuální v tomto čísle píšeme. Rozhovor se sexuální asistentkou se
věnuje přístupu Vladany Augstenové k sexu
jako takovému, k postiženým lidem i k etablování sexuální asistence v Česku.
A pokud vám nějaká ta energie zbude, věnujte ji literárním perlám, které otiskujeme
v kulturní rubrice. Ideální čtení na dovolenou,
nemyslíte?
Krásné, energické léto všem! A… narovnejte se ☺
Aneta Vidurová

Z obsahu
Liga informuje
2
Přisedni si na Intercampu ........................................... 2
Riviec Cup ................................................................... 2
Půjčovna kompenzačních pomůcek ........................... 2
Cvičit a hlavně správně stát a sedět .......................... 2
Jak v praxi fungují práva lidí s asistenčními psy ......... 4
Legislativa
5
Odpovědnost při poskytování sociálních služeb ........ 5
Aktuálně
7
Poskytování sociálních služeb? Pro neziskovku
začarovaný kruh problémů .......................................... 7
Občánku, my víme lépe než ty, jak máš žít
a co potřebuješ! ......................................................... 10
Rychlovky z Česka ................................................... 10
Pelmel z blízké budoucnosti ...................................... 11
Téma: Dobrodružství v kolech
i v krvi
13
S Jižním křížem nad hlavou ..................................... 13
Máme všechny předpoklady k tomu být šťastní ....... 16
Adrenalin a výzvy ...................................................... 18
My se světem, svět s námi
20
Chodící lidé oslovují mladé kreativce ........................ 20

str. 8

str. 15

Psychologie, vztahy, sex
21
Každý je pro mě osoba se sexuální energií,
která hledá pomoc či radu ....................................... 21
Když mé tělo splyne s tvým ..................................... 23
Být zdraví a v kondici
25
Čínská medicína – část 3: cvičení ............................. 25
Technologie
27
„Chceme nabízet vozíčkářům pomůcky,
které jim citelně chybí,“ ............................................. 27
Chcete mít elektrický vozík nabitý už při vystoupení
z auta? Pořiďte si speciální autonabíječku!............... 27
Světové nápady v obraze .......................................... 28

str. 27

Kultura
29
Z koncertních pódií rovnou na jeviště,
protože kdo jede, ten Nefňuka –á ............................ 29
Literární soutěž Internet a můj handicap .................. 30
Netančím, abych byl šťastný….................................. 32
Sport
34
Cesta za splněným paralympijským snem ............... 34
Titul zůstane doma ve Zlíně ...................................... 36
Top 10 v TOPu .......................................................... 38
Powerchair Hockey v Česku .................................... 38
Inzerce

40

str. 39

je periodikem registrovaným MK ÈR pod èíslem E 6250.
537 021 493, IÈ: 0049 94 12
Adresa redakce a vydavatele: Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 Brno, www.ligavozic.cz,
Soukromá inzerce, objednávka časopisu:
537 021 493, info@ligavozic.cz
Šéfredaktorka: Aneta Vidurová (ata),
725 022 259, vozickar@ligavozic.cz
Redaktor: Miloš Pelikán (mp),
774 120 112, bobpelikan@seznam.cz
Vedoucí sportovní rubriky: Alexandra M. Videmannová, redakce-sport@vozickar.com
Poèítaèové zpracování: Vladimír Ludva Tisk: Tiskárna Helbich, a. s. Rozesílka: BM marketing, s. r. o.
Jazyková korektura: Marie Fišerová Obsahová korektura: Hana Valová
Foto na obálce: Vojtěch Duchoslav, Marek Duranský, Radoslaw Jona, Zdeněk Krátký
Firemní inzerci zajišťuje BASS, spol. s r. o., Hana Valová,
608 635 561, hana.valova@ligavozic.cz
Vozíèkáø vychází v nákladu 2000 výtiskù 4x roènì, fyzickým osobám je zasílán za předplatné 100 Kč na rok,
v ostatních případech předplatné činí 230 Kč na rok. Uzávěrka příštího čísla je 5. 8. 2016.
Názory obsažené v èláncích nemusejí být shodné s mínìním redakce, ruèí za nì jejich autoøi. Redakce si vyhrazuje právo
finálních úprav všech přijatých textů.
Realizaci časopisu podporují:

Projekt je realizován
za finanční podpory Úřadu
vlády České republiky
a Vládního výboru pro
zdravotně postižené občany

www.vozickar.cz

LIGA INFORMUJE

2

Přisedni si
na Intercampu
Tři tisíce skautů z různých
zemí na jedné společné
akci. To je Intercamp. Letos se koná třetí květnový
víkend v Josefově. A Liga
tam bude s Přisedni si. Mladí lidé si budou
moct vyzkoušet jízdu na vozíku a další aktivity, díky kterým nahlédnou na hendikep z jiného úhlu. Rozsáhlejší reportáž o tom, jak
se skautům dařilo, čekejte v následujícím
čísle.

přírody, do planetária, arboreta, ZOO nebo
na výstavy.
Službu poskytujeme od pondělí do pátku od 8:00 do 13:30 hodin v hezkých, moderních a bezbariérových prostorách na
adrese Bzenecká 23, Brno-Vinohrady. Výhodou je klidné prostředí v malé skupině
klientů.
Zájemci nás mohou kontaktovat na mobil:
+420 725 966 629 nebo e-mailem: cds@
ligavozic.cz

V prostorách nového Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Městské policie se 16. června 2016 uskuteční akce pro osoby s hendikepem a jejich doprovod.
Účastníci se mohou těšit nejen na praktické soutěže a jízdu v prostorách krytého
i venkovního dopravního hřiště, ale i na bohatý doprovodný program, jehož část zajistí
Liga vozíčkářů.

Projekt Daruj správně je zaměřen na komunitní dárcovství. Teď můžete přes tento portál
přispět i Lize vozíčkářů. Na webových stránkách www.darujspravne.cz stačí zadat MojeLiga. Můžete si zvolit částku, kterou chcete
poslat. Výhodou je, že od vás obdržíme sto
procent vašeho příspěvku. Jednoduchým
způsobem je i odeslání dárcovské sms ve
tvaru DMS MOJELIGA na tel. č. 87 777. Služba stojí 30 Kč a my od vás získáme 28,50 Kč.
Podpoříte tak svou neziskovku, která bezplatně pomáhá právě vám. Ať už provozem
Poradny pro život s postižením, výcvikem
asistenčních psů, podporou při hledání práce, nabídkou půjčovny kompenzačních pomůcek atd.

Aktivita a radost
místo vysedávání
doma? Nejen to je
Centrum denních
služeb
Centrum denních služeb nabízí zájemcům
z Brna a okolí ve věku 16–64 let s tělesným
postižením (možná je i kombinace s mentálním postižením) možnost trávit aktivně čas
ve společnosti druhých lidí a zároveň získávat, upevňovat nebo obnovovat svoje znalosti a dovednosti. Samozřejmá je pomoc
s hygienou a stravováním.
Procvičujeme vaření, nakupování, pohyb v prostoru, péči o domácnost a o osobní hygienu, pracujeme na motorice
a tréninku paměti. Ve skupině hodně konverzujeme, navazujeme přátelské i profesionální vztahy. Vyrážíme často na výlety do
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Takový lék na zdravotní problémy hendikepovaných i pečujících má fyzioterapeutka
Jitka Medová. Na Lize vozíčkářů už vedla
několik běhů kurzu Měj se ráda, šetři záda.
Jsou to velmi zajímavá a přínosná setkání,
proto jsme ji poprosili, aby se o pár základních pouček a zkušeností podělila i se čtenáři Vozíčkáře.
 Jsou nějaká specifika rehabilitace, která by platila obecně pro lidi se zdravotním
postižením?
Důležité je kompenzovat deficit, který tito lidé
mají. Neurologický deficit, ztrátu končetiny, sezení na vozíku a podobně. Obecně platí, že je
důležité zachovávat co nejlepší stabilitu, posilovat střed těla a udržovat tělo v kondici, tzn.
protažené, mít dobře posílené svaly. Dá se říct,
že pravidelným cvičením se udržuje jak šikovnost pohybu, tak se hlavně zvyšuje vnímavost
těla vůči chybám. Takže když člověk pravidelně cvičí, začne mu tělo dříve vydávat signál,
začne ho bolet v případě, že dělá nějaký špatný pohyb. Člověk pak může rychleji reagovat.

Riviec Cup

Daruj správně
pro Ligu

Cvičit a hlavně
správně stát
a sedět

Z výletu na veletrh

Půjčovna
kompenzačních
pomůcek
Nový ceník platný od 1. 3. 2016
– pondělí, středa, pátek zpravidla od 9:00
do 13:00
– v případě potřeby se lze po předešlé telefonické či e-mailové komunikaci domluvit
na jiné hodině a jiném dni zápůjčky nebo
vrácení pomůcky

Pomůcky se zálohou 500 Kč
berle

5 Kč/den

zimní vak

5 Kč/den

nájezdové ližiny

10 Kč/den

madlo na vanu

5 Kč/den

toaletní židle/toaletní vozík

10 Kč/den

antidekubitní podložka

5 Kč/den

chodítko (všechny typy)

15 Kč/den

mechanický vozík
(různé velikosti)

15 Kč/den

elektrický vozík dětský

25 Kč/den

přístroj AKTIV (pouze nohy)

15 Kč/den

přístroj ROTREN

20 Kč/den

Pomůcky se zálohou 1000 Kč
motomed Viva 1/Viva 2

30 Kč/den

pásový schodolez

25 Kč/den

Lenka Šlosárová,
vedoucí půjčovny, tel.: 702 020 744,
e-mail: lenka.slosarova@ligavozic.cz

 Kdo a kdy by se měl obrátit na fyzioterapeuta?
Samozřejmostí je konzultace po úrazech.
Vynechat by ji neměly ani maminky malých
dětí, kterým se nezdá vývoj pohybu dítěte,
například když miminko stáčí hlavu na jednu stranu. Po konzultaci s pediatrem je dobré dítě zkontrolovat na rehabilitaci a zabránit
dalším problémům případnou terapií.
Navštívit fyzioterapeuta by měl také každý, kdo má problém s pohybovým systémem, ale hlavně člověk, kterého trápí delší
dobu bolesti zad. Myslím tím řádově měsíce, ne roky! Konzultovat by měl i ten, kdo
by chtěl začít sportovat. Měl by si zjistit, jak
na tom je, které partie je potřeba protáhnout
a stabilizovat, který druh sportu je pro něj
vhodný a jak si neublížit.
 Bylo by tedy dobré, aby každý měl
svého fyzioterapeuta? Podobně jako má
třeba v USA téměř každý svého psychoterapeuta?
Ono jde vlastně o pár návštěv, není třeba
k němu chodit každý týden jako do fitka, ale
opravdu se naučit sérii cviků, které člověku
vyhovují a jsou funkční. A potom je dobré
mít toho fyzioterapeuta jako konzultanta. Na
e-mailu, na telefonu, pro kontrolu i při nějakých akutních potížích.
 Jak bude fyzioterapeut při návštěvách
postupovat?
Fyzioterapeut by měl na základě vyšetření
i v závislosti na druhu práce, kterou člověk
dělá, navrhnout terapii problému, sérii cviků,
metodu, koncept.
V praxi se mi osvědčilo najít spolu s odborníkem vhodné cvičení na protažení a pro-
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cvičení svalů. Tuto sérii pak člověk cvičí každý den, je třeba zažít si ji jako zvyk, jako je
čištění zubů. A pak si najít i jiné pohybové
aktivity. Ale mít stále ten nástroj, základní sestavu, kterou si udržujeme pohybový systém
v kondici. A pak cviky, kterými si pomůžeme
i akutně (třeba po celodenním sezení na vozíku, kdy si člověk nemohl odpočinout).
 Jak je to v případě pečujících, ať již
profesionálních pečovatelů nebo domácích pečujících?
Při práci v domově pro seniory jsem si všimla, že při službě, která trvá třeba 12 hodin
(v domácím prostředím i déle), spolu s únavou roste počet motorických chyb. Unavený je pečující, ale i člověk, o kterého je pečováno. Je potřeba se soustředit na výběr
samotné polohy, například při přesunu, kdy
můžou být činnosti rychlé, energické. Při
takových pohybech totiž hrozí docela velké riziko zranění pečujícího. Může nastat
vyhřeznutí ploténky, ústřel, skřípnutí nervu
a podobně.

Pak existují dlouhodobě problematické
polohy. Třeba předklon při hygieně či krmení, kdy hrozí chronické postižení opakovaným přetěžováním svalových skupin.
Pečující a pečovatelé dost často nevědí,
jak správně s klientem manipulovat, jak přistupovat k lůžku. A to nejen s ohledem na
svoje záda, protože klienti často bývají větších hmotností s nízkou svalovou silou. Je
dobré si zajít na nějaký kurz kvůli svému
zdraví, ale také i kvůli zdraví klienta. Při špatném přesunu může dojít i ke zranění imobilní
osoby, dření o podložku, pádu na hranu postele a podobně.
 Co by měl tedy pečující ve své každodenní práci dělat?
Měl by obecně pečovat o vlastní zdraví a vybírat vhodnou pracovní polohu. Také by si

Měj se ráda, šetři záda

Akreditovaný osmihodinový kurz v bezbariérových prostorách Ligy vozíčkářů, lektoruje Jitka Medová, termíny se vypisují dle
zájmu, cena: 1290 Kč.
Kontakt: Mgr. Andrea Slavíčková, DiS.
mob.: +420 725 464 268
e-mail: andrea.slavickova@ligavozic.cz
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měl ve chvílích, kdy není tolik práce, nebo
v pauzách zacvičit, protáhnout se.
Nesmíme opomenout také přínos pracovních pomůcek. Ze začátku se jejich používání může zdát jako zátěž. Až se je naučíme
používat, měly by přinést pohybovému aparátu pečujícího odlehčení v řádu desítek procent, pokud je ovšem pomůcka vhodně zvolená. Jedná se například o skluzné podložky,
desky a podobně.
 Doporučila bys nějakou osvětu ve
správných postupech i pro lidi, kteří pečují o někoho v rodině?
Určitě ano, je to nejen psychicky, ale i fyzicky náročná situace pro pečovatele i pro celou rodinu. Je dobré tyto informace o přesunech, přístupu k lůžku, správné poloze těla,
používání pomůcek získat a předejít tak situaci, kdy se například rodinný příslušník
zraní nebo dojde k jeho přetížení. Najít za
sebe urgentně z hodiny na hodinu náhradu
bývá složité.

blémem, měl by nejdříve získat informace
o tom, jak správně stát, sedět, používat tělo,
měl by získat základní poznatky o ergonomii.
Ledaskde se to děje, ale ne vždycky.
 Daly by se na závěr uvést alespoň základy správného stání a sedu?
Špatný sed naznačuje zborcená poloha, kdy
máme oslabený hluboký stabilizační systém,
který nás v sedu nedrží. Snažím se motivovat
lidi, aby vhodným cvičením posilovali tento
hluboký systém, který je pak v sedu bude držet, aniž by na to museli myslet. Budou pak
používat dynamický, aktivní sed, a tak „usedí“ delší dobu bez potíží.
Ve stoji děláme tu chybu, že stojíme
s propnutými, zamčenými koleny. A to by se
dalo nazvat velkým problémem dnešní doby.
 Takže správný stoj je takový, kdy mám
trošku pokrčená kolena?
Ano, říkáme tomu odemknutá kolena, tím
můžeme správně nastavit pánev, uvolní se
celá horní polovina trupu, stoj je aktivní, zapojují se svaly, které se v tom zamčeném
stoji zbytečně přetěžují.

 Hodně se zabýváš také ergonomií pracovního místa. Kdy tě tato oblast začala
zajímat?
(Pozn. red.: Celý rozhovor najdete na weboNa fakultě jsem se začala více věnovat hře vých stránkách www.vozickar.cz)
na housle. A často se mi stávalo, že jsem
Andrea Slavíčková
ráno po večerním hraní nemohla
hýbat krkem. A tak jsem se snaINFORMACE PRO PŘEDPLATITELE
žila přijít na to, čím to vlastně je
Bohužel se přes veškerou snahu nepodařilo spáa jak by se tomu dalo předchárovat některé plátce předplatného s odběrateli Vozet. Hodně jsem taky sportovazíčkáře (cca 60 osob). Pokud víte o někom, komu
la, ale takovým problémům jsem
časopis nepřišel, i když bylo předplatné uhrazeno,
nedokázala zabránit. Postupem
nechť se ozve, vše napravíme. Bohužel, informace
času jsem přicházela na různé fíze složenek České pošty jsou nečitelné. Také progle, jak se v pauzách během hrasíme, uvádějte při platbě do zprávy pro příjemce
ní srovnat, co udělat, abych pojméno odběratele Vozíčkáře, ne plátce.
tíže neměla. Když potom moje
Díky! Vaše Liga vozíčkářů.
sestra začala pracovat jako zubařka, zjistila jsem, že co se
týče pracovní polohy, je to jedno
z nejhorších povolání vůbec. Na
ní jsem se vlastně více naučila,
jak správně přizpůsobit pracovní
polohu, a rozhodla jsem se více
ergonomicky myslet.
Po škole jsem pracovala
mimo jiné v domově pro seniory a i tam jsem už začala dělat
o ergonomii přednášky pro pečovatele. Působila jsem i na neurologické ambulanci, kde jsem zjistila, že cvičení, i krátkodobé, je
super, ale když potom celý den
tělo používáme špatně, je výsledek nepřesvědčivý. Učila jsem
tedy jak správně stát, sedět. Lidé
si neuvědomují, jak je to důležité. Bereme sezení a stání jako samozřejmost, ale vlastně nevíme,
jak to dělat správně.
 Patří tedy správný sed a postoj k základním principům
zdravého životního stylu?
Určitě. Když třeba přijde člověk
na rehabilitaci s nějakým pro-

www.vozickar.cz
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PSÍ ŽIVOT
Jak v praxi fungují práva
lidí s asistenčními psy
V polovině dubna tohoto roku vydala ombudsmanka prohlášení,
v kterém vyjádřila snahu o přijetí zákona, který by souhrnně upravil
práva osob se zdravotním postižením využívajících psa se speciálním výcvikem. Přínosem takového zákona by byla především úplná
vymahatelnost práv majitelů asistenčních psů, a to i soudní cestou.
Při četbě té zprávy nás napadlo – jaká je vlastně současná praxe života se speciálně vycvičeným psem na veřejnosti?
Obecnou úpravou, která se touto oblastí zabývá, je Doporučení
veřejného ochránce práv pro přístup vodicích a asistenčních psů do
veřejných prostor č. 31/2010/DIS/JKV, které mimo jiné říká: „...pes
speciálně vycvičený pro doprovod osoby se zdravotním postižením
je její nepostradatelnou součástí a umožňuje jí plně uplatňovat právo
na volný pohyb, samostatnost a nezávislost. Zajištění přístupu speciálně vycvičených psů do veřejných prostor je nutné pro realizaci
práva nebýt diskriminován, jakož i dalších práv osob se zdravotním
postižením...“ Tenhle text ostatně mají i majitelé námi vycvičených
psů na rubu „služebních průkazů“ svých asistentů, aby byl v případě
potřeby kdykoli k dispozici.
Takových situací je totiž bohužel stále dost. Realizace výše zmíněných práv je totiž převážně na vůli jednotlivců, a tak hlavě tam,
kde se s asistenčními psy nesetkávají příliš často, bývají zpočátku
problémy. Zejména v prodejnách potravin a restauracích klienti někdy dost tvrdě narazí, setkají se i s hrubým odporem. Pokud se o takových případech dozvíme, snažíme se je v rámci možností řešit,
a kupodivu často s dobrým výsledkem. Takže to klidně berte i jako
výzvu, podobné příhody nám do Ligy oznamte a uvidíme, co v konkrétní věci půjde udělat.
Pokračujme dále. Hygienická vyhláška Ministerstva zdravotnictví ze 30. 3. 2004 v § 49, odstavci 1, písmena h) říká: „Vstupovat do
konzumační části provozovny může vodicí pes doprovázející nevidomou osobu a pes speciálně vycvičený pro doprovod osoby s těžkým
zdravotním postižením. Vstup ostatních zvířat do konzumační místnosti provozovny, která poskytuje služby v rámci hostinské živnosti,
je možný jen se souhlasem provozovatele.“ Tedy explicitně vyjádřeno, asistenční pes může do restaurace bez souhlasu provozovatele.
O problémech s přístupem asistenčních psů do škol a školek
nemáme od klientů žádné zmínky, naopak jsou přijímáni jako zpestření výuky a uklidňující prvek. Vyskytují se spíš problémy s přístupem vodicích psů do škol pro nevidomé.
Takzvané „vodítkové vyhlášky“ v různých městech, které obecně
upravují možnosti volného pohybu psů na veřejnosti a případně povinnost nosit košík, většinou pracovní psy ze své působnosti vyjímají a s uplatňováním tohoto principu nebývá problém.
Pobyt asistenčních psů ve zdravotnických zařízeních upravuje
zákon 372/2011 O zdravotních službách v § 30, odstavci 3: „Pacient
se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní
stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení, a to způsobem stanoveným vnitřním řádem tak, aby nebyla
porušována práva ostatních pacientů.“ A velmi často to tak opravdu funguje. Zdravotnická zařízení většinou asistenční psy akceptují, v případě hospitalizace klienta se personál i předhání v pomoci
s péčí o psa a využívá ho jako vítanou canisterapeutickou návštěvu.
V medicínské oblasti bývají největší problémy v některých lázeňských ubytovacích zařízeních, kde se snaží klienty s asistenčními
psy ignorovat. Je to pravděpodobně nejvíce ovlivněno názorem
dobře platící arabské klientely, která ovšem považuje psy za nečistá zvířata a odmítá s nimi pobývat pod jednou střechou. Nejjednodušším řešením je změnit ubytovací zařízení, jinde vás rádi přijmou.
Pokud je majitel asistenčního psa odvážen sanitkou, záchranné
služby většinou o asistenčních psech vědí a berou je s sebou do sanitky. Ale pozor – vždycky musí být asistenční pes označen dečkou!
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Jinak jsou naopak záchranáři vůči psům velice obezřetní a mají právo dokonce odložit ošetření, dokud není pes odveden. Toto chování
záchranářů mohu z vlastní zkušenosti potvrdit a musím říct, že má
oporu v etologii psa, protože necvičený pes může takovou situaci
vyhodnotit jako ohrožení a začít pána či paničku bránit.
V dopravě je pozice asistenčních psů přímo zmíněna například
ve Smluvních přepravních podmínkách českých drah pro veřejnou
osobní dopravu v kapitole XIII: „Vodicí pes nevidomého držitele průkazu ZTP/P, asistenční pes a služební pes policisty může být přepravován ve vlaku bez nasazeného náhubku, nesmí však být přepravován na sedadle a musí být držen na vodítku nakrátko. Vodicí
psy nevidomých držitelů průkazu ZTP/P, asistenční psy a služební
psy policistů při plnění úkolů podle zákona o Policii ČR nelze z přepravy vyloučit ani odmítnout jejich přepravu.“ Podobně se k přepravě asistenčních psů staví i ostatní železniční dopravci a opravdu to
u nich funguje. Psi teď mohou jezdit i pendolinem, kde to nebylo po
dlouhou dobu možné.
Víc problémů zaznamenáváme ale u autobusových dopravců, kde si často řidiči přivlastňují
právo rozhodovat, jestli pes bude
moci jet nebo ne, a případně alespoň požadují, aby měl i asistenční
pes košík. Řadí se tak na úroveň
kapitánů letadel, kteří opravdu
mají poslední slovo v povolení
vzít psa na palubu. Jednotlivé letecké společnosti tuto možnost mají opět upravenou individuálně,
většinou to představuje zdlouhavé vyjednávání po dlouhou dobu
před letem, posílání různých dobrozdání a dokumentů, a ani pak
nebývá výsledek jistý. Jedna klientka nakonec létá raději bez psa,
aby náhodou nebyla na poslední chvíli vystavena nátlaku dát ho ve
schránce do zavazadlového prostoru. Jiná jela do Afriky raději lodí,
aby psa mohla bez problémů vzít s sebou. Když jsem byl před několika lety v Anglii na světovém kongresu trenérů asistenčních psů,
přiletěli tam z těchto důvodů účastnící z celého světa bez psů, což
působilo na takové akci dost komicky a všechny semináře to posunulo do teoretické roviny.
Pro úplnost ještě uvedu, jak je upraven pohyb psů v lese, podle
zákona 449/2001 O myslivosti, protože o tom se vede mezi majiteli
psů hodně diskusí, a bohužel jsou každý rok v ČR zastřeleny tisíce
psů, mnohdy naprosto zbytečně. Zákon říká, že v honitbě (nejen
v lese, ale i na lukách a v polích) musí být pes pod vlivem vůdce
(psovoda). Tedy nikoli na vodítku, jak často myslivci tvrdí. Psa, který
pod vlivem psovoda není, pak může zastřelit jen myslivecká stráž,
a jen pokud štve zvěř, jestliže je to dál než 200 metrů od posledního plotu. Naopak, psa v honitbě nesmí v žádném případě usmrtit,
pokud jde o: „...psy ovčáckých a loveckých plemen, psy slepecké,
zdravotnické, záchranářské a služební.“ Takže asistenčního psa by
neměli zastřelit ze dvou důvodů: jednak je to pes „zdravotnický“
a jednak většinou loveckého plemene. Ale prosím, nesázejte na to,
mějte v přírodě své psy neustále pod kontrolou, dodržování tohoto
ustanovení zákona ze strany myslivců je velice nejisté.
Asi nejdůležitějším zákonným vodítkem lidského konání v naší republice je článek 2, odstavec 4, Ústavy České republiky, kde se uvádí: „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo
nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ Tolik základní zákon. Ale
nad všemi zákony by měla stát morálka, legislativa by měla být jen
jejím minimem. Proto připomínám majitelům psů (těch asistenčních
zvlášť): majitel vždycky a za všech okolností zodpovídá za svého
psa. Hezky a jednoduše to říká zákon o myslivosti: „Pes má být pod
vlivem psovoda.“ Prosím, dodržujte to vždy pro pohodu svoji i svého zvířecího přítele a pomocníka. K tomu vám přeji hodně štěstí.
Ivan Benda, e-mail: ivan.benda@ligavozic.cz, tel.: 725 466 206

LEGISLATIVA
Odpovědnost při poskytování
sociálních služeb
Problematika odpovědnosti za způsobenou
škodu při poskytování sociálních služeb je
stejně rozmanitá a složitá, pokud jde o určení škůdce – viníka škody a stanovení výše
náhrady poškozenému, jako v kterémkoliv jiném oboru lidské činnosti a nelze ji řešit v závažnějších případech bez odborného posouzení jak specializovaných právníků,
tak znalců z nejrůznějších oborů. Může se
stát i předmětem vleklých soudních sporů či
trestního postihu.
Orientačně můžeme odpovědnost při poskytování sociálních služeb rozdělit zhruba
následovně:
1/ odpovědnost za škody vzniklé zaměstnanci (asistentovi, pečovatelce) při výkonu
pracovních úkolů, pro něž byl organizací vyškolen a k jejichž provedení dostal příkaz.
Jde např. o pracovní úraz – natržený sval
při zvedání klienta na vozík apod. Následky uznaného pracovního úrazu, odškodnění
(bolestné, ušlá mzda) se řeší v rámci zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za úrazy a nemoci z povolání. Výše nároku se projednává podle zákoníku práce.
2/ odpovědnost za škody vzniklé klientovi
ze strany pečující organizace
Asistentka při mytí okna v bytě klienta nechtěně rozbije okenní tabuli. Náhradu škody – zasklení – uhradí organizace poskytující

POZOR!
Specifická otázka nastává při řešení odpovědnosti za škodu vzniklou řízením
vozidla osobním asistentem. Pojišťovny bohužel vylučují automobilové nehody z běžné pojistky odpovědnosti za
škody a povinné ručení ani havarijní pojistka s možností řízení auta asistentem
nepočítají. Jako viník se vždy uvádí člověk, který vozidlo řídil. Zároveň neexistuje právní norma, která by vyloučila klientovi možnost uplatňovat nároky za tyto
škody (i spoluúčast na havarijním pojištění) na organizaci, která osobní asistenci poskytuje. Některé instituce to řeší
spolehnutím se na vzájemnou dohodu,
jiné dokonce vydávají zákaz řídit vozidlo klienta jako součást služby osobní
asistence. Každopádně je tento stav nesprávný, znevýhodňující lidi s omezením
pohybu. Automobil je totiž často jedinou
možností, jak zajistit mobilitu člověka. Ve
spojení s osobní asistencí, která je rovněž jedinou možností samostatného života, přispívá tato neslučitelnost k omezení svobod hendikepovaných. A to už
by mohl být i podnět pro ombudsmana. Snad se podaří najít ta správná cesta
k nápravě.
(ata)

sociální služby ze své pojistné smlouvy na
pojištění odpovědnosti za škody při výkonu svých činností a následně řeší se svým
zaměstnancem náhradu způsobené škody.
Organizace posoudí okolnosti vzniku škody, míru zavinění ze strany asistentky a klienta. Pokud se případ řeší dle zákoníku práce,
může organizace požadovat po zaměstnanci
náhradu škody maximálně ve výši 4,5násobku průměrného měsíčního platu. Řešil-li by se
případ podle obč. zákoníku, mohla by organizace požadovat náhradu škody v plné výši.
V takovém případě může dojít ke sporu
mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem,
který řeší soud a ten může požadovanou,
případně neúměrně vysokou náhradu škody
snížit. Má-li zaměstnanec – asistent uzavřené
tzv. pojištění lidově zvané „na blbost“, tedy
pojištění škod způsobených při výkonu
zaměstnání, může hradit zaměstnavatelské
organizaci škodu také čerpáním této pojistky. V praxi ovšem pojišťovny hledají důvody
jak plnění snížit či v rámci výluk zahrnutých
v pojistné smlouvě vůbec nárok neuznat.
Mnohem závažnější a složitější může být
případ, kdy asistent nezvládne manipulaci
s klientem a ten utrpí úraz s nejrůznějšími,
třeba i trvalými následky. Takový případ patří
k těm nejsložitějším a nejzávažnějším, i s případným trestním řízením.
3/ Může však dojít i ke vzniku úrazu nebo
majetkové újmy, které způsobí, byť nechtěně, zaměstnanci pečující organizace
sám klient v důsledku zdravotní indispozice, nepozornosti apod. Např. klient nezvládne v omezeném prostoru bezpečnou jízdu na
elektrickém vozíku a vážně zraní asistenta.
V takovém případě jde opět o pracovní úraz
a asistent bude podle závažnosti a rozsahu újmy na zdraví odškodněn v rámci řízení
o pracovním úrazu (bolestné, náhrada ušlého
výdělku, nemocenské dávky) svou zaměstnavatelskou organizací. Ovšem organizace musí především prošetřit a dokázat nejen
míru zavinění a odpovědnosti klienta, ale také
zda vyškolený pečovatel, asistent dodržel
předepsané bezpečnostní postupy při práci
s klientem a zda dostatečně v rámci své kvalifikační přípravy a svých zkušeností předvídal,
čeho se může od klienta nadít s ohledem na
jeho hendikep a okamžitou zdravotní kondici
a temperament. Dobrou pomůckou, kterou si
pečující organizace zpracovávají, jsou standardy – pracovní postupy pro různé typizované situace práce s klientem, které zahrnují i varianty neobvyklých a rizikových situací.
Je-li klient pojištěn v rámci pojištění odpovědnosti občanů za škody sám nebo
jako člen domácnosti, i když není v pojistné
smlouvě jmenovitou smluvní stranou a není-li tento druh škody v pojistné smlouvě vyloučen, má možnost poškozeného odškodnit v určitém rozsahu i touto cestou. Horším
případem může být, když klient vůbec pojiš-
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Zajímavý dotaz
Syn je držitelem průkazu ZTP/P a průkazu přepravující OZP. Mám dotaz ohledně parkování ve městě. Pokud jsou místa vyhrazená pro invalidy již obsazená
jinými držiteli průkazu OZP a já zaparkuji na běžné místo, jsem povinen platit v automatu poplatek za parkování,
když je vozidlo řádně označeno průkazem OZP?
V legislativě není stanoveno, že parkování aut označených parkovacím průkazem
OZP je automaticky zdarma. Záleží na rozhodnutí vlastníka parkovací plochy, komu
a za jakých podmínek slevu na poplatku
nebo osvobození od poplatku poskytne.
Je potřeba si zjistit, kdo je vlastníkem konkrétní parkovací plochy, o kterou se vám
jedná, a s ním pak svoji situaci řešit.

PORADNA PRO ŽIVOT
S POSTIŽENÍM
Legislativa, důchody, příspěvky,
vzdělávání, kompenzační pomůcky,
pojišťovny, zaměstnání, volný čas…
tel.: 800 100 250
e-mail: poradna@ligavozic.cz
web: www.ligavozic.cz/poradna

těn na odpovědnost občanů za škody není,
a to zejména když mu pomáhá fyzická osoba, která není zaměstnancem pečující organizace a není ani certifikovaným živnostníkem poskytujícím péči a nemá ani svoje
úrazové pojištění. Je proto nanejvýš důležité v jakékoliv formě vztahu klient – pečující
si předem oboustranně sdělit, jaké podmínky pojištění při vzniku vzájemných škod oba
účastníci pečovatelského vztahu mají, byť
by šlo jen o tzv. sousedskou výpomoc. Každý klient by měl mít, a to nedělám nábor pro
pojišťovny, minimální pojištění odpovědnosti
občanů za škody. Obvykle toto pojištění v rodině je a týká se všech jejích členů.
Zmíněné pojištění odpovědnosti občanů
za škody slouží klientovi i při pohybu na veřejnosti, když třeba neúmyslně berlou nebo
vozíkem, chodítkem srazí a poškodí či zničí
drahé zboží v obchodě a obchodní organizace žádá náhradu.
Při všech podobných nepříjemných náhodách a nehodách je potřeba neztrácet
hlavu, a pokud je to možné, nezapomenout
zdokumentovat situaci a její následky jak vyfotografováním na mobil, tak na něj nahrát
výpovědi účastníků a získat jména a adresy svědků, příp. sepsat rukou stručný zápis
a zúčastněné aktéry nechat podepsat.
Tato krátká, povšechná informace není
a nemůže být odborným návodem jak konkrétně postupovat v uvedené problematice.
Skutečnou závažnou událost je nutné vždy
řešit ve spolupráci s právníkem.
Ivan Jergl

www.vozickar.cz

6
<ŽůĞŬĐĞŵŽĚĞƌŶşĐŚĞůĞŬƚƌŝĐŬǉĐŚǀŽǌşŬƽ

Nová verze exteriérového
ǀŽǌşŬƵ ZϰϬϬϬ͘ dĞŶƚŽ ŵŽĚĞů ũĞ
ǀǇďĂǀĞŶŶŽǀǉŵŝēƚǇƎƉſůŽǀǉŵŝ
ŵŽƚŽƌǇ Ɛ ŶŝǎƓş ƐƉŽƚƎĞďŽƵ
ĞŶĞƌŐŝĞ
Ă
ƌĞǀŽůƵēŶşŵ
ƐǇƐƚĠŵĞŵ ŽĚƉƌƵǎĞŶş ƉƌŽ
ŬŽŵĨŽƌƚŶşũşǌĚƵ

sŽǌşŬ ƐĞ ƐƚƎĞĚŶşŵ
ƐƚƎĞĚŶşŵ ŶĄŚŽŶĞŵ
ŶĄŚŽŶĞŵ
ƐƚƎĞĚŶş ƌŽǌŵĢƌŽǀĠ ƚƎşĚǇ
ǀŚŽĚŶǉ ĚŽ ǌƉĞǀŶĢŶǉĐŚ
ĞǆƚĞƌŝĠƌƽ Ă ĞǆĐĞůƵũşĐş ǀ
interiéru

/ŶƚĞƌŝĠƌŽǀǉ ǀŽǌşŬ͕ ǀǇŶŝŬĂũşĐş
ŵĂůǉŵŝ ƌŽǌŵĢƌǇ Ă ƐĐŚŽƉŶŽƐơ
ŽƚŽēĞŶş ŶĂ ŵşƐƚĢ͕ ŬƚĞƌŽƵ
ŽĐĞŶşƚĞ ƉƎĞĚĞǀƓşŵ ǀĞ
ƐơƐŶĢŶǉĐŚƉƌŽƐƚŽƌĞĐŚ

Pro Vás dodává
ĂǎĄĚĞũƚĞƐŝƵŶĄƐŽŶĞǌĄǀĂǌŶŽƵƉƎĞĚǀĄĚĢĐşũşǌĚƵǀŵşƐƚĢďǇĚůŝƓƚĢǌĚĂƌŵĂ͊

sƓĞƉůŶĢŚƌĂǌĞŶŽǌĞǌĚƌĂǀŽƚŶşŚŽƉŽũŝƓƚĢŶş
Ģ ş
d,D^Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘EĂsǇŚůşĚĐĞϮϯϵ͕ϮϱϮϮϵŽďƎŝĐŚŽǀŝĐĞ͕ƚĞů͗͘ϲϬϱϮϭϳϲϲϬ͕ĞŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛƉƌŝĚĞ͘Đǌ͕ǁĞď͗ǁǁǁ͘ƉƌŝĚĞ͘Đǌ

2 / 2016

AKTUÁLNĚ
Poskytování sociálních služeb?
Pro neziskovku začarovaný kruh
Nedávno jsem četla článek, jak oblastní charity napříč republikou zápasí s nedostatkem
financí. Připadlo mi jako záslužná věc, že se
v médiích objevila pravda o svízelných podmínkách, v nichž mnohé neziskovky působí.
Nyní jde údajně ekonomika státu stále nahoru, což je dobře. Jsou ale pravidla pro činnost a rozvoj stejná pro všechny neziskovky?
Jsem ředitelkou zapsaného ústavu Život bez
bariér v Nové Pace. Už roky stále slýchám od
kolegů z okolních organizací poskytujících
sociální služby, jak bojují o přežití, ale raději
mlčí, aby se neznelíbili těm, kteří finance poskytují. Tato situace rozhodně není optimální: mnohem užitečnější než mlčení je diskuse o problémech a způsobech jejich řešení.
Snad k ní přispěje i tento článek, v němž zkusím stručně popsat současný stav.

Neziskový sektor
Má několik podob. Jednu tvoří nadšenci, kteří
se sdružují a věnují se různorodé činnosti nehledě na čas a peníze: jsou mezi nimi včelaři,
rybáři, ekologové, filatelisté, milovníci železnice či starých automobilů. Jde většinou o spolky, kluby. Čím je jich kolem nás více, tím je region zajímavější, kulturně bohatší a vyspělejší.
Druhou významnou skupinu tvoří neziskovky,
které suplují stát v tom, že poskytují sociální
služby a jiné aktivity lidem s postižením, seniorům a dalším skupinám lidí, kteří potřebují podporu. Lze říci, že mnohé jsou jakousi
„prodlouženou rukou“ resortu zdravotnictví či
sociálních věcí. Další skupinou jsou velké „lidskoprávní“ neziskovky s přesahem do zahraničí, které se v současnosti angažují hlavně v
uprchlické krizi. V tomto zamyšlení se jimi nezabývám, protože jejich potíže jsou jiné než
problémy menších regionálních organizací.

Poslání
Bylo by skvělé, kdyby se neziskovky zaměřené na pomoc lidem mohly naplno věnovat
svému poslání. Realita je bohužel jiná. Jejich
činnost omezují tvrdě nastavená pravidla,
dodržování nepřehledných zákonů a mnohdy nelogických metodik, které nejsou přínosem a zatěžují profesionální práci. Zaměstnanci v neziskovém sektoru jsou nuceni
akceptovat několik nepříjemných podmínek:
musí se smířit s nízkým mzdovým ohodnocením, které patří mezi nejnižší ve státě,
musí splňovat úroveň vzdělání neúměrnou
k výši platu, musí se obrnit trpělivostí při každodenních kontrolách všeho druhu (zřejmě
oprávněných, když jde o státní finance). Bonusem je, když má zaměstnanec srdce na
dlani a chápajícího partnera, který dokáže
zmírňovat výkyvy v rodinném rozpočtu.

Financování
Státní peníze jsou motorem, aby neziskovka
fungovala. Ovšem financování nelze srovnat
s komerční sférou. Tam firma vyrobí, dodá
službu a dostane zaplaceno ve splatnosti 14,

30 či nejdéle 60 dní. V nezisku zajistíte služby, a čekáte a čekáte, zda finance na svoji
činnost obdržíte a v jaké výši. Platba je v lepším případě hrazena státem za 100 dní, v některých případech za 150 dní. Jinými slovy,
na podzim podáte projekt, na přelomu roku
se na internetu dozvíte, zda máte šanci peníze dostat, ale na účtu je najdete až koncem
března či zkraje dubna.
Co to znamená pro přežití organizace?
Mít hodné kamarády, kteří finančně pomohou
či vlastní soukromé peníze, které investujete s vědomím, že je zřejmě už nikdy neuvidíte. Nebo mít neuvěřitelně schopného fundraisera... Platy zaměstnancům zaplatit měsíčně
musíte, energie také. Ostatní dodavatele prosíte a ubezpečujete, že určitě zaplatíte, a přitom
si připadáte jako žebráci nebo lumpové, kteří
neplní sliby. Navíc během roku není jistota, že
i když děláte vše správně a nepochybíte, dostanete od státu finance v plné výši. Jde prostě o každodenní kolotoč, kdy jste psychicky
jednou skoro nahoře a podruhé úplně na dně.

Profesionalita
Ano, zde je nutné dodržet veškeré vyhlášky,
zákony, metodiky, platební morálku vůči státu.
Neziskovka chce být profesionální i v oblasti
rozvoje, takže přemýšlí o projektech státních
či z evropských fondů, aby prokázala, že umí
posunout služby a činnost dopředu. Ale opět
na ni čeká velký problém. Nastavení dotačních projektů je takové, že organizace vytvoří
projekt, měsíce musí financovat jeho realizaci z vlastních zdrojů (které ale často nemá!)
a pokorně čeká, zda bude uhrazen ze státních či evropských financí. Není přitom rozhodující, zda se jedná o stokorunu či milion.
Pro organizaci je to těžký oříšek. Požádat o půjčku finanční ústav nemá valný smysl, protože netvoří zisk, a není tedy pro banku zajímavá. Z vlastní zkušenosti vím, že
dofinancování projektu trvá dlouhé měsíce – to už přichází pocit bezmoci. Dobrým
příkladem z praxe Života bez bariér je čekání na dofinancování projektu celých šest měsíců, poté příslib úhrady, další kolečko kontrol... Ejhle, úředník objeví chybu: nedoplatek
0,33 h (zřejmě způsobený zaokrouhlením).
A my musíme podklady vypracovat znovu
a následuje nové kontrolování. A další čekání na peníze, které nám prostě zoufale chybí.
Nelze se divit, že mnoho evropských projektů ani není realizováno, když jsou podmínky tak nevhodně nastavené. V oblasti dotací na
sociální služby panují velmi nerovné podmínky
mezi příjemcem (poskytovatel sociálních služeb) a poskytovatelem (stát). Když příjemce
nedodrží své povinnosti (platby) a zpozdí se
byť jen o jediný den po termínu, ztrácí ihned
nárok na dotaci na další období nebo je pokutován. Ale když stát, v dané situaci zastoupený konkrétním úředníkem, způsobí zpoždění výplaty dotace i o několik měsíců, není nijak
postižitelný, byť touto neodpovědností může
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2025
Až budeme o devět let starší, dozajista nebudeme všichni přestěhovaní do velkých
měst. Ačkoli skupina Katapult byla přesvědčená, že se tak stane už v roce 2006.
Ba ani dálnicí jsme celou zeměkouli neopředli. A co děti? Ty si pořád mají kde
hrát... Migrace lidí, růst autostrád, ba i ta
hřiště se zkrátka ubírají směrem, který se
ve fantazii nedá odhadnout.
Zato Praha se v tom roce 2025 ocitne
na zcela konkrétní křižovatce. Její hromadná doprava bude bezbariérová a překážkám pro vozíčkáře, nevidomé lidi či matky s dětmi bude
svítit červená. Nejde o zbožné přání či troufalý odhad
rockera, ale o naplnění dlouhodobé koncepce, kterou přijal magistrát.
Už jsou likvidovány
velké bariéry jako vysokopodlažní autobusy, chybějící osobní výtahy v metru či výstupy z tramvaje přímo na silnici. Ale mizí
dokonce i mezera mezi hranou nástupiště a vlakovou soupravou, která vozíčkářům
komplikovala cestování ve stanicích metra.
A zavinila dokonce několik pádů a zranění.
Zkušební stanicí se stal v polovině dubna Anděl. Pražský dopravní podnik tam
u obou kolejí zmenšil zmíněnou mezeru
instalací speciálního pryžového hřebenu
(viz snímek), a to v místě zastavení prvých
a posledních dveří soupravy. Odvážím se
tvrdit, že hlavně lidé na elektrickém vozíku se přestanou bát zapadnutí kolečka do
škvíry: do konce příštího roku mají být takto vybavena všechna nástupiště v metru.
Proč to nešlo zařídit dřív? Hlavním důvodem se zdály být technické normy bránící v prodloužení nástupiště. Teď se ukazuje, že příčinou byla nedostatečná politická
vůle. Silná naopak byla snaha vozíčkářů,
lidí jim pomáhajících a lidí s nimi sympatizujících. Velkou zásluhu na Koncepci odstraňování bariér ve veřejné hromadné
dopravě do roku 2025 tak má neziskovka
Asistence a rovněž tisíce osob, které podepsaly její petici Za MHD přístupnou.
Myslím si, že obyvatelé i té nejzapadlejší vesnice můžou přimět politiky, aby
jim sloužili. Jen musí někdo zvednout
hozenou rukavici a začít bojovat. Ostatně, k čemu je nám svoboda, ne-li k tomu,
abychom se občansky angažovali?
Miloš Pelikán

www.vozickar.cz
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způsobit dokonce zánik organizace. Úřady navíc každý rok mění formulář pro podání žádosti o dotaci, přičemž jediná chyba při jeho vyplňování může neziskovku připravit o finance.

Co dál?
Nevím, poskytovatelé sociálních služeb jsou
v podstatě bezmocní. Nemají odbory, nemají
čas ani sílu bojovat za lepší podmínky. Nevědí, na koho se obrátit, aby pomohl. Dlouhá léta
upozorňování, že něco není systémově v pořádku, zatím nic nezměnila. Nápady, jak zlepšit
podmínky pro neziskovku poskytující sociální
služby, politiky ani odborníky příliš nezajímají.
Snad denně se ptám, proč to ještě děláme.
Odpověď je jednoduchá: téměř každý občan
měl, má nebo bude mít vážné zdravotní potíže a s nimi spojenou potřebu sociální pomoci.
Avšak podmínky pro neziskovou oblast a lidi
v ní pracující jsou velmi problematické. A zcela
odlišné od komerční nebo státní sféry.
Jde o začarovaný kruh, z kterého se těžko
hledá cesta ven. V hlavě mi přesto koluje stále
stejná myšlenka, že to smysl má a jednou třeba bude stát na sociální služby pohlížet jinak.
S respektem a úctou k těm, kdo je poskytují.
Jitka Fučíková

Ohlédnutí za IX. mezinárodní abilympiádou ve Francii
Mezinárodní abilympiáda (the International
Abilympics) se letos konala podeváté. Významnou přehlídku pracovních a volnočasových aktivit lidí s postižením hostila podruhé Evropa, konkrétně Francie. V obří hale
na výstavišti v Bordeaux soutěžilo v pátek
25. a sobotu 26. března více než 500 lidí
z 35 zemí. Byli mezi nimi i Češi, kteří dosud
nechyběli na žádné mezinárodní abilympiádě od roku 1991: takovou bilanci nemá žádná jiná evropská země.

– Anton Kozák (Praha) v košíkářství,
– Martina Mašková (Plzeň) ve vyšívání,
– Helena Nejedlá (Krnov) v malbě na hedvábí,
– Milan Ševčík (Prostějov) v keramice,
– Jan Venzara (Hradec Králové) v dřevořezbě,
– Jan Wenemoser (Ledeč nad Sázavou) ve
fotografování,
– Jaroslav Wojnar (Palkovice na Frýdecko-Místecku) v košíkářství,
– Vladimír Zrna (Žamberk) v montáži počítače.

Česká výprava

Nejúspěšnější státy

Naše výprava měla 14 členů, 8 z nich bylo
soutěžících. Česko reprezentovali:

– Korea: 32 medailí
– Francie: 25 medailí

V Bordeaux nepřekvapivě triumfovali Asijci. Velikostí výprav, předváděnými výkony i počtem získaných medailí. Není divu: abilympijské hnutí vzniklo v roce 1972 v Japonsku a má na největším a nejlidnatějším
kontinentu hlavní základnu.
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– Čína: 20 medailí
– Tchaj-wan: 16 medailí
– Japonsko: 10 medailí
Na abilympiádě se soutěžilo v 45 disciplínách. Pouze 19 výprav se vracelo domů
s alespoň jednou medailí: z Evropy se radovaly jen týmy Francie, Ruska, Španělska
a Běloruska. Česko, Slovensko či Rakousko,
vesměs země, kde už má národní abilympiáda tradici, tentokrát neuspěly. Pořádající
organizace Abilympics France však udělila
nejúspěšnějšímu soutěžícímu z každé výpravy zvláštní cenu.
(mp)

Kdo by odolal možnosti dát se zvěčnit s tak půvabnými hosteskami? Čekaly na účastníky abilympiády na fotbalovém stadionu, dějišti
velkolepé přivítací párty. S kráskami si zapózoval i Jaroslav Wojnar,
který soutěžil v košíkářství. Mimochodem, na zcela novém stadionu
si v červnu zahraje třeba Slovensko s Walesem v rámci evropského
fotbalového šampionátu.

AKTUÁLNĚ

V recyklaci odpadového materiálu měli soutěžící upotřebit korkové zátky
a vytvořit užitný předmět spojený s lahví vína. Se stylově francouzským
zadáním si skvěle poradil Wiriyavat Tuiram z Thajska: za nápaditou a oku
lahodící rikšu získal zlatou medaili. A také výšivku od Plzeňačky Martiny
Maškové, která jeho výrobek považovala za nejpovedenější ze všech,
jež byly v bordeauxské hale k vidění.
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Helena Nejedlá z Krnova se představila v malbě na hedvábí.
Z osmičky Čechů nasbírala od rozhodčích nejvíc bodů, a získala tak
medaili pro nejúspěšnějšího člena výpravy. Na abilympiádě v Pardubicích však sympatická vozíčkářka vyniká v jiných disciplínách:
keramice a návrhu plakátu.

V keramice nás reprezentoval Milan Ševčík z Prostějova. Soutěžící měli dva úkoly: vytvořit několik misek o přesně stanovených rozměrech
a ztvárnit cokoli z mořského světa. Ševčík si zvolil chobotnici.

Francie je v abilympijském hnutí nováčkem, přesto její soutěžící jako
jediní Evropané drželi krok s Korejci, Číňany nebo Japonci. Galský kohout vybojoval na domácím kolbišti neuvěřitelných 25 medailí. Francouzka zvítězila i v umělecké malbě, kde velkou pozornost budil také
její krajan Joseph Martins, který maloval ústy.

Zrakově postižený Vladimír Zrna z Prahy je technicky založený muž,
který svými vtipnými průpovídkami bavil celou výpravu. Kromě smyslu pro svérázný humor jsou jeho doménou montáže všeho druhu.
Ve Francii zkoušel sestavit počítač.

www.vozickar.cz
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Rychlovky z Česka
Pomozte vytvořit reálnou
představu o životě lidí
s postižením v prvé půli 20. století
Hledáme lidi, kteří mají jakékoliv informace
o životě osob s tělesným i jiným postižením
ve 30. letech minulého století, tedy v období
první republiky, a také z doby před 1. světovou válkou a během ní. Pokud jste ochotni
se o tyto informace podělit, ozvěte se prosím do konce června na e-mail vhradkova@
volny.cz. Každému, kdo pomůže, předem
děkuji.
Věra Hrádková

Zkuste jízdu na handbiku, radí
nová hybridní kniha

KÝHO VÝRA

Láká vás jízda na handbiku, ale nevíte, jak
začít? Poradí vám multimediální publikace Handbike cyklistika a její autoři Alexandr
Zvonek s Luďkem Benadou ze Střediska Teriesiás Masarykovy univerzity.
Tato hybridní kniha (pozn. red.: elektronický text se zvukovou nahrávkou a navigačním aparátem) je zdarma dostupná na webu
(http://www2.teiresias.muni.cz/hybridbook/
book/handbike) se věnuje jak historii, typo-

logiím různých handbiků, doplňkové výbavě,
technice jízdy, tak i údržbě handbiků, plánování vyjížděk, sportu – soutěžím atd. „Čtenáři
se v ní dozví i informace o tom, jak, u koho
a kde handbike koupit, popřípadě půjčit.
Hodně prostoru je věnováno také asistenci
hendikepovaným cyklistům,“ uvádějí autoři.
Formát hybridní knihy umožňuje také kombinaci s instruktážními videi.
Jak tedy s takovým sportem začít? „Ze
všeho nejdůležitější je chuť. Nebo vlastně
nejdříve chuť si to vyzkoušet, protože pokud je zkušenost dobrá, tak už člověk jde
za svým. Bohužel máme zkušenosti, že stačí něco málo zanedbat a vozíčkář získá pocit, že tento sport není pro něj. Nevhodný
handbike, jeho chybné nastavení, nepříznivé
podmínky, nedostatek informací, nezkušený
asistent… Jak se tomu vyhnout, handbike
si osvojit a rozšířit tak možnosti nezávislého
pohybu, je popsáno právě v publikaci,“ dodávají autoři.
(lb)

Výzkum se bude zabývat účinky
intenzivní rehabilitace
Rehabilitace je pro mnoho postižených klíčová. Ne vždy je však ta nejlepší péče dostupná. Pro 15 hendikepovaných dětí s dětskou mozkovou obrnou se ale brzy otevře
cesta, jak nákladnou dlouhodobou terapii
uhradit. Stanou se totiž součástí výzkumu,
který bude právě účinky dlouhodobých cvičení a léčebných úkonů ověřovat. Do projektu, který se uskuteční v Sanatoriu v Klimkovicích a který dotací podpořil Moravskoslezský
kraj, se přihlásilo 70 zájemců, vybráno však
bude jen zmíněných patnáct dětí, kterým se

dostane bezplatně několik týdnů intenzivní
odborné péče. Jejich výsledky se pak budou srovnávat s pokrokem u dětí, které projdou standardní léčbou hrazenou pojišťovnami. Celkový výstup můžeme očekávat za rok
a půl.
(ata)

Rehaprotex opět v novém termínu
Kdo se těšil na brněnskou podzimní výstavu
rehabilitační techniky a zdravotnických pomůcek Rehaprotex, musí si počkat ještě jeden rok. Vedení veletrhů oznámilo, že chce
tuto akci pořádat v dvouletém cyklu. Zároveň připravuje změnu celé koncepce akce,
chce vytvořit zajímavý program nejen pro
návštěvníky, ale i pro vystavovatele, kterých
v posledních letech ubývalo. Jak to šéfové
veletrhu zvládnou, můžete posoudit v říjnu
v roce 2017.
(ata)

58 600 lidí s postižením bez práce
Podle statistické ročenky úřadu práce se
v roce 2015 o nové zaměstnání ucházelo celkem přes 450 000 lidí. Z toho zhruba
58 600 uchazečů mělo zdravotní postižení – to je téměř třináct procent z celkového
počtu. Na českém pracovním trhu se přes
úřad práce nabízelo 9,6 tisíc vhodných pozic pro OZP, na jedno volné pracovní místo
připadalo 6,1 lidí s postižením. Ve srovnání
s běžnou veřejností jsou stále v nevýhodě,
na jedno pracovní místo pro lidi bez hendikepu připadali jen průměrně 4,4 uchazeči. Dále
se v ročence dočteme, že v roce 2015 bylo
v České republice vymezeno 24 465 chráněných pracovních míst, z toho nejvíce v Praze
a v okrese Ostrava-město.
(ata)

Občánku, my víme lépe než ty, jak máš žít
a co potřebuješ!
Mýlí se čtenář, který očekává, že se v téhle rubrice budu podivovat jen technickým vymoženostem. Žasnout se dá nejen nad
pokrokem, díky němuž třeba nepohyblivý člověk ovládá počítač pouhými pohyby očí. A žasnout se dá nejen nad pozitivními
zprávami. Přiznávám, že stejná emoce, ovšem negativně zabarvená, čili naštvanost, se u mě dostavuje častěji.
Nevěřícně se namíchnu, když mě třeba servírka nepustí do
oblíbené hospůdky kvůli čivavě na vodítku. Ale štamgast s labradorem, nevodicím a neasistenčním, tam sedává každý týden!
Vždyť můj mrňous je spíš parodií na psa než opravdovým hafanem...
Ale pojďme k novinařině. Coby redaktor Vozíčkáře se dostávám k mnoha informacím a o nepříjemná překvapení v nich
rozhodně není nouze. Na konci dubna jsem se dověděl, že ministerstvo přichystalo zásadní změnu v pojetí zákona o sociálních službách, aniž by ji konzultovalo s jejich uživateli. Přičinliví
experti a úředníci na takzvané velké novele zákona zapracovali
natolik, že má být ještě na jaře poslána do vnějšího připomínkového řízení. A neobtěžovali se přizvat k jednání ani zástupce
Národní rady osob se zdravotním postižením: organizace, která nepochybně zastupuje většinu těchto lidí.
Tomu říkám pokrok! Neblaze proslulý Jaromír Drábek, který
byl ministrem práce v letech 2010–2012, shazoval závažné ar-
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gumenty vozíčkářů či třeba nevidomých ze stolu. Ale současná ministryně zřejmě nepotřebuje ani ten stůl. Jen abychom se
nedočkali toho, že politici nakonec shledají nepotřebnými i některé sociální služby.
A může být hůř. Jen naprostý naivka by si myslel, že dlouhodobý příval migrantů z Arabského poloostrova a Afriky nezasáhne práva zdravotně postižených Evropanů. Následující
příhoda je z letošního Německa: muslimové tam v jednom autobusu donutili vystoupit nevidomého člověka s vodicím psem.
Štěkající čtyřnožec pro ně ztělesňuje ďábla a jeho přítomnost
ve veřejném vozidle byla pro ně nepřijatelná. V Anglii osobu
se slepeckým psem vyhazují nejen z autobusu, ale taky z obchodu či nemocnice a leckteří muslimští řidiči nepustí psa do
svého taxíku.
Vsadím boty, že úplně stejně by se vyznavači koránu zachovali i k vozíčkáři s asistenčním psem. Ostatně, nejspíš se to už
přihodilo. A možná nejen v Německu či Anglii. Jen o tom významná nebulvární média korektně pomlčela.
V západní Evropě je pes považován za přítele a pomocníka
člověka. Muslimové, kteří v ní chtějí žít, to musí respektovat. Protože oni jsou hosty a my jsme tady doma. I s pejsky polehávajícími poblíž výčepu nebo doprovázejícími vozíčkáře k zubaři.
Miloš Pelikán
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Rychlovky ze světa
Němečtí hendikepovaní se bouří
Lidé s různými druhy postižení se 11. května připoutali řetězy k úřední desce s Ústavou
poblíž německého parlamentu. Svázaní strávili celou noc, aby tak vyjádřili svůj nesouhlas s postojem stran CDU/CSU a SPD, které
v legislativním procesu znemožňují schválit zákon, který by nařídil firmám a živnostníkům, aby své privátní provozovny a obchody
zpřístupnili všem lidem, i hendikepovaným.
Pekárny, obchody, restaurace, kadeřnictví
atd., ti všichni by měli mít povinnost upravit své provozovny a prodejny tak, aby se
do nich dostal vozíčkář nebo člověk nevidomý. Tento návrh právě uvedené strany shodily ze stolu, zůstal jen nárok na bezbariérové
úřady. Připoutaným hendikepovaným aktivistům vadí i připravovaný „zákon o zapojení se do společnosti (Bundesteilhabegesetz)“, který má ustanovit sociální systém tak,
aby skutečně umožňoval naplnění práv lidí
s hendikepem a jejich zapojení se do aktivního života. Tento zákon, můžeme říci německá sociální reforma, se připravuje už několik

měsíců a stále je terčem kritiky.
Jde o to nastavit systém tak, aby
lidé s těžkým postižením mohli
využívat osobní asistenci a zároveň vést život tak jako ostatní. Mít
běžné příjmy, úspory, stavět dům
či koupit byt… Zatím jsou totiž při
výpočtu příspěvku na péči posuzováni jako lidé nepracující. To
znamená, že výše příspěvku na
asistenci je odvozena od všech
rodinných příjmů, i od příjmu partnera či partnerky. Možný výdělek
příjemce dávky je určen limitem
798 euro měsíčně. Pokud vydělají víc, sociálka jim 40 procent z těchto příjmů odebere. Stejně tak to je i s limitem 2 600 euro na úspory, se zákazem
uzavření stavebního či životního pojištění
nebo přijetí dědictví. Kritika jde ještě hlouběji, výčet všech požadavků je ale na tomto malém prostoru nemožný. Více o problematice píše např. elektronický magazín
rollingplanet.de.
(ata)

Ochrnutý
student už opět
hraje na kytaru
Implantovali mu čip
do mozku. Tento
zákrok umožnil Ianu
Burkhartovi, ochrnutému studentovi
z Ohia, opět ovládat své končetiny.
Podobných způsobů, jak „léčit“ spinální poranění, se
ve vědeckém světě

sice objevuje celá řada, ale tato cesta, která
se neopírá ani tak o medicínu jako spíš o informační technologii, má velký potenciál. Ian
totiž dokázal za pomoci počítače v laboratoři zvednout sklenici nebo dokonce ovládat
počítačovou hru – například ovládat virtuální
kytaru. Pět let byly tyto úkony pro něj tabu,
ochrnul od hrudníku dolů při potápění.
Vědci přemostili porušené nervy v krku
vozíčkáře, které mozku nedovolují vysílat
signály do svalů přímo. Čip následně vysílá
signál do speciálního rukávu, který předává
impulzy do svalů. Ty už pak hýbají rukou vozíčkáře. Dva roky trvala intenzivní práce vědců i Iana. Student se musel naučit s čipem
v mozku zacházet a znovu si osvojit pohyby,
na které za roky na vozíku zapomněl.
Další pokrok ve výzkumu této cesty, jak
vrátit lidem po úraze pohyb, je však kvůli nedostatku financí ohrožen. Peníze vystačí jen
do konce roku. Snad se podaří najít sponzora či donátora, aby práce širokého vědeckého týmu a hlavně jejich úspěchy nepřišly
vniveč.
(ata)

Pelmel z blízké budoucnosti
aneb Kam se vydat pro dobrou náladu či inspiraci
Než příště najdete Vozíčkáře ve schránce, bude po nich. A tak vás
na zajímavé jarní a letní akce upozorňujeme už teď, bez záruky
a bližších informací. Ty si můžete snadno vyhledat na internetu.
V Nové Pace se 3. a 4. června koná rockový festival Klášter
žije! V pátek od 21 hodin zahraje Pink Floyd Revival, sobotní program začne v 17 hodin a vystoupí na něm třeba kapely Unisono, Alžběta či Rimortis. Dle pořádající organizace Život bez bariér
bude přichystán bohatý doprovodný program: adrenalinové sporty, soutěže, a dokonce ohnivá show.
Úspěšnou novinkou v bohaté paletě výletnických akcí se loni
v dubnu stal Pochod Eskymo Welzla. Zúčastnilo se ho víc než
70 lidí s pohybovým, zrakovým, mentálním a kombinovaným postižením. A tak se pořadatel, Klub českých turistů Zábřeh, rozhodl založit novou tradici: pochod Po stopách Eskymo Welzla se

uskuteční v sobotu 11. června. Bezbariérová trasa vede malebným údolím Moravské Sázavy a lze se na ni vydat od 9 hodin.
V sobotu 11. června se v Parkhotelu Praha odehraje 14. ročník
konference Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou.
Akce určená pro veřejnost začne v 15 hodin a návštěvníci se dozvědí informace o nových trendech v léčbě, lázeňské péči a fyzioterapii, o důležitosti sebevědomí pacienta či o zdravém hubnutí.
Vstup za poplatek 100 korun na úhradu nákladů.
Letiště v Hradci Králové bude v sobotu 18. června podeváté dějištěm vyhlídkových letů pro zdravotně postižené lidi. Začnou
v 9 hodin, potrvají přibližně do 17 hodin a jsou opět zdarma. Pozor, je nutné zaslat organizátorům potvrzení od lékaře, že je zájemce schopen letu, nebo ho vzít s sebou a odevzdat v informačním centru na letišti! Akce s názvem Open Skies For Handicapped

www.vozickar.cz
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nabídne zábavu pro děti i dospělé: vystoupí ornitologové, letečtí modeláři, psovodi či motocyklový kaskadér. Přichystána bude
střelnice, vznášedlo či expozice vojenské techniky. Kontaktní osoba: Marta Bergmanová na e-mailu info@os4h.cz.
Na pražském Václavském náměstí mají 18. června dostaveníčko
motorkáři ze spolku MDA RIDE. Již poosmé se představí na veřejnosti, aby podpořili organizace sdružující lidi s nevyléčitelnou
svalovou dystrofií. Charitativní akce MDA RIDE začne na Můstku
v 10 hodin, k vidění bude spousta legendárních motocyklů Harley-Davidson, motorky dalších značek a také automobily Ford Mustang či nádherní veteráni. Ve 13:30 se motorkáři společně vydají
na spanilou jízdu Prahou. Nemocné děti se mohou těšit na exkluzivní svezení ve vozech Ford Mustang a dalších automobilech.
Na severu Čech se i letos koná festival Kramle, pořádá ho samozřejmě sdružení Slunečnice. Jeho dějištěm bude v úterý 21. června od 13 hodin Kemp Děčín. Mezi účinkujícími je skvělý hráč na
didgeridoo Dalibor Neuwirt, kapela Baty von Janof se svým zvučným akustickým punkem nebo skupina Cháska hrající ska a reggae. Hlavní hvězdou je věhlasný showman z USA Lord Bishop,
jehož kapela mixuje atmosféru Jimiho Hendrixe, energii Nirvany
a humor Franka Zappy.
Pro dobrodruhy, kteří mají rádi intenzivní zážitky, připravuje brněnská organizace Domov pro mne už tradiční noční šifrovací hru
Temno. Trasa hry bývá neznámá, odhalují ji indicie skryté v šifrách
na několika stanovištích. Pro ty, kteří je nedokážou vyluštit, bude
připraven alternativní úkol. Na cestu se můžou vydat až čtyřčlenná družstva, jeden z týmu musí sedět na vozíku, ale nemusí to být
nutně hendikepovaný člověk. Na letošní ročník, který se uskuteční
24. června, se můžou zájemci registrovat až do 23. 6. na e-mailu
temno@domovpromne.cz.
Do konce června se mohou přihlásit lidé s jakýmkoli zdravotním postižením na soutěžní kulturní festival
Nad oblaky aneb Každý může být
hvězdou. Kromě nahrávky nebo výtvarného díla lze poslat video nebo fotografii. Sekce video je letos rozšířena
na tři části: hraný film, reportáž a nově
taneční video, kde mohou soutěžící
zachytit atmosféru, výraz i radost při
pohybu. Kontakt: společnost ProMancus, P. O. Box 27, 702 27 Ostrava 2,
e-mail produkce@nadoblaky.cz.

Nasednout do letadla a podívat se na svět z výšky můžete 18. června v Hradci
Králové.

Staropramen, se vozíčkáři zdarma dostanou na festivaly Vysmáté léto (v Kadani 25. června), Rock for People (v Hradci Králové
od 3. do 5. července) a Rock for Churchill (ve Vroutku 26. a 27.
srpna). Stačí zavítat na webovky projektu a vyplnit a odeslat
e-mailem jednoduchý formulář.
Maltézská pomoc zve na tradiční Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě. Uskuteční se v pondělí 4. července v rámci Dnů
lidí dobré vůle, v předvečer Dne slovanských věrozvěstů Cyrila
a Metoděje. Zajištěna bude asistenční služba. Odpoledne proběhne přátelské setkání se zajímavými osobnostmi a pestrý program
vyvrcholí Večerem lidí dobré vůle. V případě zájmu Maltézská pomoc zařídí ubytování, stravování a asistenci i na úterý 5. července,
kdy se uskuteční Národní pouť na Velehradě.
Domov sv. Josefa v Žirči na Trutnovsku láká na Svatoanenské
zahradní slavnosti. Benefiční akce se letos koná v sobotu 23.
července od 10 hodin, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají vstup
zdarma. Účast přislíbila třeba folková skupina Kantoři, herec, zpěvák, muzikant a finalista X Factoru Ondřej Ruml nebo herečka Bára Hrzánová se skupinou
Condurango. Pro děti zahraje Loutka Katka z Miletína pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký... V tamním
kostele bude sloužena poutní mše svatá, poté vystoupí zpěvačka a kytaristka Eva Henychová. Biblické písně Antonína Dvořáka v podání Martina Doležela proloží
slovem herec Jan Kačer. Těšit se můžete i na unikátní
zvonkohru.

Velmi oblíbenou akcí je Keep Respect v areálu Rehabilitačního ústavu Kladruby. I letos se uskuteční poslední sobotu v červenci od 10 hodin; vstupné jako vždy
dobrovolné. Jde o zábavný a osvětový den nejen pro
tělesně postižené pacienty a motorkáře, ale pro všechV našem inspiromatu nemůže chy- V malebném údolí Moravské Sázavy potkáte ny, kterým záleží na tom, aby na našich silnicích zavládl
respekt a ohleduplnost. Program nebyl v době uzávěrbět karlovarské Kino bez bariér. 11. června Eskymo Welzla a možná i parní
lokomotivu.
Jde o vynikající servis pro vozíčkáře,
ky Vozíčkáře znám, ale na dotazy ochotně odpoví Štězahrnující i vstupenky a dopravu po městě zdarma, který je nedíl- pánka Foxová na tel. č. 724 294 051 a 317 881 219.
nou součástí prestižního filmového festivalu. Ten se letos koná od
1. do 9. července. Kontaktní osoba: Jana Gabrielová, 221 411 V úterý 10. května odstartovala nová, dlouhodobá fotosoutěž,
028, 602 273 946. Pozor, až do 18. června můžete soutěžit o bez- tematicky propojená s prvým ročníkem Handicap tour. Pod tímbariérové ubytování během festivalu v luxusním Parkhotelu Pupp! to názvem najdete „gigantickou“ událost zastřešující 12 již zavedených akcí pro lidi s postižením v Česku a na Slovensku: je mezi
Festival Colours of Ostrava (14.–17. 7. 2016) nabízí kromě skvě- nimi například Výstup na Sněžku, Zahradní slavnost Jedličkova
lé muziky, divadla i filmu také vynikající zázemí pro návštěvníky se ústavu v Liberci, Letní den v Hamzově léčebně či Kultura bez bazdravotním postižením. Vozíčkáři se můžou těšit na zpevněné cesty, riér v Dunajské Stredě. Fotky na téma Uvedeme Vás do pohybu
bezbariérové toalety, speciální tribuny, pomoc asistenta, zlevněné musí být pořízeny právě na některé z oněch 12 akcí nebo musí jít
vstupné a bezplatný lístek pro doprovod. Více na www.colours.cz. o akční snímky ze života lidí s postižením. Fotosoutěž, jejímiž hlavními pořadateli jsou firma Opel CS a Národní rada osob se zdraRockerům jistě kápnou do noty Festivaly bez bariér. Díky ori- votním postižením, potrvá do 29. října, kontaktní e-mail: soutez@
ginálnímu projektu postavenému na sbírání víček, který pořádá handycars.cz.
(mp)
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S Jižním křížem nad hlavou
Cestopisné dokumenty patří k mým oblíbeným. Když před lety vyrážel na své adrenalinové cesty po světě se svým
žlutým trabantem Dan Přibáň a spol., těšila jsem se nejen na záběry přírodních krás a autentické zážitky, ale hlavně
na nespoutaný humor. A protože se partička nadšenců na poslední cestu Tichomořím rozrostla o dva vozíčkáře, neváhala jsem ani minutu a šla se na film pod výstižným názvem Trabantem do posledního dechu podívat.
 Cesta začínala v ausAlexandra
tralském Perthu, jak dlou- M. Videmannová
ho jste čekali na odbavení aut? Jak jsi trávil čas během dlouhého
vyčkávání? Viděl či navštívil jsi něco zajímavého? Kde jste bydleli?
Věděli jsme, že v Austrálii kladou velký důraz
na to, aby jim tam nikdo nezavlekl dalšího
králíka nebo vosu. A proto každý prostředek,
který tam dovezete, musí projít kontrolou
a většinou i očistou. Vše se nese v australském duchu „No worrie, mate!“, takže se
snadno stane, že na auta čekáte i měsíc –
i když se loď s nimi už několik dní po vašem
příletu pohupuje v přístavu.

Po divácky úspěšných filmech Trabantem
Hedvábnou stezkou, Trabantem napříč Afrikou a Trabantem Jižní Amerikou pokračovala
devítičlenná posádka se dvěma žlutými trabanty Babu a Egu, polským fiatem zvaným
Maluch a veteránskými motorkami čezetou
a jawou z australského Perthu přes Východní Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko až do
cílové destinace v Bangkoku.
I když tyto dokumenty nejsou typem filmu, na který běžný divák vyráží do kina, zatím ohlasy a vyprodané sály mluví za vše.
Cestu krásných bláznů jsem sledovala na
internetu, kam aktéři pravidelně vkládali fotografie. A protože jsem měla to štěstí a tuším v roce 1994 Austrálii částečně projela,
o to víc jsem se na film těšila. Oproti minulým dílům, které kladly větší důraz na přírodní krásy a směr cesty, mám nyní díky skvělým záběrům kamer pocit, že jsem přímo ve
víru dění. Na můj vkus je tam sice až příliš
pádů, úrazů a vytlačování aut z bahna, ale
na druhou stranu nezakrytě odhaluje spoustu emocí, což je rozhodně předností filmu.
Proto bych ho ani klasickým cestopisem nenazvala, ale spíše filozofickým či sociologickým rozborem, kam až jsme schopni zajít
a pokusit se přizpůsobit nelehkým okolnostem. Je jasné, že do půldruhé hodiny nelze
vmáčknout půl roku cest a výběr z videomateriálu přesahujícího 600 hodin určitě nebyl
nejjednodušší. Film ale doporučuji všem věkovým kategoriím a označila bych ho jako
dobrou ochutnávku před plánovaným seriálem pro ČT.
Jak jsem prozradila v úvodu, jeden z trabantů, konkrétně Babu, byl na ruční řízení, a tak mezinárodní posádku doplnili i Jakub Koucký a Kristína Madajová. Kika je
jedna z nejakčnějších slovenských vozíčkářek, která projela stopem celou Střední
Ameriku a je zvyklá poradit si s nepohodlím

cest. Kuba je zkušený cestovatel, který Austrálii navštívil již před osmi roky,
a cizí pro něj nebyly ani některé další zastávky. A právě Jakuba jsem poprosila
o rozhovor.
 Jak se ti povedlo dostat se do posádky
proslulého žlutého Babu? Osud? Náhoda?
Nebo když člověk něco moc chce a jde si
za tím, tak se to splní?
Dostat se do posádky Babu byla spíše souhra okolností, která začala před začátkem
výpravy v roce 2014. Tehdy jsem se s Danem potkal na jeho přednášce o Jižní Americe v Ta Kavárně na Vyšehradě a oslovil ho
s otázkou, zda by podobnou expedici nepodnikl s vozíčkářem. Samozřejmě jsem se
nestal hned součástí týmu žlutého cirkusu!
Danovi se ale myšlenka zalíbila a o několik
měsíců později jsem už byl v kolotoči příprav
na další expedici.
Obecně si myslím, že člověk musí jít svým
snům naproti a ony se pak většinou splní :-)
 Byli jste na cestě skoro půl roku a najeli necelých 14 tisíc km. Můžeš upřesnit,
jaké byly původní plány a jak se musely
během cesty měnit?
Prvotní plán byl projet Austrálii křížem krážem, během příprav cesty se však již rozšířil
o jihovýchodní Asii – dojet
z Austrálie do Thajska. Cesta měla být podobně dlouhá jako ta jihoamerická, tj.
20 tisíc km, jenže… Čekání
na vyložení aut, časté poruchy a prostředí nás potom
donutily zkrátit australskou
část cesty a místo do Sydney jsme ze středu Austrálie zamířili rovnou na sever
do Darwinu.

My měli štěstí, že je v Perthu silná česko-slovenská komunita, která se o nás úžasně
celý měsíc starala, a jedna z dvojic nám poskytla zázemí v malebném Freu (předměstí Perthu). Zde jsme získali hodně informací
o tom, co nás čeká a nemine. Čas jsme vyplnili technickou přípravou na cestu a výlety do
okolí. S tím se mi vybaví číslo 300, protože
v Austrálii je skoro vše po 300 km a víc, např.
roadhouse (pumpa a motorest) v outbacku
(pustina) je přibližně každých 300 km.
 Vím, že jsi v Austrálii už před osmi roky
byl, i když na druhém konci. Jak na tebe
působila tato doslova vozíčkářům zaslíbená bezbariérová země? Permanentně
usměvaví lidé, připravení stále pomoci…
Je zde vše samozřejmostí?
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Základ je určitě žloutenka, břišní tyfus, podle
oblasti něco na malárii a trochu vybavenější
lékárnička.
 Setkal ses s původním obyvatelstvem
Aborigins? Nebo je pro jejich stálou opilost či zfetování člověk rád, když se s nimi
vůbec nepotká?
O Aborigincích jsem ztratil dost iluze. Představa dědečka, jak vydlabává didgeridoo,
vzala rychle za své. Hlavně v centrální části
Austrálie, kde jsou majoritní skupinou obyvatelstva, člověk může vidět jejich několik tváří.
Nepříjemný pocit jsem z nich měl jen jednou.
V centrální části Austrálie se prodává speciální benzín OPAL, který se nedá fetovat.
Alkohol si sem můžete dovézt, ale tady ho
nekoupíte. Občas narazíte i na nějaké upozornění spojené s trestem, že Aborigincům
nesmíte alkohol a benzín prodat.
Na to odpovím krátkým textem, který
jsem posílal kamarádům do Čech po několika týdnech v Austrálii: „Sedím tu s kávičkou
pod palmou na malém náměstí. Mám pocit,
že se zastavil čas a že život může být i o něčem jiném než o shonu, stresu a mračících
se tvářích… Sedím tu a lidi mě zdraví, smějí se a užívají života. Tak se směju taky :-D
:-D :-D. A vlastně proč ne? Pro lidi, jako jsem
já, je to jako krásný sen! Kamkoli přijdu, někdo se s úsměvem ptá, jestli může pomoci…
Všude vyhrazená místa pro vozíčkáře a bezbariérové záchody, na které si nedovolí vlézt
nikdo, kdo tam nemá co dělat. Včera se mi
dokonce omlouval hlídač parkoviště za to, že
musím za stání platit, protože to tam mají tak
nastavené a platit musí všichni. Dal jsem mu
dvojnásobek :-D. Ano, ceny nejsou nejnižší,
když si tu nevyděláváte. Ale víte, za co platíte (kvalitu a lidskou práci), a tak to rádi uděláte :-).“

 Pamatuji si na nezapomenutelný zážitek v otevřené buši s nádherně jasnou
noční oblohou s Jižním křížem nad hlavou. Nikdy jsem nic podobného neviděla.
Měli jste možnost se vůbec zastavit a prožívat takové chvilky?
O tom byla naše cesta. Prakticky celou dobu
jsme spali venku v outbacku – ve stanu,
v hamaku, na zemi, s Mléčnou dráhou a Jižním křížem nad hlavou. Pro mě osobně bylo
silným zážitkem si obejít celé Uluru, což je
asi dvanáctikilometrová cesta buší a eukalyptovými háji.

2 / 2016

 Nádherné útvary Wave
rock, Pinnacle… jinak
samé bodláky a vyprahlá červená zem. Určitě
bylo nutné mít nějaké outdoorové pneumatiky na
kolech vozíčků. Potkali
jste se s nějakou nebezpečnou či nepříjemnou
zvířecí havětí?
Snažil jsem se připravit na
všechno, a tak díky našim partnerům a kamarádům jsme s Kikou měli od
Delfi velká kola na off-road
a ještě přední kolečko
FreeWheel. Bohužel trny
kaktusů a nejrůznějších ostnatých plodů se
pravidelně zabodávaly do našich kol a stalo se mi, že jsem lepil i 10x za týden – do
doby, než jsem si v Alice Springs sehnal trnům odolné duše, které jsme náhodou objevili v jedné dílně. Od té chvíle zavládl klid
a investice byla jen pár set korun.
 Jaké protilátky, třeba proti hadímu
uštknutí, jste s sebou vezli? Kdo se staral
o lékařskou pomoc v případě nouze?
Že jsou v Austrálii nejjedovatější hadi a pavouci, je všeobecně známé. Méně známé je,
že mezi pěti nejnebezpečnějšími zvířaty je
včela! A tak se můj postoj k jedovatým zvířatům v této zemi změnil z ostražitosti na běžnou opatrnost. Stejně jako tady člověk dodržuje určité zásady, když jde v létě někam na
paseku, kde mohou být zmije.
Osobně si myslím, že je problém spíše
v dosahu lékařské pomoci než v nemožnosti
pomoci. A tak jsme si s sebou vezli vyškoleného Vojtu (hlavního fotografa), který měl i prostředky pro rychlou pomoc v případě uštknutí či kousnutí. Ale nebylo ničeho potřeba.
 Tak mě napadá, musel jsi jistě projít několikerým očkováním.
Očkování jsem absolvoval už několik měsíců před odjezdem. Je to několik kol a člověk
samozřejmě rozmýšlí, co vše je nezbytné.

Faktem zůstává, že velký vliv na toto původní obyvatelstvo měl příchod civilizace
a moderních vymožeností, ničících jejich
způsob života. A to je smutnější stránka.
 Vaše cesta pokračovala Indonésií. Jistě to byl velký skok do úplně jiné civilizace. Je nějaké místo, kam by ses chtěl ještě jednou vrátit sám?
Z Austrálie jsme se vydali do asijského Východního Timoru, který je turismem nepolíbená země se sochou Christo Rei tyčící se
nad jeho hlavním městem Dili. Timořané jsou
velmi věřící a my zde měli možnost se zúčastnit oslav 500 let přijetí křesťanství. Slavnostní průvod prošel ulicemi nazdobenými
heraldickými liliemi (symbol Panny Marie) až
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dost času. Ale na druhou stranu mi čekání
přineslo hodně poznání a nových známých.
Vymazat z paměti bych
nechtěl asi nic, protože po všem špatném následovalo to
dobré.

do největší katedrály v jihovýchodní Asii, nacházející se právě v Dili. Timor je stále rozvojová země závislá především na zemědělství
a hodně zdejších obyvatel se živí rybolovem. O tom svědčí množství rybářských loděk a rybářů, kteří se své úlovky snaží každý večer prodat na malých tržištích nebo
ve stáncích podél celého pobřeží v podobě pečených či sušených ryb a jiných mořských dobrot. V dalších pak nakoupíte banány nebo kokosy, které tu rostou na každém
kroku. Není nadto, když se ráno vzbudíte
a pochutnáte si na čerstvě utrženém banánu – stačí natáhnout ruku a z trsu si utrhnout.

 Když jste dojeli do
Bangkoku, ulevilo se
ti, nebo jsi byl naopak
smutný, že to končí?
Po půl roce na cestě jsem se domů těšil – hlavně na své přátele. Jinak bych byl možná na cestách ještě
dneska.
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Pokud víte, že vás čeká podobná cesta,
musí veškerý ostych stranou… Co je potřeba vyřešit, patřilo mezi první otázky. Ať už to
bylo nakládání a umístění vozíků, řešení záchodu atd. Stejně nikdy neodhadnete, jaké
situace před vámi vyvstanou, takže často je
to otázka improvizace. Ale vyřešit se dá vše.
Stačí mít kolem sebe ochotné lidi!
 Je někdo z týmu, se kterým bys rád zdolal další neprobádaná místa modré planety?
Já jsem pro každou špatnost :-)
 Černý humor, zdá se, vévodil celému
týmu. Pamatuješ si nějaké nezapomenutelné hlášky?
Hlášky si samozřejmě pamatuji, ale píp píp
píp píp píp :-)

 I když vím, že trabant byl původně konstruován pro vozíčkáře, nemyslím si, že je
zrovna nejpohodlnější. Co na to říkaly tvá
i Kiky záda?
Projeli jsme hodně míst, kam si místní troufají jen s pořádným off-roadem s náhonem na

všechna čtyři kola. A v těch nejhorších momentech paradoxně člověk nemyslel na to,
že mu skoro kolena bouchají do brady, ale
jak trpí chudáček Babu!
V Babu jsem si jízdu Austrálií neskutečně užíval! A musel jsem ocenit, co všechno zvládne auto jako takové včetně ručního
řízení.

 Neumím si představit půl roku
24 hodin stále se
stejnými lidmi... Padala na tebe během
cesty nějaká ponorka či depka? Jaká
byla Kika jako parťák?
Byl jsem moc rád,
že jsem Kiku v autě
měl. Na spoustu věcí
jsme nahlíželi podobně, takže jsme
si v autě – troufám si
říct – notovali.
Čím déle jsme byli na cestě a byli unavenější a unavenější, tím víc bylo náročnější zvládat každou
situaci. A tak dal občas někdo průchod
svým emocím. Ale
to je naprosto normální.

 Dalo by se říct, která část expedice tě
bavila nejvíc a naopak kterou bys rád vymazal ze své paměti?
Na každé z částí expedice se dá najít dobré
i špatné – každá mince má dvě strany. Důležité je, jestli si člověk dokáže i takovou chvilku užít, nebo ne. Osobně nemám rád čekání – na auta, na víza apod. Tímto jsme ztratili

 Neměli další členové expedice ze
začátku vůči vozíčkářskému týmu nějaký ostych? Znali
dopředu vaše potřeby? Jak se k tomu postavili?

 Stačil sis psát či namluvit deník cesty?
Užil sis svůj milovaný adrenalin? Kde ti
chutnal nejvíce?
Během cesty jsem si psal jen poznámky –
kde, kdy, kolik apod. Jinak je celá cesta nezapomenutelná. A vlastně i adrenalinová.
Ať už projíždíte outbackem po off-roadových
cestách, po nezpevněné Great Central Road,
po úbočí indonéských sopek nebo když hledáte dopravce, který vás s auty přepraví na
další ostrov.

Díky za rozhovor a těšíme se na seriál,
či další tvé zážitky z cest.
Foto: Vojtěch Duchoslav, Jakub Koucký,
Marek Duranský a další členové výpravy
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Máme všechny předpoklady k tomu být šťastní
nosti jsem věřila, že divovali, jak to že se nám
to celé nějak dopad- podařilo takto spálit, když
ne. I když je pravda, je vlastně zima. Rozdíly ve
že mou nejistotu roz- vnímání počasí se projevoptylovali také ostatní valy také tím, že místní nočlenové výpravy. Ně- sili zimní čepice a děti měly
Ladislava Blažková
kteří totiž jeli do Tan- nudle u nosu, neboť na ně
zanie po několiká- bylo opravdu chladno.
Já jsem však nepoutala pozornost svým
té, a to díky projektu
Ifakara. Jan Kotík, spáleným obličejem, ale především svým
kněz z řečkovické vozíkem. Být bělochem a ještě mít hendikep
farnosti, a ostatní znamená být dvojitou atrakcí. V Tanzanii mají
vozí traktory a dal- hendikepovaní velmi těžký život. Jejich situaší pomoc do jedné ce není právě růžová kvůli téměř neexistujíoblasti střední Tan- címu sociálnímu systému. Hendikepovaný
zanie, a tím umožňu- člověk je proto pro svou rodinu velkou zájí místním, aby mohli těží. Potácejí se na pověstném okraji společjednodušeji obdělá- nosti a jsou odsouzeni k žebrání.
Já jsem tedy naprosto vybočovala z předvat půdu, a tak byli
ve výsledku sobě- stavy o vozíčkářích, kterou místní mají. Můj
vozík nevypadal, jako by přede mnou vystřístačnější.
Někdo ve slumu kupuje banány, někdo solární panely.
Traktory připluly dal už minimálně čtyři majitele, mé oblečeKdyby mi někdo řekl, ať sestavím žebříček trajektem, my přiletěli. Hned na letišti v Dar ní také nevypadalo otrhaně a navíc jsem očivěcí, o kterých si myslím, že nikdy nebudu Es Salaamu se moje přítomnost vyplatila. vidně vlastnila fotoaparát a mobilní telefon.
dělat, nakupování solárních panelů v afric- Můj vozík totiž vysvobodil kufry kolegů, které To všechno nahrávalo tomu, abych se stakém slumu by se jistě umístilo na předních jim letištní pracovníci nechtěli vydat. Na afric- la objektem zájmu. Většina lidí se usmívala
příčkách. Přesto se mi to stalo. Nemůžu ten ké půdě totiž stejně jako všude jinde funguje a mávala mi. Ti odvážnější se se mnou chtěli
obraz vyhnat z hlavy. Úzké uličky, ruch, věci, symbol vozíku coby kouzlo, které zvláštním vyfotit. A ti nejodvážnější by se mnou hned
o kterých by kdekdo řekl, že jsou starým ha- způsobem obměkrampádím, se tu lidé snaží prodat. Zvláštně čuje srdce těch, ktese tu misí klid a neutěšenost místa. Je to úpl- ří na něm nesedí.
ně jiný svět. Na chvilku zavírám oči. Zčásti A tak stačilo říct, že
únavou, zčásti proto, že tomu pořád nemů- kamarádi tady mají
žu uvěřit.
zavazadla, a už jsme
Jsem člověk, který přijímá výzvy a jed- si to šinuli i s kufry
ná impulzivně. Když se ke mně však dostala z letiště ven.
možnost jet do Tanzanie, nebylo to jednoduMé první dojmy
ché rozhodnutí. Přece jenom jet do Afriky, to z Afriky se nedanení výlet na Kokořín.
jí popsat jinak než:
Vlastně jsem vůbec netušila, do čeho neuvěřitelné horko.
jdu, teda jedu. Afrika se v mých představách Navzdory tomu,
omezovala pouze na žirafy, slony a panen- že v Africe začínaskou přírodu. Jenže do těchto představ jako lo období dešťů,
vystřižených z nějakého přírodopisného po- tedy chladnější část Když máte v kapsách piškoty, je zájem dětí zaručen.
řadu se začaly pomalu vkrádat veskrze prak- roku, bylo pořád
tické otázky: co budu jíst, kde budu spát? kolem 40 stupňů. Pro nás Středoevropany odletěli do Evropy. Evropa je totiž pro AfriNo a bezbariérové záchody tam asi taky ne- tedy vpravdě nezvyklá únorová teplota. První čany něco jako nedosažitelný sen. Evropan
budou.
den, kdy jsme se vydali na procházku měs- je hrdina, kterému funguje internet v telefonu
O co důležitější to rozhodnutí bylo, o to tem, jsme sílu afrického slunce krutě podce- a má plné kapsy bonbónů, které může rozmuselo být rychlejší. Den před Štědrým nili. Tuto svoji nedbalost jsme pak odnesli dávat. Stereotypy jsou tu pořád, ať v myslích
dnem jsme koupili letenky, mezi svátky jsem rudou kůží a také tím, že se místní velmi po- Evropanů nebo Afričanů.
Pokud mě však má cesta něčemu naučise nechala naočkovat proti
la, tak tomu, že člověk se musí velmi rychžluté zimnici a břišnímu tyfu
le přizpůsobit situaci. Na nějaké zvyklosti
a posledního ledna už jsme
a standard prostě není čas ani prostor. Mě
čekali v Istanbulu na letadlo
se to asi nejvíce dotklo v otázce jídla. Nado Tanzanie.
jednou jsem si uvědomila, že jsem schopna
Přesně tam mi definitivně
sníst a vypít něco, o čem bych ani v nejdivodošlo, že mě asi čeká největčejším antikulinářském snu nikdy neuvažoší dobrodružství mého živovala. Kuřecí pařátky a zobáčky, ty jasně vyta a taky že už z toho prostě
čnívají nad vším, co jsme tam jedli, a ještě
nejde vycouvat.
dlouho je nedostanu z hlavy. Pro místní je to
Mou jedinou jistotou byl
delikatesa, kterou si ale neváhají odtrhnout
Libor, zkušený cestovatel,
od úst, aby vám ji nabídli.
ošlehaný himálajským větNeuvěřitelná pohostinnost navzdory
rem i mořskými vlnami, ktetomu, že sami mají málo, byla asi nejčastější
rý se nabídl, že mi bude
vlastností, se kterou jsem se v Africe potkaasistovat. Díky jeho přítom- Projížděli jsme Národním parkem Morogoro.
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Glosa
Za hranice
všedních dnů

Sezení a čekání, to by nám všem šlo.

la. Ruku v ruce s ní šla ochota pomoci. V Tanzanii jsou bariéry na každém rohu, přesto se vždy najde někdo, kdo rád pomůže, a vy tak nějak
víte, že je to pro něj stejně důležité jako pro vás. Možnost být prospěšný
a udělat dobrý skutek si Afričané ujít nenechají. Podobně jako holčička
z centra pro postižené Bethelem. Kluci tam instalovali solární panely, zatímco ona mě vytrvale vozila po areálu. Nedělala to s žádnou vypočítavostí, pouze věděla, že já sama se nikam nedostanu, a tak věřila, že dělá
správnou věc. A byla šťastná.

Radost z hraček, které přivezli strejdové z Evropy.

Od té doby vnímám, že my, lidé, kteří máme teplou vodu, elektřinu
a každý den večeři, máme vlastně všechny předpoklady k tomu být šťastní. Jen jsme to všechno začali brát jako samozřejmost. Už tak nějak patří
ke koloritu našich dní, že si pořád stěžujeme. Na politiky, sousedy, ceny,
počasí nebo hendikep. Musela jsem jet přes půl světa, abych si uvědomila, že to prostě nemá cenu. Daleko lepší je usmívat se a věřit, že dělám
správné věci, podobně jako ta holčička.

Žijeme ve vozíčkářském ráji. Skutečně! Teda
za předpokladu, že vás Příroda, Osud nebo
Něco obdaruje tím, že se narodíte jako bílý
vozíčkář v západnější části civilizace. Žijeme v ráji, kterého si málo vážíme. Vidíme,
jak se splňují utopické sny mnoha generací Michael Vidura
vozíčkářů – chodit do normální, třeba i vysoké školy, normálně cestovat, žít v normálních bytech, sportovat, nebo dokonce normálně pracovat. Máme ještě mnohem
víc. Máme upravená auta, příspěvky na každou kravinu, vozíky
ovládané páčkou, plošiny, nájezdy, vlastní záchody i parkovací
místa. Máme osobní a teď už dokonce i sexuální asistenci, což
byl dlouholetý mokrý sen všech chlapců a mužů přinucených
minulým režimem hnít v ústavech. Jak víte ze stránek našeho
časopisu, vozíčkáři navštěvují exotická místa, zdolávají výšky
i hloubky, zažívají stav beztíže. Zdá se, že nic není nemožné.
Někdy je ovšem snaha dostat se za hranice všedních dnů
a dokázat i nemožné mírně řečeno dost křečovitá. Utkvěl mi
v hlavě moment z jednoho dokumentu, kdy se paní na vozíku
snažila dobýt vrchol Kilimandžára. Potřebovala k tomu maličkost. Speciálně upravený vozík a šest osvalených černochů,
kteří by jí za pomoci hrubé síly a lan nahoru „pomohli“. Kilimandžáro není na výstup příliš náročná hora, ale přece jenom
měří bez pár set metrů šest kilometrů, těžko se dýchá a cesty plné kamení jsou vše, jen ne bezbariérové. Kdo z vás byl
někdy pěšky na Sněžce, zkuste si to srovnat. Před vrcholem,
což bylo možná nejvýš, kam se kdy vozíčkář dostal, však tato
dáma neskrývala své rozčarování, že musí skončit. Její doprovod byl totiž totálně vyčerpán a dál už nemohl, zatímco ona by
klidně jela dál.
Nechci být zbytečně nespravedlivý. Touha po překonání nemožného je jistě zdravá a navíc působí až omračujícím dojmem
na zdravou populaci. Taky jsem sjížděl řeku, aniž bych sáhl na
pádlo, a plul jsem na moři, aniž bych vzal do ruky lano. A musím uznat, že to byl výjimečný zážitek. Možná je to příznak mé
přecitlivělosti, ale ačkoliv by mě lákalo srkat čaj při pohledu na
masiv narůžovělý paprsky vycházejícího slunce v ranním oparu, zkalilo by mi zážitek to, že kvůli tomu můj šerpa pode mnou
funí. Ale dejme tomu. Některé nápady jsou ale už za hranou absurdity. Jedna americká organizace nabízí vozíčkářům horolezecký „výstup“ na skálu. Nějak se mi nechce věřit, že u sportu,
kde jsou zcela zásadní silné nohy, může být vozíčkář užitečný
více než jen mrtvá váha, co se nechá tahat nahoru.
Kde tohle všechno skončí? Napadá mě, jestli to přece jenom
není díra na trhu. Mohl bych si zařídit agenturu, která by vyráběla apartní batohy na kriplíčky. Obětaví choďáci s masochistickými rysy by si je pak i s nákladem připevnili na záda a mohli by
začít plnit sny jak na běžícím pásu. Proč nedopřát nebohému
vozíčkáři zážitek řekněme skoku o tyči nebo rovnou na lyžích?
Velice zajímavý by mohl být štafetový běh přes překážky, kde
by si běžci předávali nebožáka místo štafetového kolíku. Možností je ale celá řada. Napadají mě například maraton, dostihy,
nohejbal, surf nebo snowboardová jízda na u-rampě.
Mám však i jeden vlastní sen, který jsem zatím držel v tajnosti. Jako rodilý Ostravak už od útlého dětství toužím stát
se horníkem. Vyzývám proto vedení OKD, aby nepropouštělo všechny havíře, ale zanechalo alespoň jednu partu hic, která by mi tento mužný sen pomohla splnit. Sice by se trochu
nadřeli, než by mě na vozíku dohrkali ty kilometry až k místu
rubání, k rekordu bych jim asi také nepomohl, ale na oplátku
bych jim do tlukotu sbíječek mohl zpívat údernické písně lépe
než nefalšovaný stachanovec.

Svěží vítr v Zanzibaru.

www.vozickar.cz
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Adrenalin a výzvy
Praha letěla
napříč handicapy
Praha je letos evropským
hlavním městem sportu.
K této příležitosti uspořádalo
sdružení Cesta za snem akci
s názvem Praha letí napříč
handicapy. A název byl doslovný. Nevidomí, neslyšící,
vozíčkáři, amputáři… v různých věkových kategorií si už
podruhé vyzkoušeli létání ve
vzduchovém proudu, v simulátoru volného
pádu Hurricane Factory.
Vybrána byla vždy dvojice z každého kraje – hendikepovaný a člověk bez postižení.
Létat mohli v tandemu i každý sám. Cílem totiž bylo ukázat, že lidé zdraví i s postižením
mohou dělat nejrozmanitější aktivity společně. „A sport je k podání takového důkazu velmi krásným nástrojem,“ dodává pořádající sdružení Cesta za snem. Vozíčkář
Tomáš Kohoutek si let vyloženě užil. „Kupodivu jsem strach vůbec neměl. Třeba výšek
se bojím, ale před letem to bylo v pohodě.
Jen jsem přemýšlel, jak budu v tom větru dýchat. Bylo to fakt hustý, prostě paráda. Volným pádem bych klidně letěl znovu,“ zhodnotil s nadšením.
(ata)

Vozíčkáři se vrhali z mostu
sebevrahů
Jaro v Praze začíná tím, že si několik vozíčkářů stoupne na okraj Nuselského mostu.
A pak se vrhnou dolů. Může za to festival
Jedličkova ústavu s názvem Pojď dál a jeho
nápaditý start. Právě tímto adrenalinovým
zážitkem začal festival zábavy a setkávání v areálu „jedličkárny“ už počtvrté. Poprvé
se slaňovalo z Kongresového centra, pak se
dobrodruzi s postižením přesunuli na most
a pod něj. Tam se totiž fandilo, zpovídalo odvážlivce, tančilo i bubnovalo s kapelou Tam

rehabilitačních centrech, v ústavech atd.,
které následně mladíci pořádají. „Nesnažíme
se lidem na vozíku ukázat, aby cestovali na
handbiku jako já, ale aby se jednoduše nebáli cestovat nebo dělat cokoliv, co je baví,“
říká Jirka Čeloud.

Dokolakolem – tak trochu
jiný cestopis

Tam Batucada. Po všech adrenalinových lanových sestupech ve vzduchoprázdnu se vydal průvod účastníků do zahrad Jedličkova
ústavu, kde se už konal v režii kapely The Tap
Tap program kulturní a společenský.
(ata)

Tři handbiky tentokrát
zamíří do Íránu
Začalo to na Islandu. Pak
byl cílem Izrael a Palestina, další rok Maroko. Letos, pravděpodobně už za
několik dní, se výprava tří sportovců s názvem 3Handbikes, jejímž stálým členem je
tetraplegik Jirka Čeloud, vydává do Íránu.
Na cestách je nečeká jen dřina, mozoly na rukou, zdolávání bariér s velkým B
a únava po tisíci najetých kilometrů. Těšit se mohou především na inspirativní
setkání s místními lidmi, nečekané a vtipné situace, poznávání jiných zvyklostí. Všechny tyto pozitivní
i negativní zážitky se po příjezdu proměňují v poklad nejen
pro členy expedice, ale i pro
návštěvníky besed ve školách,

autor: Ondra Srp
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Filip a Tomáš jsou vozíčkáři. V roce 2013
zkusili vyrazit na čtyřkolkách, které občas
vymění za vozíky, a motorce, na které jezdí
René, kolem Černého moře přes hory Velkého Kavkazu. Pak se zrodil nápad podniknout další cestu – k největšímu jezeru světa
Bajkalu.
„Myšlenka se zrodila jednoho pozdního
rána u lahvinky, když jsem si řekl, proč lidem neukázat strasti i slasti našeho cestování,“ přibližuje vznik projektu Filip Mergental
a doplňuje: „Díky kladnému ohlasu na náš
amatérský sestřih z první velké cesty kolem
Černého moře jsem nabyl přesvědčení, že
se najde spousta lidí, kteří se rádi podívají
na partičku kamarádů, kteří jsou trochu jiní.“

Na cestě strávili „dacani“, jak si tři přátelé
říkají, celkem sedmdesát dní a projeli sedm
zemí. Z této odvážné cesty vznikl originální cestovatelský seriál plný drsného humoru a vtipné nadsázky, který přinese ojedinělý
pohled na život vozíčkářů a zároveň
inovativní způsob
zpracování cestovatelské show.
Šestidílný seriál
Dokolakolem vysílá Česká televize
od poloviny května vždy ve středu
na ČT2 od 22 hodin, přehrát si ho
můžete i z archivu na http://www.
ceskatelevize.cz/
ivysilani/.
sdružení
Dokolakolem
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Na střechy světa
bez limitů
Na nezapomenutelné dobrodružství mají zaděláno
i členové studentské expedice No Limits Himalaya
2016, kteří se v létě vydají
do nejvyššího pohoří světa.
Kromě standardních horských výzev čeká tuto skupinu plzeňských gymnazistů, kteří jsou zapojeni do
plnění prestižního mezinárodního programu DofE –
Cena vévody z Edinburghu,
ještě jedna – pomoct s pohybem ve velehorách i vozíčkáři Janu Krauskopfovi (zaznamenat jste ho mohli např. v charitativním díle pořadu StarDance).
Vozíčkář, který má za sebou už řadu výstupů do hor i jiné bláznivé aktivity, se do drsných končin těší, i když ví, že to nebude jako výlet na Kokořín.
Podívat se do Himálají je jeho velkým snem a díky partě mladých lidí ve věku
15–18 let se mu snad splní. „Obdivuju je, je to bezvadná parta. Moc se mi líbí
jejich chuť zdolávat překážky, to máme společné. Už jsem byl na Dachsteinu,
ale tohle bude něco úplně jiného. Budeme na sebe odkázaní tři týdny. Já těm
studentům ale od první chvíle věřím, dělají věci poctivě a dávají do toho hodně energie. Snažím se je povzbuzovat, dělat dobrou náladu. Moc se mi líbí,
jak ke mně přistupují, cítím se chvílemi, jako bych ten vozík ani neměl,“ dodává Jan Krauskopf. Odměnou celému týmu budou nejen dechberoucí výhledy, neuvěřitelné zážitky, ale i plánovaná audience u dalajlámy.
Jak se ale dokáže tato unikátní výprava v jednom z nejbariérovějších terénů vůbec pohybovat? Studenti už od začátku roku trénují přenosy přes
vodu, tah a tlačení vozíku v nerovném terénu, zvyšují kondičku, odolnost
i schopnost práce v týmu na přípravných workshopech. Expedice také plánuje využívat k cestám koně. Pro Jana Krauskopfa potřebují speciální sedlo,
na kterém se udrží i člověk s ochrnutím. Výprava si vyžádá i další náklady
– na místní dopravu či videotechniku, díky níž by studenti cestu dobře zdokumentovali. Na tyto i jiné záměry shánějí studenti peníze prostřednictvím
crowfundingového portálu na adrese https://penezdroj.cz/projekt/260-no-limits-himalaya-2016. Pomůžete této skupince dobrodruhů zažít něco, co
se nezapomíná? Odměnou vám kromě nabízených věcí může být i článek
v posledním čísle Vozíčkáře, který vás přenese společně se studenty a s Janem na střechu světa.
(ata)

www.apicz.com

Automobily
bez bariér.
— Ruční ovládání pedálů
— Bezbariérová vozidla
— Úpravy sedadel
— Nakládání invalidního vozíku
— Ostatní individuální úpravy

Jirka Mára připravuje fotoknihu plnou zážitků
Málokdo projel v životě tolik zemí jako
Jirka Mára.
Málokdo se
na cesty připravuje tak
pečlivě. Málokdo si plní
adrenalinové
sny s tak velkou oporou
rodiny. Ačkoliv zdravotní
stav mladého
cestovatele
donutil výpravu Márových přibalit na cesty kromě vozíku i plicní ventilátor, ve svých snahách nepolevují. V minulém roce navštívili Skandinávii a Pobaltí i Španělsko
a Portugalsko. Letos se chystají do Irska, snad vyjde i jižní výprava, Jirka
uvažuje o Korsice či Sardínii. Ještě jedna velká novinka se pomalu klube na
svět – jubilejní desátá kniha o zážitcích dnes už slavné rodiny cestovatelů.
Vyjde v září, bude obsahovat víc než 1000 fotografií na 300 stránkách, čtenáře zavede do sedmi zemí světa.
(ata)

API CZ s.r.o. | Slapy 136 | CZ-391 76 Slapy u Tábora
T: +420 606 070 992 | E: www.vozickar.cz
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MY SE SVĚTEM, SVĚT S NÁMI

Chodící lidé oslovují mladé kreativce
S dobrým nápadem vznikají velké věci. To
si řekli organizátoři osvětové kampaně Chodící lidé, vsadili na mladé lidi s hendikepem
i bez něj a zvolali do světa: Řekni to po svém
a získej 100 tisíc korun!
Kreativní výzva oslovuje všechny mladé
tvořivé lidi, aby využili jim blízké moderní reklamní formáty k oslovení veřejnosti a propagaci rovnocenné komunikace a soužití
s lidmi s různým typem zdravotního postižení. Grafická díla, audio i videotvorbu můžou
umělci vkládat do galerie až do 10. června,
a to na stránkách www.chodicilide.cz.

„V reklamě, a v sociální kampani především, je nejdůležitější dobrý nápad. Nejúspěšnější jsou tady díla, která dokáží zaujmout, pobavit, provokovat. Jedině tak
dokážeme zapůsobit tak silně, aby lidé změnili svůj postoj a svoje chování ve vztahu
k hendikepovaným,“ říká manažerka projektu chodicilide.cz Slávka Hocká. „Mnozí
mladí lidé mají na svět svůj jasný názor, umí
věci trefně formulovat a hravě si poradí s moderními formáty a technologiemi. My jim teď
chceme dát šanci, ať se vyjádří po svém,“
dodává.

Kreativitu vozíčkář k životu potřebuje
Kampaň a myšlenku výzvy prezentují také tři mladí lidé s postižením. Je mezi nimi i Lukáš Šembera, známý motocyklový závodník, který vůni benzinu nepřestal milovat ani po devíti letech, kdy
mu kariéru překazila nehoda a úraz páteře. Pro mladé lidi je velkou inspirací, kromě motorek věnuje svůj čas totiž i grafice, rapové hudbě, basketbalu na vozíku i své manželce.

Výzva je určena především pro mladé lidi,
jednotlivce i skupiny, bez ohledu na to, zda
mají nebo nemají zkušenost s postižením.
Pro odbornou porotu bude rozhodující především originalita nápadu a síla sdělení.
Výsledky výzvy se budou vyhlašovat na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech – kromě stotisícové odměny za nejlepší
dílo bude možné získat i několik cen poroty.
Navíc se autoři nejúspěšnějších výtvorů stanou
součástí týmu projektu chodicilide.cz a budou
moci spolupracovat i na dalších aktivitách této
sociální kampaně.
(ata, chodicilide.cz)

ček, která by se vysouvala při zastavení, aby suplovala opření se
o nohu. Další nezbytností je speciální stupačka s vázáním, které by se uvolnilo při pádu. To aby mohl řidič z padající motorky
spadnout a nezůstal pod ní.

 Proč jste se do projektu zapojil a propůjčil mu svůj příběh?
Líbila se mi myšlenka výzvy a podpora tvořivosti mladých lidí.
Vím, jak je to v životě důležité. Když je člověk na vozíku, musí být
kreativní téměř každý den, aby se mohl zařadit naplno, aby mohl
sportovat, pracovat.
 Ve svém příběhu, který je součástí kampaně, o sobě prozrazujete, že milujete motorky. Jak vnímá komunita motorkářů
vozíčkáře, který je po úraze na motorce?
První setkání s motorkáři, kteří mě znali před nehodou, bývá často zvláštní, rozpačité. Je vidět, že mají strach, neví, jak začít… Po
pár chvílích lidé ale většinou poznají, že jsem pořád stejný blázen
jako dřív, tak už se pak bavíme normálně.
 Vyvíjíte elektromotorku pro hendikepované – v čem bude
jiná oproti běžným mašinám?
Bylo potřeba sestrojit stroj bez řazení – u standardních strojů se
řadí nohou. Pak jsem musel vymyslet systém elektrických kole-

 A jak jste vůbec daleko? Jaké máte s motorkou pro paraplegiky plány?
Dolaďujeme detaily – kabeláž, řetěz atd. Asi tak za měsíc začneme testovací jízdy, takže máme za sebou rok a půl práce v dílně. Zatím jsme se soustředili na motorku a na běžné projížďky,
rádi bychom ještě sestrojili závodní mašinu, která by jezdila i 200
km/h, a rádi bychom se s ní vydali na startovní čáru běžných závodů.

Ukázka z již přihlášených děl:

Adéla, 21 let, název díla: Ta pravá, Něco
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DeMo, 23 let, název díla: Můžu být tím, kým chci

Roman, 20 let, název díla: Střelec hendicapů
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Každý je pro mě osoba se sexuální energií,
která hledá pomoc či radu,
říká Vladana Augstenová, sexuální asistentka pro zdravotně postižené.
Sexuální asistence – v posledních měsících
dost diskutované téma, ba co víc, od začátku roku i téma reálné. Pětice sexuálních
asistentek, která prošla školením organizace Rozkoš bez rizika (pozn. red. – podrobný článek v čísle 05/2015), už má za sebou první zkušenosti. Jací jsou čeští klienti?
Jaké reakce zakoušejí? Co je na této práci zaskočilo? Nad těmito i dalšími otázkami jsme se setkali s paní Vladanou Augstenovou, sexuální asistentkou, a ačkoliv pro
nás nebylo snadné o této tematice hovořit,
její příjemná otevřenost v nás ostýchavost
a tabu zbourala. Snad se nám podaří v následujícím rozhovoru „pozitivní pocit“ předat
i vám.
 Co vás vedlo k rozhodnutí stát se sexuální asistentkou pro tělesně postižené?
V roce 2011 jsem se kvůli velkým dluhům
začala živit prostitucí. Již tehdy jsem se rozhodla pro tantrické masáže a chtěla jsem
studovat sexuální energii na vyšší úrovni
a zajímalo mě léčení sexuální energie. Od
té doby jsem se zúčastnila mnoha kurzů,
seminářů, školení.
Prošla jsem ročním
výcvikem „Sexologická práce s tělem“
(Sexological Bodywork), tento obor
je o léčení sexuální energie dotykem.
Přišel k nám z kalifornské univerzity a v Praze se školí od roku 2012. Po
dokončení tohoto
výcviku jsem se zúčastnila dvou konferencí pořádaných
organizací Rozkoš
bez rizika. Jedna
se jmenovala „Násilí v sexbyznysu“
a druhá „Ze sexbysnysu na trh práce“. Byli tam i hosté
z Holandska, kteří se zmínili o sexuální asistenci pro hendikepované. To mě velmi zaujalo a bylo mi jasné, že je to nejen osvěta, ale
ještě rozšíření mého oboru a další naplnění
vize. Chtěla jsem se zabývat právě touto odbornou prací. Ráda bych, aby si lidé uvědomili, jak je práce s tělem důležitá, a to jak pro
zdravého, tak pro hendikepovaného člověka.
Karmickou záležitost si tady na této planetě
řešíme úplně všichni, proto jsme tady.
 Jak se na vaši profesi dívá manžel
nebo přítel?
Mám svůj osobní prostor a nenechám se nikým ovlivňovat. Vše, co dobrovolně dělám,
mě naplňuje a baví.

 Prošla jste náročným školením. Kdo jej
vedl a nastavil pravidla?
Celou akci organizovala Rozkoš bez rizika
a přijeli nás školit dva aktivní sexuální asistenti ze Švýcarska, muž a žena, a jedna sexuální asistentka pro mentálně postižené lidi
z Německa. Pak nás školila jedna sexuologická pedagožka také ze Švýcarska, která pracuje s rodiči a sociálními pracovníky, kteří samozřejmě musí být informováni
o tom, jak taková služba funguje a k čemu
je užitečná. Rodiče se třeba dozví, že nemusí podléhat panice, pokud si myslí, že pro
jejich děti řešení neexistuje. Anebo získají vhled do toho, co dělat, když jejich hendikepovaní příbuzní svoje sexuální potřeby
potlačují, a naopak i projevují, a co se může
dít, když nenechají proudit sexuální energii
a naopak. Pravidla byla nastavena společností ze Švýcarska, která se jmenuje InSeBe a doma funguje více jak 13 let. Sexuální
asistence je i v Rakousku, Německu nebo
i Holandsku.
Na školení také stanovili i etický kodex,
který je velmi důležitý, aby se rozpoznali

profesionálové a odborníci mezi lidmi, kteří
v tomto oboru nejsou proškolení a poskytují
sexuální i jiné služby podobného typu. Kromě etického kodexu jsme samozřejmě byly
seznámeny se zdravovědou, psychologií,
používáním pomůcek a hlavně se zkušenostmi s konkrétními klienty. Ty především byly
velkým obohacením.
Školení ale není samo o sobě zárukou
správného přístupu, v první řadě zde musí
být chuť tuto práci dělat a pochopit, o co jde.
 Existuje pasivní a aktivní asistence,
obě mají svá pravidla. Při pasivní se jedná
spíš o poradenství, v aktivní asistenci dochází mimo jiné k sexuálnímu styku nebo

k masážím pohlavních orgánů. Je možné vůbec ve
vaší práci tyto
Vítek Formánek a Eva Csölleová
dvě kategorie
striktně odlišit?
Přestože neposkytuji pohlavní styk, tak patřím do té druhé kategorie – tedy do té aktivní. Abych to uvedla na pravou míru, pasivní
asistenti můžou být i osobní asistenti, kteří
pomáhají s běžnými osobními věcmi, anebo intimní asistenti. Ti pomáhají s pomůckami, časopisy, mluví o sexuální energii, učí
masturbaci a obecně hodně pomáhají se zorientovat v sexuální energii. Pak jsou tu aktivní sexuální asistenti, kteří asistují při sexuální
interakci. Jsou to lidé, kteří se dotýkají těla,
a může, avšak nemusí i dojít k pohlavnímu
styku. Takže obecně řečeno, každý, kdo se
dotýká těla, je aktivní sexuální asistent.
 Určily jste si cenu 1200 Kč za hodinu.
Proč zrovna takovouto cenu? Nemyslíte
si, že právě její výše může být pro některé
zájemce problémem?
Původně jsme si chtěly určit ceny, jaké
uznáme my samy za
vhodné. Já jsem si stanovila ceny od 1500
do 3000 Kč za hodinu. Je to proto, že mě
všechna školení a výcviky stály už mnoho
peněz. Pro vaši představu, jen výcvik „Sexuologická práce s tělem“ stál 60 000 Kč.
Když chcete být odborníkem, tak je potřeba investovat. To není
jen nějaké masírování halabala. Pracujete
s lidskou sexualitou,
takže musíte být úplně oproštění, se vším
srovnaní a být nad
věcí, aby vás hned tak něco nerozhodilo.
Takže při diskuzi o ceně jsme každá trvala
na tom, že ji budeme mít dle svého. V mém
případě to není jen pět let osobních zkušeností, ale spousta dalších věcí, kterými jsem
si prošla. Rozkoš bez rizika však více méně
zdůraznila, že chce, aby služba byla dostupná hendikepovanému člověku, který nemá
takové možnosti jako zdravý, a ekonomickému stavu naší země. Původně to mělo být
1500 Kč, pak to skončilo na 1200 Kč za hodinu, což je průměrná cena za služby osobního charakteru, terapie či masáže. Nikdo si
však nedokáže představit, jak může být psychicky a fyzicky náročné pracovat s lidskou
sexualitou a intimitou.

www.vozickar.cz
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Když jsme se dohodly na této částce
(plus 500 Kč za konzultaci), tak se naši západní kolegové zděsili, jak málo vyžadujeme, i když ví, jak to u nás chodí. Oni mají
trojnásobek. Když jsme byly na konferenci „Sexuální asistence“, která byla v Česku
poprvé a moderoval ji Martin Zach, přišla
na přetřes výška našich odměn. A Martin se
nás zastal. Prohlásil, že pokud si někdo myslí, že tělesně postižený člověk nemá možnosti jako ten zdravý, nemá pravdu. Protože kdo chce, ten si peníze vydělá. Vydělá
si na to, co chce, zbytek jsou jenom výmluvy. Nemám teď na mysli lidi, kteří jsou těžce
mentálně postižení. My však nejsme Armáda
spásy, peníze jsou velmi významná energie,
která koluje, a je potřeba, aby bylo vše v harmonii. My investujeme svůj čas, energii, zkušenosti a je potřeba za to dostat i odměnu.
Nedávno jsem byla na školení „Sexualita
mentálně postižených žen“, kde byla hostem
i jedna mentálně postižená žena z Reykjavíku, která si umanula, že nebude ve zvláštní škole, ale vystuduje střední školu. Nakonec vystudovala i univerzitu a dnes je slavná
a uznávaná osobnost, která má ráda svoji práci a žije „zdravým“ životem. Myslím, že
každý by si měl uvědomit, že je zodpovědný
za svůj život. Když nás někdo zavolá k těžce mentálně postiženému a bude jeho opatrovník nebo rodič, vždycky najdeme nějakou
cestu, pokud budou chtít. Ale tato služba
se nedá zneužívat ani se nelze na něco vymlouvat. Nemůžeme nikoho nutit ani přesvědčovat. Každý máme určitou možnost
a kapacitu, svého života, důležité je přijmout
zodpovědnost. A to i v případě hendikepu.
 V prostituci jde o kšeft, takže čím víc
zákazníků, tím lépe. Je to v sexuální asistenci nastaveno jinak?
Je to úplně jiné. Můžete narazit na špatného doktora a dobrého doktora, stejně tak je
i dobrý asistent a špatný asistent. Dobrá prostitutka či horší. Je to na každém z nás. Kdybychom to dělaly jen kvůli sobě a penězům,
tak bychom to dlouho fyzicky ani psychicky
nevydržely. Práci s lidmi nejde věcně dělat
„jenom“ pro peníze. Klient by hned poznal,
že je to jen a jen o penězích. A věřte i tomu,
že ne všichni, co se živí prostitucí, dělají svoji
práci jen kvůli penězům, ale taky proto, že je
ta práce baví a pomáhá jim řešit jejich psychické problémy. Jinak by mohli dělat cokoliv jiného. Lidé mají zkreslené představy
a rádi si vytvářejí příběhy spíše toho horšího charakteru, než aby pochopili, že to může
být i něco příjemného, hezkého a smysluplného. Ale je to samozřejmě individuální.
 Jak to vlastně funguje? Jak se klient
dozví, kde si vás objednat, a jaké přesně
poskytujete služby? Máte každá svůj přidělený „rajón“?
Vše je na internetu, například na stránkách
www.sexualniasistence.cz a www.sexualniasistence.org. Stejně tak i Rozkoš bez rizika
má své stránky, kde jsou veškeré informace
k dohledání. I my, sexuální asistentky, máme
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svoje soukromé stránky. Jezdíme ke klientům dle svých možností, nemáme žádné rozdělené rajóny. Jsme z Prahy, Brna a Trutnova. Všechno je o dohodě.
 Sex je velmi intimní téma. Stalo se vám
někdy, že jste přišla ke klientovi, a míra
jeho postižení a vzhled vás odradily? Stalo se vám, že by klient odmítl vás?
Mám už pětileté zkušenosti se sexuální energií, a tak se mi už staly různé případy, ale nic
tak dramatického, co bych nezvládla, nebylo. Jak jsem říkala, všechno je o komunikaci
a přístupu, takže hned na začátku si stanovím svoje hranice, řekneme si, co a jak, a pokud by byla poptávka nějakým způsobem
neúnosná, a to se týká i nehendikepovaných
lidí, nemám problém říct, že to nepůjde. Nedělám nic na úkor sebe sama. Každý, kdo
má zájem o takovou službu, být měl být i připravený, a to co se týče hygieny, prostředí
anebo i psychiky. Předpokládáme, že když
pracujeme se sexualitou a intimitou, že na to
bude každý nejen připravený, ale i dobrovolně nastavený. Pokud tomu tak nebude, tak
od toho se samozřejmě odvíjí i výsledek.
 Budete se snažit vytvořit si stálou
„klientelu“? Jak pracujete s osobními city
klientů?
Upřednostňuji, aby se klienti učili i v této oblasti samostatnosti. Nejde mi o to, aby se
někdo zamiloval a já ho pak využívala jen
kvůli penězům. Má práce spočívá v tom,
abych dokázala pomoct postavit se na vlastní nohy v oblasti sexuality a intimity. Já svým
klientům ukazuji, jak se naučit pracovat se
svým tělem a se svojí energií, takže čím dříve se osamostatní, tím lépe pro ně. Je to ale
tím, že sama jsem si prošla touto zkušeností
k osvobození. Takže nebudu mluvit za druhé. Znám případy, kdy je klientem žádán
pravý opak a vztah je právě klientovým záměrem.
 Jak se připravujete na návštěvu klienta?
Je to trochu, jako když jdu na rande. Hezky se obléknu a upravím, připravím atmosféru se svíčkami a hudbou. Mám svoje rituály.
Pracuji i s ženami, příprava je stejná.
 Je něco specifického u českých klientů
ve srovnání se zkušenostmi zahraničních
asistentek? Mají představu o službě?
Západní státy už jsou trochu sdílnější a nejsou z té sexuální asistence tak vyplašení
jako my. Ale zase musím říct, že díky tomu,
že v České republice bylo potlačené náboženství, máme svoji sexuální energii velice
otevřenou. Tím jsou jiné státy trochu zdegradované.
Na to, jak jsme malý stát, se tady sexuální asistence zaklimatizovala velmi rychle.
Když se tato služba objevila v zahraničí, taky
se asistenti setkávali s tím, že je okolí odsuzovalo jako prostitutky. Průběh byl podobný
jako u nás. Kolegyně ze západu nás podpořily, abychom se neobávaly reakcí typu, že
se budeme na někom přiživovat a obohaco-

vat a že by mohlo docházet k nějakému zneužívání. A zase, zneužitelné je všechno. Záleží na každém z nás.
Rozkoukáváme se a lidé si na nás teprve začínají zvykat. Teď probíhají školení pro
sociální pracovníky a rodiče, aby si uvědomili, kdo jsme a jak jim může být naše služba prospěšná. Je velmi dobře, že se o tom
všude mluví a rodiče i opatrovníci o nás vědí
a nebojí se o tom bavit se svými blízkými.
Všechny začátky jsou totiž náročnější.

 Jaké reakce okolí na vaši práci jste zaznamenala?
Má rodina a všichni moji blízcí vědí, že jsem
se živila prostitucí. Někdo to nesl dobře,
někdo hůře. A když se dozvěděli o sexuální asistenci, přišla podpora, také rozčarování, a nakonec je to stále lepší a lepší. Nezaznamenala jsem na svou osobu negativní
ohlasy.
Samozřejmě jsem si všimla negativních
komentářů na internetu, které se vážou k sexuálním asistentkám. Nezlobím se, mají na to
právo. Naopak říkám, že to jsou učitelé našich lepších zítřků, protože co nás nezabije,
to nás posílí, a tihle lidé nám mohou ukázat,
jak můžeme být ještě lepší.
 Překvapilo nás, že jste říkala tak nějak
hrdě, že jste prostitutka…
Hrdě je velmi silné slovo. Myslím, že výstižné
je smířlivě. Osud byl nekompromisní a já jen
koukám každý den, co se to odehrálo a co
se neustále odehrává. Někdy jako kdyby
o mně beze mě. Nemůžu si pomoct, ale prostituce mě probudila. Každý máme v sobě
několik archetypů. Ženy třeba matku, sestru, bohyni, prostitutku, je jich mnoho. Žena,
která v sobě nemá probuzenou prostitutku,
není kompletní ženou. Žijeme v neharmonii,
pokud nemáme srovnané naše archetypy.
V žádném případě se za svou cestu nestydím, naopak jsem za ni vděčná.
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Když mé tělo splyne s tvým
Sex nelze zapomenout. Sex je průtokem
energií plynoucích v řece času. Sex si přejeme. Sex si dopřáváme. Sex poznáváme. Sex
potřebujeme. Sex milujeme. Sex je nadějí…
Odbourává frustraci, nabíjí naše nitro, boří
hranice, posouvá naše vlastní limity. Je to
prostě nádherný okamžik a je třeba k němu
tak i přistupovat.
Tento příběh je o velmi pohodovém člověku, který vstoupil do mého života na pouhou
jednu noc, a já prožila to, co se dá prožít, jen
když se dvě neznámá srdce protnou v křižovatkách života a splynou v jedno na pár velmi vzácných hodin.
Zrovna byl takový pošmourný víkend a za okny
mžilo a mně se nechtělo z postele vystrčit nos.
Nakonec jsem se přemluvila. Kafe, cigárko,
nohy na stůl, přemýšlím, co podniknu… zvoní
telefon. Bože, dej, ať je to někdo milý a v pohodě. Na druhém konci se ozve velmi mazlivý
hlas: „Bylo by možné vás dnes večer kolem
deváté navštívit?“ Na chvilku se ten milý hlas
odmlčel a pak pokračuje: „Víte, mám kamaráda a ten mi dal vaše číslo s tím, že jste naprosto jedinečná v masážích nejen těla, ale i duše
a srdce… Takže pokud jsem vás neurazil, mohl
bych se stavit?“ Něco do mne dloublo a já vyhrkla: „Jasně že ano!“ Ani nevím, jak dlouho
jsem ten telefon držela ve svých dlaních neschopna slova, natož pohybu. Víte, mám silný vnitřní hlas a ten je lepší poslechnout vždy,
když mi zaklepe na srdínko. Tentokrát mi uvnitř
nitra ten můj Rampelníček napovídal, že tento zážitek bude patřit mezi ty nezapomenutelné. A taky, jak se později ukázalo, skřítek nezklamal. Jako by věděl, že člověk potřebuje
tyto výjimečné okamžiky k tomu, aby později snesl ty, jež se vymykají běžným normám.
Vana, vonný olej, relax… Všechny strachy
a komplexy se rozplynuly, ladila jsem si meridiány a pomalinku se dostávala do nálady.
Přesně v devět dorazil a já šla se srdcem tlukoucím na poplach otevřít dveře… Pohled na
něj mě úplně rozhodil. Sexy týpek, pohledný, pěkně vyfiknutý a šíleně rajcovně mi voněl. Stála jsem tam mezi dveřmi, němá zírala

a hlavou mi letělo: No, děvče, tak to je chlap
tak o dvě třídy výš, a ty mezi krasavice nepatříš. Co když ti teď zdrhne od dveří? Ale nebuď srabík, když odejde, tak si tvou společnost nezasloužil! To vše mi ve vteřině projelo
hlavou, a tak mne mile překvapila jeho reakce: „Dobrý večer, tak jsem tady a snad nám
spolu bude fajn, protože podle hlasu jste
mi byla moc sympatická a nyní, jak tak na
vás koukám… je mi jasné, že vy jste to pravé ořechové, co na dnešní večer potřebuji.“
Rozvalil se na sedačce a odložil si kabát.
V košili se mu rýsovala pěkná ramena. Zírala
jsem na něj jak hladová tygřice! Měl úžasně
uhrančivé oči a velké ruce, jež slibovaly velmi
něžný a láskyplný dotek. Cítila jsem každým
pórem těla, jak mě to k němu táhne, a měla
jsem co dělat, abych se na něj nevrhla jak na
svíčkovou od mámy. Byla jsem totálně vyhozená ze sedla a můj příslovečný klid, s nímž
jsem uměla zvládat milé i nemilé situace, se
jaksi vytrácel. Pociťovala jsem jen šíleně elektrizující přitažlivost toho muže. Téměř každé
slůvko našeho rozhovoru jsem vnímala jako
v mlhovině, z které jsem hledala cestu ven,
cestu k němu.
Po půl hodině povídání si o našich životech mě vyzval, abych si k němu přisedla. A já na to: „Vážně si to přeješ? Možná
je to drzé, ale u mě je to, co na srdci, taky
na jazyku… Pokud tě do minuty nepolíbím,
tak se snad zblázním!“ Na tváři se mu objevil úsměv, mužné paže se ke mně natáhly
a tímto prostým gestem mne pozval do svého náručí. Já se během vteřiny dotkla jeho
těla a už byla má ústa na jeho. Ten polibek
mě odzbrojil. Jako by mne měl přečtenou.
Líbal mě s citem a bral si mé rty tak něžně,
že jsem se rozklepala a jen zalapala po dechu. Vnímala jsem celým svým tělem tu animální přitažlivost, která byla všude kolem nás
a v nás. Měla jsem pocit, jako bych tu seděla
se svou dávnou láskou, jako bychom se znali už léta…
Naprosto přirozeným způsobem jsme
sklouzli k milování, ale se vším, co si jen lze
pod tímto pojmem představit a prožít. Slast,

vášeň, radost z dotýkání se našich těl, střídání rytmu a prodlužování vzrušení, polohy,
o kterých jsem do té doby neměla ponětí,
a neustálé mazlení a hlazení mého rozpáleného těla… Ty jeho úžasné citlivé ruce, jež si
vtiskly mou siluetu do svých dlaní!
Zůstal se mnou do rána. Bylo mi líto, když
za okny začalo svítat. Tušila jsem, že takový
večer hned tak nezopakuji, ale mé srdce bylo
plné vděku za tyto mámivé chvíle. Když přišel
čas loučení, smutek, jenž se usídlil v našich
tvářích, byl oboustranný a nebylo potřeba
žádných slov. Jen poslední dlouhé políbení
a objetí… Dveře se zavřely. Nevím, jak dlouho jsem na ně zírala a přála si, ať je tu se
mnou. Odešel zvláštní přítel, jenž mi vstoupil
nečekaně do života.
Před vozíkem jsem bývala člověk velmi závislý na sexuální energii. A proto, když se váš
kompas života otočí o 360 stupňů, může vás
touha po něžnostech a vášni dohnat k šílenství! Celé tělo mi v prvních dvou letech každou noc hořelo nenaplněnou touhou. Celé
mé Já křičelo uzamčené v bezmoci a chtělo
dostat svůj díl z nádherně prostřeného stolu sexu, hlazení, mazlení, líbání, dotýkání.
Masturbovat nestačí. Chybí mi spřízněná
duše jedoucí na mé vlně vášně. Co já bych
dala za nádherné objetí! Tolik mi to schází,
že jsou dny, kdy cítím fyzickou bolest z nedostatku sexuální energie.
Svým temným démonům však někde
v hloubi srdce říkám: Nechte mě být! Vím,
jak toužíte, a znám tu propast, kde stojím.
Ale ještě nechci padat na její dno. Věřím, že
láska si mě zas najde a budu opět prožívat
sex naplno. Mé tělo splyne s tvým a budem
celičký zpocený a znavený, ale roztoužení
po dalším přídavku… A na další nepopsaný
list našich životů napíšem svým orgasmem:
Žijeme a je nám dobře.
Sexuální energie je ta největší síla hýbající životy nás všech. Tak si jí užívejme všemi
nám dostupnými možnostmi a nestyďme se
za své touhy a představy. Je to motor, který
nelze zastavit.
Ivana Surovková

INTIMNÍ PORADNA –
DISKRÉTNOST BEZE STUDU
Zajímá vás téma sexuální asistence? Chcete zkonzultovat problém, který se
e
týká vašeho sexuálního života? Potřebujete radu, jak pracovat se sexualitou
u
svého hendikepovaného dítěte? Obtěžují vás sexuální reakce klienta,
o kterého pečujete?
Máte jiné otázky, a bojíte se zeptat? Obavy můžou jít stranou, Liga vozíčkářů
provozuje bezplatnou poradnu, v níž si s vámi promluví odborník Aleš Vosáhlo.
Nasměruje vás a zkusí s vámi vymyslet cestu, jak váš sexuální život naplnit.
e-mail: intimni.poradna@ligavozic.cz
telefon: 778 761 309 každou středu od 15:00 do 17:00 hodin
webové stránky: http://www.ligavozic.cz/sluzby/poradna/intimni-poradna
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Nevyslyšená vášeň
Rakouský spisovatel, dramatik, politolog
a aktivista Erwin Riess se už víc jak třicet let
pohybuje na vozíku. Kromě toho, že je činorodou osobností a zasazuje se o práva hendikepovaných, zabývá se i sexualitou lidí
s postižením a lidí nemocných. Své poznatky shrnul v knize Unerhörte Lust (v překladu
Nevyslyšená vášeň), která v těchto dnech
vyšla na rakouském knižním trhu. Téměř šedesátiletý spisovatel v ní proklamuje sexualitu jako nezadatelné lidské právo. „Zatímco
o sexualitě hendikepovaných se začíná otevřeně hovořit, otázka erotiky a uspokojování se u lidí s těžkou nemocí je stále tabuizovaná,“ upozornil literát. Centrem jeho zájmu
je tedy vztah bolesti zapříčiněné chronickým
onemocněním nebo postižením a sexuality. Kniha obsahuje jak medicínská pojednání, tak i rozhovory s lidmi z celého Rakouska
a Německa.
Výzkumy dokazují, že osm z deseti lidí trpících chronickými bolestmi zad uvádí, že jejich kvalitu života výrazně snižuje zhoršení
sexuality. Jedna pětina účastníků výzkumu
dokonce uvedla, že po zdravotních komplikacích už neudržuje žádné sexuální vztahy.
Důvodů je několik, často se točí v začarovaném kruhu. Bolesti sexuální apetýt zrovna
nepodporují. Přidávají se k tomu i psychické problémy spojené se změnou vztahu ke

svému tělu, pocit
studu či deprese.
Mnohým připadá
dokonce neadekvátní spojit své
nemocné tělo s jiným. Libido snižují i analgetika
a další léky, například ty, které se
podávají při léčbě
rakoviny.
Erwin Riess
upozornil také
na to, že pacienti mají často problém o sexualitě
se svým lékařem
otevřeně mlu- Spisovatel Erwin Riess na autorském čtení
vit, i když by tento problém konzultovat chtěli. Ale ani léka- sexuality a nezapomínali na ni. Může to být
ři nejsou připraveni sexualitu svých pacientů dobrou cestou, jak uniknout ze světa bolesti,
zahrnout do konzultace. Jen jeden z deseti která je uzavřela do svých koridorů. Zároveň
lékařů, kteří se výzkumu zúčastnili, se při roz- člověk může otevřeným rozhovorem s parthovorech pravidelně táže i na tyto problémy. nerem či partnerkou vyřešit některé disharNová kniha obsahuje i praktické rady – monie z dřívějška. „Znám to ze své zkušejakou zvolit pro sex matraci, polohu, použi- nosti. Tak pěkný sexuální život bez strachu
tí různých polštářů jako podložku pod bola- jsem před úrazem nikdy neměl,“ uzavírá
vé místo atd. Chce tak pobídnout nemocné, E. Riess.
aby se vydali na cestu objevování své nové
(ata)









Katetr pevně spojený se sběrným sáčkem určený k intermitentní močové katetrizaci
Vhodný pro děti, ženy a muže
Připraven ihned k použití díky potažení hydrofilním gelem
Snadné zavádění díky bezdotykovému systému
Sběrný sáček s kapacitou 1 l a antirefluxním ventilem zamezujícím úniku moči
Nezalamuje se, je snadno složitelný
Diskrétní pouzdro součástí každého balení

NOVINKA

Actreen® Hi-Lite Set
NOVÁ GENERACE POTAHOVANÝCH MOČOVÝCH KATETRŮ
SE SBĚRNÝM SÁČKEM
Braun Medical s.r.o. | www.bbraun.cz
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Čínská medicína – část 3: cvičení
V Číně se hodně cvičí. Ve městech, v parku,
mladí, staří, zdraví, nemocní… Skupinky neznámých lidí kolektivně pracují se svým tělem. Cvičení je nedílnou součástí jejich každodenního života, životního stylu, je tak
samozřejmé jako jídlo, hygiena. Pohyb je
prevencí nemocí, zdravotních problémů, nemohoucnosti. Číňané cvičí celý život, aby byli
schopni pohybu i ve stáří, aby byli zdraví.
Jejich cvičení jsou ale úplně jiná než ta
naše, jsou založená na jiné filozofii. Nejde
jen o pohyb, součástí je i udržení rovnováhy mezi jin a jang a rozproudění energie
do všech částí těla. Jen orgány, končetiny,
klouby, svaly s dostatkem vyvážené energie
můžou dobře fungovat. Každá energetická
blokáda či nevyrovnanost má za následek
bolesti, nemohoucnost, nemoci. Proto se
cviky v Číně provádějí pomalu, v tichosti, za
plného soustředění.
Nejčastěji se cvičí tai-čchi. Tohle cvičení
se hodně vyučuje i u nás, je o něj zájem, ale
variaci pro vozíčkáře u nás ovládá málokdo.
V Číně se provozují i jiné alternativy, často
je to čchi-kung nebo kung-fu, které jsou zaměřené hlavně na práci s energií. Všechna
cvičení jsou zaměřena na protažení a uvolnění celého těla, všech kloubů a svalů, na
rozproudění energie po celém těle, uvolnění
energetických blokád, ale hlavně na harmonizaci celého organizmu.
Z tohoto prostého důvodu vypněte před
cvičením televizi, vypněte rádio, přestaňte se
bavit a myslet na cokoliv jiného než na to, co
zrovna děláte! Po celou dobu cvičení myslete jenom na cvičení, na pohyb, který zrovna
provádíte, vnímejte energii, jak proudí vaším
tělem. Vnímejte nádech, výdech, pomalý,
klidný, uvolněný. Nespěchejte! Nic není tak
důležité jako vy, jako vaše tělo, vaše duše
a vaše energie. Nic není tak důležité jako
vaše zdraví! Když cvičíte, děláte pro sebe
mnohem víc než užíváním chemických léků.
Jsem bývalá rehabilitační sestra a nyní
jako vozíčkářka vím, že musím každý den
cvičit, abych
byla
vůbec
schopná existence a aspoň
částečné sebeobsluhy. Po dvaceti letech strávených na vozíku jsem najednou byla úplně bez energie
a celý rok jsem kvůli nepřekonatelné únavě
chodila po doktorech. Výsledkem byly pouze další diagnózy, další prášky, kortikoidy…
a efekt nulový. Únava přetrvávala dál do
chvíle, kdy mi můj akupunkturista řekl, ať začnu pracovat s vlastní energií, ať si ji doplním
a srovnám.
Čínské medicíně a čínským masážím
a akupresuře se věnuji už mnoho let, teď
jsem přidala i cvičení. Vyměnila jsem klasické cvičení na klouby a páteř za cvičení čchi-

-kung. Výsledky se dostavily rychle. Dnes
se cítím výborně, jsem srovnaná a vyrovnaná, mám energie na rozdávání. Těmito zdánlivě nenápadnými cviky půl hodiny každé
ráno získá člověk pohyblivější a volnější páteř a klouby, energii, volnost, elán do práce
a kupodivu i spánek se zlepší!
Přidávám několik čínských ozdravných
cviků vycházejících z čchi-kungu, vhodných
pro lidi na vozíku a zaměřených hlavně na
uvolnění ramen a krční páteře, ale i na rozproudění energie do rukou a horní části těla.
Jsou pro lidi sedící na vozíku hodně důležité, tyto části totiž často přetěžujeme, proto
bolí a tuhnou.
U všech je základem správný stoj a postoj, aby mohla energie dobře a volně proudit po celém těle. My se tedy, nakolik to jde,
zaměříme na správný sed. Pokud a nakolik
to zvládneme, posadíme se na vozíku rovně,
vzpřímeně, hlavu jako by nám někdo vytahoval za vlasy na vrcholu vzhůru (nezakláníme
se, ani nepředkláníme, jen vytahujeme hlavu vzhůru), ramena naopak tlačíme dozadu
a dolů, jako bychom je chtěli strčit do zadních kapes u kalhot (taháme pravé rameno
do levé zadní kapsy a levé rameno do pravé zadní kapsy). Hlavně páteř je rovná, vytažená vzhůru, vzpřímená, aby mohla energie volně proudit v páteřním kanálu nahoru
a dolů.
I tenhle správný sed se bude pravidelným
cvičením pozvolna zlepšovat – jenom se o to
musíme každý den snažit a myslet na něj
také během cvičení. Každou chvíli se narovnávejte a snažte se rovný sed udržovat. Ze
začátku mi to taky nešlo. Zkoušejte, zkoušejte. Nevzdávejte to! Stojí to za to.
1. cvik – procvičíme a uvolníme si krční
páteř.
Hlavu mírně předkloníme, bradu na začátek hrudní kosti, díváme se dolů. S výdechem opisujeme bradou půlkruh, po klíční

Hlavu mírně předsuneme vpřed (vysuneme bradu dopředu, ne nahoru!, pouze dopředu), obloukem hlavu předkloníme bradou
na střed hrudní kosti, zasuneme bradu dozadu a hlavu narovnáme po hrudní kosti směrem nahoru, až do výchozí polohy. Pokračujeme opět předsunutím brady vpřed.
Cvik opakujeme 8x, plynule, pomalu, jako
bychom byli ptákem a pili vodu.

3. cvik je klasickým kroužením rameny
s lokty od těla. Pomalu se snažíme o maximální rozsah pohybu, o krajní polohy (dopředu, dolu, dozadu, nahoru, dopředu). Kroužíme 8x vpřed a poté 8x vzad. Lokty jsou
neustále od těla.

4. cvik je zaměřený na uvolnění ramen
a krční páteře současně.
Ruce spustíme volně podél vozíku dolů,
hlavu otočíme maximálně, co to jde, vpravo,
podíváme se ZA pravé rameno dolů na zem
a MÍRNĚ se v tomto postavení s výdechem
ukloníme vpravo. Pomalu se narovnáme, nadechneme se a s výdechem se opět pomalu trochu ukloníme. Hlava je pořád otočená
maximálně doprava a díváme se dolů dozadu za pravé rameno na zem. Opět cvičíme
i dýcháme pomalu, zvolna.
Cvik opakujeme 8x na pravou stranu,
poté protahujeme stejně levou stranu.

kosti až k rameni. Tam hlavu narovnáme, podíváme se rovně před sebe a hlavu poté otočíme dopředu, do výchozí polohy. Nádech,
hlavu předklonit. Výdech – opíšeme půlkruh
směrem k rameni, hlava do výchozí polohy.
Cvik pomalu pakujeme 8x na jednu stranu, poté 8x na stranu druhou.
Cvik je výborný na uvolnění krční páteře,
odstranění blokád, protažení svalů, proti bolesti hlavy a napětí.
2. cvik má příznačný název Posvátný jeřáb pije vodu a má podobné účinky jako
předchozí protažení.
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Tento cvik má ještě další dvě variace:
4.a – hlavu otočíme doleva (a potom i doprava) jenom tolik, abychom se na zem dívali PŘES rameno. Také opakujeme pokaždé 8x.
4.b – hlavu otočíme jen mírně doleva
(a potom i doprava) – díváme se dolu na
zem PŘED rameno.
5. cvik je zaměřený na rozhýbání všech
kloubů na rukou nenásilným způsobem.
Opět nese příznačný název – Dítě se
modlí k Buddhovi:
Dlaně spojte před tělem v úrovni prsou
tak jako při modlitbě, lokty jsou vysoko v rovině se zápěstím. Poté spojené, ale ne propletené prsty přetáčíme směrem od těla
dopředu, opisujeme jimi půlkruh, až prsty
směřují dolů k zemi, tam se přetočí přes palcové hrany a ruce se poté dotýkají ne dlaněmi jako dosud, nýbrž hřbety a opisují další
půlkruh (pokračují v započaté cestě). Prsty nyní směřují k tělu, pokračují v opisování
dalšího půlkruhu, odzdola směrem nahoru,
a míří k tělu. Prsty otočené směrem k zemi
pokračují, ukazují na tělo a dostávají se opět
nahoru do výchozí polohy, kde se přes malíkové hrany přetáčí, aby se opět spojily ruce
dlaněmi jako při modlitbě.
Cvik není tak náročný, jak se z popisu
zdá, a když jej pochopíte, máte těch 8 přetočení raz dva.
Poté prsty přetáčíme opět 8x opačným
směrem. Nezačínáme OD těla směrem dolů,
nýbrž odshora směrem K tělu dolů.

6. cvik je opět klasickým kroužením rameny, pouze lokty jsou tentokrát těsně u těla.
Kroužíme 8x dopředu a poté 8x dozadu.
7.cvik je jednoduchý, zaměřený na rozproudění energie do rukou a na vyrovnání
energie jin a jang v celé horní polovině těla.
Obě ruce narovnané v lokti (nakolik to
zvládneme) předpažíme, dlaně směřují
k zemi. Poté ruce POMALU s nádechem rozpažíme (ne švihem), pořádně se narovnáme
a s výdechem se ruce vracejí do předpažení, hlava směřuje dolů. Nepředklánějte se
však, pouze se podívejte dolů. Pořád sedíme
vzpřímeně, dlaně směrem k zemi, cvik provádíme pomalu! Opakujeme 8x.
Poté otočíme dlaně směrem vzhůru a prohodíme celý cyklus – nadechujeme do zadní
části plic, tedy při předpažování, a vydechujeme, když jdou ruce do upažení. Pomalu,
dlaně teď směřují vzhůru. Opakujeme 8x.
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8. cvik je velice jednoduchý, zaměřený na
uvolnění ramen a horní části hrudní páteře.
Ramena se pohybují vpřed, jako by se
chtěly před hrudním košem navzájem dotknout, a vzad, jako by se chtěly dotknout
za zády. Když je dáváme vpřed, vydechujeme, s nádechem jdou ramena vzad. Opět
POMALU, dýcháme zvolna, ramena se pohybují s dechem, nikoliv dech podle pohybu ramen.
Pozor, aby nám ramena neutíkala vzhůru
k uším, pořád je tlačíme dolů. Cvik opakujeme 8x.
9. cvik je zaměřený na uvolnění hrudní
páteře. Ruce pokrčené v lokti, lokty u těla.
Nádech.

S výdechem jde pravá ruka ze levou,
za levý bok vozíku. Maximálně daleko, co
to jde, ale pozor,
nekmitat. V krajní pozici se ruka
přetočí dlaní dolu
a s nádechem se
vrací zpět do výchozí polohy, k pravému boku, opět
přetočíme vzhůru.
S nádechem pokračujeme pomalu
znovu do maximální rotace vlevo, dlaň
přetočíme směrem
dolů k zemi a s výdechem zpět.
10. cvik má opět příznačný název Drak
míchá moře.
Začínáme tím, že si důkladně třeme dlaně
o sebe, až v nich ucítíme teplo. Poté dlaně
přiložíme na ledviny (do oblasti zad, trochu
výš nad pasem).
Trupem opisujeme kruhy, každý jenom
tak velké, jaké zvládne, aniž by mu hrozil

pád z vozíku nebo nenarovnání se bez cizí
pomoci.
Nejprve opisujeme kruhy proti směru hodinových ručiček 8x, potom změníme směr
a opět 8 kruhů. U tohoto cviku je nutno si
celou dobu představovat, že jsme drakem,
který stojí uprostřed moře a míchá vodu. Ucítíme pak lépe odpor vody.
Cvik je mimo jiné výborný na uvolnění bederní páteře a na posílení a doplnění energie ledvin.
11. cvik je vlastně ještě součástí desátého, dělá se vždy a pouze po něm – musíme
tu vodu ze sebe dolů z rukou setřepat. Otřepeme se, jako bychom byli mokří. Stačí 3x
zatřepat rukama, zato ale pořádně, důkladně.
12. závěrečný cvik Strom (dělá se vždy na
konec cvičení) vypadá velice jednoduše, pokud ho ale budete provádět správně, dá vám
zabrat.
Změníme se v strom. Sedíme maximálně
rovně. Ruce zvedneme nad hlavu tak, jak to
kdo zvládne, spojíme dlaněmi, narovnáme
se, zavřeme oči a rosteme – vytahujeme se
neustále celou dobu vzhůru k slunci, do oblak (ruce a hlavu vytrvale táhneme výš a výš,
vzhůru k obloze, hlavu nezakláníme, páteř
držíme rovně).
Kdo zvládne, nechť si sundá nohy ze stupaček na zem, protože končetiny se nám
změní v kořeny. Rosteme, volně a pomalu
dýcháme a prociťujeme, jak slunce a energie a síla proudí do nás
přes naše spojené dlaně (listy a větve), přes
tělo (kmen), do našich
kořenů – našich nohou.
Snažíme se vydržet co možná nejdéle,
alespoň několik minut.
Cviků i jejich variací je samozřejmě mnohem víc. Vybrala jsem
pro vás snad ty nejúčinnější.
Pokud je budete cvičit každý den, pomalu,
spojeně s volným dechem, myšlenky soustředíte pouze na to, co cvičíte a jak cvičíte, a na energii proudící vaším tělem, první
výsledky pocítíte za pár dní. Uvolní se páteř
i zkrácené svaly, budete pohyblivější a budete lépe spát. Dostaví se více elánu, odezní
únava. Další výsledky přijdou postupně.
Věra Schmidová

NEZAPOMEŇTE!
Čínská cvičení se vždy provádějí pomalu,
tahem, s plnou pozorností, se soustředěním. Důležité je myslet jen na pohyb, který právě provádíte, soustředit se na každý
tah. Nezapomeňte správně dýchat – pomalu, klidně, volně.
Vnímejte, jak se vám při nádechu vlévá do
těla nová energie, jak jím proudí. Při výdechu odcházejí z těla odpad a nečistoty.
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„Chceme nabízet vozíčkářům pomůcky,
které jim citelně chybí,“
říká Josef Fučík, kutil s originálními nápady z Nové Paky
 Počínaje tímto čísle najdou čtenáři
v našem časopise stránku zaměřenou na
zajímavé technické nápady a vychytávky,
které většinou vznikly ve tvé hlavě. Ty jsi
byl určitě velkým kutilem i předtím, než
ses po úrazu stal vozíčkářem. Je to tak?
Samozřejmě. Já si třeba v 18 letech postavil
otočný bagr – ze součástek a věcí, které měl
táta doma. A už zamlada jsem se naučil nic
zbytečně nevyhazovat. Tenhle návyk mám
dodnes: dobře vím, že každý šroubek, každý trámek se jednou může hodit.
 Ano, všiml jsem si, že tvá dílna je impozantně vybavená, je tam spousta nářadí, pomůcek, materiálu. Hodně se zabýváš
vymýšlením i vyráběním pomůcek a technických zlepšováků pro vozíčkáře. Jak to
vlastně začalo?
Tělesně postižení lidé mívají technické problémy se svým vozíkem podobně jako třeba
automobilový závodník se svým vozidlem.
No a mě napadlo, že by si sami mohli vyvíjet, co potřebují, co chtějí. Takže vlastně jde
o pravý opak globálně vyráběných a firmami
dodávaných pomůcek: ty jsou unifikované,
mívají kratší dobu životnosti, často se brzy
porouchají či opotřebují. My zkoušíme dělat konkrétnímu vozíčkáři pomůcky na míru,
které vydrží generace, u kterých se po nějaké době jen vymění některé součástky, čepy,
motor...
 S kolika lidmi spolupracuješ? A jak jsi
sehnal potřebné prostory?
Montovnu jsem si zařídil ve své garáži, říkám
jí vývojová dílna. Náš tým má osm lidí, přímo
v dílně pracují čtyři.
 Čím se právě zabýváte?
Nedávno jsme dokončili první prototyp elektrického vozíku, má například polohovací
podvozek a dá se z něj řídit auto. Chceme,
aby byl festovní, s dlouhou životností – něco
jako třeba Land Rover mezi automobily.
A vyvíjíme ještě progresivnější typ: vozík, který dokáže zdolat až dvaceticentimetrový obrubník či schůdek. V jedné variantě bude mít
přídavné adaptéry s motorovým pohonem,

bude vybaven alternátorem na dobíjení a vepředu bude mít velké kolo s motorem či lyží,
aby mohl jezdit i po úzkých stezkách v přírodě nebo třeba po sněhu.
Jde přitom o interiérový vozík do šířky
59 a délky 120 centimetrů, který velmi dobře
poslouží i pro použití v náročnějším terénu,
třeba v lese. Já se důkladně zajímám o novinky z oblasti pomůcek pro těžce tělesně
postižené lidi, mám detailní přehled o všem,
co se ve světě děje – a proto si troufnu říct,
že námi vyvíjený vozík bude unikátem. Samozřejmě ho představíme i na naší stránce
ve vašem časopise.
 Kdo bude patřit k prvým uživatelům?
V prvé řadě ten vozík nabídneme členům našeho Života bez bariér. Aby když jedou tady
v Nové Pace po náměstí, mohli navštívit jakoukoli prodejnu – v našem městě je stále
devadesát procent obchůdků se schodem.
Vlastně tak pomůžeme vyřešit bezbariérovost města: místo abychom se dohadovali
s politiky a úředníky nebo čekali, až seženou

peníze na potřebné úpravy, budou vozíčkáři
zdolávat překážky díky naší inovaci.
 To zní optimisticky. Ale od prvního prototypu k sériové výrobě takových vozíků
je velmi dlouhá cesta. Bude to stát hodně
peněz, musíte sehnat obchodní partnery
a taky získat spoustu razítek od úřadů.
Jde o několik na sebe navazujících kroků.
Nyní máme rozjednané nějaké investory na
první prototyp, případně na prototypovou
sérii. Zatím takříkajíc jedeme po vlastní koleji: vývoj nechceme uspěchat. Až vyrobíme
prvý prototyp, budou ho zkoušet naši členové, abychom měli zpětnou vazbu. Jejich
připomínky a podněty využijeme na druhém
prototypu... Pak se rozhodneme, jak dál. Zda
budeme hledat někoho, kdo uhradí patenty
na homologaci, zda začneme shánět globálního výrobce nebo investora, který nám
umožní odkoupit tady v regionu nějakou
prázdnou halu a zahájit v ní výrobu. Vlastně
je to celkem jednoduché.
Miloš Pelikán

Chcete mít elektrický vozík nabitý už při vystoupení
z auta? Pořiďte si speciální autonabíječku!
„Při rozšíření turistických aktivit pro naše
klienty jsme zjistili, že je zapotřebí, aby si
mohli v autě při přejezdech mezi jednotlivými destinacemi dobít své elektrické vozíky,“ říká Josef Fučík, zakladatel novopacké
organizace Život bez bariér, která poskytuje
služby osobám s postižením. „Hledali jsme
proto na trhu autonabíječku vhodnou k tomuto účelu, ale na nic jsme nenarazili. Proto
jsme se v roce 2014 obrátili na české výrob-

ce elektroniky a firma Eprona nám nabídla
spolupráci,“ zmiňuje příběh výrobku, který
po vzájemné dohodě uvádí Život bez bariér
na český trh. „Firmě jsme předali informace
o tom, co potřebujeme a jak by měla nabíječka fungovat. Její lidé pak produkt vyvinuli a my jsme ho rok testovali. Rád jezdím na
pár dní do přírody a celkově trávím v autě
hodně času. A protože se mi autonabíječka
osvědčila, řekl jsem si, proč ji nenabídnout

www.vozickar.cz
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také ostatním, kteří řeší stejný problém: hned
po vystoupení z auta se musí pídit po klasické zásuvce. Anebo se nějaká organizace
vydá s klienty na výlet, a polovina z nich ráno
přijede s téměř vybitým vozíkem.
Choďák si těžko představí situaci, kterou
jsem si osobně několikrát prožil: stojím s vybitým vozíkem a ostatní mohou pokračovat
v túře. Anebo vám asistent zapomene dát
přes noc vozík nabít a vy se ráno nemůžete
vydat na cestu,“ popisuje Fučík situace, které
nová autonabíječka elektrických vozíků může
vyřešit. A dodává: „Dnes při jízdě v autě běžně nabíjíte mobil či notebook. A vozík je přece mnohem důležitější pomůckou.“
Jak přenosná autonabíječka funguje?
Zapojí se do cigaretového autozapalovače
a eurokonektoru na vozíku, který je tak dobíjen za jízdy. Kabely jsou dost dlouhé, takže
dosáhnou od palubní desky až k vozíčkáři,
který sedí například v zadní části minibusu.

Světové nápady v obraze

2 / 2016

• Další informace o pomůcce získáte na

internetových stránkách www.zbb.cz, na
mobilu 603 828 353 či e-mailu nabijecka@zbb.cz.
• V případě nepříznivé finanční situace
lze požádat o příspěvek na pořízení autonabíječky u Nadace Charty 77.
• Budeme moc rádi za jakýkoliv postřeh
či názor, který se týká problematiky nabíjení elektrických vozíků. Určitě se nám
budou hodit při dalších inovacích. Pište
či volejte nám na výše uvedené kontakty.

Nabíječka může být využita v jakémkoliv dopravním prostředku, který má 12V autozásuvku.
Život bez bariér zajišťuje servis pomůcky
po dobu dvou let.
Olga Banýrová
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Z koncertních pódií rovnou na jeviště,
protože kdo jede, ten Nefňuka –á
Asi neexistuje nikdo, kdo by neznal kapelu
The Tap Tap. Skupina studentů i absolventů Jedličkova ústavu v Praze, která vznikla
pod vedením Šimona Ornesta, uskutečnila nespočet koncertů u nás i v zahraničí a jen tak se nevzdává. Teď ale jako
by jim koncertní pódia nestačila a rozhodli se jít ještě dál. Z festivalů přímo na
jeviště Nové scény Národního divadla
s představením Nefňuka. Na konci dubna se odehrála jeho slavnostní premiéra.
O čem je představení, jaká byla premiéra a jaká je zkušenost z toho nejváženějšího jeviště u nás? Na to jsem se zeptala přímo jedné ze zpěvaček kapely Jany
Augustinové.

kací pana Ornesta jsme finální podobu Nefňuky s písničkami od Jaroslava Svobody
dali dohromady a nyní už máme za sebou
premiéru i první reprízu.

Kateřina Jirsová

 Hlavní rekvizitou jsou velké dřevěné loutky – navrhovali jste si je
sami, jak se s nimi pohybuje?
Loutky, scéna a speciální kulisy vznikly ve spolupráci s Východočeským divadlem v Pardubicích podle návrhů
scénografa Petra Matáska. Každému
z nás, kdo jsme na vozíku, byla vytvořena speciální konstrukce s různými převody, která se připevní na vozík
a díky ní můžeme velké scénické loutky ovládat.

 Jak se ti hrála premiéra v Národním
divadle?
Pro mě osobně to byl obrovský zážitek,
protože ne každému se této cti dostane.
Zároveň jsem vždycky tak trochu snila
o účinkování v muzikálu. Nefňuka sice
není úplně muzikál, ale hraju tam i zpívám, takže myslím, že můj sen se splnil.
 Kdy a kde se vám zrodil nápad, že
na chvíli vyměníte pódium za jeviště?
O knížce Jesus Betz se náš kapelník Šimon dozvěděl zhruba před pěti lety od
skvělého herce a komika Antonína Novotného, který tehdy podle předlohy francouzských autorů Freda Bernarda a Francoise Roca připravoval malé představení
o klukovi, který se narodí bez rukou a nohou.
Společně pak dostali nápad zapojit do hry
The Tap Tap. Šimon pak o tom všem vyprávěl svému tátovi Jiřímu Ornestovi a ten řekl,
že by představení rád režíroval. Po mnoha
úskalích včetně velkých zdravotních kompli-

že opravdu prohrává jen
ten, kdo všechno vzdává
předem.

 Co říkáš na novou zkušenost herečky?
Jak už jsem říkala, pro mě to je vlastně splněný sen. Jako malá jsem chodila do dramaťáku a na vánočních
besídkách jsem hrála většinou vypravěče. Ani ve snu by mě nenapadlo, že
budu mít někdy v nějakém představení jednu z větších rolí (v Nefňukovi hraju královnu tržnice – Mamku, ze
které má každý respekt), vlastní kostým (ušitý na míru) a že se to ještě ke
všemu bude hrát na Nové scéně ND.
 Proč zrovna „Nefňuka“?
Hlavní hrdina Kristl Špán nefňuká a i přes
svůj hendikep dokáže velké věci. Najde si
životní lásku, a dokonce se stane ředitelem vlastního cirkusu. My s Tap Tapem děláme vlastně to samé. Nefňukáme, ale naopak se snažíme dokázat, že tvrdou prací
se dá dosáhnout spousty věcí, které by od
nás leckdo nečekal. Také se snažíme ukázat,

 Co je pro tebe těžší – zkoušky hudby
nebo jevištní pohyb a herectví?
To se těžko posuzuje. V kapele jsem už skoro 14 let, takže na zkoušky hudby jsem rozhodně zvyklejší. Všechno má ale své pro
i proti.
 Ohlasy na koncerty jsou skvělé, co
ohlas publika na divadlo? Máte nějakou
zpětnou vazbu?
Ohlas publika na Nové scéně byl skvělý. Zatím jsem žádnou negativní kritiku nezaznamenala, z čehož mám opravdu radost.
 Jak dlouho jste zkoušeli?
Zkoušeli jsme intenzivně cca půl roku a byla
to jednoznačně dřina. Někdy to bylo opravdu náročné, ale když se postupně představení začalo klubat do své skutečné podoby,
těšila jsem se, až s ním půjdeme ven.
 Kde a kdy budete Nefňuku ještě hrát?
Máme plánované reprízy na Nové scéně ND,
mělo by jich být ještě sedm. Další termín
představení je naplánovaný na 26. a 27. 6.
2016. Jednáme také o představení v ostravském divadle Gong, a jakmile bude hotová
cestovní varianta představení, chystáme se
být všude tam, kde bude o Nefňuku zájem.
 Kde můžeme sehnat lístky?
Lístky jsou k dostání na pokladnách Národního divadla a stejně tak i přes jejich stránky.

www.vozickar.cz
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Od hluchavky a kriplíka až po
záchranu života či nalezení jeho
smyslu
Ne, autorku příběhu, jemuž jsem letos udělil
Zvláštní cenu Vozíčkáře, jsem neznal. Přesněji: nepoznal, ačkoli se v našem časopise
objevují její zážitky a patálie. Tradiční literární soutěž Internet a můj handicap byla totiž
opět anonymní. A obsahová i formální pestrost osmačtyřiceti textů byla natolik poutavá,
že hledat v nich fakta vedoucí k odhalení autorů by znamenalo degradovat je na pátrání
po naprosté banalitě.
Defilovaly přede mnou rozmanité příhody,
trampoty a osudy z nížin i hor. Z vozíku, po
prodělané mrtvici nebo z perspektivy nevidomého člověka. Z běžné vycházky se psem
i z bolestné výpravy do vlastního nitra. Děj
byl většinou zakotven v současnosti či nedávné minulosti, ale soutěžní texty nabídly
i sci-fi výlet s počátkem v polovině 19. a koncem v půlce 23. století, pomoc uprchlíkům
kdesi v Maďarsku či dovolenou ve Francii.
Všechny ty reálné zážitky a příběhy jsem
vnímal jako pádný důkaz, jak široké rozpětí
užitku a prospěchu internet, počítače a mobily svým uživatelům nabízejí. Na jedné straně můžou doslova zachránit život: jako ženě,
které trestuhodná nedbalost lékařů přivodila
amputaci konečníku. Můžou se také stát nástrojem seberealizace: třeba nevidomé ženy,
která se naučila zacházet s počítačem a pak
našla sama sebe poté, co začala psát povíd-

Já a moderní technologie

Pro mne, dnes padesátiletou bábinku, je pronikání do džungle internetu netušeným dobrodružstvím i nervy drásajícím zážitkem. Někdy se zaseknu na pitomině, jakou je třeba
heslo. Ta moje paměť... Občas mi dává „pěkně na prdel“.
Něco však zapomenout nelze. Od roku
2011 jsem vozíčkářka. Blbý pád na ledové
vozovce, po roce vozík, nástup diabetu, pak
obezita, záněty a ještě rychlá cesta na ulici
bez finančních prostředků. Nějaký čas to trvá,
než vám něco přiklepnou nebo vám dají status takové či jinaké bezmoci. A tak se nyní
čtenářovi představuje bezdomáč statečně se
peroucí s osudem, který se snaží všemi silami zůstat lidskou bytostí, ne totálně vyčle-

ky a poezii, a dokonce navázala spolupráci
s historiky.
Na straně druhé je evidentní, že internet
i mobil podporuje v mezilidské komunikaci
zdánlivé maličkosti, které vnášejí do života
nadhled. V několika soutěžních textech autoři neváhali použít vtipný výraz coby synonymum pro své postižení: vozíčkář o sobě
mluví jako o „kriplíkovi“, neslyšící muž pojímá každodenní situace jako „střihy ze života hluchavky“. Hluchoslepému jedinci nevadí, když o něm lidé mluví jako o „ťukalce se
závorou“. A žena s urostomií přiznává, že se
s chutí zasměje ostřejšímu, až černému humoru pěstovanému na internetu mezi stomiky: „Kdybych měla močový měchýř, tak se
snad i počůrám smíchy.“
Úroveň literárních příspěvků byla rozhodně vyšší než loni. A tak jsem měl víc kandidátů jak na celkové vítězství, tak na zvláštní cenu našeho časopisu. Tu jsem nakonec
udělil textu Já a moderní technologie, který napsala Ivana Surovková ze severočeské Bíliny. Rozhodla vitalita, kterou překypují
její řádky i její životní postoj. Paní Surovková
už několik let čelí velké nepřízni osudu a je
rozhodnuta nedat se ničím srazit na kolena.
A svůj boj dovede vylíčit věrohodně, se silným emotivním nábojem a s citem pro vhodná slova. Ostatně, posuďte sami.
Miloš Pelikán

něnou ze společnosti. Chci a musím být její
součástí!
Bez přístupu k internetu a e-mailu by to šlo
jak jízda na vozíku rozměklým blátem k mé
unimobuňce v zahradě. Na počítač jsem si
loni ušetřila, pak na router kvůli lepšímu signálu. Následovaly dvoje brýle, abych vůbec
na ta malá písmenka viděla. No, a je to nádhera! Zase jsem v koloběhu života – i když začínám od píky. Připadám si jak padesátileté
batole v plenkách, jež se učí sjíždět internetové peřeje.
Je jasné, že se občas řádně vymáchám
a div neutopím i na mělčině. Ale to mě nemůže a nesmí odradit! Učím se stylem pokus
– omyl – občas dobrý úlovek. Polapila jsem
informaci, kterou
jsem hledala! Zázrak! Jen se modlím, aby se mi to
příště zase povedlo.
Už si aspoň
neposílám e-maily sama sobě. Jak
jsem se zpočátku
nových technologií bála a myslela si, že jsem
blbka, co se to
Ivana Surovková se svými vnoučaty, pro které „žije a dýchá“
nikdy nenaučí,
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Literární soutěž
Internet a můj
handicap
• Existuje od roku 2005, pořádá ji sdru-

•

•

•

žení BMI. Výsledky jsou oznámeny a ceny předány vždy v březnu na
pražské konferenci Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami (INSPO).
Autoři se zdravotním postižením, kteří se umístili na medailových místech,
letos opět získali sedm pět a tři tisíce
korun.
Dosud nejčastěji vítězili vozíčkáři
a nevidomí lidé. Letos vůbec poprvé
vyhrál neslyšící autor: Alexandr Zvonek z Brna uspěl s nápaditým zamyšlením Časosběr.
Zvláštní cena časopisu Vozíčkář je
udělována od roku 2008. Jejími držiteli jsou Karel Funk z Písku za text
Internet a duševní i tělesná (ne)rovnováha (2008); Ivan Jergl z Brna za text
Člověk internetista a jeho pán (2009);
Iveta Kollertová z Litvínova za text
Mobilní záchranář (2010); Lukáš
Treml z Hradce Králové za text Kterak mobilizovat, když oči nevidí a uši
neslyší (2011); Jaroslav Čajka z Veselí nad Moravou za text Jsem krásný a chytrý! (2012); Ivan Jergl z Brna
za text Sjezd absolventů po 50 letech
(2013); Ladislava Blažková z Brna
za text Učím se chodit. Sleduj to
on-line (2014); Jiří Mára z Přerova za
text Každý cíl je dosažitelný (2015);
Ivana Surovková z Bíliny za text Já
a moderní technologie (2016).

Všechny uvedené texty si můžete přečíst na stránkách www.helpnet.cz v rubrice INSPO.
(mp)

dnes mohu říct: „Jsi šikovná a budeš ještě
víc! Máš na to, moje milá, jen jsi pomalejší,
ale kdo by tě dnes na těch kolečkách honil.“
Internet mi otevřel dveře do světa různých
organizací pro handicapované a jejich aktivit, dobrovolnictví, soutěží v různých lidských
oblastech. Vůbec jsem o tom neměla ponětí
a divím se sama sobě, jak jen jsem dokázala vydržet v temné jeskyni mého žalu... Tolik
by se mi v době úrazu hodil tenhle průvodce
a rádce! Pár prvních měsíců by mě povodil
po zákoutích sítě upředené lidstvem a ukázal
mi, co vše by pomohlo opět najít cestu k radosti, práci, přátelům. Ne jen existovat v čekárně na smrt! Já žiji ráda a miluji život ve
všech jeho podobách. I těch internetových.
Pronikat do tohoto světa je tím největším
dobrodružstvím. Chce se mi toho zažít mnohem víc, bez ohledu na pitomé handicapy
a tvrzení těch, co v mé kůži nejsou. „Ale dej
pokoj, holka. To bys nedala. Na to neseženeš prašule, ty tvoje nápady jsou zhola ne-

KULTURA
reálné!“ Nevěřím a nedám se tím zavřít do
klece, od které se zahodí klíč.
Vše je schopné života, pokud tomu věnuješ čas, péči, lásku i trpělivost a dokážeš
čekat na dobu zralosti. Pokud vydržíš nejíst
ovoce, které se ti nabízí zdánlivě na zlatém
podnosu… Počkej si na to své, které pěstuješ s takovou láskou.
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Čekám a hlídám si je. Své plody, svá slůvka složená do šňůry korálků a barev, co jsou
v mé duši skrytá. Jsou zapsaná do bílé obrazovky monitoru, jsou to mé děti… A já je miluji a hýčkám, a pak posílám do světa, ať potěší, inspirují, zahřejí.
Vzpomínám, jak vše ve mně dřív, než jsem
začala používat internet a vysévat do kyp-

ré půdy reflexe, povídky a příběhy, křičelo:
„Haló, haló, slyší mě někdo? Tady dole na té
kriplkáře, ta zběsile mávající osůbka snažící
se vám něco sdělit. Slyšíte?“
Zas to zrádné ticho? Kdepak! Díky internetu mám odezvu, mám svůj podíl v řece Života.
Ivana Surovková

Vládce dylýtu
Naposledy jsem chodil po svých, když mi
bylo devět. Potom jen o berličkách, a teď
chodím o kolečkách. Mám o čtyři kolečka
víc. Ale mešuge nejsem. I když úplně normálka taky ne, už proto, že nešlapu zeměkouli
svými podrážkami. Jinak, jinak si myslím, že
jsem fit. Ale stojí to námahu. Problém je, že
když nemám náladu na sebe, na svět, na cokoli, nemůžu z té kriplkáry jednoduše vstát
a nepohyblivost nechat někde za rohem jako
odřený starý kufr s kamením. I kdyby to šlo,
určitě by se objevil úslužný vrchní inspektor
Osud a s potměšilým úsměvem by mi ten kufr
donesl a ještě mi pevně vtiskl jeho rukojeť do
skrčené dlaně: Promiňte, pane, zapomněl
jste si zavazadlo, vaše celé bohatství…
Pěkné bohatství. Bohatství, které většina
poznává, až je jim přes osmdesát. Majeteček
nemotornosti a slabosti a k tomu v trezoru paměti bohatství vzpomínek… jó, když já jsem
byl mladej, co já dokázal, co já se navyváděl.
Co jsem se navyváděl já?
Dost málo. Řvát jako oběť u mučednickýho kůlu, když mi v léčebnách rovnala hnátky křivé v bílém plášti osoba, když mi máma
o pouťové neděli, aby to nebylo ven slyšet, za
zvuku zvonů, vřeštění frkaček a kolotočového
amplionu klečela na předloktí a lámala ztvrdlé
zápěstí vzhůru, až opuchlo a zrudlo jak vařené prasečí koleno.
Jako klátivý klokan jsem nosil týden před
sebou obě ruce skleslé jako barbarem podříznuté labutí krky, než otok splaskl a já mohl
něco bez bolesti sevřít v prstech. Ale díky
tomu a dalším hodinám utrpení jsem mohl
za pět let psát všemi deseti na školním psacím stroji značky Underwood a hrdě odmítnout profesorku techniky administrativy, která mi soucitně nabízela osvobození od psaní
strojem.
Na co nemůžu tam, venku, na to můžu teď
kurzorem. A dylýtem. To je pro mne virtuální
zdravá ruka, přímo pěst. Moje domnělá síla.
Dokážu kurzorem a entrem přivolat všechno. Všechno, co je vyčarovatelné z obrazovky počítače. Klik sem, a mám krásný pohled
do údolí pod starým městem Inků Machu
Picchu, klik tam, a zazvoní mi u dveří mladík
s vonící pizzou. Stojí mě to stovku, ale je to
proto, že virtuální pizza zdarma se jíst nedá.
Jen posouvat z jídelníčku do nákupního košíku. A pak už se platí. Za všecko skutečné
se platí.
Klik, a poslouchám komentář k čemukoli.
Snaživý, jízlivý nebo zapálený redaktor se nadouvá jak vole buvolí žáby z Afriky. Mám ho
dost: klik a prásk. Pukne jak bublina. Je to

slast, jediným kliknutím zavřít mluvidla něko- té, na provedení nezáleží. Obyčejný ručiska
mu, koho máte dost. Odeslat do pryč někoho s pohyblivými prsty, pohyblivým zápěstím.
nebo něco, co vás rozčiluje či nudí nebo vám Poctivé, nezávislé a hrdé ruce.
jitří dušičku, něco, co ve vás probouzí pocit
A co nohy, ty nevyrovnaný závistivče? Ne,
bezmocnosti a zoufalství.
nohy jim nezávidím. Můžete mít nohy planVšechno se však nedá označit šipkou davé jak námořnické gatě, ohebné a měka dylýtovat.
ké jako nohy od hadrové panny na hraní, teŘekněte, komu bych mohl nafackovat noučké a křehké jako stéblo zlaté pampelišky
venku na ulici, komu dát pěstí do čenichu, nebo lázeňský oplatek, to je fuk, protože i pro
když po mně docela reálně, nevirtuálně jde? život na kriplkáře jsou rozhodující silné horKolikrát se dívám jinam a dělám se malým, ní ploutve.
menším a ještě menším, když mě opilý nebo
Kdybych uměl básnit, napsal bych ódu na
zpustlý a zlovolně vyhlížející zjev drží v za- ruce. Na ruce, které vyzařujou sílu a jistotu.
měřovači svého pohledu, a rychle odhadu- Suverénnost, když berou pevně šroubovák
ju, kam se s električákem hbitě vmísit mezi k práci nebo něžně krásný prso a kolem pasu
ostatní a věřit, že oni mě v případě napade- ženskou nebo když pomáhají přebalit vlastní ochrání. Co bych dělal, kdyby se někomu ní děcko, přidělat záclonku na okno v bytě.
zachtělo mého mobilu a tašky na krku? Ani Taky nejsou k zahození k vzepření se z vozíbych si neškrtl. Jednou, ještě v rehabiliťáku, ku do vany, ale hlavně do auta, kde drží pevjsem klukovi z nižší třídy řekl za jeho špič- ně volant, páky ručního ovládání, nebo jsou
kování něco peprnýho. A já to umím. Sko- schopny, když se vykutálí nechodící tělo na
čil po mně na své zdravé noze, tu obrnovou deku vedle auta, samy vyměnit píchlý kolo.
táhl za sebou jak galejník železnou kouli, se- Silné ruce zabraňujou vzniku mozolů na mozvřel obě moje pacičky do své levačky vytré- ku. Že nerozumíte? Čím míň můžou ruce, tím
nované pajdáním o berlích a pravou mi dal, víc musí mozek přemýšlet, jak koho a za kolik
jak řekl, „jeden výchovný“. Mohl jsem mu zverbovat, aby udělal, co ony nemůžou.
akorát plivnout do
ksichtu, jak to dělával v bitkách bezručka Florián, když mu
podrazili nohy a klekli mu na ně. Pak jen
zuřivě plival, a když
si ho nehlídali, praštil
je hlavou do nosu, až
z nich krev šplíchala
jak voda z barokního
chrliče od Matyáše
Brauna. Ale já neplivl.
Mně plivla do zrudlé
zfackované tváře bezmocnost.
Od té doby jsem
Líbila se vám povídka brněnského spisovatele, publicisty a přese naučil závidět klukladatele píšícího na vozíku? Kupte si jeho knihu s názvem Nakům, chlapům. Ne
děje chodí po špičkách. Soubor povídek vypráví o lidech „seže to někteří umí mamletých a ztrápených už v dětství“. Texty o „pekle běžného
chrovsky s holkama,
života“ pojednávají o mezních životních situacích a tabuizovane že vyzunknou za
ných tématech, a to s drastickým naturalismem a jindy s naděvečer litry vína a mejí skrytou do sarkastického vtipu. První dva oddíly knihy dávají
try piva, nic z toho jim
nahlédnout do světa těžce zdravotně postižených lidí, třetí odnezávidím. Jen jedidíl ukazuje tematickou i stylovou šíři autorova záběru. Ve střenou věc jim závidím:
du jeho zájmu je pravdivá výpověď o hloubce a hranicích lidství,
zdravý ruce. Ruce
která je předkládána prostřednictvím příběhů postav žijících časjako medvědí pracky,
to na periferii společenského zájmu. Knihu lze zakoupit na interchlupaté nebo holé,
netu např. v knihkupectví Kosmas (www.kosmas.cz) za 125 Kč.
hubené či buclaté,
šlachovité a žilna-

www.vozickar.cz
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Jednou jsem na ortopedii se zlomenou
nohou uvažoval před doktorem, jestli by nebylo lepší dát si supermoderně tvarované
ruce chirurgicky trvale separovat od trupu (že
bych jim je věnoval pro demonstrační účely)
a zkusit nějaké transplantované nebo bioruce. Díval se na mne, jako by váhal, jestli mám
momentálně mozek mimo hlavu, nebo jest-

li jen dělám šibeniční fóry. Já jsem ale mluvil zoufale vážně. Nedoporučil to. Jednak se
cizí oudy brzy odlučují, protože je tělo bere
jako cizorodé, jednak není záruka, že by se
nevlastní ruka, macecha, chovala aspoň tak
jako vlastní, i když chuděrka.
Jestli se toho někdy dožiju a budou
transplantace bez problémů, tak budu šet-

řit jak mourovaný a aspoň jednu frajerskou,
opálenou a kámošsky rozchechtanou, náramně sebejistou ruku si, přisámbohu, dám
přištepovat. Když na ni nebude z pojišťovny
plná úhrada, tak prodám kdeco a doložím.
Stát na vlastních rukou stojí vždycky za to.
Ivan Jergl

Netančím, abych byl šťastný…
…jsem šťastný, protože mohu tančit. Citát Rudolfa Nurajeva vystihuje smysl a náplň festivalu Tanec a handicap, který v dubnu roztančil jeviště brněnského Divadla na Orlí.
Do moravské metropole se počtvrté sjely soubory z celé České
republiky, ve kterých tančí i lidé s různými formami hendikepu, aby
se setkaly, předvedly své nové choreografie v premiéře koncepčního představení. Tentokrát byla tématem a zároveň i názvem hlavního představení dualita. Každý soubor jej pojal jinak, ve společné
choreografii pak toto téma všechny čtyři soubory zvýraznily. Letos
se navíc na jevišti ukázalo i jiné než taneční umění, program doplnila pohádka Na paši v podání Divadla Z Pasáže, profesionálního
komunitního divadla z Banské Bystrice, které pracuje s mentálně
postiženými umělci.
Tolik práce pro jediný večer? Kdepak, festival Tanec a handicap
je průkopník i v tom, že výslednou společnou choreografii i jednotlivá představení můžou vidět diváci i v jiných městech. V polovině května vystoupili tanečníci v Městském divadle Jablonec nad
Nisou. Kam se chystají dál? Sledujte stránky festivalu www.tanecahandicap.cz a nezmeškejte unikátní taneční večer poblíž svého bydliště.
A ještě jedna stěžejní otázka zůstává nezodpovězena: Které
soubory se vlastně na festivalu představily? Pojďte se s nimi seznámit aspoň v malé festivalové fotografické ukázce.
(ata, foto: archiv festivalu –
David Surovec)

Taneční skupina „A PROČ NE?“
Je tvořena žáky Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené. Má
dlouholetou tradici. Její založení spadá do roku 1996, kdy se při integračním
workshopu zrodil nápad zformovat taneční skupinu. Funguje velmi
demokraticky, na choreografii a výběru hudebního doprovodu se podílejí
všichni tanečníci. Učí se tak vyjádřit své emoce a pocity pohybem, vnímat
a chápat své tělo jako prostředek ke komunikaci. Každý rok společně vytvoří
a secvičí několik skladeb, se kterými se zúčastňují soutěží, školního plesu,
akcí Centra Kociánka. V posledních letech taneční skupina úzce spolupracuje
i s pořadateli Her bez hranic, kde svými tanečními vystoupeními zahajují
jednotlivé akce. Soubor také začal spolupracovat se skupinou historického
šermu Monadria Polygamica, se kterou připravil již dvě nádherná představení
žáků na mechanických vozících se členy souboru s historickými prapory.
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Taneční skupina BÍLÁ HOLUBICE
Bílá holubice už na jevištích létá deset let. V současné době má sdružení
22 členů a mnoho přátel z řad profesionálních umělců a spolupracovníků.
Seberealizaci zde nachází 8 mladých lidí s tělesným postižením, kteří se spolu
se „zdravými“ pravidelně věnují výrazovému tanci. Ten jim pomáhá se
sociálním začleněním do společnosti a zároveň jim poskytuje náplň volného
času. Účastí na veřejných představeních a aktivní spoluprací při jejich vzniku
získávají hendikepovaní tolik potřebné sebevědomí, které pramení z poznání,
že jsou schopni vytvářet hodnoty, a to dokonce hodnoty umělecké. Motto
sdružení: Nemůžeš chodit, můžeš tančit!

Taneční skupina FREEDOM 4 funguje pod hlavičkou Užitečného života, o. s.,
velice těsně je spojená se známou taneční skupinou Freedom TŠ Hes.
Byla založena na podzim roku 2007. Zabývá se tancem jako takovým, využívá
improvizační techniky i jednotlivé techniky moderního tance. Choreografie
většinou vznikají společnou prací všech členů. Každý rok se přizpůsobuje
skupině, která se momentálně schází – konkrétním hendikepům i zkušenostem
„zdravých“ tanečníků. Letos pod vedením Leony Kubešové tančí 10 lidí, z toho
3 hendikepovaní.
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Program červen 2016
ZUŠ Vítězslavy Kaprálové,
17.00 hod. Brno – Královo Pole
2. 6. ČT

TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ
Vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Vítězslavy
Kaprálové, Brno-Kr.Pole. www.zus-vk.cz

3. 6. PÁ

ZUŠ Orchidea

KARKULKA

1. premiéra!

18.00 hod. Dětská opera nejen pro děti. www.zusorchidea.com
PROTY BOTY (dříve Cyranovy boty INTEGRA) volí cestu přes prožitek a vlastní
zkušenost. Jen tak podle tanečníků této brněnské integrované skupiny může
každý na jevišti opravdově komunikovat skrze tělo a vyjádřit své myšlenky.
V souboru působí jak lidé zdravotně znevýhodnění, tak i lidé zdraví, kteří už
mají nějakou taneční zkušenost. Zaměřují se na trénink taneční a pohybové
techniky, na kontaktní improvizaci, zabývají se analýzou pohybu.

6. 6. PO
18.00 hod.

Představení LDO
ZUŠ Jaroslava Kvapila
Vystoupení žáků literárně-dramatického oboru
ZUŠ J.Kvapila, Brno-Střed. www.zusjk.cz

9. 6. ČT

LA QUADRILLA

19.00 hod. Večer irských tanců.

www.quadrilla.cz

ZUŠ Orchidea KARKULKA
2. premiéra!
18.00 hod. Dětská opera nejen pro děti. www.zusorchidea.com
10. 6. PÁ

11. 6. SO

SETKÁNÍ MEZI MĚSTY

19.00 hod. večer soudobého tance
Malé taneční seskupení a hosté: Brno, Praha,
Plzeň a Karlovy Vary ve spolupráci se souborem
NANOHACH Praha

12. 6. NE

DÉMÁIRT

19.00 hod. Večer irských tanců
Závěrečný večer kurzistů a souboru irských tanců
Démáirt YMCA Brno www.demairt.cz
PATZ a T.I.K. Jilemnice
Když se setkají zdraví tanečníci s lidmi, kteří chtějí tančit hendikepu navzdory,
může se z toho vyklubat báječná a dlouhotrvající spolupráce. Je to případ
i jilemnického uskupení PATZ. Na jednom workshopu se setkali tanečníci ze
skupiny T.I.K. s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – Klub
Jablonec nad Nisou. Toto setkání má dlouhodobé následky – už osm let
společně nadšeně trénují a vymýšlejí choreografie či vystupují na různých
společenských akcích.

ROHO

zamezují vzniku proleženin a napomáhají při jejich léčbě.

23. 6. ČT

a na antidekubitní
podloce ROHO

ŽENITBA – N. V. Gogol

19.00 hod. Komedie z doby, kdy být single ještě nebylo in,
v podání ochotníků z řad (nejen) učitelů a školníků
z Brna. Ochotnický soubor Havlíčkův brod z Brna,
hudební doprovod Musica Balkanika.

DOLET

17.00 hod. Akce pro bývalé, současné i budoucí dobrovolníky
☺ Divadla BARKA a Ligy vozíčkářů ☺
Zajímá vás to? Napište nám: barka@ligavozic.cz

25. 6. SO
19.00 hod.

Rozloení tlaku u osoby
sedící na molitanu

BIGY (WO)MEN TROUBLES

Detektivní příběh s komediálními prvky, odehrávající
9.00
se v Anglii na konci 19. století, kde jedna ambiciózní
a 11.00 hod. matka zvládne provdat všechny svobodné z
městečka. Představení v angličtině.

24. 6. PÁ

antidekubitní podložky a matrace
podložky do vozíků
hrazeny VZP
– 0000277
sk. 13

23. 6. ČT

SUUD
PÁN S PRASEČKOVA

Premiéra!

„Nejsem cítit klystýrem?“ Pán z Prasečkova se
kvapem blíží do Paříže, aby si dle domluvy vzal
za ženu mladou Julii. Netuší však, že už proti
němu kují pikle, z nichž se důvěřivý šlechtic jen tak
nevzpamatuje. Comédie-ballet, kterou pro královský
dvůr napsal mistr Moliére v roce 1669! Hrají: Michal
Blaha, Kateřina Gregorová, Bronislav Pulec, Robert
Vrba, Vlasta Jelínková, Tomáš Klouda a další. Režie:
Kateřina Petrášková www.suud.cz
Bezbariérové divadlo BARKA, Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole
rezervace vstupenek: e-mail: barka@ligavozic.cz / sms: 608 635 578
Více na www.divadlobarka.cz a facebook.com/bezbarierovedivadlobarka
Ceny vstupenek od 30 do 200 Kč. Držitelé průkazu ZTP a důchodci sleva.

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

Naši činnost podporují:
Za ﬁnanční podpory
statutárního města Brna

Za podpory Statutárního města Brna,

Městské části Brno-Královo Pole
www.vozickar.cz
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Cesta za splněným paralympijským snem
Začátkem roku se na konferenci Českého svazu jachtingu hlasovalo o titulu Jachtař roku 2015. Se 134 body mezi
muži překvapivě zvítězil hendikepovaný jachtař Daniel Bína, který jasně porazil i své zdravé kolegy. O pár měsíců
později, po mnohaletých medailových úspěších na českém i mezinárodním poli, se pětačtyřicetiletý Dan stal „objevem“ roku na vyhlášení ankety Nejlepší hendikepovaný sportovec roku 2015.
Přípravy na paralympiádu v Rio de Janeiru vrcholí a s ním i zápolení hendi-sportovců o vypsaná nominační místa v jednotlivých
disciplínách. Jachtař Daniel Bína svými výkony dlouhodobě konkuruje i sportovcům
bez hendikepu a za loňský rok celkově zvítězil ve Středoevropském poháru. Stal se mezinárodním vicemistrem Belgie a po létech
nesmírné dřiny uspěl i v tom nejdůležitějším vysněném závodě, když koncem minulého roku na Mistrovství světa hendikepovaných jachtařů ve třídě 2.4mR v australském
Melbourne vybojoval pro ČR i jedno z kvalifikačních míst na paralympiádu. I když jeho
úspěchy především v mezinárodních vodách
pozoruji již dlouhé roky, až nyní se mi podařilo Dana zastihnout doma a požádat ho
o rozhovor.

ní start. Pod patronací RNDr. Miloše Gregara a Hanky Novotné se rozběhl tým o 4 lodích. Vše bylo kompletně finančně kryto, byl
k dispozici Milan Hájek jako trenér. Vybavení bylo sice starší a k tomu pouze sada nových plachet, ale jezdilo se. V prvních dvou
letech byla účast na závodech dokonce placena – na Čechy neuvěřitelné podmínky. Na
druhou stranu, ukrutně chyběly zkušenosti
a my vlastně ani netušili, co všechno je nezbytně potřeba. Dva čtyřka (2.4mR) je technická loď a relevantní informace byly strašně
těžko k sehnání.

 Začínal jsi na divoké vodě v Českých
Budějovicích, kdy jsi přešel k jachtingu?
V kolika letech ses dostal na vozík? Jak
dlouho trvalo, než jsi opět zasedl do lodě?
K jachtingu mne přitáhl strýc. K tomu závodnímu mne pak přivedl nábor YC KOH-I-NOOR a zasvětila Šárka Dostálová. Již ve
12 letech jsem soutěžil na juniorské lodní
třídě Cadet a posléze přešel na třídu Evropa. Na vozík jsem se dostal po autonehodě
v devatenácti a k jachtingu se vrátil po čtrnácti letech v roce 2003.

v Athénách, kam vás Český paralympijský
výbor nevyslal…
Upřesním tu kvalifikaci, kterou pro ČR vyjel
Saša Sadílek. Z dnešního pohledu to byl neuvěřitelný výkon, na jehož opakování jsme
čekali následných 12 let. Paralympijský výbor tehdy argumentoval nulovými předcházejícími výsledky, nedostatečnou úrovní
a mladým sportem bez zkušeností a zázemí. Koneckonců i teď se rozjel boj o velikost
české výpravy a vypadá to, že si budu muset vybrat mezi koučem a asistencí, což je
u technického sportu dost na pováženou. Na
jednu stranu se vyžadují výsledky, na druhou
stranu je problém vytvořit podmínky, které
tyto výsledky umožní. Tak trochu schizofrenní situace. Tok informací je netransparentní.
To, že jedete, se dozvíte na poslední chvíli...

 Byl v těch letech velký problém sehnat
v Čechách odpovídající závodní loď třídy
2.4mR? Kde jste sháněli nezbytné vybavení? Museli jste improvizovat?
Právě že vůbec ne, měli jsme takřka ideál-
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 Určitě si byl pořádně zapálený, vždyť již
z roku 2005 máš titul Mistra ČR a další následovaly. V roce 2004 se dokonce mluvilo o splněné kvalifikaci na paralympiádu

máte mezinárodní kvalifiAlexandra
kaci, splnil jste české krité- M. Videmannová
rium, trénujte, laďte formu,
plaťte trenéry, pobyty, maríny, a možná pojedete? Ani sponzorům nemůžete s klidným
svědomím říct: „Jedu!“ Přitom všichni, kdo
splnili docela těžké limity, chtějí jet a poprat
se a stát s úctou pod naší vlajkou. Všichni
chceme reprezentovat se ctí.
 Přípravě jsi v posledních letech věnoval téměř všechen svůj čas a především
peníze. Kolik stojí jeden roční cyklus závodů? Jaké máš sponzory a jak ti na přípravu přispívá Český svaz jachtingu či
ČATHS a ČPV? Je to srovnatelné s dalšími jachtaři evropské špičky?
Můj hlavní sponzor je velmi milý a chápavý pán, kterého vídám každé
ráno v zrcadle. Ale bez finanční pomoci sponzorů a kamarádů bych se neobešel. Rád bych
jmenoval především Unicorn,
Zappas sailing team a Pronovo,
něco mi dají kamarádi ze svých
firem. ČATHS přidá okolo 50 tisíc a ČSJ mi pomáhá především
materiálně zapůjčením člunu,
s informacemi a letos poprvé mi
pomohl velmi výrazně i finančně. Rozhodně bych se neobešel
od bezvýhradné podpory rodiny.
Co se týká ČPV, ten řeší výhradně paralympiádu, nikoliv podporu nominovaných sportovců.
Pokud jde o srovnání, jachting
se stal plně profesionální, a to
bez rozdílu. U týmů jako Británie či Španělsko se hovoří o rozpočtech okolo 5 miliónů eur na
paralympijský cyklus a začínají
v počtu 10 lodí, který postupně
zužují. Rok před paralympiádou
je vše soustředěno jen na nejlepší loď. Jestliže chci relevantně objet cyklus
světového poháru plus nutný trénink, pohybuji se dnes na minimální částce okolo 130
tisíc eur na rok a to je otázka do pranice. Záleží, co jsem schopen dát dohromady, a každý rok se tak výrazně liší. Letos to bude okolo 600 tisíc Kč. Myslím, a teď mluvím o celém
českém jachtingu, že je neuvěřitelné, co dokážeme s minimem prostředků. Na druhou
stranu občas z toho na vás padá beznaděj.
Jachting je složitý sport, kde dlouhodobá
zátěž většinou v nepříznivých podmínkách,
taktická úroveň i technická připravenost
jsou podmínkou pro úspěch, ale bez peněz
se neobejdete. V současné době rozjíždíme projekt na Startovači, měl by být spuštěn každým dnem. Peníze se shánějí, kde
se dá, a každý nápad a pokus se počítá…
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 Čas běžel jako voda a ty ses stal 4x Mistrem ČR, 7x vítězem seriálu Českého poháru a držitelem řady medailí a ocenění na
národních šampionátech po celé Evropě.
V minulém roce jsi dominoval ve Středoevropském poháru a zaslouženě zvítězil. Jakých vítězství či medailí si ceníš nejvíce?
Čtyři roky jsem se držel v první desítce světového poháru ISAF a jeden rok dokonce poskočil na 7. místo. Na mistrovství světa jsem
se umístil dvakrát v TOP 15 a kromě již zmíněných českých titulů mám 3x bronz z mezinárodních mistrovství Německa, bronz
a stříbro z mezinárodních mistrovství Belgie
a stříbro z Iberdrola Trophy.
 Vraťme se k přetavení paralympijské
kvalifikace v Melbourne. Nebál ses před
tímto veledůležitým závodem, že, ač jsi
vévodil Evropskému poháru, mohlo vše
dopadnout podobně jako před paralympiádou v Londýně, kdy se to bohužel nepovedlo?
Jasně že bál! Jde o jeden jediný závod a stát
se může cokoliv. Byl jsem přesvědčen, že
mám natrénováno a výkonnost je (ale to
jsem koneckonců věděl před 4 roky ve Weymouth). Měl jsem za sebou rok spolupráce
se sportovní psycholožkou Katkou Kudláčkou a trénoval pod novým trenérem. Bohužel na cestu do Austrálie pro něj finance
nezbyly. Sdílel jsem tak člun s Finy, kteří mi
pomohli i prostřednictvím rad finského kouče – díky Richarde! Hned první den se povedl první nášlap 8. místem. Od poloviny závodu už to bylo o defenzívě, která je nesmírně
náročná. Jde o precizní jachting v konzervativním kurzu s minimem chyb, kdy je člověk
pod neustálým tlakem. Pro mne je jednodušší jet na sebe, případně tlak vyvíjet než ho
snášet :-).
 Kdo tě momentálně trénuje? Kde
v Česku nejčastěji trénuješ na vodě? Jak
často máš možnost vídat své reprezentační kolegy?
Trenérem je již třetím rokem Andre Rademaker, vicemistr světa z roku 2011. Andre
je kamarád, který mne trénuje prakticky za
náklady a poměr cena/výkon je zcela neuvěřitelný. Asi bych to neváhal nazvat „konkurenční“ výhodou. Další je Petr Čermák, zdravý jachtař, co mi dělá sparing partnera.
Domácí vodní tréninkovou lokalitou je
především Máchovo jezero a Lipno a co se
týká suché přípravy, ta je trochu komplikovaná. Pokud jsem v Čechách, snažím se na
jachting především vydělat a trávit volný čas
s rodinou. Přesto 3 – 4x týdně jdu na cyklostezky běhat a přiberu bazén. Rád bych se
vrátil k pinčesu.
S českou hendikepovanou flotilou je to
složitější. Saša Sadílek už pár let netrénuje a jezdí pouze závody, což se bohužel výrazně projevilo na jeho výkonnosti. Vím, že
v Praze pod Vyšehradem trénuje další skupina v YC CERE, ale moc o nich nevím. Napravím to hned po paralympijské sezóně. Teď
bohužel není čas.

 Můžeš srovnat své sportovními začátky
se současností?
Začátek po úraze byla doba hledání a slepých uliček. Měli jsme podporu, jezdili po
světě, ale vlastně moc netušili, co je třeba,
neboť paralympijský svět není sdílný a informace se loví po útržcích. Třídí se pravdy, polopravdy a občas i lži. Zdravá flotila je mnohem přátelštější. Je však zaplevelena mnoha
omyly.
Dnes jsme mnohem dál. Máme informace, víme, co potřebujeme. Na druhou stranu úroveň flotily je mnohem dál. Na rovinu
– úspěchy, řekněme před rokem 2008, byly
víceméně dílem náhody. Pak jsem změnil
systém přípravy, začal více trénovat. V roce
2011 jsem začal dělat sparing partnera holandskému týmu a tam někde se vše změnilo. Tenkrát jsem měl plnou podporu, plné
financování a vlastně jsem nevěděl, co s tím.
Dnes bych věděl, ale zas honím podporu
a finance. Život je holt plný paradoxů :)
 Plně chápu euforii, když vítr fouká do
vlasů, pohání plachtoví a ty ujíždíš s větrem o závod české špičce a postupem
času proháníš i tu světovou. Přesto se mi
zdá, že sis nevybral nejsnadnější sport,
vždyť bez cizí pomoci se do lodi ani z lodi
nedostaneš. Jak moc tě podporuje tvá rodina? Je někdo, komu bys speciálně rád
poděkoval?
Isaac Newton řekl – stojím na ramenou
obrů... Je na místě, abych připomenul, že
vše, co se povedlo, je zásluhou celé pyramidy lidí, bez kterých by nebyl žádný Bína
jachtař. Děkuji své rodině, partnerce za bezvýhradnou podporu. Děkuji sponzorům zjevným i sponzorům skrytým, kteří si přejí zůstat
anonymní. Děkuji firmě Vigour, která pomáhá
pochopením a nepočítanými dny, kdy jsem
místo v práci seděl v lodi. Děkuji Andre Rademakerovi, Petru Čermákovi i Hance Novotné, která nezištně pomáhá od samých počátků. Děkuji všem, kteří přišli s třídou 2.4

do Čech a Evě Skořepové a Milanu Hájkovi za kick off v úplných počátcích. V neposlední řadě děkuji všem, co mi drželi a stále
drží palce.
 Pracuješ jako business analytik u výše
jmenované prestižní firmy. Jak jde skloubit vrcholový sport se zaměstnáním, vždyť
mnoho dní v roce jsi na druhém konci
světa?
Skloubit? Blbě… Vždy něco trpí. Je to hra
s neustálým kompromisem. Chce to neuvěřitelnou toleranci ze strany zaměstnavatele v rozsahu cca 60 dní neplaceného volna a žádný čas pro profesní rozvoj. Je nutné
omezit závody a zrušit trénink na lokalitách
s dlouhým cestováním a rozštípat rok na
časové úseky s pevným určením. Vyhnout
se problémům nabourávajícím celý plán.
K tomu chci vždy najít alespoň trochu času
pro rodinu… Všechno však rozhodně stojí
za to! Už jen pro víru lidí, co mi kdy pomohli
a stále pomáhají!
 Vždy se na závěr rozhovoru ptám, co ti
úraz vzal a co naopak dal?
Co mi vozík vzal a co dal? Skoro filozofická otázka. Vzal mi schopnost chodit, možnost normální toalety. Dal mi nutnost plánování, protože každá činnost zabere mnohem
více času. Dal mi nadhled, protože jsem zjistil, kolik problémů vlastně problémem není.
Udělal ze mne mnohem klidnějšího člověka.
Pokud se ptáš, zda bych žil jiný život?
Mohl bych mít 6 dětí, být třikrát rozvedený
nebo plout na lodi kolem světa či sedět za
„cokoliv“, možná bych byl mistrem světa
v jachtingu… – tohle nemá smysl. Takže znovu … žil bych jiný život? V detailech rozhodně ano. Globálně – o tom pochybuji.
Doufám, že ti vítr i mořské vlny budou
v Riu nakloněny!
Foto: Pavlína Soukupová
a archiv Daniela Bíny

www.vozickar.cz
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Titul zůstane doma ve Zlíně
Vzpomněla jsem si na minulé léto, kdy slunce pralo na rozpálenou zem celé dny a teploměr ukazoval někdy i k 40 °C ve stínu. Pokud by mělo být letošní léto podobné, říkala jsem si, že nebude od věci se nějak ochladit. Nejlépe přímo u ledu. A tak jsem oslovila
sledge hokejisty a držitele mistrovského titulu vítězného týmu SHK LAPP Zlín.

Sledge liga ročníku 2015/2016 se odehrála v kompletně novém formátu a právě díky
nárůstu zúčastněných týmů na 10 se prodloužila základní část ligy. Místo oblíbeného
play-off měl o držitelích zlatých medailí rozhodovat jeden jediný zápas. Bylo předem
jasné, že superfinále, které hostila zlínská
PSG aréna, bude vypjaté. Parádní atmosféra
provázela celý zápas a vítězné ovace nakonec patřily domácím sledge hokejistům Zlína, kteří podruhé za sebou a potřetí v historii
dokázali získat titul Mistra České sledge hokejové ligy.
Žraloci z Karlových Varů ale svoji kůži neprodali lehce. Oba celky vstoupily do zápasu
opatrně. První vážnější akci si vytvořili Žraloci,
kdy ostrými pálil Forgo, ale lapačka Matouška
byla připravena. Šance střídaly jedna druhou,
ale brankářská síť se rozvlnila až ke konci
1. třetiny. Za faul byl na trestnou lavici poslán
domácí Hábl a během následující buly vypálil
nechytatelnou střelu karlovarský Michal Geier
a brankář Matoušek zůstal bezmocný.
Po přestávce vlétli Zlínští na led jako vyměnění a soupeře jasně přehrávali. Rozhodující byla 25. minuta, když při přesilovce využili zmatek v brankovišti a Zdeněk Šafránek
srovnal na 1:1. Za pouhých 36 vteřin vstřelil vítězný gól David Palát. Žraloci potřebovali vyrovnat, ale proti dobře organizované
hře ševců se jim nedařilo. Karlovarští ještě
v závěru utkání zkusili hrát power-play, jenže
bezúspěšně. LAPP mohl slavit. Získali nejen
titul, ale zároveň převzali trofej pro vítěze základní části a cenu fair play za nejnižší počet
trestných minut během celé sezóny. Zdeněk
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Hábl navíc ovládl s 59 body ligovou produktivitu a vešel se také do all-star výběru.
Stříbrné Karlovy Vary si oproti loňsku
polepšily o jednu příčku, bronz vybojovali sledge hokejisté pardubických Mustangů,
když v napínavém zápase zdolali pražskou
Spartu 2:1 až v prodloužení.
Rozhovor s nejlepším brankářem ligy Janem
Matouškem (JM) a jedním z nejužitečnějších
hráčů bez postižení a zároveň nejdéle hrajícím sledge hokejistou Pavlem Julinou (PJ):
 Kdy a kde jsi viděl hrát poprvé naživo
sledge hokej? Jak dlouho se věnuješ této

sportovní disciplíně?
Odkdy hraješ za zlínský
tým?
PJ: U sledge hokeje jsem
od začátku. Konkrétně
v dubnu 1999 jsme se
pustili do prvních zkoušek
na ledě. Byla to doba domácí výroby, kdy začátky
znamenaly vylepšit hokejky, vymyslet hroty, shánět
sedáky, nože… Náš (můj)
první zápas byl 1. 4. 2000
v Drážďanech, kde jsme
odehráli utkání s Hannoverem a Drážďany. Samozřejmě jsme prohráli :-)
JM: Sledge jsem viděl
poprvé v televizi na programu Power Play, ale to
jsem ještě nejezdil, ale
chodil. Naživo jsem se na
něj jel podívat asi v roce
2004 do Uherského Hradiště. Sám se sledge hokeji věnuji od roku 2005,
kdy jsem začal pravidelně
jezdit do Zlína na tréninky a následující sezónu už jsem oblékl i zápasový dres.
 Jak se přihodí, že zdravý chlap se přidá k vozíčkářům a najde ve sledge hokeji
zalíbení?
PJ: U samotného zrodu sledge hokeje v ČR
byli Roman Herink, David Vrbka a můj brácha Petr Julina. Oni v zárodku sháněli sponzory, zprostředkovávali výrobu sledgí, hokejek... Když dali dohromady základ, začali
pátrat po hráčích. Brácha mi nabídl, ať to jdu
vyzkoušet na led, že to mohou na klubové
úrovni hrát i zdraví hráči. No a tak jsem šel
na první trénink a jsem na tom ledě dosud.
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 Věděl jsi hned od začátku kariéry, že
z tebe bude brankář, respektive obránce?
JM: Věděl. Před úrazem jsem chytal, takže
gólmarina pro mne byla jasná volba.
PJ: Obráncem jsem se stal postupem
času, neboť posty se dříve měnily dle potřeby týmu. Později se to ustálilo a zjistil jsem,
že v obraně mi to sedí nejlíp. Ale i z obrany si
sem tam vyjedu zaútočit.
 Jak často trénuješ? Nemyslím tím pouze trénink na ledě, ale i související posilovnu, bazén, rehabilitaci, případně další
doplňující sporty.
JM: Jakmile se začne mrazit na zimácích
a postupně se rozjede příprava a sezóna,
snažím se být 3x v týdnu na ledě, ať se Zlínem nebo individuálně ve Znojmě, kde žiji.
Absolvuji také repre campy, takže čas strávený na ledě se může vyhoupnout až na číslo 7–10x. I když je sledge můj prioritní sport,
mám spoustu doplňkových, jako je parabox,
který zahrnuje 1–3x trénink týdně, přes léto
usedám na handbike, chodím plavat, sem
tam si pinknu tenis a velmi rád se věnuji
wakeboardingu. Všechnu zátěž si rozvrhuji
dle nálady a fyzických sil.
PJ: Snažím se být na každém tréninku
a zápase. Jsem OSVČ, takže nemám stabilní pracovní dobu a dělám podle potřeby, ale
práce je hodně. Když mám volno, raději jedu
domů za rodinou. Sledge hokej je pro mne
především koníček, u kterého si odpočinu
a odreaguji od práce. Moc mě baví.
 Právě ukončená sezóna se odehrála
v úplně novém formátu. Jak na tělo působí nárůst zápasů v základní části?
JM: Po pravdě se mi tento systém moc nelíbil. Hlavně nebylo to pravé play-off, které dává hokejové lize a sezóně ten správný
náboj.
PJ: Na těle to poznat nebylo, protože zápasů celkem bylo přibližně stejně. O to nejzajímavější z celé sezóny, což je právě play-off, jsme ale přišli. Doufám, že se v příští
sezóně vrátí!
 Jak těžká byla obhajoba titulu v souvislosti s jediným rozhodujícím zápasem?
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JM: Sportovní pořekadlo
a pravidlo tvrdí, že obhajoba je vždy
těžší, ale my
jsme se s tím
popasovali
na výbornou.
PJ: Obhajoba byla
těžká hlavně
po psychické stránce.
Jeden zápas
rozhodne vše
a to je na…
Co z toho, že
základní část
vyhraješ, můžeš mít špatný den a celá sezóna je v háji. Myslím, že play-off je i o šanci zkusit to napravit. Play-off jsou především
úplně jiné vyhecované zápasy plné adrenalinu, které jak hráči, tak diváci milují.
 Jaký to je pocit stát se v lize nejlepším
brankářem?
JM: Velmi příjemný, ale je to díky týmu, který
stojí přede mnou. Díky kluci!
 Nyní ses vrátil z Mistrovství Evropy,
bylo pro tebe inspirující a poučné?
JM: Do brány jsem se na letošním ME nedostal, ale to je úděl brankářů. Chytat může jen
jeden, a nutno podotknout, že Vápenka čapal
výborně a nebyl důvod, proč to měnit. Inspirující je zejména nominace a důvěra, že mě
trenér chce v týmu. Vždy se snažím s kluky
komunikovat a udržovat náladu, hecovat je,
sem tam poradit. Je důležité ukázat, že umíme fungovat jako celek, ať už člověk hraje
více či méně. Léta mě především těší, že na
světové úrovni se mezi gólmany držím. Troufám si říci, že mám největší hendikep ze všech
ostatních gólmanů a o to víc musím makat.
 Když se díváme na Jardu Jágra, v jaké
je formě letošní sezónu, zdá se, že se hokej dá hrát do důchodu. Napadlo tě se
sledge hokejem někdy praštit?
PJ: Jarda Jágr to je PAN HOKEJISTA, klobouk dolů před ním. A zda budu hrát sám až
do důchodu? Dokud budu pro tým přínosem
a užitečný, tak třeba i do důchodu, ale nevím, nevím… Měl bych do něj odcházet asi
v 67 letech a netuším, jestli hokejky v ruce
udržím (budu rád, když udržím moč :-) ).
S hokejem chci pravidelně končit na začátku sezóny, kdy po čtyřměsíční pauze bývá pro mne těžké se opět dostat do
tempa.
 Je něco, co tě na této hře stále přitahuje a naopak štve?
PJ: Hokej i sledge mne vždy bavily! Jsem
rád, že mne k němu brácha přivedl a můžu
být součástí týmu SHK LAPP Zlín. Pokud
budu přínosem pro klub, rád zůstanu třeba
i do toho důchodu :-).

A co mě štve? Nedostatek nových mladých hráčů. Sledge hokej je v ČR pěkně
rozjetý, ale všechny kluby se potýkají s nedostatkem hráčů a to pro budoucnost není
dobré. Mohlo by se stát, že během pár roků
vše, co se pracně vybudovalo, může relativně v krátké době skončit. Všechny kluby by
přivítaly nové hendikepované zájemce, kteří by sledge hokej chtěli hrát. Byli bychom
moc rádi.
O týmu SHK LAPP, který se v dubnu stal
i nejúspěšnějším kolektivem Zlínského kraje za rok 2015 a nechal za sebou i fotbalisty,
naleznete více na: www.sledgehokejzlin.cz
Alexandra M. Videmannová
Foto: Jaroslav Kvapil a Petr Koval

Superfinále:
SHK LAPP ZLÍN – SKV SHARKS KARLOVY VARY 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 25. Šafránek
(Z. Hábl, Fojtík), 26. Palát (Fojtík) –
15. Geier (Wágner).
Rozhodčí: Wesley – Hradil, Mikeš.
Střely na branku: 18:13 (5:9, 8:2, 5:2).
SHK LAPP Zlín: Matoušek – Julina,
Z. Hábl, Fojtík, Palát, Stodůlka, Šafránek,
D. Hábl, Slováček.
SKV Sharks Karlovy Vary: Mach – Hrbek, Nejedlý, Wágner, Geier, Forgo, Berger, Karafiát, Kovářík, Haas, Schneider,
Janko.
Konečné pořadí sledge hokejové ligy:
1. SHK LAPP Zlín
2. SKV Sharks Karlovy Vary
3. SHK Mustangové AUTO IN (Pardubice)
4. HC Sparta Praha sledge hokej
5. Bencont Dolný Kubín
6. Vienna Warriors
7. HC Studénka
8. SKV Králové České Budějovice
9. SOHO Olomoučtí Kohouti
10. HC Litvínov
All-star tým sledge ligy:
Brankář: Jan Matoušek (Zlín)
Obránci: Zdeněk Hábl (Zlín), Pavel Kubeš
(Pardubice)
Útočníci: Michal Geier (Karlovy Vary),
Martin Joppa (Dolný Kubín), Bernhard
Hering (Pardubice)
Další ocenění:
Vítěz základní části: SHK LAPP Zlín
Cena fair play: SHK LAPP Zlín (40 trestných minut)
Nejproduktivnější hráč: Zdeněk Hábl
(Zlín) – 59 bodů (19+40)
Nejlepší střelec: Martin Joppa (Dolný
Kubín) – 38 gólů
Objev sezóny: Pavel Doležal (Pardubice)
Nejužitečnější hráči – neklasifikovatelní (bez postižení): Jan Zapletal (Sparta
Praha), Pavel Julina (Zlín), Jiří Forgo (Karlovy Vary)

www.vozickar.cz
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Top 10 v TOPu
Slavnostní galavečer, spojený s vyhlášením ankety Nejlepší handicapovaný sportovec ČR za rok 2015, se tentokrát nesl v duchu
pořadu Star Dance. Účinkující jedné z nejpopulárnější televizní show večer nejen předvedli svá taneční vystoupení, ale zhostili se
i předávání cen.
Nejvyšší příčku obsadila pětinásobná zlatá medailistka z deaflympiády
z ruského Chanty-Mansijsku Tereza Kmochová,
která tak obhájila svůj titul z roku 2013. Zlato ze
stejné akce přivezl i deaflympionik a snowboardcrossař Tomáš Pazdera,
který v anketě skončil
na druhém místě. Trojici
nejúspěšnějších doplnil
mistr světa a několikanásobný držitel světového rekordu v lukostřelbě
vozíčkář a spastik David
Drahonínský.
Mezi nejlepších deset se dále probojovali
čtvrtá lyžařka Veronika
Grygarová (ČSNS), pátý
cyklista Ivo Koblasa (ČATHS), šestou a sedmou příčku obsadili plavci Běla Třebínová
(ČATHS) a Vladimír Hlaváč (ČSMPS), osmý
byl sjezdař Jakub Novák (ČSMPS), devátý
cyklista Jiří Bouška (ČFSH) a desítku uzavřela plavkyně Adéla Míková (ČSMPS).
Nejlepším kolektivem roku se stal trojčlenný tým lukostřelců ve složení Jiří Klich,
Jaroslav Zelenka (oba ČATHS) a Leoš Bartoš (ČFSH). Chlapi v loňském roce vybojovali zlato na světovém poháru v Novém Městě
nad Metují, zároveň byli čtvrtí na mistrovství
světa.

K mojí velké radosti titul Objev roku
2015 mezi muži získal jachtař Daniel Bína
(ČATHS), s nímž jsme do tohoto čísla Vozíčkáře připravili rozhovor. Byl oceněn za
úspěšnou loňskou sezónu, která vyvrcholila vybojováním kvalifikačního místa na paralympijské hry v Riu. Stejný titul mezi ženami
získala talentovaná atletka a reprezentantka
z Global Games v Ekvádoru Tereza Titěrová
(ČSMPS).
Nejlepšími trenéry bez udání pořadí byli
vyhlášeni Alexandra Müller (ČSMPS), František Dostálek (ČSZPS), Kateřina Prokšo-

vá (ČSNS), Vladimír Brada (ČFSH)
a nechyběla ani Eva
Šmauzová (ČATHS),
která se mimo jiné
věnuje i úspěšné
plavkyni Běle Třebínové, stříbrné medailistce z posledního MS v plavání.
Mezi juniory si
své vavříny převzali atletka Tereza
Jakschová a cyklista Ivo Koblasa (oba
z ČATHS).
Pro mnohé z nás
se velmi dojemnou
částí galavečera
stalo zařazení atletky Martiny Kniezkové, in memoriam, do
Síně slávy. Cenu za trojnásobnou paralympijskou vítězku převzala její maminka Helena
a na svou reprezentační kamarádku zavzpomínal i několikanásobný paralympijský medailista Radim Běleš.
Doplňme, že nejúspěšnějším sportovcům
přišli mimo tanečníky Star Dance ještě poblahopřát i zástupci partnerů Českého paralympijského výboru a osobnosti veřejného
života jako například Adriana Krnáčová, primátorka hl. města Prahy, nebo generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Alexandra M. Videmannová

Powerchair Hockey v Česku
Pro lidi s tělesným hendikepem, kteří chtějí trávit svůj čas sportem, je dnes mnoho možností. Čím je však pohybové omezení větší,
tím se nabídka sportovních aktivit zužuje. Existuje jeden sport, k jehož aktivnímu provozování potřebuje člověk jedinou dovednost
– ovládat elektrický vozík. Hokej na elektrických vozících, nově Powerchair Hockey, je jediným kolektivním sportem umožňujícím
aktivní i konkurenceschopné zapojení se do hry i lidem s těžkým tělesným postižením.
Hokej na elektrických vozících je poměrně
mladý sport. Objevil se v 70. letech minulého
století v Nizozemí na několika školách pro
studenty s tělesným postižením. Podobná iniciativa proběhla i v Německu a brzy se ustanovil jako oficiální nová sportovní disciplína.
Dnes se hraje v 11 zemích dvou kontinentů. V kolébce sportu Nizozemí působí zhruba 70 týmů organizovaných ve třístupňové ligové soutěži, jež se navíc dělí i dle regionů.
Třístupňová soutěž, i když s celkově menším množstvím týmů, existuje i v Německu.
Do Česka se tento sport dostal až v roce
2002, což souviselo s několika faktory. Jedním z nich je menší rozšířenost elektrických vozíků mezi mladými lidmi s hendikepem. Svou roli ale hraje i nižší motivace lidí
s těžším pohybovým omezením sportovat.
Tato „nálada“ je patrně způsobena přístu-
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pem z minulosti, kdy zvláště lidé
s těžkým pohybovým omezením
nebyli ke sportovním aktivitám vedeni, spíše naopak. Také dnes slyšíme názory, že by sport raději dělat neměli. Přitom přínos sportovní
aktivity je nemalý, a to jak osobnostní, tak sociální. Pomalejší rozšiřování sportu směrem na východ
souvisí též s finanční nákladností
při pořizování speciálních sportovních vozíků. Výše zmíněné aspekty
jsou v Česku nejspíš příčinou nízké
sportovní základny hokeje na elektrických vozících.
Čím je vlastně hokej na elektrických vozících tak výjimečný? Předně je přizpůsoben téměř všem:
pravidly i technicky. Hokej na elektrických vozících se hraje s florbalovým míčkem a hokejkou. Vybavení s nízkou váhou se hodí i pro hráče se
zhoršeným úchopem, kdy se hokejka k ruce
přivazuje nebo se využívá jiný způsob připevnění. Pro ty, kteří ruce nemohou užívat
vůbec, byl vynalezen speciál, tzv. T-stick hokejka, plastová konstrukce připevněná před
stupačku vozíku. Člověk pak hraje jen s pomocí jeho pohybu. A tady přichází pomoc
pravidel – brankář a minimálně jeden hráč ze
zbylých čtyř hráčů každého týmu v poli musí
tuto speciální hokejku mít. Aby měli ve hře
všichni aktéři stejné šance, pravidla určují, že
míček nesmí letět výše než 20 cm nad hrací plochou. Tomu odpovídají i nízké mantinely a nízká dlouhá branka. Hraje se standardně 2 x 20 minut a zápas řídí dva kvalifikovaní
rozhodčí. Tento sport je navíc bezkontaktní,
bezpečný a určený pro každého, kdo zvládne jakkoliv řídit elektrický vozík.
Česká ligová soutěž startovala v roce
2008, kdy o titul soupeřily první tři týmy.
Od té doby probíhala každý rok, ale počet
týmů nikdy nepřesáhl číslo pět. V roce 2005
a 2008 se reprezentační tým účastnil Mistrovství Evropy v Itálii a Belgii, ale pak už se ni-
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kdy v pravém slova smyslu neobnovil. Vývoj
se zastavil a bylo třeba změny. Ta přišla vloni
s kompletně novým vedením. Nynější Česká
federace Powerchair Hockey (ČFPH), kromě
názvu, loga a některých sportovních regulí,
změnila hlavně systém celé ligové soutěže.
Začalo se hrát systémem podzim/jaro s kolem play-off, navíc se postupně obnovuje reprezentační tým. V současné době v Česku
působí čtyři týmy – tři pražské (EWSC Jaguars, New Cavaliers a Red Dragons) a jeden plzeňský (SK Indians).
Letošní ročník ligové soutěže začal netypicky na podzim. První kolo zorganizoval
v polovině října tým New Cavaliers ve spolupráci s ČFPH v Praze. New Cavaliers nastoupili do nového ročníku jako obhájci
titulu z let 2014, 2013 a 2010 v poněkud obměněném složení. Do ligy se po roční pauze
vrátil jejich hlavní soupeř – tým Jaguars Praha, který titul Mistrů republiky získal v letech
2012 a 2011. Tým Red Dragons začal v novém složení s částí hráčů z týmu New Cavaliers a zaniklého zlínského týmu Rejnoci.
Čtveřici doplnil jediný mimopražský tým SK

Indians Plzeň. První kolo s přehledem ovládl
tým Jaguars.
Druhé kolo, pořádané „Indiány“ v západočeské metropoli na konci listopadu, přineslo mnohem vyrovnanější výsledky. Favorizovanému týmu Jaguárů chyběl jeden
z klíčových hráčů sestavy, kolo tak ovládl
tým New Cavaliers.
Jarní část sezóny patřila jednoznačně
týmu Jaguars, opanoval obě kola. Třetí kolo,
organizované koncem února týmem Jaguars
opět v Praze, ale přineslo překvapení: druhé místo SK Indians Plzeň. Západočeši poprvé zdolali tým New Cavaliers, který skončil
nečekaně až třetí. Čtvrté kolo připravil klub
Red Dragons na konci března v Praze. Pořadatelé sice podruhé porazili svého hlavního
soupeře – SK Indians Plzeň – a obsadili třetí
místo, stejná pozice jim však v celkové tabulce o bod unikla. Do závěrečného play-off šli
jako čtvrtí. SK Indians skončili s 8 body třetí,
New Cavaliers byli druzí s 24 body a základní hrací část ovládl tým Jaguars s 33 body.
V sobotu 23. dubna se v Praze konalo
závěrečné kolo play-off, pořádané ČFPH.
V první části dne si o účast ve finále nejdříve zahrál New Cavaliers s SK Indians (druhý s třetím
týmem), následoval zápas mezi
Jaguars a Red Dragons (první s čtvrtým týmem). Jednotlivá
utkání nepřinesla žádné překvapení a do finále postoupily týmy
Jaguars a New Cavaliers. Týmy
SK Indians a Red Dragons se
střetly v boji o třetí místo, napínavý boj rozhodlo až prodloužení ve prospěch SK Indians.
I samotné finále zažilo vypjatý
průběh a nečekané rozuzlení.
Zatím suverén a vítěz základní
hrací části ligové sezóny EWSC
Jaguars Praha totiž podlehl týmu
New Cavaliers. Ten vítězstvím
5:3 obhájil titul z roku 2014.
Jana Stárková (zástupkyně
oddílu Jaguars Praha)
Foto: Matěj Koudelka
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■ Prodám rozkládací el. vozík POWERTEC F45 v dobrém stavu,
barva fialová, 2 gel. akumulátory, každý 45Ah, v provozu 3 měsíce,
automatická nabíječka s indikací nabíjení. Vozík je po repasu motoru, pouze osobní odběr v Brně. Cena 12 500 Kč. Dohoda je však
možná, k jednání nabízím i nové nepoužité nájezdy (hliníkové profily), 150 cm x 20 cm, možno použít např. pro naložení vozíku do
auta či výjezd na vyvýšenou rampu, cena 1000 Kč. Tel.: 776 250 448
■ Prodám velmi málo používaný, nepoškozený mechanický vozík zn. ZPTECH. Šířka sedu 60 cm, na zádech velká kapsa, nosnost do 140 kg, stáří 5 let. Foto na požádání. Vlastní odvoz. Cena
3000 Kč nebo dohodou. Tel: 607 876 543, Strakonice
■ Prodám sedací gelový polštář JAYEASY 40 x 46 cm, cena dohodou. Vlastní odvoz z Olomouce. Tel: 585 426 888/ 604 797 082

INZERCE

■ Prodám elektrický čtyřkolový skútr STERLING-EMERALD, nový
v záruce, 1x použitý. Obě nápravy odpruženy. Barva červená. Cena
dohodou. Ludvík Dobeš, tel: 605 968 265, e-mail: dobson@email.cz
■ Prodám otočnou vysouvací sedačku spolujezdce „TORNOUT“ +
loketní opěrky. V provozu necelé 3 roky. Cena 25 000 Kč. Ludvík Dobeš tel: 605 968 265, e-mail: dobson@email.cz
❑ Společný život ve dvou. Rád poznám ženu ve věku 35–44 let k vážnému seznámení (nejlépe tělesně postiženou, chodící). Jmenuji se
Josef, 40 let, jsem svobodný, nekuřák a bydlím v Třinci. Mám zdravotní hendikep DMO. Jsem optimistický, přátelský, věrný, se smyslem
pro humor, soběstačný s vlastním zázemím. Zajímám se o sport, kino,
cestování, turistiku, četbu, křížovky a zahradu. E-mail: josefdavid@
volny.cz, tel. 773 161 646

■ Prodám stropní sedací zařízení pro přesun postižených GULDMANN HD 1000, cena dohodou. Vlastní odvoz. Tel: 585 426 888 /
604 797 082, Olomouc
■ Sedačka toal. dětská do 12 let (zakoupeno v Meyra Praha, pův.
cena – nehradila pojišťovna cca 7000 Kč/ks) nyní 990 Kč/ks (máme
2 ks). Tel. 604 758 993

Všechny inzeráty umisťujeme průběžně na

www.vozickar.cz .
Ford B-max

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. 8. 2016.
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.

S námi nejdál !
Vývoj, konstrukce, výroba, montáž
Doporučíme vhodnou značku a typ automobilu s ohledem na vaše potřeby.
Zajistíme Vám speciální autoškolu s upravenými vozy.
Půjčíme Vám náhradní vůz s ručním ovládáním.
Máme vlastní odtahovou službu.
Upravíme Váš vůz nejlepším možným způsobem.
JOSEF HURT
Bambousek 664, 281 26 Týnec nad Labem
Tel. / mob.: +420 321 781 363 / +420 608 977 274
E-mail: info@rucniovladani.cz
www.rucniovladani.cz
www.facebook.com/rucniovladani
Zastoupení pro Slovensko
Tel.: +420 608 977 274, e-mail: malina@rucniovladani.cz

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

Starochodovská 1110
Praha 4 - Chodov

VOLEJTE ZDARMA
800 303 304

www.ALTECH.cz

