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• Vzpomínka na Janu Hrdou
se žije Američanovi
• Jak
na vozíku v ČR?
• Divadlo BARKA slaví 20 let
www.vozickar.com
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STROPNÍ ZVEDACÍ A ASISTENNÍ SYSTÉM

ROOMER

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

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

JAK SI ROOMER PO\ÍDIT?

www.roomer.cz

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

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

ZDARMA
PROVEDEME VÁS JEDNÁNÍM S ÚP

ERILENS s.r.o. ൟ Papírenská 114/5 ൟ 160 00 Praha 6
tel.: 234 123 362 ൟ e-mail:roomer@erilens.cz ൟ www.erilens.cz
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MILÍ ČTENÁŘI...
Současný svět je
protkán obrovským
množstvím rozmanitých žádostí o finanční příspěvek. Lidé se
polévají ledovou vodou, pomáhají s humorem, adoptují si
zvířata, sedadla v divadlech i děti v Africe. Všechny tyto výzvy ještě zesilují na
četnosti a intenzitě, když se pohybujete celý
život v neziskových organizacích, jste klienty
nebo zaměstnanci sociálních služeb a nejsou
vám lhostejné příběhy lidí, kteří musí obstát
v nelehké životní situaci. O to obtížnější je pro
mě požadovat to samé – drobnou finanční pomoc na vydávání časopisu Vozíčkář. Vždycky
jsem byla ráda, že se nám daří pokrýt náklad
na výrobu (tisk, grafika, odměny pro redaktory, korektura, distribuce atd.) z dotace a z peněz inzerentů a že občasné dobrovolné příspěvky od čtenářů pomůžou srovnat rozdíl.
Vždyť informace v časopise obsažené pomůžou každému, bez ohledu na finanční obnos
v peněženkách.
Bohužel, ač se to nezdá, inzerce ubývá. Reflektujeme potřeby firem, ale současné trendy v oslovování zákazníků jsou jinde.
Klesá i výše dotace a náklady rostou. Zvětšuje se tedy i rozdíl v rozpočtu mezi příjmy
a výdaji. Avšak abych tady jen neprosila o pomoc bez nějaké protihodnoty, nabízíme ve
spolupráci s Janskými Lázněmi soutěž pro
dobrodince – neváhejte se zúčastnit a vyhrát
prodloužený víkend v tomto známém a zkušenostmi prověřeném lázeňském zařízení.
Kdo vylosován nebude, nemusí smutnit. Podpořil totiž redakci v tom, aby mohla dávat dohromady texty o přínosech a nedostatcích současné české legislativy, aby
mohla analyzovat situaci na Kociánce, aby
se věnovala tématům o zdraví a hendikepu.
Aby vám umožnila prostřednictvím zajímavých textů setkání s pozoruhodnými osobnostmi – třeba s Peterem Collmanem, který
okem Američana na vozíku pozoruje českou
společnost a její směřování k bezbariérovému ideálu. Společně si můžete vzpomenout
na výjimečnou ženu, na Janu Hrdou. Redaktoři vás pozvou na festival integrované tvorby
a představí dvacetileté divadlo Barka. Sportovní fanoušci můžou také zajásat: nechybí
totiž rozhovor s trenérem české reprezentace v basketbalu na vozíku, která se probojovala do skupiny A, ohlédnutí za cyklomaratonem v režii sdružení Cesta za snem a článek
o úspěších atletů a plavců.
Podle vašich reakcí lze totiž soudit, že nejen toto číslo Vozíčkáře za podporu stojí. Píšete nám pochvalné dopisy, čtenářů postupně
přibývá a témata vás podle ohlasu na facebooku časopisu zajímají. Není to vůbec samozřejmé. Časopis už má za sebou 26 let a několik fází, více či méně úspěšných období.
Zkušenosti už jsou za tu dobu velké a archiv
dobrých textů ještě větší. Co jmen už se v redakční základně vystřídalo, kolik dopisovatelů se zapojilo do práce! Snad se nám podaří
vybrat na konci roku ty nejlepší příspěvky do
jakéhosi almanachu. Jistě to bude zajímavá
retrospektiva, která bude malým dárkem i pro
vás, pro naše čtenáře i dobrodince, kteří časopis finančně podporujete.
Aneta Vidurová
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CDS se otvírá
lidem, kteří se
chtějí vrátit zpět
do aktivního
života
Novou cílovou skupinu oslovuje s nabídkou Centrum denních služeb Ligy vozíčkářů.
Zaměřuje se na klienty, kteří se kvůli úrazu,
nemoci nebo jiným zdravotním problémům
dostali z aktivního života na vedlejší kolej.
Chceme jim usnadnit cestu zpět. Veškeré
aktivity budou mít jeden cíl – obnovit své dovednosti a zařadit se zpět do samostatného
života. Jaké činnosti a nácviky klienty v Centru čekají?
Našim cílem je, abyste:

obnovili a rozvinuli schopnosti
a dovednosti pro běžný život
– nácvik sebeobsluhy (stravování, hygiena...)
– nácvik vaření
– nácvik zacházení s kompenzační pomůckou
– trénování paměti a myšlení

se znovu zapojili
do společenského života
– trénink komunikace a navazování soc.
vztahů ve skupině
– návštěvy kulturních akcí a výletů se skupinou
– trénink orientace v prostoru

uměli aktivně trávit volný čas
– relaxační a pohybová cvičení
– sociálně terapeutické aktivity (např. výtvarné a rukodělné)

aktivně přistupovali ke svým
stanoveným cílům.
Poslání služby:
Podporujeme obnovení schopností a dovedností lidí s tělesným postižením, kteří jsou
oslabeni vlivem úrazu či chronického onemocnění. Pracujeme tak na rozvoji jejich soběstačnosti, a to takovým způsobem, aby se
opět aktivně zapojili do běžného života.
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Cílová skupina:
Službu poskytujeme lidem s tělesným postižením vzniklým úrazem či chronickým onemocněním, možná je i kombinace s mentálním postižením. Jsme tu pro lidi ve věku
16–64 let z Brna a okolí, kteří chtějí posílit
svoji soběstačnost v nepříznivé sociální situaci a zabránit tak sociálnímu vyloučení.

Kontakt:
pondělí – pátek 8.00–13.00
v bezbariérových prostorách
(Bzenecká 23, Brno-Vinohrady)
e-mail: cds@ligavozic.cz
tel: 777 010 335, 725 966 629

Doprava
a nová cena
I když bojujeme s náklady na provoz bezbariérové dopravy, všemožně se snažíme,
abychom ji i přes vysoké náklady udrželi.
Poté co pojišťovny zrušily proplácení zpáteční cesty při jízdě k lékaři, už je nadále neúnosné, aby služba stála 15 Kč/km. Rozhodli jsme se udělat krok, který, jak doufáme,
umožní vícero klientům využívat bezbariérový mikrobus častěji. Služba tedy nyní stojí
12 Kč/km.

Sociální
rehabilitace
v terénu – nová
možnost pro vás
Podpora tam, kde ji potřebujete – na úřadech, v domácnosti, na cestách, v kurzech
i v zaměstnání. Sociální rehabilitace nabízí
pomocnou ruku v terénu. Nemusíte se tak
bát jednání s úředníky – společně se sociálním pracovníkem se naučíte jezdit do práce, používat městskou hromadnou dopravu,
získáte jistotu při návštěvách různých kurzů,
pohovorů, při běžných pochůzkách.
Naši kolegové umí také pomoct přímo
u vás v domácnosti. Sice za vás neuklidí, ale
poradí vám, jak obsluhovat jednotlivé spotřebiče, jak zapnout a používat právě ten váš
počítač, společně naplánujete jednotlivé domácí práce nebo zajdete na nákup. Jsme tu
pro lidi, kteří si nejsou kvůli fyzickým i lehkým mentálním komplikacím v běžném životě jistí, přesto touží žít samostatně, podle
svých představ.
Pokud byste vy nebo někdo ve vašem
okolí takového průvodce životem potřebovali,
abyste získali sebejistotu, není nic jednoduššího než kontaktovat pobočku Ligy, která je
nejblíž vašemu bydlišti.

Připravili jsme pro vás i tipy, kam je možné s mikrobusem a naším řidičem zavítat
v babím létě. Výletů totiž nikdy není dost
a v okolí Brna je řada míst, které stojí za to
navštívit. Bezbariérový mikrobus navíc nabízí
komfort, který vás ochrání před komplikacemi při cestování. Stačí si jej objednat na tel.
608 275 301.

Jeskyně Moravského krasu
Bezbariérové prohlídky dna Macochy, Sloupsko-šošůvských jeskyní i jeskyně Výpustek.
To vše v jednom dni, pohodlně až na místo.
Cena za dopravu z Brna a za asistenci pro
pět osob v mikrobusu: cca 270 Kč/osoba.

Kontakty
Brno
Bzenecká 23, Brno, 628 00,
tel.: 777 010 334, e-mail: brno@ligavozic.cz
Znojmo
Pontassievská 1 (budova České spořitelny),
Znojmo, 669 02, tel.: 725 933 427,
e-mail: znojmo@ligavozic.cz
Jihlava
Žižkova 89, Jihlava, 586 01,
tel.: 606 070 359, e-mail: jihlava@ligavozic.cz
Velké Meziříčí
Poříčí 11, Velké Meziříčí (Dům zdraví), 594 01,
tel.: 725 104 848,
e-mail: velkemezirici@ligavozic.cz
Hodonín
Štefánikova 15, Hodonín, 695 35
tel.: 775 310 221
e-mail: hodonin@ligavozic.cz

Lednicko-valtický areál
Zámek, skleník i rozsáhlý park si za jeden
den asi projít nestihnete, ale i tak to může
být pěkný výlet s rozličnými zážitky. Cena za
dopravu z Brna a za asistenci pro pět osob
v mikrobusu: cca 440 Kč/osoba.
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Hodonín
ZOO, muzeum těžby a dobývání ropy, historické náměstí a pohodové restaurace.
I rodiště T. G. Masaryka má své kouzlo pro
turisty na vozíku. Cena za dopravu z Brna
a za asistenci pro pět osob v mikrobusu: cca
450 Kč/osoba.

stále nízko. Za hodinu zaplatí koncový klient
jen 70 Kč.

KDE? Divadlo BARKA, Svatopluka Čecha 35a,
Brno-Královo Pole
POKYNY: Na konferenci je třeba se přihlásit e-mailem prezentace@ligavozic.cz nebo
telefonicky – 537 021 483). Účastnický poplatek, z něhož budou financovány provozní
náklady konference, činí 100 Kč. V ceně jsou
nápoje, pronájem prostor i technické zajištění konference.

Půjčovna
kompenzačních
pomůcek
rozšiřuje nabídku

Průchozí voliéry, přírodní expozice, tučňáci i šelmy… ZOO Lešná patří k těm nejhezčím v ČR. Nabízí i bezbariérový areál a služby pro vozíčkáře. Cena za dopravu z Brna
a za asistenci pro pět osob v mikrobusu:
560 Kč/osoba.

Bezbariérový mikrobus je možné využít i na
cesty k lékaři, do nemocnic či do lázní. „Na
rozdíl od jízdy sanitkou, kam se ale například elektrický vozík nedostane, si do našeho auta můžete vzít, koho chcete. Asistenta, rodinného příslušníka i asistenčního psa.
Cestu lze uhradit i prostřednictvím poukázky
od lékaře, ale jak už bylo zmíněno, pojišťovny proplácí jen cestu tam,“ upozornila Kateřina Kučerová, vedoucí služby.

Osobní asistence:
nabídka
pro klienty
Služba osobní asistence má volné kapacity.
Pokud byste chtěli využít pomoc v samostatném životě – s osobní hygienou, s péčí o domácnost, se zajištěním mobility, s doprovodem do školy atd., jsou tu pro vás na území
města Brna a v jeho bezprostřední blízkosti
naši osobní asistenti. Ty hledáme na míru dle
vašich potřeb.
Službu poskytujeme dospělým i dětem
(od 7 do 60 let). Plusem je i to, že ceny mezi
jinými poskytovateli osobní asistence držíme

Konference
o sexuální
asistenci – účast
odborníků i lidí
s postižením
vítána
Vzhledem k tomu, že článek o vývoji sexuální asistence u nás v předchozím čísle Vozíčkáře vyvolal takový ohlas, nezbývá než ve veřejné debatě pokročit. Nabízí
se setkání všech, které toto téma zaujalo
a kteří se víceméně na vlastní pěst věnují. Liga vozíčkářů ráda toto setkání umožní
a poskytne prostor k projednání témat spojených se sexuální asistencí, která se lidí
s postižením tolik v současnosti dotýkají.
Zveme proto vás i vaše známé, klienty, sociální pracovníky na jedinečné setkání, které může ovlivnit další postup různých
organizací a institucí v řešení sexuality a její
stimulace u osob se zdravotním postižením.

Zároveň vám nabízíme k zapůjčení rehabilitační přístroj Rotren za 15 Kč na den. Cvičení s ním – jedna radost. Rotren je určen
k pasivnímu i aktivnímu procvičování končetin silou paží cvičícího, případně asistenta. Tento přístroj jsme získali od firmy Kalpe
v rámci dlouhodobé výpůjčky – děkujeme.

O jakých tématech se bude
hovořit?

Kontakt: tel.: 537 021 490, e-mail: poradna@
ligavozic.cz.

Co je sexuální asistence, jak to funguje v zahraničí, etické problémy, možnosti v českých
podmínkách, současný stav – jak se sexualita řeší, poptávka vs. nabídka, sexualita
žen, sexualita mužů, různé typy hendikepu
a specifika sexuality, důsledky nestimulované sexuality…

Kdo bude hovořit?
o. s. Rozkoš bez rizika, Liga vozíčkářů, Inventura, Terapie dotykem (tantra) a jiné organizace a oslovení odborníci. V programu se
objeví i projekce dokumentárních filmů –
Scarlet Road (Šarlatová cesta), německý dokument o sexualitě lidí s hendikepem, i film
Sezení (na závěr).
KDY? 21. listopadu

Nápadník 2014
• sborník informací a rad pro život
s postižením
• invalidní důchody, příspěvky na péči,
sociální dávky, postupy, nároky, úřady...
• obsahuje kompletně
aktualizované
údaje včetně novel
zákona platných
od 1. 1. 2014
• cena 99 Kč

2014

ZOO Lešná

Více informací poskytne vedoucí služby
Kateřina Kučerová, mob.: 777 153 815, tel.:
537 021 481, e-mail: katerina.kucerova@
ligavozic.cz.

Díky spolupráci s firmou DMA Praha jsme
získali do půjčovny kompenzačních pomůcek dva nové mechanické vozíky. Jsou odlehčené, skládací, a díky tomu tedy lehce
ovladatelné. Šířka sedu je 46 cm, hmotnost
15 kg a maximální nosnost je 130 kg.
Jako u všech pomůcek se standardní
doba výpůjčky pohybuje v rozmezí do 2 měsíců. Za zapůjčení mechanického vozíku účtujeme poplatek 10 Kč za 1 kalendářní den a při
zapůjčení pomůcky je nutné složit zálohu 500
Kč, která bude vyúčtována ke dni vrácení.

Kontakt:
tel.: 537 021 490,
e-mail: poradna@
ligavozic.cz.

www.ligavozic.cz

www.vozickar.cz
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PSÍ ŽIVOT
Čtyřnohá asistentka Týna –
radost a energie
Příběh paní Lucie skvěle ilustruje, co je na soužití hendikepovaného člověka s jeho asistenčním psem tak zázračné. Lucie žije
sama. Nemá rodinu, potýká se s vážnými zdravotními problémy,
které ji dokážou vyřadit z každodenního shonu i na několik hodin.
Před lety u ní bylo diagnostikováno nevyléčitelné vzácné autoimunitní onemocnění, které postihuje systémy a orgány v těle. Nemoc
doprovázejí i silné bolesti a únava. I přes to ale Lucie žije aktivně. Věnuje se kreativním činnostem, když to jde, tak vycházkám,
dokonce jezdí na besedy do základních škol, kde vypráví dětem
o tom, co obnáší život s hendikepem.
Tři roky zvažovala, jestli by jí v životě nemohl pomoci čtyřnohý
parťák. Už z toho, jak dlouho se na příchod asistenčního psa připravovala a odhodlávala se k tomuto kroku, je znát, že je to žena
pečlivá a přemýšlivá. „Chodím často do nemocnice, mohl by tam
pejsek se mnou? Co když nebudu mít sílu na procházku a venčení? Jak budeme společně fungovat?“ Její obavy ale zmizely, když
se setkala s Ivanem, s trenérem asistenčních psů z Ligy vozíčkářů, a když uviděla poprvé Týnku.
Týnku, roční fenku kanadského retrívra, hledal Ivan Lucii na
míru. Ideální pejsek pro ni totiž nemohl být velký a robustní, měl
být naopak citlivý, veselý a hlavně spolehlivý. A to byla přesně
ona… Milá psí slečna se zvědavýma očima.
Týnka i Lucie jsou už v jedné z posledních fází tréninku a vzájemného poznávání. Zprvu bylo každé setkání náročné. Lucie se
cítila unavená. Tolik nových informací, tolik života v chlupatém tvorečkovi… Postupně si ale zvykla a už nedočkavě počítá dny, které
zbývají do další návštěvy. Dokonce si o každé vede deník a hodlá
v tom pokračovat i po předání.
Jak bude Týnka Lucii ve všedních dnech pomáhat? Lucie
sama přiznává,
že největší pomocí pro ni bude to,
že ji bude pes nutit chodit víc ven
a udržovat denní
režim. Když totiž
člověk žije sám,
nic ho k aktivitě
nenutí. Samozřejmě pro ni bude Týnka nepostradatelnou pomocnicí v době, kdy u ní nejsou asistenti. Nahradí zčásti lidskou pomoc – otvírání dveří, svléknutí oblečení včetně bot, podání věcí,
dopomůže do sedu či s otáčením na posteli. Týna bude oporou
i na cestách (výlety, pobyt v lázních, kulturní akce i nepříjemný
pobyt v nemocnici atd.). Lucie už jí koupila i batůžek, v němž
by mohla nosit malé drobnosti, například své krmivo a misku,
když půjdou na výlet. Týna je výjimečná i tím, že bude jak terapeutickým, tak medicínským psem. Kromě prohřívání a masírování bolavých svalů a kloubů Týna Lucii například přinese léky,
podá kyslíkovou masku nebo přivolá zdravotní pomoc díky SOS
tlačítku.
Velké obavy o to, jak soužití s pejskem zvládne, vyměnila Lucie
za roztomilé úvahy majitelky. Jak budu po Týnce uklízet hromádky?
Jak bude Týnka reagovat na ostatní psy? Měla bych pořídit chladicí dečku? Tyto dotazy a mnoho dalších podnětů konzultuje s trenérem, vyhledává inspiraci v knihách a na internetu, ptá se přátel.
Zkrátka už se na Týnu moc těší. Je podle ní fantastická, šikovná,
dobře se učí. A stejně tak i Lucie. O tuto dvojku nemáme strach,
bude jim to klapat perfektně. Držíme palce!
(ata)
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Obrazem: Vinohradské
Vozíkohraní zahájilo
podzimní sezonu
Letošní garden party Vinohradské vozíkohraní bylo rodinné, přátelské a usměvavě pohodové. Určitě se na tom podepsalo počasí, které se po dlouhých propršených týdnech umoudřilo a na všechno to
vozíkohraní svítily paprsky slunce. Větší podíl ale na tom mají návštěvníci – naši příznivci, klienti a kolegové, ale i rodiny z Vinohrad se
svými dětmi. Ti totiž akci a celé to informační, zábavné a setkávací
hemžení vyloženě prozářili. Děkujeme za návštěvu.
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Cizinci se zdravotním postižením –
výhody a příspěvky v ČR
Na Poradnu Ligy vozíčkářů se občas obrátí s dotazem občan cizí státní příslušnosti
s dotazem na nároky a práva, týkající se příspěvků a výhod dle platné legislativy na území ČR. Tato problematika rozhodně není jednoduchá a jednoznačná, přesto se pokusím
stručně shrnout pravidla pro tyto nároky.

Příspěvek na mobilitu a příspěvek
na zvláštní pomůcku

OKAMŽIK

Výše uvedené příspěvky stanovuje zákon č. 329/2011 Sb., v paragrafu 3 se pak
setkáváme s tzv. „okruhem oprávněných
osob“. Zjednodušeně může mít v ČR nárok na tyto dávky osoba s trvalým pobytem
v ČR, osoba s přiznaným azylem, případně
osoba bez trvalého pobytu, pokud tento nárok zaručuje mezinárodní smlouva, dále občan členského státu EU, pokud je u nás hlášen k trvalému pobytu delšímu než 3 měsíce
(pokud mu však nevyplývá nárok na sociální výhody dle legislativy EU), či jeho rodinný
příslušník. Specificky to je pak tzv. „rezident“
v Evropském společenství.
Ve všech výše uvedených případech
však musí mít osoba „bydliště“ na území České republiky, což znamená dle zákona č. 111/2006 Sb., že se zde osoba zejména dlouhodobě zdržuje, vykonává zde
výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní
zde povinnou školní docházku nebo se zde
soustavně připravuje na budoucí povolání,
popřípadě existují jiné významné důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná souvislost dokládá sepětí této osoby s Českou republikou.
Zároveň se dle výše uvedeného zákona
č. 329/2011 Sb., § 29, posuzuje především
v případě žadatelů z EU ještě tzv. „neodůvodnitelná zátěž systému“. Zákon ve výše
uvedeném paragrafu podrobně stanovuje,
kdy situace osoby NENÍ neodůvodnitelnou
zátěží. Jedná se např. o případy, kdy je osoba v ČR účastna nemocenského pojištění,
kdy zde podniká, pracuje či pracovala a nyní
je v evidenci ÚP apod. Jednotlivým situacím

jsou pak přiřazeny bodové hodnoty, které se
sčítají. Pokud součet přesáhne určitou hranici, je situace osoby považována za neodůvodnitelnou zátěž systému. V určitém rozmezí ještě ÚP přihlíží např. k rodinným vazbám
v ČR apod.

Průkaz osoby se zdravotním
postižením a parkovací karta
U průkazu osoby se zdravotním postižením
se nárok posuzuje v podstatě podobně
jako u výše uvedených příspěvků na mobilitu a zvláštní pomůcku.
Co se týká parkovací karty, tu lze získat
na základě přiznaného průkazu osoby se
zdravotním postižením ve II. anebo III. stupni (tedy ZTP či ZTP/P). Běžný turista či návštěvník ČR, který nesplní výše uvedená kritéria pro přiznání průkazu OZP, tedy nemůže
získat ani český parkovací průkaz. Doplňuji,
že parkovací karta je v zemích EU vzhledově
velmi podobná a existuje jedna „přenositelná výhoda“ mezi jednotlivými členskými
státy – a tou je parkování na vyhrazených
místech s označením osoby na vozíku.
Nicméně i přesto vždy doporučujeme
zjistit si konkrétní pravidla využívání tohoto
průkazu v jednotlivých členských státech,
protože, jak jistě víte – neznalost zákona
neomlouvá.

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
nemá v tomto členském státe faktické bydliště. Jinými slovy, aby měl cizinec v ČR nárok
na příspěvek na péči, musí zde být zdravotně pojištěn.
Lucie Marková

Vláda podpořila
snazší výměnu
průkazu pro
hendikepované
Od ledna příštího roku si možná budou moci
držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P vyměnit
tyto průkazy bez zbytečných administrativních průtahů a správního řízení, které by
znovu posuzovalo jejich zdravotní stav. Zatím to není jisté – návrh novely schválila vláda, musí ale ještě projít celým legislativním
procesem.

Příspěvek na péči
U příspěvku na péči je situace ještě složitější. Okruh oprávněných osob je v zákoně
o sociálních službách určen obdobně jako
u výše uvedených příspěvků a průkazu, nicméně v případě občanů Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska se postupuje dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady z roku 2004. Toto nařízení stanovuje, že příspěvek na péči je dle
unijního práva považován za peněžitou dávku v nemoci, kterou poskytuje příslušná instituce členského státu, který je kompetentní
k úhradě zdravotní péče, i když daná osoba

Výměna se měla původně týkat průkazů
mimořádných výhod vydaných podle předpisů účinných před 1. lednem 2012 a průkazů
vydaných podle předpisů účinných v letech
2012 až 2013. Platnost těchto průkazů končí
nejpozději dnem 31. prosince 2015.
(lm)

Rekondice přinesla zábavu i informace
o chování psů
Naučit se správným zásadám soužití psa a člověka.
Poznat nové přátele. Zažít dobrodružství a léto
naplno. Rekondiční pobyt, který pořádá program
Asistenční psi Ligy vozíčkářů, už se letos konal
počtvrté. Atraktivita jeho programu ale neschází,
naopak. Letos se účastníci v Doksech učili
zákonitostem psího chování, základům etologie.
Užili si ale i pohyb, hry a soutěže. Organizátoři
nelení a už připravují další ročník. Zúčastníte se?
Kontakt: Irena Bartoňová, mob.: 725 467 792,
e-mail: irena.bartonova@seznam.cz.
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pomáhá
Společnost iRobot je světovým lídrem v oblasti robotiky a již více než
dvacet let vyrábí roboty pro průmysl, americkou armádu a NASA.
Tyto dlouholeté zkušenosti byly úspěšně přeneseny i do segmentu
robotů pro úklid domácnosti. Prvním takovým robotem byla
Roomba, která je díky patentovanému systému orientace iAdapt a
třífázovému systému sběru nečistot prokazatelně nejlepším robotickým vysavačem na světě.
Domácí roboti společnosti iRobot byli vyvinuti k tomu, aby pomáhali a usnadňovali lidem život.
Tento úkol plní již ve více než 10 milionech domácností po celém světě. Víme, že usnadňovat
život je důležité zejména u lidí se zdravotním postižením, proto naše společnost Certus Mercatus, s.r.o., přišla s projektem iRobot pomáhá. Cílem tohoto projektu je usnadnit úklid domácnosti zdravotně postiženým lidem prostřednictvím nejnovějších technologií. V rámci projektu
iRobot pomáhá nabízíme lidem se zdravotním postižením jedinečnou slevu 20% na robotické
vysavače iRobot Roomba.
K využití této nabídky stačí navštívit naše stránky na adrese
www.irobot.cz, vybrat si robota podle svých potřeb a na e-mailovou
adresu objednavky@mercatus.cz zaslat objednávku spolu s
ofoceným průkazem TP, ZTP nebo ZTP/P. Robot bude následně
zaslán na adresu držitele průkazu. V případě jakýchkoliv dotazů se
majitel robota může obrátit na naši zákaznickou infolinku na čísle
840 111 220. Záruční servis navíc zahrnuje bezplatný svoz robota z
bytu majitele a jeho opětovné doručení do vlastních rukou.
Robotické vysavače iRobot Roomba se snadno používají a jsou nenáročné na údržbu. Péči o
ně proto zvládne prakticky každý. Například pro lidi na vozíčku je snadné Roombu zvednout ze
země, protože váží pouze 3,6 kg a navíc má madlo, za které se dá velmi dobře uchopit. Pro
ještě větší pohodlí lze použít dálkové ovládání. Roomba měří 9 centimetrů na výšku, proto může
být umístěna v dokovací stanici pod jakýmkoliv standardně profilovaným nábytkem. Většina
robotů iRobot Roomba má funkci odloženého úklidu, která umožňuje naprogramovat robota
tak, aby uklízel ve dnech a časech, které majiteli nejvíce vyhovují.

„Robotický vysavač iRobot Roomba využívám doma i
na chalupě a jsem s ním nadmíru spokojen. Manipulace
je snadná a ovládání naprosto jednoduché. Roombu
doporučuji nejen vozíčkářům, ale všem, kteří chtějí
přijít domů a mít uklizeno.“
Martin Zach (Muž roku 2009)

Mediálními partnery projektu iRobot pomáhá jsou Konto BARIÉRY Nadace Charty 77, časopis MŮŽEŠ,
Liga vozíčkářů a časopis VOZÍČKÁŘ.
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GLOSA

Signatáři petice se bojí zrušení
Centra Kociánka

Přelomový
rozsudek: nárok
na čtyřiadvacetihodinovou
asistenci
U nás hudba z Marsu. V Německu soudně potvrzené rozhodnutí. Těžce postiženým lidem musí úřad sociální péče dát
tolik peněz, aby z nich mohli zaplatit kompletní čtyřiadvacetihodinovou asistenci.
Saský sociální soud se odvolává na základní lidská práva na sebeurčení.
Před soudní tribunál se tato otázka letos v létě dostala díky sedmadvacetiletému muži, který má svalovou atrofii Duchennova typu. Může hýbat už jen hlavou
a prsty. Dosud žije v ústavním zařízení
určeném pro těžce postižené lidi. Jenže
chce mít vlastní byt. S tímto přáním se
sociálnímu úřadu svěřil už před několika
roky, ale nic se nedělo. Dal tedy podnět
k soudnímu šetření.
Soudce mu v jeho touze po samostatném životě bez ústavního denního režimu
dal za pravdu. Porovnání nákladů, které
jsou v jeho případě nyní mnohem nižší ve
srovnání s běžným bydlením, je možné
jen tehdy, pokud do hry nevstupují osobní nebo rodinné důvody. A ty vstupovaly už několik let před rozsudkem. Lidská
důstojnost zkrátka zvítězila nad vysokými
finančními náklady.

Bylo by velmi osvěžující, kdyby takto individuálně mohl systém vypořádat
každého jedince, každého člověka. Kdyby bylo vždy bráno v potaz osobní přání, nezadatelné právo na rozhodování
se o vlastním způsobu života. A když by
stát skutečně uměl kompenzovat finančně hendikep tak, aby měli všichni rovné
podmínky. Ani v Německu se však nezdá,
že by se schylovalo k obrovským změnám, které by z tohoto rozsudku udělaly
pravidlo. I když první vlaštovka vylétla…
Kdo ví?
(ata)
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Na jedné straně rodiče a obava z rušení služeb, na straně druhé vedení a snaha vysvětlit, že se nic podobného nechystá. Tak by se
dala popsat situace kolem petice, která brojí proti útlumu a zrušení brněnského Centra
Kociánka.
Omezení lékařské péče i rehabilitace
a menší počet zájmových kroužků, to přimělo některé rodiče klientů centra Kociánka k tomu, že požadují odvolání ředitele Mgr.
Tomáše Komárka.
Pod peticí je podepsáno něco kolem devíti stovek lidí. Z komentářů některých je znát
strach z toho, že by zařízení mělo přestat
zcela fungovat. To však vedení razantně popřelo. „V rámci rozsahu a poskytování služeb
rehabilitace se pro uživatele Centra Kociánka nic nemění. Vyvíjíme snahu převést hrazení zdravotní péče z rozpočtu zřizovatele na
zdravotní pojišťovny. Rozsahu a formy poskytování služby se však tyto změny financování netknou,“ řekl ředitel Tomáš Komárek.
Na petici zareagovalo také ministerstvo práce a sociálních věcí coby zřizovatel Centra
Kociánka a opět ubezpečilo klienty, že neplánuje služby zužovat, naopak se chystá jejich
zkvalitňování. „Naší snahou je rozšířit spektrum služeb např. pro další cílovou skupinu
dětí, a to děti s poruchou autistického spektra (např. zřízení mateřské školy). Dále se
bude rozvíjet denní stacionář, který by měl

lépe a kvalitněji reagovat na potřeby klientů,
kteří potřebují nepřetržitou celodenní péči,“
uvedl Petr Habáň, tiskový mluvčí MPSV.
Kociánka má za sebou více než 95letou
tradici. Do života připravuje hendikepované
už desítky let. Právě slovní spojení „příprava do života“ je v tomto ohledu zřejmě stěžejní. Zatímco vedení se snaží o transformaci sociálních služeb, rodiče mají strach, že
mimo Kociánku nenajdou takovou podporu.
„V běžném prostředí dostanete například poukaz na deset rehabilitací za půl roku, což je
málo,“ uvedla jedna z iniciátorek petice Kamila Volejníčková. Transformací se rozumí to,
že lidé s postižením přecházejí z velkokapacitních ústavů do bytů v běžné zástavě a získávají tím možnost žít podobně jako jejich
zdraví vrstevníci. To se však signatářům petice nelíbí. „Integrovat nelze všechny. Vozíčkář
se může posunout jinam než člověk s kombinovaným postižením, proto začleňujme jen
ty, kteří jsou toho opravdu schopni,“ poznamenala dále Volejníčková. Dalším faktorem,
který rodiče od transformace odrazuje, je to,
že mnohé pokusy o integraci se nepovedou.
Celou peticí rezonuje pocit, že se mění
něco, co funguje. Otázkou však zůstává,
jestli stávající situace je ta nejlepší možná.
Zda za obavou, že všechny služby nebudou
„pod jednou střechou“, nestojí jen špatná
vzájemná komunikace.
Ladislava Blažková

Přínosy a nedostatky současné
legislativy
rozhovor s JUDr. Pavlem Ptáčníkem, vedoucím sekretariátu Vládního výboru
pro zdravotně postižené občany

Část prvá: O systémových
zákonech, Národním plánu
a zaměstnávání
 Václav Krása, předseda Národní rady
osob se zdravotním postižením, dlouho-

době upozorňuje, že v Česku chybějí systémové zákony, které by se staly pilířem
stability, kvality a přehlednosti v legislativě zaměřené na zdravotně postižené lidi.
Jde třeba o zákon o ucelené rehabilitaci,
o povinném úrazovém pojištění či o oso-
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bách se zdravotním postižením. Souhlasíte s tímto názorem? A pokud ano, jak
uvést věci do pohybu, aby se zmíněné zákony staly realitou?
Na to je zapotřebí nahlédnout v kontextu současného práva v různých zemích.
Existují státy, které skutečně takové střechové zákony o zdravotně postižených lidech mají: například Spojené státy nebo
Velká Británie. U nás se o jejich vytvoření
začalo diskutovat někdy v polovině 90. let,
a to v našem Vládním výboru, ve Sboru zástupců organizací zdravotně postižených
i v neziskovkách. Dokonce k tomu vznikla pracovní skupina. Jenže se ukázalo, že
k prosazení chybí vůle ze strany politiků.
Proto jsme se rozhodli, že budeme problematiku rovného zacházení a zákazu diskriminace lidí s postižením začleňovat do
všech klíčových právních předpisů: jde například o školský zákon, zákon o zaměstnanosti či dopravní předpisy.
Troufnu si říci, že základní legislativa u nás
je dnes srovnatelná s vyspělou evropskou,
zatímco ta anglosaská je jiná. Ale zůstávají v ní určité mezery, které je zapotřebí zaplnit: jde třeba o ucelenou rehabilitaci. To je
problém, který marně řešíme někdy od roku
1999. Příslušným ministerstvům, konkrétně
práce, zdravotnictví a školství, ani různým
pracovním skupinám se zatím nepodařilo najít společnou řeč, respektive společnou cestu, jak ucelenou rehabilitaci vhodně právně
upravit. Aby fungovala tak, jak má: od léčebné přes sociální, pedagogickou a pracovní
až třeba po začlenění dítěte s postižením do
běžné třídy nebo návrat na trh práce u dospělého člověka se zachovanou schopností
pracovat.
Nejprve je nutné najít základní politickou
vůli. Jinak řečeno: ucelená rehabilitace se
musí stát politickým tématem, stejně jako se
jím staly sociální služby. Je nutné přesvědčovat politiky o nevyhovujícím současném
stavu, kdy se třeba osobě s poraněnou míchou dostane akutní léčebné péče a následné zdravotní rehabilitace, ale chybí návazná
pomoc při její snaze o návrat do plnohodnotného života. A tak se člověk v těžké situaci,
kdy si teprve zvyká na vozík a na fakt, že nebude chodit, musí spoléhat hlavně sám na
sebe. Zejména pokud žije v menším městě
nebo na venkově…
Ale jde taky o ekonomickou stránku celého systému. Stát by ušetřil peníze. Lidé se
většinou chtějí po úrazu co nejvíc vrátit do
normálních kolejí, a kdyby se s nimi včas
a kvalitně „pracovalo“, mnozí z nich by nemuseli skončit v invalidním důchodu.
 Jak velká je šance udělat z ucelené rehabilitace téma pro současnou politickou
garnituru?
Rozhodně je potřeba o ní s politiky začít
mluvit. A otevřít problém na ministerstvech,
vzbudit u nich zájem o tohle téma. Dají se
přitom využít solidní podklady nashromážděné za nějakých deset patnáct let. Pomyslnou hozenou rukavici by mohla zvednout

Národní rada osob, případně jiná organizace
lidí s postižením.
 V prosinci končí čtyřleté období aktuálního Národního plánu vytváření rovných
příležitostí pro občany se zdravotním postižením. V červenci vláda publikovala
souhrnnou zprávu o jeho plnění, je tedy
možné bilancovat. Co nejdůležitějšího bylo provedeno, jaké významné úkoly se daří plnit? Ukázalo se, že ve zmíněném dokumentu něco citelně chybí? A co
v Národním plánu zůstalo pouhou proklamací?
Předesílám, že když jsme tenhle Národní
plán v letech 2009 a 2010 tvořili, byla velkým impulsem pro jeho formu i obsah Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou Česká republika ratifikovala
v září 2009. Vybrali jsme z ní stěžejní články
a oblasti, kterým se dlouhodobě věnujeme:
zaměstnávání, vzdělávání, nezávislý život,
sociální služby či kulturní vyžití.
Každá oblast má v Národním plánu konkrétní opatření, která byla podle mě relativně úspěšně naplňována. K pozitivním
věcem určitě patří přijetí zákona o zdravotních službách, do kterého jsou začleněna
i práva pacientů. Je do něj zakomponována
úmluva o biomedicíně a lidských právech,
problematika informovaného souhlasu, přístupu zdravotnických zařízení k pacientům
s postižením nebo třeba nahlížení do dokumentace.
Žádné zásadní zlepšení bohužel nenastalo v oblasti zaměstnávání, mezi lidmi
s postižením je stále vyšší nezaměstnanost
než u zdravých osob. Ale podařilo se částečně eliminovat ty firmy, které zneužívaly nastavený systém tím, že fingovaně zaměstnávaly lidi s postižením, a příspěvky,
které na ně dostávaly, sloužily hlavně jim
samotným.
V zákoně o zaměstnanosti musíme taky
dořešit právní úpravu náhradního plnění. To
sice má za účel zajistit specializovaným zaměstnavatelům lidí s postižením, aby dostávali zakázky, ale často dochází k různému překupování a přefakturovávání a práce
zdravotně postižených lidí v tomto spekulativním procesu hraje jen malou roli nebo vůbec žádnou.
Nesplněným opatřením z Národního plánu je také opční protokol o právech osob
se zdravotním postižením. Česká republika
ho sice podepsala, ale zatím neratifikovala.
Protokol umožňuje lidem s postižením podávat takzvané individuální stížnosti na stát:
přesněji na to, že stát nenaplňuje či nedodržuje některý z článků Úmluvy. Podotýkám,
že tak můžou učinit až po vyčerpání všech
přezkumných a odvolacích možností v jejich zemi, tedy po neúspěšných soudních či
správních řízeních.
Přijetí opčního protokolu spadalo do
kompetence Ministerstva práce a sociálních
věcí, které nakonec prosadilo jeho odložení. Vnímali jsme to dost negativně, protože
ten dokument v Evropě přijalo už 23 států

a jeho ratifikace by byla
jednoznačným vyjádřením České republiky, že to
myslí s naplňováním práv
zdravotně postižených lidí
opravdu vážně.
 Na jaře měla dost velMiloš Pelikán
kou publicitu kauza 16 firem, které zaměstnávaly asi 6500 lidí s postižením a pobíraly
na ně příspěvky od státu. V letech 2008–
2012 takto inkasovaly 600 miliónů korun.
Zaměstnanci s postižením však většinou
pracovali jen minimálně nebo vůbec, za
což každý dostával mzdu do výše 2 000
korun. Firmy přitom získávaly příspěvek
až 8 000 korun měsíčně na jednoho zaměstnance, takže je evidentní, že byly
založeny za účelem parazitování na vyplácených dotacích. Kauzu několik let vyšetřoval Útvar odhalování korupce a finanční kriminality. Dá se vůbec zabránit
riziku opakování tak rozsáhlého podvodu?
Tenhle případ právě spadá do „zlatokopeckého“ období, kdy docházelo k mnou
zmíněnému zneužívání. V současnosti by
se takové podvody už neměly stávat… Dostane ho až po vytvoření nebo vymezení chráněných pracovních míst na základě
dohody s úřadem práce. Něco jiného samozřejmě je, že se zhoršuje míra zaměstnávání lidí s postižením u běžných zaměstnavatelů. V létě třeba dělala Národní rada
průzkum na ministerstvech, který to jasně
dokládá.
 Firmy a další subjekty, které nezaměstnávají povinné procento lidí s postižením,
musí státu odvádět finance ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za každého nezaměstnaného
člověka s postižením za rok. Co si myslíte o názoru Václava Krásy, že takto vybrané peníze by neměly být „rozpouštěny“
ve státním rozpočtu, ale měl by se vytvořit
zvláštní fond, z něhož by se financovalo
vytváření pracovních míst pro lidi s postižením?
Je to jedna z cest, v Evropě jsou státy, které takový fond mají. Ale můžeme se na věc
podívat i z jiné strany: náš stát v současnosti vydává na zaměstnávání těchto lidí formou
různých příspěvků asi 3 miliardy korun ročně. A pokud bychom zvolili cestu zřízení takového fondu, stát by nejspíš už neposkytoval na zaměstnávání tolik peněz jako dosud.
A je otázka, jaká suma by se formou odvodů
vůbec vybrala... Je tedy zapotřebí vše dobře promyslet a propočítat, aby nakonec nedošlo místo očekávaného zlepšení ke zhoršení podpory zaměstnávání. Momentálně
ale nemám dostatek kvalitních podkladů pro
to, abych mohl posoudit, která varianta je
vhodnější.
Miloš Pelikán
(pokračování v příštím čísle Vozíčkáře)

www.vozickar.cz
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Vzpomínka na hrdou ženu,
která v naší zemi prosadila
osobní asistenci
Je těžké smířit se s tím, že si s Janou Hrdou
už nikdy nepromluvím. Že nenajdu ve své
poště její e-mail. A že spolu už nenachystáme žádný článek.
Měl jsem ji moc rád. Když jsem se dověděl, že 5. srpna zesnula, hodně to zabolelo. Byla a zůstane ženou s velkým srdcem,
pronikavým intelektem, mimořádnou obětavostí a ryzím charakterem. Vím, že to možná
bude leckomu připadat jako fráze, ale nemohu si pomoci: za dlouhé roky naší spolupráce a našeho kamarádství mě Jana NIKDY
nezklamala. Když zapomněla něco poslat
či napsat, přiznala to a omluvila se. Kdykoli jsme spolu připravovali článek do Vozíčkáře, Skoku do reality či Abilympijského zpravodaje, připomínkovali jsme si navzájem
jeho obsah, ale i sloh, gramatiku a pravopis. A výsledný text byl ke spokojenosti nás
obou… Když jsem potřeboval informace či
kontakty, někdy dost citlivé, poskytla mi je.
Při vzpomínání na ni však nemůžu být sebestředný. Jana znamenala hrozně moc i pro
mnoho dalších lidí. V prvé řadě pro své děti.
Když v červnu 1982 ochrnula po těžké autohavárii, nedovedla si vůbec představit, že by
tříapůlletou dcerku a jen o rok staršího klučinu mohla vychovávat doma. Ale maminka
a další blízcí lidé jí dodávali odvahu to zkusit.
„Říkali mi, že nevědí, jak uvařit to které jídlo,
jak vyřídit nejrůznější věci. A já si postupně
ověřovala, že to funguje, že zvládnu řídit domácnost z postele,“ vysvětlila mi, když jsme
spolu dělali velký rozhovor do Vozíčkáře.
Stát jí přesto chtěl odebrat děti a jí hrozilo umístění do ústavu nebo léčebny dlouhodobě nemocných. Jana však v rozvodovém řízení dokázala uhájit své právo matky.
A svedla taky přesvědčit sociální pracovnice
i pečovatelskou službu, že může žít samostatně tam, kde je zvyklá – doma. Pochopitelně za nepřetržité pomoci profesionálních
pečovatelek a mnoha příbuzných a přátel.

Stala se tak průkopnicí osobní asistence u nás,
aniž by věděla, že něco takového existuje ve vyspělejších státech. V období,
kdy komunisté odsouvali lidi s těžkým tělesným
postižením na okraj společnosti a vozíčkář na
chodníku byl úkazem
srovnatelným s mimozemšťanem, žila Jana Hrdá v Chrášťanech
u Prahy podle svých představ. Pro své děti
nepřestala být mámou a pro své chůvičky
a chůváky (jak říkala všem, kdo jí obětavě
pomáhali) se nikdy nestala přítěží. Byla jim
důvěrníkem, rádcem, oporou a přirozenou
autoritou.
V těžkém údělu jí pomáhala víra v Boha.
„Nebýt toho, že jsem uvěřila, asi bych kritické období svého života nepřežila,“ svěřila
se mi. Rozsah jejího poznání a pronikavý intelekt však dalece přesahovaly myšlenkový
obzor křesťanství, a Jana proto byla skvělým
partnerem do diskuse o filozofii, psychologii
nebo třeba české literatuře. Sama napsala
několik knížek, převážně autobiograficky laděných – zmiňme třeba soubor příběhů Hospodin je náš pastýř.

Bojovnice za právo
na svobodnou volbu
Když se v polovině 90. let začalo v Česku
mluvit a uvažovat o osobní asistenci, patřila Jana k jejím nejhorlivějším zastáncům. Už
s ní měla bohaté a veskrze pozitivní zkušenosti, takže její argumenty a nápady měly
svou váhu. Od roku 1996 vedla projekt osobní asistence v Pražské organizaci vozíčkářů.
Byla členkou expertních komisí zaměřených
na přípravu zákona o sociálních službách
a výrazně se podílela na zformulování jeho
věcného záměru a mnoha paragrafů.

Jana neúnavně usilovala o to, aby si lidé
s tělesným postižením mohli sami rozhodovat, jak a kde budou žít a jaká sociální pomoc je pro ně optimální. „I když se člověk
ocitne ve velmi těžké situaci, zůstane mu
něco úžasného: svoboda volby. O ni by se
lidé neměli nechat připravit, protože je podstatou člověčenství,“ říkávala. Byla vozíčkářkou s tak silným charismatem a étosem, že
se jí snažili nelhat i politici známí svou vychytralostí, třeba pražský primátor Bém či
ministr práce Vodička.
V hektickém pracovním nasazení Jana
nepolevila, ani když se jí blížila šedesátka.
Obdivoval jsem ji jako předsedkyni Pražské
krajské rady osob se zdravotním postižením.
Spoluzaložila Asociaci pro osobní asistenci,
od roku 2010 byla členkou Vládního výboru
pro zdravotně postižené občany.
Odešla nebojácná, láskyplná a sebejistá žena, která snad nemohla mít výstižnější
příjmení. Nepřála si klasický pohřeb, nýbrž
rozloučení ve formě veselého vzpomínání. Ve svém posledním vzkazu všem, kdo ji
znali, Jana kromě jiného napsala: „S radostí
Vám oznamuji, že Hospodin, můj Bůh, ukončil mou klopotnou službu v těle a dovolil mi,
abych je opustila a spočinula v Jeho slávě.“
Jestli opravdu existuje onen svět, jsem si
jist, že Jana Hrdá je opět na správné straně
barikády.
Miloš Pelikán

Město bez bariér a s ochotou
Každým rokem mají v Novém Městě na Moravě
slavnost Nova Civitas, která se vztahuje k založení
města. Letos si jeho obyvatelé připomněli už 721.
výročí. Na Vratislavově náměstí probíhal v druhé polovině června bohatý program, ale začal poněkud
netradičně. V parku u kostela se objevila výstava
kreslených vtipů o zdravotně postižených lidech.
Do Nového Města ji přivezla skupina The Tap Tap,
která je složena ze studen-

4 / 2014

tů a absolventů pražského Jedličkova ústavu. Jejich vystoupením začala akce, nazvaná
Město bez bariér.
„Nové Město chce být městem pro
všechny, tedy i pro zdravotně hendikepované obyvatele. Snažíme se jim vytvořit co
nejlepší podmínky, ať už jde o podporu sociálních služeb, opravy chodníků, budování bezbariérových vstupů. Myslím, že jsme
v tomto směru udělali dost. Na začátku letošního roku například skončila rekonstrukce Centra Zdislava, což je denní stacionář
pro klienty s mentálním a fyzickým postižením. Ale nejde jen o velké finanční investice.
Ještě stále se najdou drobné nedostatky,
které se při dobré vůli dají rychle odstranit. Stačí třeba v boční ulici sklopit obrubník
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a vozíčkář se na chodník snadno dostane. Nebo snížit počet schodů, které brání ve vstupu do některých budov. Právě
takových drobností si chceme během léta všímat a postupně je odstraňovat,“ vysvětlil smysl projektu starosta Nového
Města na Moravě Michal Šmarda.
Ano, v Novém Městě se opravdu v poslední době udělalo
i pro obyvatele se zdravotním postižením dost. Mohu to potvrdit, protože toto město dobře znám. O rekonstrukci stacionáře Zdislava jsem už ve Vozíčkáři psala. Ale při návštěvách
města jsem si všimla i jiných novinek. Třeba bezbariérových
autobusů městské dopravy, které ve městě jezdí od začátku
letošního roku. Přibylo parkovacích míst pro vozíčkáře, postupně se opravují a osvětlují přechody. Část z nich je vyvýšena, aby usnadnila vozíčkářům přejezd. Před bránou do
evangelického kostela se objevil nájezd, který poslouží nejen
vozíčkářům, ale i seniorům. Dovnitř kostela sice vedou schody, stačí však přijet k bočnímu vchodu, který je bezbariérový.
Ale vraťme se k projektu Město bez bariér. Začal koncem
června a trval celé léto. Jaký názor mají na tento projekt samotní obyvatelé? „Město se opravdu snaží bariéry odstraňovat. Jenže někdy to nejde. Na Vratislavově náměstí je spousta
místních malých obchodů. Do těch se však vozíčkář nedostane, protože tam vedou schody. Ale všude je ochotný personál, stačí zavolat, prodavačky vyjdou ven a potřebné zboží
nám donesou. I jinde se setkáváme s ochotou. Nám vozíčkářům se v Novém Městě dobře žije,“ prohlásila paní Milena
Ovčáčíková. Na vysvětlenou – Vratislavovo náměstí i okolí je
městskou památkovou zónou, a tak památkáři na jeho vzhled
patřičně dohlížejí.
S životem ve městě je spokojený i pan Josef Bradáč. „V celém městě, nejenom v centru, se v poslední době opravují
chodníky. Jsou na nich nájezdy, takže se na chodník bez potíží dostaneme. Za poslední dobu se Nové Město na
Moravě mění k nepoznání.
Podle mého názoru městský úřad myslí i na vozíčkáře a snaží se nám usnadnit
život.“
Kromě náhodně oslovených vozíčkářů jsem se
v srpnu letošního roku setkala také s paní Milenou
Komárovou, členkou Svazu tělesně postižených. Vydaly jsme se na procházku
městem a všímaly si zejména budov, které v poslední době prošly rekonstrukcí. Zajímalo nás, zda bylo
pamatováno na odstranění architektonických bariér. Začaly jsme v budově
Městského úřadu v Novém
Starosta Nového Města na Moravě
Městě na Moravě. V přízeMichal Šmarda
mí jsou sice schody, ale vozíčkáři mají k dispozici zvedací plošinu. Do kanceláří v jednotlivých patrech je pak zaveze výtah. Z úřadu jsme se vydaly
ke Kulturnímu domu, jehož rekonstrukce skončila před čtyřmi lety. „Teď se dovnitř zdravotně hendikepovaní obyvatelé
snadno dostanou. Celý dům je od vchodu až do prvního patra bezbariérový. V přízemí je společenský sál a restaurace.
Do prvního patra, kde je městská knihovna a chodíme tam
na přednášky a besedy, jezdí výtah,“ dozvěděla jsem se od
paní Komárové.
Dalším důležitým objektem je Horácká galerie. Sídlí v renesančním zámku, ale všechny expozice a výstavní sály
jsou přístupné i tělesně postiženým návštěvníkům. I tady
mají výtah, kam se vejdou mechanické i elektrické vozíky.

SOUTĚŽ
Janské Lázně – zážitek i zdraví
Janské Lázně a dětskou léčebnu
Vesna netřeba dlouze představovat. Mnoho našich čtenářů má přímé zkušenosti s tímto zařízením,
jehož prvopočátky sahají až do 17.
století. Za tu dobu získali tamní lékaři a fyzioterapeuti značné zkušenosti
s tím, jak efektivně pomáhat.
V současné době se léčí v moderních a osvědčených Janských Lázních
široké spektrum chorob. Jsou to onemocnění svalová, nervová, respirační,
metabolická a ortopedická. Přijíždějí sem pacienti s bolestmi zad, záněty
a jinými chorobami nervů, pacienti po zánětech mozku a mozkových
blan, po poliomyelitidě (dětské obrně), po cévních příhodách mozkových,
pacienti s dětskou mozkovou obrnou (DMO), po implantaci kloubních
náhrad, po úrazech a operacích obratlových plotének, po operacích
štítné žlázy a hypofýzy, s netuberkulózními onemocněními dýchacích cest
a pacienti po ukončené léčbě různých typů onkologických onemocnění.
Specifické postavení má dětská léčebna VESNA, kde se léčí dětští pacienti do věku 18 let s diagnózami onkologického onemocnění, nervového onemocnění a nemocemi dýchacího a pohybového ústrojí, metabolických poruch včetně dětské obezity a po operacích žláz s vnitřní sekrecí.
Lázeňská léčba využívá kromě přírodních léčivých zdrojů moderní rehabilitační metody s celou řadou dalších léčebných prostředků:
– léčebný tělocvik (individuální a skupinový)
– masáže (ruční a podvodní)
– vodoléčebné procedury
(vanové koupele perličkové a vířivé, skotské střiky,
cvičení v bazénech)
– fyzikální terapie (elektroléčba, magnetoterapie, laser, biolampa)
– parafín, rašelinové zábaly,
plynové injekce
– plavání, inhalace
Lázně nabízejí nejen dlouhodobé pobyty hrazené ze zdravotního pojištění, ale i relaxační a lázeňské
pobyty, které si můžou dovolit i ti, kterým poukaz přidělen nebyl. Vždyť
nejlepším dárkem od rodinných příslušníků nebo od sebe sama je spojit zážitek z pobytu v nádherné přírodě s léčebnými a relaxačními procedurami.
Veškeré informace o nabídce dlouhodobých i víkendových lázeňských pobytů najdete na www.janskelazne.com nebo získáte na tel. č.
499 860 111.

Soutěž s Janskými Lázněmi: Podpořit Vozíčkáře se vyplatí!
Už jste poslali v letošním roce SMS, přes kterou jste věnovali časopisu
Vozíčkář 99 Kč? Pokud ne, tak je nevyšší čas. Jeden z milých dárců totiž může vyhrát v soutěži s Janskými Lázněmi, které věnovaly poukaz na
prodloužený víkendový pobyt k relaxaci a odpočinku. Pomozte dobré věci
a zároveň si zpříjemněte podzim.
Výherce čeká poukaz na pobyt pro dvě osoby: 3 noci v hotelu s polopenzí, pro každého 4 procedury: 2x klasická masáž částečná, 1x perličková koupel, 1x skupinové cvičení.
SMS s příspěvky pro Vozíčkáře posílejte do 10. října do 12 hodin. Losovat budeme ze všech dárců, kteří SMS odeslali od začátku roku 2014.
Pozor – pobyt je nutné absolvovat do 14. 12. 2014 (poslední možné
datum odjezdu z lázní)!
Jak SMS platbu poslat? Na číslo 902 10 odešlete SMS ve tvaru: VOZICKAR mezera VAŠE PŘÍJMENÍ mezera VAŠE JMÉNO mezera NÁZEV
VAŠEHO MĚSTA (OBCE) mezera ULICE mezera ČÍSLO POPISNÉ mezera
PSČ. Pište bez diakritiky, nezáleží, zda použijete velká či malá písmena.
Ihned obdržíte potvrzující SMS, že jste přispěli naší redakci částkou 99 Kč.

www.vozickar.cz
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Zájemci mohou navštívit také Informační centrum, které sídlí v Horáckém muzeu.
Když skončila rekonstrukce 1. základní školy, objevil se v ní schodolez. Nového výtahu
se dočkali rovněž klienti Domu s pečovatelskou službou.
Naše „inspekční“ cesta Novým Městem
na Moravě skončila u vlakového nádraží.
V dubnu loňského roku tam byl otevřen dopravní terminál, který proměnil zdejší železniční stanici a její okolí v důstojnou vstupní
bránu do města. O uskutečnění tohoto projektu se zasloužil Městský úřad ve spolupráci
s Českými drahami. Terminál propojil železniční i autobusovou dopravu. Z bezbariérového vlakového nástupiště se cestující bez
problémů dostanou na zastřešené a bezbariérové autobusové nádraží. Podle mého názoru mohou ostatní města novoměstským
občanům dopravní terminál opravdu závidět.
Paní Milena Komárová mi prozradila ještě jednu zajímavou novinku. „Letos začala
stavba městských lázní s krytým bazénem.
I tam budou mít tělesně postižení lidé bezbariérový vstup. Velice se na to těšíme, protože o rekondiční plavání je u nás velký zájem. Zatím jezdíme do krytého bazénu do
Bystřice nad Pernštejnem. Těší nás, že nejen
v Praze a v Brně, ale i v malých městech se
něco dělá pro lidi se zdravotním postižením.“
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Nájezd pro vozíčkáře před evangelickým kostelem

Nové Město na Moravě však není jen historickým a kulturním místem. V jeho blízkosti
se také konají významné mezinárodní sportovní soutěže – letos v květnu to byl Světový
pohár horských kol. No a v projektu Město
bez bariér se myslelo i na místní sportovce. Šestého září letošního roku byly otevřeny speciální cyklistické trasy pro veřejnost.
Vedou z Nového Města na Moravě do arény
Vysočina. Jedna z tras je určena pro tělesně postižené sportovce. Využít ji samozřejmě
mohou nejen ti novoměstští.

Myslím, že příkladů už jsem uvedla víc
než dost. V Novém Městě na Moravě se podle mého názoru opravdu snaží, aby byli
spokojení všichni jeho obyvatelé.
Věra Rudolfová
P. S. K odstraňování drobných nedostatků pomáhá ve městě i webová aplikace. Stačí vyfotografovat problematické místo a jako tip
na zlepšení ho umístit na www.lepsimisto.cz.
Podněty občanů pak následně řeší pracovníci Městského úřadu Nové Město na Moravě.
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Ostrava zve na výstavu Život bez bariér
Jak aktivně trávit důchodový věk? Jak usnadnit a zpříjemnit seniorům život? Jak
pomoci hendikepovaným vést plnohodnotný život? Jaké změny a úpravy vyžaduje
zdravotní omezení? Jaké jsou novinky na trhu s pomůckami pro zdravotně
znevýhodněné osoby?
Odpovědi na tyto a další otázky najdete na výstavě Život bez bariér, zaměřené na seniory
a osoby s handicapem. Cílem výstavy je pomoci lidem s různými druhy handicapů, a to jak
zdravotními, tak společenskými a přispět tak ke zlepšení života, integrace do společnosti ve
všech sférách jejich činnosti.
Třetí ročník výstavy Život bez bariér se koná ve dnech 10. – 12. 10. 2014 na Výstavišti
Černá louka v Ostravě. Najdete zde pestrou nabídku ﬁrem poskytujících sociální a asistenční služby, úpravy bydlení, vozidel, možnosti trávení volného času a cestování.
K vidění budou praktické ukázky a prodej pomůcek pro seniory, handicapované a děti. Například speciálně upravená vozidla, schodolezy nebo sportovní kočárky pro oblíbené venkovní aktivity, jako jsou turistika, cyklistika, jogging či on-line brusle, kočárky
a vozíky určené pro děti a dospívající a jiné kompenzační pomůcky. Můžete si nechat vyšetřit sluch, nechat si poradit od specialistů
na výživu nebo navštívit stánek Knihovny města Ostravy pro handicap. Ta se zaměřuje jak na zrakově, mentálně, tak i sluchově handicapované. Připraven je také bohatý doprovodný program plný přednášek na různá témata, např. Jak se žije seniorům, Bezpečnost
seniorů, Bezbariérová dovolená v Česku, Zdravá výživa aj. Návštěvníci mohou shlédnout ukázku výcviku vodících a asistenčních
psů, canisterapie, ale také vystoupení tanečního souboru seniorek Jiřinky z Paskova, hudební vystoupení Trigon Band, tradiční
romský tanec a moderní taneční kreace latinskoamerického stylu dětí Taneční skupiny Společně – Jekhetane nebo Taoistické tai chi
– vnitřní umění pro zdraví.
Výstava Život bez bariér probíhá souběžně s výstavou o bydlení Teplo domova, kde budou prezentovány novinky a trendy z oblasti
stavebnictví, vytápění, vybavení interiérů a exteriérů. Dalším příjemným zpestřením je výstava Kreativ, která je určena všem, kteří
rádi tvoří a mají rádi originální výrobky – bižuterii, keramiku, oblečení, doplňky apod. Letos nově se uskuteční také výstava kreativního pečení Sladké pečení. V rámci vstupného na výstavu Život bez bariér tak budete moci navštívit další 3 výstavy.
Kontaktní osoba: Denisa Hudziaková, DiS., email: denisa.hudziakova@cerna-louka.cz, tel.: 596 167 119, 724 184 439
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Křehká Marie nevzdala své sny a má syna. Pomohla
jí náhradní matka.
Marie Andrews z anglického Milton Keynes trpí od narození vzácným genetickým onemocněním osteogenesis imperfekta neboli lomivostí
kostí. Za svůj život utrpěla asi 200 zlomenin a neobejde se bez elektrického vozíku. Jako každá žena však toužila stát se matkou a teď se jí
její sen splnil.
Když se Marie před 31 lety
narodila, lékaři nepředpokládali, že přežije. Její bratr zemřel na stejné onemocnění
již v devíti letech. Díky operaci páteře a péči matky, která již bohužel nežije, se Marie
stala i přes veškeré obtíže samostatnou mladou ženou. Ačkoliv je upoutaná na invalidní
vozík a stále si může zlomit
kost i při pouhém kýchnutí,
zvládá veškerou sebeobsluhu či péči o domácnost v rodinném domku, kde žije spolu
s manželem Danem (32). Než
se vzali, procestovali celou
Evropu, především díky Mariinu speciálně upravenému automobilu, který může sama řídit. V loňském
roce se Marie také stala bakalářkou v oboru
sociální práce. Stále však v jejím životě něco
chybělo.
„Vždycky jsem snila o dítěti. Lidé s onemocněním lomivosti kostí mohou mít děti,
dokonce je mnoho matek malého vzrůstu
dokáže i odnosit. Kvůli mé skolióze, dýchacím a srdečním problémům jsem však téměř jistě věděla, že by mě těhotenství zabilo.
A pokud ne, dítě by se muselo narodit velmi
předčasně, a to jsem nechtěla,“ říká Marie.
S manželem Danem tak nejprve uvažovali
o tom, že dítě adoptují. Jejich žádost o adopci však byla zamítnuta. Dle sociálních pracovnic by totiž někdo jako Marie nikdy děti
mít neměl.
„Stále jsou lidé, kteří si myslí, že lidé
s postižením by neměli být rodiči. Tak to ale
není,“ říká její manžel Dan. „S Marií jsme se
poznali na škole, kde pracovala jako recepční. Začali jsme si chatovat a chodit spolu
ven. Je úžasně chytrá, umí jít za svým a má
skvělý smysl pro humor. Někteří lidé mi říkali, že si s ní nemám nic ani začínat. Nikdy
jsem na to ale nedbal. Marii miluji a na našem vztahu nevidím nic zvláštního,“ popisuje Dan. Život bez dětí si ani jeden z páru nedokázal představit. Byl to Dan, doktor věd

v oblasti zkoumání vesmíru, kterého napadlo
oslovit agenturu pro náhradní mateřství. Díky
náhradnímu mateřství by mohli mít své vlastní dítě bez jakéhokoliv rizika pro něj i Marii.
Náhradní neboli surrogátní mateřství je situace, kdy jiná žena donosí dítě pro tu, která toho není jinak ze závažných zdravotních
důvodů schopná. Takovými důvody nemusí být jen postižení, ale například také opakované potraty, hysteroktomie či nevyvinutá
děloha. V cizině, a konkrétně v právě v Anglii, je náhradní mateřství zcela legální a běžně již dobře funguje. Náhradní matku mohou
v některých státech využít také heterosexuální páry. V České republice přinesl zmínku
o náhradním mateřství nový občanský zákoník, který uvádí, že dítě může za ženu donosit příbuzná v přímé linii. Stále však platí
i to, že matkou dítěte je ta, která jej porodila.
V praxi tedy mohou při náhradním mateřství
nastat problémy, pokud by náhradní matka
odmítla po porodu dítě jeho biologickým rodičům předat.
V agentuře náhradního mateřství se Marie
s Danem setkali s velmi vstřícným přístupem
a již za osmnáct měsíců si je vybrala náhradní matka. Dva měsíce poté je čekala radostná zpráva – budou mít syna. „Byla to úžasné,
hned ten den jsem šla pro našeho chlapeč-

ka nakupovat oblečení,“ říká Marie. „Náhradní mateřství pro mě bylo
po emocionální stránce
docela těžké. Cítila jsem
se špatně, že někdo jiný
za mě musí podstoupit
všechny těžkosti. S náhradní matkou jsme ale
byly hodně v kontaktu
a já jsem jí neskonale
vděčná. Díky ní můžeme být rodina!“ dodává.
Malý Mark se narodil začátkem listopadu přirozenou cestou
a je zcela zdravý. Již
ten den, kdy se narodil,
si jej Marie i Dan mohli pochovat a několik dní poté si jej odnesli domů. Od té doby se jejich životy úplně
změnily. „Nemohla jsem tomu uvěřit, musela
jsem se štípnout. Poprvé si Marka pochovat
byl ten nejkrásnější zážitek v životě,“ nadšeně říká Marie.
Když je Dan v práci, pomáhá nyní Marii
s péčí o Marka asistentka. „Být rodičem je
samozřejmě velmi těžké. Občas je frustrující, že nemohu o Marka pečovat jen já sama.
Zvládám jej přebalit, pochovat, mohu tlačit
kočárek. Už brzy ale bude Mark větší než já.
Nikdy s ním nebudu moci běhat nebo hrát
fotbal. Ale má milujícího otce, který to bude
dělat rád. Já s ním zase budu moci psát úkoly, vařit pro něj, objímat ho a dělat všechny
další věci stejně jako každá milující maminka. Bude mě brát takovou, jaká jsem,“ říká.
Marie s Danem nevylučují, že by časem
chtěli ještě dalšího člena rodiny. Prozatím si
ale naplno užívají toho, jaké to je být čerstvými rodiči. „Je to úžasné dobrodružství,“ shodují se oba.
Marie chce sdílením svého příběhu inspirovat ostatní osoby se zdravotním postižením, aby se také nebáli následovat své sny
o normálním životě, do kterého neodmyslitelně patří ta nejkrásnější role – být rodičem.
Dagmar Mašková
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Zdravotní problémy na vozíku aneb pomozme si sami
Asi každý člověk sedící na vozíku trpí kromě svého základního onemocnění ještě dalšími zdravotními problémy. Ne vždy musíme
hned jezdit po doktorech. Zkusme se nad
některými zastavit a zamyslet, co s tím, jak
a jestli vůbec si můžeme pomoct sami a kdy
opravdu musíme vyhledat lékaře.

Díl druhý: Ledviny a močové cesty
Ledviny, močové cesty a močový měchýř
často trápí hodně lidí trvale sedících na vozíku. Hlavní úlohou ledvin v organizmu je odvádět odpad z krve ven z těla. Podle čínské
obličejové diagnostiky nám stav ledvin
ukazují oči a uši.
V případech,
kdy jsou ledviny
stažené a křečovité v důsledku nadměrného množství soli v potravě,
zabarví se oblast
pod očima často tmavě. Když se pod očima objeví otoky nebo váčky, je pravděpodobně oslaben močový měchýř, anebo se jedná o nadměrný příjem tekutin.
Pupínky okolo očí naznačují, že v ledvinách začíná usazený tuk tvrdnout a dochází
k tvorbě kamenů.
Zhoršenou funkci ledvin můžeme lehce
přehlédnout. Málokdo totiž ví, že například
bolavé klouby, zhoršený sluch, potíže s prostatou, vysoký tlak, často i bolesti zad atd.
může mít na svědomí právě nesprávná funkce ledvin.
Co můžeme pro své ledviny dělat průběžně, dokud ještě s nimi nemáme problémy? Udržovat je v suchu a v teple, stejně
tak i nohy a podbřišek, chránit ledviny před
prudkými nárazy a pít dostatečné množství čisté vody. Čisté, obyčejné, bez bublinek! Bublinky v nápojích totiž ledviny
dráždí.
Také pozor na minerálky! Dejte si maximálně jednu sklenku minerálky denně. Velké
množství minerální tekutiny zatěžuje ledviny.
Čaj pijte spíš slabší, ne však instantní, ty ob-

sahují pouze cukr, barviva, dochucovadla…
podívejte se na složení.
I všechny ty přeslazené barevné nápoje
vaše ledviny jenom zatěžují, místo aby je čistily, aby jim pomáhaly.
Pokud jsou ledviny znečištěné, nestíhají,
bolí nás klouby a páteř, protože sem se ukládá odpad, který ledviny nestihnou vyloučit
ven z těla, ukládá se i přebytečný anorganický vápník (to jsou ty zhrublé klouby).
S ledvinami souvisejí močové cesty a močový měchýř. A právě na jeho onemocnění
jsou vozíčkáři náchylní, schází totiž chůze,
která dopomáhá k důkladnému vyprázdnění měchýře. Reziduum (zbytková moč v měchýři) trápí hodně vozíčkářů. Pak se tvoří písek, kamínky… Důležité je jeho důkladné
a pravidelné vyprázdnění. Týká se to hlavně
vozíčkářů, kteří se vyklepávají nebo používají manuální presi (moč z měchýře vytláčí pomocí tlaku rukou na měchýř přes břišní stěnu). Důležité je se vyklepávat nebo vytláčet
raději delší dobu a častěji.
Měchýř a močové cesty můžeme pročišťovat slabým kopřivovým čajem, teplou vodou se šťávou z půlky citronu, která výborně
čistí ledviny, močové cesty i močový měchýř,
a hlavně dostatečným pitím čisté vody. Na
očistu ledvin, močových cest a měchýře pomáhá jednou za čas i kúra, při které pijeme
3–5 dní po sobě každý den během dopoledne jedno pivo Plzeň 12°. Tato kúra pomáhá
zbavit se písků, kamínků a jiných usazenin
ve vylučovacím ústrojí. Nemocné ledviny ale
nevyléčí.
Tak jako je nebezpečné málo pít, je nebezpečné i velké množství tekutin a přetěžování ledvin. Kolik je vlastně vhodné pít tekutin denně? To je velmi individuální. Malá
hubená žena, která se nepotí a celý den jen
sedí, nepotřebuje takové množství tekutin
jako velký silný chlap, který se hýbe a potí.
Proto takové rady, že každý by měl vypít
2–3 litry vody denně, berte s rezervou. Vždy
je to individuální. Myslete ale na to, Jak moc
se hýbete, jestli se potíte, jaké teplo je kolem
vás a jak rychle dýcháte, protože dýcháním
člověk ztratí hodně tekutin.

Kdo to zvládne, měl by
provádět i cviky (aspoň
částečné) na posílení břišních svalů a svalů pánevního dna.
Ledvinám, močovým
cestám i měchýři můžeme
pomoci i některými jídly.
Věra Schmidová
Jedná se o syrové ovoce
(zvláště grepy) a zeleninu (petržel, ředkvičky, ředkev, okurky).
Všechno samozřejmě syrové, bez přidání cukru nebo soli. Jenže v mnohem větším
množství, než jste zvyklí. Z toho důvodu doporučuji z nich šťávu, protože klidně dokážete vypít šťávu ze dvou kil této zeleniny než
toho tolik sníst. Šťávy navíc nezatěžují trávicí
trakt a jejich účinné látky tak mnohem rychleji přejdou do krve.
Nejlepší na pročištění ledvin a močových
cest je šťáva z petržele. Ale pozor! Petrželová šťáva je velice silná, a proto se nikdy nepije neředěná! Ředí se buď šťávou z mrkve,
nebo okurky, nebo aspoň vodou a nejlépe
půl deci šťávy z petržele na půl litru šťávy
z karotky. Také nikdy nepijte víc než půl deci
šťávy z petržele za den! A nikdy ji ničím nedochucujte, žádný cukr, med, ani sůl.

Svým ledvinám a močovým cestám můžeme hodně prospět masáží reflexních zón
na chodidlech nohou. Tady se ale vyplatí zajít si na odbornou reflexní masáž. Může vám
pomoct odstranit kamínky, písek a podpoří
funkci ledvin.
Věra Schmidová

Jsme to, co jíme aneb strašák jménem Nadváha
Problémy s nadváhou představují aktuální společenský problém a dle průzkumu VZP se dotýkají až 34 % naší populace. Mezi rizikovou skupinu se řadí také osoby s tělesným postižením, protože omezené pohybové aktivity, nesprávné stravování či nedostatek tekutin jsou živnou půdou pro kilogramy navíc. I těch se však můžete, navzdory
zdravotnímu znevýhodnění, efektivně zbavit.
Nebudeme se však držet obvyklého scénáře a upustíme od tradiční a univerzální rady
s názvem dieta. Nejen že ve většině z nás
asociuje hladovění a nejrůznější drastická
omezení, ale také je třeba podotknout, že
sama o sobě nestačí. Nadváha je totiž výsledkem působení mnoha faktorů: od nesprávné stravy přes nedostatek pohybu
a dědičnost až po zdravotní problémy. Na
nadváhu je tedy nutné nahlížet jako na jev
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multifaktorový a tímto způsobem je třeba k ní
i přistupovat. „Samotná dieta zkrátka funguje
jen krátce,“ dodávají odborníci.

Body image aneb Miluj sám sebe
Důležitou roli při boji s nadváhou sehrává
nejen správné složení jídelníčku a v rámci možností také pohybová aktivita, ale i tzv.
body image. Ta vyjadřuje, jak vnímáme sebe
sama, když se na sebe podíváme do zrca-

dla, anebo jak si v naší mysli vytváříme obraz o své
osobě. „Body image kro- Magdalena Hanková
mě toho zahrnuje také
naše představy o tom, jak naše tělo vnímají
druzí lidé,“ vysvětluje Barbara Moe.
Tělesné postižení s sebou velmi často
přináší nejrůznější komunikační i psychické
nápadnosti a také projevy v tom, jak vypadá tělo a obličej člověka. Ty se pak mohou
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BÝT ZDRAVÍ A V KONDICI
stát zdrojem tzv. sociálního stigmatu. „Individuálně je sociální stigma znakem něčeho
zvláštního, jiného, nesrozumitelného, budícího obavy a nežádoucího,“ vysvětluje Libor
Novosad. Takový člověk je pak pro ostatní
z nějakého důvodu odpudivý, nesympatický.
V případě stigmatizujících postižení tedy nejde ani tak o faktické omezení psychických
či tělesných funkcí, ale mnohem více o způsob, jakým jsou tito jedinci vnímáni, hodnoceni a na základě toho akceptováni (resp.
spíše neakceptováni).

Vozíčkáři mají sklony k nadváze
Když se tedy všechny zmíněné peripetie spojí do dlouhodobější nespokojenosti se vzhledem a pocitem osamělosti, není
nic jednoduššího než svou frustraci z nedokonalých tělesných křivek utlumit něčím
sladkým či smaženým. A tedy i nezdravým.
Stejně tak se však problémy s nadbytečnými kilogramy mohou objevit u těch, kteří si
k snědku servírují pravidelnou dávku ovoce
či zeleniny. Jenže kvůli svému zdravotnímu
postižení mají nižší výdej energie, nemohou
aktivně sportovat a tím pádem ani nepoužívají svaly na nohou. „Problémy s nadváhou
proto představují pro lidi odkázané na vozík ještě větší komplikace než pro většinovou populaci,“ dodává nutriční specialistka
Lada Nosková.

leniny (až pět porcí denně),
dále potraviny s obsahem
škrobu (těstoviny, tmavé pečivo), mléčné výrobky, maso
(včetně ryb), vajíčka, luštěniny a další pochutiny bohaté
na protein. Důležité je přitom
jíst menší porce, zato častěji.
Optimální frekvence denních
porcí však není přesně určená. „Příjem potravy rozdělte do více cyklů, přičemž 3×
denně – pokud netrpíte hladem a nečiní vám to i jiné potíže – je minimum, které byste měli dodržovat,“ dočtete se v příručce VZP.
Další důležitá zásada, již mnozí z nás
opomíjejí, zní: snídejte! Je to otázka několika málo minut a vězte, že tímto ranním rituálem uděláte svému tělu i metabolismu velkou
službu. „Mnoho lidí se přitom chybně domnívá, že když nebudou snídat, zhubnou. Výzkumy ale prokázaly, že právě díky snídani
můžete mít svou váhu snáze pod kontrolou.
Snídaně je totiž nedílnou součástí efektivní
diety a je zdrojem řady vitamínů a minerálů,
které naše tělo potřebuje,“ uvádí na pravou
míru dietoložka. Snídat byste měli nejpozději
hodinu po probuzení a na talířku by neměly
chybět cereálie, ovoce či celozrnné pečivo.

Léky nemusí být problém
Jste to, co jíte
Helen Bond, dietoložka, která svou pozornost zaměřuje právě na jedince s tělesným
postižením, vidí jádro problému zejména
v neadekvátním stravování: „Pro vozíčkáře
je často těžké odhadnout, kolik kalorií v jídle vlastně potřebují. To má za následek, že si
dopřejí kaloričtější jídlo, než by měli, a nadváha je na světě.“ Při boji s přibývajícími tukovými polštářky v rizikových partiích je tudíž
klíčová správná skladba jídelníčku. „Ta by se
měla přizpůsobit také míře pohybové aktivity. Abyste mohli zhubnout, musíte ze sebe
vydat více energie, než kterou přijmete prostřednictvím jídla a pití,“ dodává H. Bond.
Co to znamená v praxi? Váš nový jídelníček by měl obsahovat hodně ovoce a ze-

Při hubnutí se ale komplikací mohou stát
léky, které užívá většina osob se zdravotním znevýhodněním. Ani v takových případech však není třeba panikařit. Postačí totiž,
když jejich užívání individuálně zohledníte ve
svém novém životním stylu. „Řada vozíčkářů užívá warfarin proti srážlivosti krve. Lékaři přitom často varují před draslíkem v zelené zelenině. Je to ale zjednodušující pohled.
Pacient tak často podlehne strachu a zeleninu ze svého jídelníčku téměř vytlačí, což má
také svá zdravotní rizika,“ uvádí situaci na
pravou míru L. Nosková.

Pitný režim
Čemu byste se rovněž neměli vyhýbat, je
dostatečný pitný režim. A nutno podotknout,

že právě ten je u většiny vozíčkářů kamenem
úrazu, ať už z důvodu bariér anebo snah
tuto potřebu oddálit kvůli komplikované
sebeobsluze. „Záchody jsou pro mě noční
můra. Buď se na ně vůbec nedostanu, protože jsou málo široké nebo bariérové, případně mám problém se sundáním kalhot. Proto
se snažím pít spíše méně,“ potvrzuje spastik Pavel.
I když by tedy bylo z hlediska praktického
omezování tekutin alespoň částečně pochopitelné, z hlediska zdravotního jde o řešení
zcela nevhodné. Aby totiž bylo hubnutí efektivní, je potřeba i v této oblasti najít vhodný
kompromis. „Aby se předešlo dehydrataci,
měli bychom vypít minimálně 1,5 litru vody
denně. Nepočítáme zde však kávu, alkohol,
sladké a nasycené limonády. Vhodnou alternativou je naopak čistá voda, mléko anebo
čerstvé džusy,“ radí H. Bond.

Pohybová aktivita
Při dlouhodobém snižování hmotnosti sehrává pohybová aktivita klíčovou roli, shodují se
odborníci. Jak se ale s tímto úkolem poprat
i navzdory tělesnému znevýhodnění? Být fyzicky aktivní neznamená, že strávíte hodiny
v tělocvičně. Bohatě postačí, když si najdete způsob, jak se v rámci svých pohybových
možností udržet v kondici. Někdo zvládne
krátkou procházku, jiný zase posilování nohou a rukou či cvičení na míči. „Už jen to, že
si na chvíli stoupnete namísto sezení, je velké plus,“ motivují odborníci.

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

www.vozickar.cz
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GLOSA
Kriplíček –
návod k použití
Ze všeho nejdříve bych se chtěl omluvit všem těm, které uráží slovo kriplíček.
Já i mé okolí jej hojně užíváme a víc než
urážlivě mi zní skoro až mazlivě. Co mě
opravdu rozčiluje, je čím dál více bobtna- Michael Vidura
jící pseudokorektní označení typu „osoba s omezenou schopností pohybu a orientace“. Za chvíli
bude potřeba sepsat celý odstavec, jen abyste vystihli to,
co se dá vyjádřit jedním slovem – kriplíček.
Nedávno jsem potkal jednu kamarádku, která byla pro
mne příkladem skvělého osobního asistenta. Měla nadšení, inteligenci, empatii, spoustu energie a své klienty měla
opravdu ráda. Bohužel už tuto práci dál dělat nemůže. Totálně vyhořela. Povídala mi, jak si myslela, že jí se to nikdy
nemůže stát, má přeci spoustu koníčků a kamarádů. Časem je ale od sebe odstřihávala, až vše skončilo tak, že to
jediné, co dokázala po práci dělat, bylo spát. Není to zdaleka výjimečný případ. Tato práce je psychicky náročná sama
o sobě, ale myslím si, že velký kus viny na tom mají samotní kriplíci. Po asistentech se vyžaduje, aby se chovali jako
profesionálové, ale je stejně tak důležité, aby se jako profesionálové začali chovat i klienti.
Nejprve bych prosil každého kriplíčka, co využívá asistenci, aby si plně uvědomil, že jenom díky těmto statečným,
špatně placeným pěšákům na poli sociálních služeb můžeme žít opravdu důstojně. Nemusíme tak jako mnozí jiní
jen přežívat jako bizarní rostlinky v předražených lidských
sklenících, jež se s drzou hrdostí zvou ústavy sociální péče.
Myslím, že je fér vracet jim darovanou důstojnost a chovat
se k nim jako k lidským bytostem. Stávají se případy, kdy se
klient opitý mocí nad nebohým asistentem vmžiku přemění
na ukrutného feudála, kterému k dokonalosti chybí pouze
řádně dlouhý bič a hodně hluboká hladomorna.
Dalším neméně důležitým aspektem jak uchránit asistenta před vyhořením je nedělat si z něj hromosvod svého
vzteku, nálad a frustrací. Nejčastěji se to děje v případě,
když kriplíček není smířen se svým postižením a rozhořčení
potřebuje ventilovat na kohokoliv kolem sebe. Rozdíl mezi
spokojeným kriplíčkem a tím naštvaným na celý svět je zejména v tom, jak je srovnán s vlastní bezmocí. Cesta je to
mnohdy přetěžká, ale asistent nikdy nesmí být obětí tohoto
vnitřního boje.
Poslední, ovšem neméně důležitá věc, která může vzájemnému vztahu velice pomoci, je to, aby každý kriplíček
vlastnil ke své osobě takový stručný návod k použití. Je
dobré přesně vědět, co vlastně potřebuji, a pak mít v hlavě sled jednoduchých, dobře srozumitelných příkazů, podle nichž dovede průměrně inteligentní asistent provést
vše, jak má. Příkazy typu „podej mi takové to s takovým tím“
nebo „posuň mě víc tam“ nejsou úplně to pravé ořechové.
Návod k použití je obzvlášť důležitý, když se asistenti u vás
často střídají anebo když potřebujete zasvětit svého kamaráda. Čím více lidí vás dokáže obstarat, tím větší nezávislosti dosáhnete. V případě zhoršené komunikace lze použít
formu jakéhosi příbalového letáku, kde je vše v podobě nákresů znázorněno.
Nejlepší asistent je každopádně takový, kterému nemusíte téměř nic vysvětlovat a on už leccos ví ze zkušenosti
s vámi. Takováto symbióza nastane ovšem jen v případě,
že s asistentem spolupracujete dlouhodobě. Vyzývám proto všechny kriplíčky: Starejte se o své asistenty! Pomůžete
hlavně sami sobě.
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Rozjeďte se
s námi
vývoj, konstrukce, výroba, montáž
Doporučíme vhodnou značku a typ automobilu s ohledem na vaše potřeby.
Spojíme Vás s nejbližším dealerem značky vozu, případně doporučíme autosalon
dle našich zkušeností (denně se u nás vyskytují nové vozy všech značek z celé ČR).
Zajistíme Vám speciální autoškolu s upravenými vozy.
Máme vlastní odtahovou službu.
Zajistíme náhradní vůz s ručním ovládáním.
Upravíme Váš vůz nejlepším možným způsobem.
JOSEF HURT, Bambousek 664, 281 26 Týnec nad Labem
Tel. / mob.: +420 321 781 363 / +420 608 977 274
E-mail: info@rucniovladani.cz
www.rucniovladani.cz
Zastoupení pro Slovensko
Tel.: +420 608 977 274, e-mail: malina@rucniovladani.cz

VÁŠ PŘÍBĚH
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V USA bych postrádal výzvy při zdolávání bariér,
říká Peter Collman, Američan žijící v Praze
Pozitivní přístup... V české společnosti působí setkání člověkem, který kolem sebe vidí
dobré věci a raduje se z nich, jako balzám.
Natož v komunitě lidí s hendikepem, kteří
mají neustále, a často oprávněně, na co si
stěžovat. Peter Collman má v tomto směru
pud sebezáchovy. „Jsou momenty, kdy mě
štve, že se někam nedostanu. Pak ale uvážím, jak obrovské možnosti ve skutečnosti
mám, kam se posunula česká společnost
v odstraňování bariér, a musím se radovat.
Vždyť je to úžasné, jak rychle jdete dopředu,“ chválí Čechy Američan, který už tři roky
žije v Praze. A pozitivním přístupem, možná
trochu příznačným pro svou národnost, hýří
i dál.

kvótou pro zaměstnavatele. Jen při telefonické domluvě pohovoru
sondoval bezbariérový
přístup. „To už mě ale
většinou neodmítli, když
bezbariérový přístup
měli.“ Po roce se Peterovi podařilo sehnat
práci v nadnárodní společnosti. Získal uplatnění v úplně jiném oboru.
„Musím se toho hodně
učit jak v oboru IT, tak
i ve fungování korporátní společnosti. Zatím si
mě chválí,“ usmívá se
Peter.
Peter je stále občanem Spojených států. Jako takový nepobírá žádné příspěvky z českého sociálního
systému. A ani z amerického. „Nepotřebuji to, když mám zaměstnání. Podporu jsem
od americké vlády bral jen tehdy, když jsem
se stěhoval. To nebyla práce, měl jsem velké náklady s rekonstrukcí a s přestěhováním, každý, v tomto případě dolar se hodil,“
dodává. Hendikepovaní v Americe berou totiž podporu jen v době, kdy jsou bez práce.

Přístupné bydlení
Miluje historii. Cestuje po celé republice, fotografuje a nakupuje knihy o minulosti měst, hradů a zámků. „Je sice pravda, že
se do většiny památek nedostanu, ale to mě
neodradí. Jsou krásné i zvenku. A o to víc si
pak užívám momentu, kdy se do nějakého
zámku dostanu. Například na Pražský orloj
si vyjedete výtahem, to je přece úžasné!“ popisuje. Jak se vlastně Američan s paraplegií
T4-6 k zálibě v české historii dostal?
Jak to tak bývá, velké věci v životě způsobuje láska. Peter se ve Státech zamiloval do
Češky Lucie na jednom z pobytů pro hendikepované. Pak se vzali a rozšířili rodinu.
Lucii se ale začalo stýskat po domově, po
několika letech padlo rozhodnutí zkusit život
v České republice. Peter opustil své zaměstnání v rehabilitačním centru pro podobně
postižené pacienty a vydal se do nejistých
vod.
„Na začátku jsem měl obavy. V Česku
jsme byli několikrát na návštěvě příbuzných,
ale to je úplně jiné. Neměl jsem práci, učil
jsem nárazově angličtinu. K tomu jsme museli rekonstruovat byt. Já si do toho ještě navíc hledal stálé zaměstnání,“ vypráví.

Zatajit hendikep
Za tu dobu získal mnoho zkušeností, i třeba
s pohybem na pracovním trhu. V životopise například vůbec neuváděl, že je hendikepovaný, nechtěl být jen jakousi vyplněnou

Peter nyní bydlí na okraji Prahy, na Chodově.
Tam si na přístupnost nemůže stěžovat. Pochvaluje si i dostupnost restaurací, kaváren
a ostatních služeb, i když na překážky naráží každý den. „Když bych se měl zamyslet,
co mi ve srovnání s životem v Americe chybí,
tak je to právě ten pocit, kdy člověk nemusí řešit, jestli se tam či onam s vozíkem dostane. Ve Státech se člověk může pohybovat
přirozeněji. Na druhou stranu to mi chybí jen
občas. Jsem dobrodruh a mám rád výzvy.
V Atlantě bych postrádal to vzrušení při hledání nejlepší a nejschůdnější cesty,“ dodává.
Pomáhají mu v tom ostatní vozíčkáři? I když
se s jinými lidmi s hendikepem potkává jen

občas (například v Centru Paraple, které velmi chválí), na jazykovou bariéru si stěžovat
nemůže. Většina lidí na vozíku angličtinu aspoň trochu ovládá. „To mě moc nemotivuje
se učit česky, lenivím,“ směje se.
Jen samou chválu ale Peter na Čechy
a na jejich přístup k hendikepovaným nepěje.
Jeho nadšení povadne, když dojde na téma
legislativy. Jediné, co kdy od českého systému potřeboval, byl parkovací průkaz. A to byl
problém. Peter narážel na obrovskou spoustu překážek, navíc se do Česka přistěhoval
v době, kdy se měnila pravidla skoro v celé
legislativě. Trvalo mu to víc jak půl roku, než
obelstil úředního šimla. Bez parkovacího průkazu to totiž v Praze nejde. Tato zkušenost je
také jediná negativní, kterou popisuje v článku na americkém webu pro hendikepované.
„Češi postupují vpřed, snaží se měnit byrokracii, ale v tom, jak to dělají, je stále vidět
odraz komunismu,“ hodnotí.
Jinak ale chválí to, že jej lidé stále častěji
oslovují, ptají se ho na původ, na jeho vozík,
nemají z komunikace s vozíčkářem strach.
A ptají se ho třeba na to, proč má vpředu
na vozíku velké kolečko. Když si chce totiž vyjet do centra města, kde je historická
dlažba, nebo do terénu v přírodě, používá
FreeWheel – přední nástavec s kolem, který
pomáhá zdolávat nerovnosti. Tuto pomůcku
si, stejně jako vozík, kupuje ze svého. „Vláda
mi sice poskytne příspěvek na nákup vozíku,
ale ten se pohybuje zhruba kolem 1000 dolarů (pozn. red.: asi 21 000 Kč). Zbytek hradím sám. Je to vlastně podobné jako v Česku,“ porovnal Peter.
Peter Collman nevidí Prahu jako konečnou destinaci. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Třeba se pak zase s rodinou na čas vrátíme do Států. Jedno vím ale jistě: Česko by
mi moc chybělo…“
Odkaz na blog Petera o Česku (+ podcasty) – www.bohemican.com
(ata)

www.vozickar.cz
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Dvacetiletá Barka má zkušenosti i energii
do dalších výzev
Divadlu, na jehož jevišti se vystřídaly stovky
uměleckých nohou, berlí, kol od vozíku i slepeckých holí, je letos dvacet let. Bezbariérové divadlo Barka, které provozuje Liga vozíčkářů, je unikátním prostorem, jenž poskytuje
zázemí desítkám integrovaných, ale i běžných amatérských a poloprofesionálních divadelních spolků. Za dvacet let existence
už nasála tolik příběhů, úspěchů, diváckých
emocí, že by to vydalo na román. Pojďte nahlédnout do zákulisí světa, který je i mně blízký. Barka se totiž stala i mně, stejně jako teď
už stovkám lidí, prostorem, kde končí hendikep, ostych a konvence a začíná dobrodružství objevování sebe sama, alternativní
realita a možnost ukázat, co v člověku je.
Jinde v České republice totiž není divadlo, které by bylo možné si za tak příznivých
podmínek pronajmout a zkoušet v něm, hrát
představení bez ohledu na to, kolik repríz se
odehraje, jak velký dav bude v hledišti a jak
vyspělá je jevištní dovednost jednotlivých
aktérů. Bezbariérové zázemí navíc umožňuje tyto přednosti využít i souborům, které
angažují lidi ze zdravotním omezením. V základech Barky stojí tedy myšlenka přirozené
integrace prostřednictvím divadelních prken.

Když chce člověk poznat Barku, musí se
potkat se Zdeňkou Vlachovskou, ředitelkou
a zakladatelkou divadla. To ona jí vdechla na
začátku život a hlavně ji zuby nehty držela
na živu v dalších dvaceti letech. „Nehledala jsem Barku, Barka našla mě. Když jsem
se byla jednou podívat na divadelní zázemí,
které spravovala Hudební fakulta JAMU, říkala jsem nadšeně svému průvodci, že to je
unikát, že se dá naprosto bezbariérově vjet
až na jeviště. A v hlavě mi už začaly vířit první nápady.“ Zdeňka se totiž setkávala s dětmi z Kociánky a znala jejich touhy po tom
vyjet z ústavních zdí, něco vytvářet, scházet
se, tančit… zkrátka začít konečně aktivně žít.
Liga vozíčkářů se stala nájemcem prostor, které sloužily kromě jiného i nadále jako
zázemí studentům operního umění. Prostor
však dokázala využít i jinak. „Nejdřív jsme
mysleli na to, že vytvoříme něco jako cestovní kulturní agenturu. Že budeme s dětmi
a mládeží jezdit po různých kulturních scénách v Česku. V polovině devadesátých let
se ale ještě dala přístupná místa vypočítat
na prstech jedné ruky. Taky finanční náklady
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mluvily proti,“ popisuje okolnosti zrodu Barky její ředitelka a doplňuje to úvahou, že nějaké daleké cesty vlastně ani nebyly potřeba.
Tehdy bylo pro lidi z Kociánky vůbec zázračné vyjet těch pár set metrů do Barky a strávit
tam třeba vánoční svátky.
Vznik divadla podpořil v začátcích tehdejší předseda parlamentu Milan Uhde. I donátoři se po čase odhodlali zrození a první nutné rekonstrukční práce podpořit. A Barka tak
zahájila své první sezóny. „Nejdřív se tu provozovaly hlavně hudební aktivity. Tančil zde
country soubor s hendikepovanými, pořádali jsme klubové aktivity a koncerty. Divadelní
soubory se začaly objevovat až později. Trochu mě zklamalo, že původní nadšení mladých na Kociánce opadlo a dlouhou dobu tu

BARKA má nový web!
www.divadlobarka.cz

bylo integrovaných představení a aktivit pomálu. Ale to je vývoj. V současnosti se smysl a cíl Barky naplňuje plně, integrovaných
uměleckých souborů a projektů diametrálně
přibývá,“ srovnává ředitelka.
Po dvaceti letech provozu takového kulturního prostoru lze srovnávat vícero věcí.
Zatímco v začátcích diváci chodili do Barky především proto, že chtěli podpořit hendikepované, dnes chodí na umění. Hendikep protagonistů vnímají čím dál míň.
Roste i úroveň souborů a představení, kterých se do roka odehraje víc jak sto. „Při každodenní práci můžu dobře pozorovat, jak se
z pasivních figurek na jevišti stávají aktivní
autoři společného díla. Už to není tak, že by
hendikepovaní jen konzumovali nebo dělali
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přesně to, co po nich režisér chce. V začátcích jsme byli prostorem pro pozvané hosty,
teď už máme několik stálých souborů, které
vytvářejí skvělá představení,“ uvažuje Zdeňka Vlachovská. Snaží se v členech hostujících i domácích souborů tuto motivaci k aktivní tvorbě povzbudit. Barka totiž není jen
pronájem hlediště a jeviště, ale také podpora
co se týče výroby kulis, osvětlení a ozvučení
představení, pomoc s produkcí a propagací.
A co dostala Barka k narozeninám? Nové
logo, nový název (BARKA – otevřený kulturní
prostor Ligy vozíčkářů), nové webové stránky, vlastní festival integrované tvorby a nové
příležitosti pro soubory, ale i diváky, přízniv-

ce, firemní dobrovolníky… Barka se otvírá
novým možnostem. „Je to i proto, že nám
v hlavě klíčí myšlenka rekonstrukce, kterou
už naše pronajaté prostory neodkladně potřebují. Komplexní přestavba Barky by totiž
umožnila nacvičovat v nových zkušebnách
několika souborům současně, nabídla by
koncertní sál, bezbariérové zázemí ve všech
částech budovy, galerii, kavárnu a kulturní
klub a také by mohla pozvat do svých útrob
další uskupení – třeba kluby seniorů, kroužky pro sociálně znevýhodněné. Z Barky by
byl skutečně otevřený kulturní prostor s velkou kapacitou a potenciálem,“ popsala plány ředitelka divadla. Momentálně je hotová

architektonická studie z dílny ateliéru Burian
a Křivinka, zbývá jednat s vlastníky, sehnat
podporu, energii a hlavně peníze.
Dvacetileté jubileum vyzývá k tomu, aby
se začalo. Proto, kdo Barku trochu znáte nebo vám přijde její stěžejní myšlenka
jako dobrý plán, neváhejte přispět do veřejné sbírky, třeba prostřednictvím dárcovské
SMS. Odešlete SMS zprávu ve tvaru DMS
BARKA na tel. 87 777. Přispějete částkou
28,50 Kč, služba vás bude stát 30 Kč. Všichni umělci z Barky děkují.
Aneta Vidurová

FEST IN: Postižení uměním
Na divadelních prknech jsou postižení všichni. Jsou postiženi uměním, jiný hendikep roli
nehraje. Toto sdělení nese divadelní festival
integrované tvorby s názvem FEST IN, který
se koná letos poprvé v Divadle BARKA, a to
k příležitosti 20. narozenin tohoto kulturního
prostoru Ligy vozíčkářů. Celý říjen se budou
na prknech střídat ty nejlepší soubory z celé
České republiky, které angažují vedle zdravých i různě zdravotně postižené umělce.
Diváky čeká činohra, tanec i hudební koncerty, k festivalu je přidružená i výstava fotografií z Barky a další kulturní aktivity.
A kdo se v programu festivalu objeví?
Ze souborů, které mají Barku jako domácí
scénu, na jevišti vystoupí integrované Divadlo Járy Pokojského s inscenací Přelet nad
kukaččím hnízdem (23. října), dál s pohádkou pro děti Jen počkej, hlemýždi (19. října)
a s hrou podle Járy Cimrmana České nebe
(20. října) Činoherní část doplní soubor Ještě chvilku z Jedličkova ústavu (25. října).

V Barce se objeví i Balet Globa z Olomouce
(24. října) a Bílá Holubice z Ostravy (26. října), soubory, v nichž tančí hendikepovaní. Do programu bude zařazeno i brněnské
Divadlo Feste s integrovaným představením Dluhobaroni (12. října), projekt divadla
Aldente s herci s Downovým syndromem
(11. října) nebo další taneční skupina, která
v Barce trénuje a vystupuje pravidelně, Integra – Cyranovy Boty (25. října). Hudební delikatesy pak nabídne Benebend, který
angažuje hudebníky s mentálním postižením (13. října), a sdružení Veleta, které se
svými mentálně hendikepovanými klienty
v hudební terapii připravuje velice zajímavé
kusy (31. října). Se stejně postiženými umělci vystoupí i pražská Inventura (31. října).
Festivalu se zúčastní i SUUD – Soubor unikátně unylých divadelníků, který se svými
hrami v Barce působí už řadu let (5. října).
Na FEST INu vystoupí i Divadélko Fortel
s nevidomými herci (16. října).

Začátky všech
představení jsou
v 19.00 (kromě pohádky v 16.00).
Vstupné na jednotlivá představení bude činit 100 Kč (pro děti, důchodce a ZTP 50 Kč)
a pomůže dofinancovat provoz divadla Barka do konce roku prostřednictvím veřejné
sbírky. Zakoupit lze také festivalovou permanentku na všech 11 představení za 500 Kč.
Rezervace k jednotlivým večerům lze učinit
prostřednictvím e-mailu barka@ligavozic.cz
nebo SMS zprávy na tel.: 608 635 578.
Kromě divadelních představení chystá
Divadlo BARKA i doprovodnou výstavu nejlepších fotografií z představení v horizontu
uplynulých 20 let v Galerii Vaňkovka nebo
v kavárně U Žambocha.
Veškeré informace o festivalu i o Divadle
Barka a možnostech jeho podpory a rezervace vstupenek jsou k dispozici na www.
divadlobarka.cz.
(ata)

Festival integrované tvorby
v Divadle BARKA
Svatopluka Čecha 35a, Brno – Královo Pole

Partneři

Mediální partneři

Městská část
Brno-Královo Pole

www.vozickar.cz
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CinemAbility: velkofilm o Hollywoodu a hendikepu
Jak se vyvíjelo zobrazování hendikepu na plátně kin? Jak diváci vnímali Frankensteina a jak se dívají na hlavního hrdinu filmu Sezení? Jak se z ubohých mrzáků stávali právoplatní členové společnosti? To jsou otázky, které si klade autorka, režisérka a koproducentka dokumentárního filmu CinemAbility Jenni Goldová. Sama je na vozíku kvůli svalové dystrofii. Díky zkušenostem z osobní
asistence jí nedělá problém režírovat ani Bena Afflecka. A vyhrála za to již řadu cen.
Dokument zachycuje a popisuje pojetí hendikepovaných postav v hollywoodských
snímcích. Ve výpovědích autorů, herců
a scenáristů, v analýzách scén a charakterů
postav hledá autorka významy a zákonitosti,
které utvářejí identitu zdravotně postižených
na plátně kin. Ta se však přenáší i do vnímání reálného světa, tudíž do běžného kontaktu zdravých a hendikepovaných. Autoři filmových scénářů tak v ruce drží obrovskou
moc…
Plejáda filmů, které jsou v dokumentu zmíněny, je obrovská. Ve filmu vystupují
hollywoodská esa. Herci Ben Affleck, Jamie
Foxx, Geena Davis, William H. Macy, Gary
Sinise a režiséři jako Taylor Hackford (Ray)
and Richard Donner (Superman). Dokument
měl ve Spojených státech premiéru v létě
loňského roku. Od té doby získává řadu ocenění, výborných recenzí z řad kritiků, filmových tvůrců i diváků.
Ve filmu se mluví o postavách ze snímků
s Charlie Chaplinem, z filmů Forrest Gump,
X-men, Frankenstein, Avatar, Sezení, Rain
Man, Králova řeč, Ray, Moje levá noha Waterdance, Stříhoruký Eduard, Uvnitř tančím,
Čistá duše… Výpověď doplňuje mnoho dalších záběrů z desítek hollywoodských filmů.
Na ukázkách z černobílých počátků kinematografie Goldová ukazuje, jakou roli hendikep v tehdejší společnosti hrál. Například
ji ilustruje příběh slepé dívky, která se zázrakem uzdraví a získává zpětně i sexuální smysl, který jí předtím absolutně chyběl. Autorka
upozorňuje i na stereotyp zahořklého invalidy, který se snaží dostat i přes svůj hendikep
zpět na výsluní. Rozhovory s herci ukázaly,
jak ke svým postavám přistupovali. Jak se
hraje Danny Woodburnovi, liliputovi? A jak
ztvárnil Gary Sinise, zdravý člověk, kapitána

Dana ve Forrestovi Gumpovi?
Jenni Gold byla vždycky cílevědomá. Pokud jí někdo řekl, že něco nejde, nepolevila, dokud toho nedosáhla. Například takto
přes několik odrazujících komentářů získala řidičák. Svůj první film natočila už v devíti letech, když zaznamenávala hasičskou
přehlídku. Absolvovala univerzitu a odje-

4 / 2014

la do Hollywoodu. Tam narazila na tlustou
cihlovou zeď, ostatně jako každý nováček
ve filmovém průmyslu, jen pro ni byla kvůli postižení ještě o trochu vyšší. Běžná cetsa pro začínající filmaře je práce zadarmo
anebo být pokorným asistentem producenta a snášet mu modré z nebe. V každém případě to je fyzicky náročná práce. Člověk
zametá podlahy, vyzvedává věci z čistírny,
přenáší tlusté knihy skriptu atd. Jenni si vybrala tu nejtěžší variantu pro každého, bez
ohledu na hendikep. Napsat svůj scénář,
produkovat film a sama ho i režírovat. Tento dlouhý maraton si z tělesně postižených
filmařů vyzkoušela jen ona a Ben Lewin,
hendikepovaný autor a režisér filmu Sezení
„Řekl bych, že většina režisérů,
se kterými jsem pracoval, byla
postižená. Sice to nevěděli, ale
podle mě měla většina z nich
problém, se kterým se museli
vypořádat…“ herec William H. Macy
(The Session, 2012)
Příprava natáčení filmu CinemAbility zabrala Jenni 9 let – 9 dlouhých let v archivu, vybírání materiálů, navazování kontaktů,
natáčení rozhovorů a samozřejmě jednání s distributorskou společností o promítání ve velkých kinech. Režisérce pomohl její
manžel, který je producentem a má konexe.
Jenni Goldová také není nováček, režíruje už dlouho různé televizní pořady i filmy.
Přesto to nebylo lehké. I když se film distributorům líbil, nechtěli investovat peníze do
dokumentu, navíc když jeho hlavní téma je
hendikep. Režisérka se obrátila na komunitu
hendikepovaných. Požádala je o podporu na
sociálních sítích, aby bylo zřejmé, že film je
dobré uveřejnit i v běžných kinech.
V současnosti se film promítá na různých

festivalech a nechává za sebou řadu nadšených diváků.
Jestli se film CinemAbility někdy dostane
do české distribuce, zatím nevíme. Nicméně
až tak nastane, je potřeba mu věnovat pozornost a zahledět se do zrcadla, které nastavuje
celé naší společnosti už víc jak jedno století.
(ata)
„Rozsáhlé, důkladné a osvětlující.
Film CinemAbility našel rovnováhu
mezi pobavením diváků a emoční
i intelektuální provokací.“
NYC Film Guru
„Jeden z nejdůležitějších
dokumentů, který by měl vidět
KAŽDÝ!“
Cinema Sentries
„Silný osvětový film. Spojuje umění
a sílu otřást zaběhnutým způsobem,
jakým pozorujeme sami sebe
a druhé kolem nás.“
Brave New Hollywood
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GLOSA
Večeře napříč
hendikepy
Říká se, že co si uvaříte sami, tak
to vám chutná nejlépe. Jenže když
si kvůli svému hendikepu většinou
neuvaříte ani vajíčka natvrdo, těžko můžete za toto tvrzení dát ruku
do ohně. Rozhodli jsme se to změnit a přijali jsme kuchařskou výzvu.
Ano, zní to sice jako vystřižené z něLadislava Blažková
jaké televizní soutěže, ve skutečnosti však šlo o jedno táborové odpoledne, kdy jsme se
všichni vozíčkáři sjeli do kuchyně s úkolem uvařit pro
sebe i ostatní večeři.
Takže zatímco zdravé táborové osazenstvo hrálo společenské hry, my jsme se pomalu seznamovali s receptem na pečené brambory se zeleninou. Ono
se řekne brambory se zeleninou, neexistuje nic jednoduššího... Jenže nám bylo jasné, že to nebude tak
prosté. Už samotné naše umístění v prostoru vyžadovalo dávku logistického umění. To jsme dokázali. Rozdat úkoly už bylo složitější. Bylo nás dohromady deset.
Disponovali jsme však nepoměrně menším počtem
zcela zdravých rukou. Tuto nevýhodnou bilanci trochu
vyrovnávala Natálka – desetiletá dívenka, kterou jsme
vyfasovali jako pomoc, kdybychom si opravdu nevěděli rady.
Od fáze rozdávání úkolů jsme se tedy posunuli
směle k jejich plnění. Umyté brambory jsme do sekce
„krájení“ dostali na stupačce jednoho z vozíků, stejně tak jsme dopravili i mrkev a všechnu ostatní zeleninu. Poté se ukázalo, že příborový nůž není na krájení
brambor zcela ideální nástroj. V kombinaci s čerstvě
omytou bramborou to znamenalo, že jsme spíš než
krájení provozovali jeho velmi nepovedenou imitaci.
Velmi brzy jsme rezignovali na stejnou velikost kostek brambor. Vlastně jsme rezignovali i na to, že by to
měly být kostky. Jenže nejen brambory bylo potřeba
nakrájet. Velkou dávku spolupráce i odvahy vyžadovalo krájení mrkve. Mrkev krájela Míša – pusou ovládala
nejostřejší nůž, který jsme našli, zatímco Ivetka mrkev
přidržovala svojí zdravou rukou. U cibule si pobrečel
Tomáš, pak tu byla ještě dýně hokaido, kterou jsme
ale také zpacifikovali.
Všechno nakrájené jsme úhledně umístili na plechy. Dva velké a jeden menší. Velmi jsme dbali na
trend dnešní kuchyně, který tvrdí, že i vizuální dojem
z jídla je důležitý. Ano, trochu nám nahrávala přirozená
barevnost použitých surovin, ale stejně jsme byli pyšní, jak moc pěkně to vypadá. Nezapomněli jsme vše
okořenit. Šanci být součástí obrovského gurmánského zážitku jsme dali paprice, soli a kmínu. Chybět nemohl ani česnek. Teď jsme využili spastických nohou
Máci, které jako jediné se ukázaly býti natolik silné,
že zmáčkly lis na česnek. Vše se dělo za zvuku Rádia
Křenďa. Každý totiž měl nějaký úkol, kdo nemohl krájet, zpíval. Poté jsme se ponořili do tajů ovládání trouby. Nesnížili jsme se k tomu, abychom si nechali poradit od Googlu, na kolik minut a stupňů to tam máme
vrazit. Postupovali jsme přesně podle hesla: Improvizuj nebo zemři, a nikdo nezemřel. A ty brambory, ty se
snědly všechny. Jednak byly dobré a jednak jich bylo
málo. Nicméně všem chutnalo, to jsme si jistí.

ANTIDEKUBITNÍ
MATRACE

Casacare

kód pojišťovny
13/0062692

prořezávaná PUR pěna

Visco 1

kód pojišťovny
13/0093296

PUR pěna s paměťovým efektem

Viscoﬂex

kód pojišťovny
13/0063715

PUR pěna s paměťovým efektem

PA 1500

kód pojišťovny
13/0093484
13/0140825

vzduchové komory s kompresorem

Polymulti

kód pojišťovny
13/0063714

PUR pěna s vyměkčenými částmi

Visco 2

kód pojišťovny
13/0093297

PUR pěna s paměťovým efektem

Combiﬂex Air

kód pojišťovny
13/0093332

PUR pěna s paměťovým efektem

PA 3500

kód pojišťovny
13/0078988
13/0140824

vzduchové komory s kompresorem
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Centrála a distribuce DMA Praha s. r. o.
U Dálnice ,   Kunice, tel.:   , fax:   
www.vozickar.cz
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Le Tour de France po česku,
aneb Opel Handy Cyklo Maraton 2014
Již v minulém čísle Vozíčkáře jsme naše čtenáře zvali na cyklisticko-handbikový závod dlouhý 2222 km, který měly
jednotlivé týmy při jízdě nonstop zdolat za pouhých 111 hodin. Oproti minulému ročníku se zvýšila kilometráž
i množství přihlášených dvou, čtyř nebo osmičlenných týmů. Laťka byla posunuta vysoko a nikdo netušil, jakou fyzickou i psychickou nálož jim připraví nepřízeň počasí, defekty kol i handbiků, onemocnění členů i nečekané a nepříjemné pády a úrazy. Co je ale dnes jasné – pro účastníky šlo o neuvěřitelný a neopakovatelný zážitek!

Už na startu bylo cítit velké nadšení a napětí zároveň. Hromadný start všech 29 týmů
z pražského Staroměstského náměstí, průjezd Prahou a shromáždění všech zúčastněných na Letenské pláni byly impozantní.
Některé týmy pojaly závod opravdu zodpovědně a bylo jim jasné, že výkon jednotlivce
má pouze marginální význam a na celkovém
výsledku bude mít hlavní podíl funkčnost celého týmu. Poctivě trénovaly a před závodem samotným absolvovaly i několik „pracovních“ schůzek. Mimo dostatečný počet
doprovodných vozidel, patřičné stravy a tekutin vezly s sebou odpovídající počet doprovodných vozidel, mechaniky, navigátory,
kuchaře, řidiče a fyzioterapeuty. Strategie,
dopodrobna naplánovaný itinerář, přibližný
časový rozvrh – kdo a jak dlouhý úsek pojede, prostudování terénního převýšení…
S postavením na startovní čáru každý přesně věděl, co má dělat. Pak už záleželo „jen“
na naprosté souhře i nejdůležitějších okolnostech, jako je zdraví, dostatek síly a štěstí.
Druhým extrémem byly týmy, které se
sešly až na Letné, kde se jejich členové vzájemně seznamovali. Jednotlivé týmy
od 9 hodin ráno startovaly z Letenské pláně v pětiminutových intervalech směr tunel
Blanka a pak nabraly směr Teplice – Mariánské Lázně – České Budějovice – Brno
– Šúrovce – Kováčová – Košice – Levoča –
Čeladná – Hrabyně – Horní nádrž Dlouhé
Stráně – Brandýs nad Orlicí – Košumberk,
Luže – Pardubice – Hostinné – Janské Lázně – Liberec – Kladruby – Slapy nad Vltavou
a zpět do Prahy. Symbolickým cílem bylo
parkoviště u spinální jednotky Fakultní nemocnice v Motole.
Vím, že pocity a emoce, které členové
týmů během 4 dnů a 4 nocí prožili, jsou nepopsatelné. Pokoušela jsem se během zá-
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Alexandra
M. Videmannová

vodu udělat několik rozhovorů, ale všechny
měly jeden společný aspekt – totální euforii z atmosféry, která je nepřenositelná. Proto jsem vybrala několik výmluvných fotografií, které ukazují, jak si členové týmů mnohdy
sáhli na dno svých sil. Již noční jízdou do
Brna většinu závodníků spláchlo několik po
sobě jdoucích slejváků, které doprovodily
svítící blesky. Šílené počasí! Ani psa by nevyhnal!
K ránu přichází smutná zpráva. Jediná dvoučlenná posádka bratrů Volfových
z týmu Cesta za snem to musela vzdát.
Autor projektu Opel handy cyklomaraton
handbiker Heřman Volf (v minulém čísle Vozíčkáře je na titulní straně) má zimnici a vysokou teplotu. Špatné počasí si vybralo
svoji daň. Héřa, který každodenně maratonem organizačně žil skoro celý rok, se nyní
v samotném závodě pravidelně po 3 hodinách jízdy střídal se svým bratrem Michalem. Stejně jako ostatní cyklisté tak i oni se
celou noc brodili v kalužích a přes proudy
vody padajícími z nebes neviděli na krok.
Promočeni na kost neměli šanci si vůbec
odpočinout a teplota Héři rapidně stoupala. Odstoupit ze závodu bylo jediné možné,
i když nelehké řešení.
Nepříjemná zpráva přišla i z týmu České
televize. Známý moderátor Standa Bartůšek
si utrhl lýtkový sval a není schopen pokračovat v závodě. Další zlověstné zprávy na sebe
nenechaly dlouho čekat. Mezi Žilinou a Ostravou bezohledný řidič kamionu vytlačil ze
silnice cyklistu Ivo Durláka z týmu Nadace
ČEZ – naštěstí to odneslo jen kolo. O dalších
pár kilometrů si Lukáš Tomčík při sjezdu za
Turzovkou „ustlal“ a je celý odřený a ovázaný. Osudový pád zažil jeden z cyklistů týmu
Cate Petr Křižák, kterému praskl řetěz a ve
velké rychlosti letěl přes řidítka. Byla z toho
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komplikovaná zlomenina klíční kosti s nutností operace. Tým to nevzdal a v oslabení jel dál až do cíle. Andrea Parisová z týmu
Opel Cosmo si poškodila řízení svého handbiku, který je nepojízdný. Pokud by neodjela
svých povinných 100 km, byl by její tým penalizován. Rozhazují sítě a podaří se. Nakonec se nabídne sám Héřa a Andrea dojede
na jeho handbiku až do cíle. V závěrečném
úseku, několik km od cíle, se jeden z hendikepovaných členů týmu Praha podruhé narodil. Šlo o Vaška Kubičku (DMO, jeden ze
tří členů týmu z SC Jedličkova ústavu), který v plné rychlosti čelně trefil ocelový sloupek cyklostezky v Bráníku. Náraz ho katapultoval do vzduchu a po tvrdém dopadu
ho následoval i spolujezdec Láďa Polnický pádem na obrubník. Doslova freestylový trik salta o 360° naštěstí neměl vážnější
následky. Vašek utrpěl pořádný šok, pár obrovských modřin a odřenin. Na slavnostním
„mejdanu“ v neděli na Ladronce se již objevil s ochranným límcem pro podporu krční páteře. Totálně zmasakrovaná helma mu
zřejmě zachránila život. Jediný tým složený

pouze z hendikepovaných sportovců – Černí koně, se rozhodl vypustit několik průjezdních bodů na Slovensku. Následovala sice
dvoudenní penalizace, ale heslo „není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“ bylo hnacím
motorem týmu, který vše přizpůsobil daným
možnostem hendikepovaných členů. Při nedělním dojezdu přímo na Ladronku si tým
odnesl velký aplaus.
Co je velké pozitivum závodu? Nechci,
aby to vyznělo jako fráze, ale všech 236 cyklomaratonců a nespočet dobrovolníků, kteří projeli cílem, si to užilo plnými doušky
a vznikla mnohá nová přátelství. Dokladem
byla i úžasná atmosféra na nedělním slavnostním zakončení na Ladronce.
Protože jsem ale „sporťák“, neměla bych
se nechat unášet neopakovatelnou atmosférou a sdělit výsledky závodu dlouhého

2222 km. Zcela zaslouženě zvítězil tým
Desafío pod kapitánskou taktovkou handbikera Luďka Benady, který od prvního dne
závodu před ostatními stále vedl. Cílovou
pásku protnul v sobotu těsně po poledni v neuvěřitelném čase 74 hodin
a 23 minut. Šestice
cyklistů poslední kilometry závodu pojala jako časovku
týmů na Toure de
France a ze Slap do
Prahy šlapali rychlostí okolo 50 km/
hod. Tým tímto výsledkem podpořil vozíčkáře Pavla Brože z Nového
Města na Moravě,
který si před dvěma
roky skokem do bazénu poranil míchu.
Ani vítěznému týmu
se nevyhnuly karamboly, když po celkově
ujetých 103 km své trasy musel její kapitán
do nemocnice, kde potvrdili akutní zánět močového měchýře a nasadili antibiotika. Přesto
Luděk závod v zázemí svého týmu dokončil.
Druhý do cíle dojel tým Opel Cosmo, který zvládl trasu za 75 hodin a 57 minut bez

jediné penalizace nebo úrazu. Jediným zádrhelem byl rozbitý handbike Andrey. Odstoupivší Héřa jí laskavě zapůjčil svůj „závoďák“ a Andera si musela zbytek povinné
stokilometrové porce odkroutit v šíleném sobotním horku. Kluci z týmu ji v tom samozřejmě nenechali samotnou a všichni na kolech
ji podporovali výkřiky „to dáš“, „ještě kousek“ a tím ji vyhecovali k úžasnému výkonu.
Pospolu vjeli pod vítěznou bránu a bouchli
šampáňo, aby tak hned na místě oslavili nečekané druhé místo. Na týmu byl v cíli jasně
vidět kamarádský duch, který je jistě posunul
v pořadí až na stupně vítězů. Třetí tým v cíli
AZ Pokorný všechny přítomné i samotné aktéry mile překvapil. Dorazili po páté odpolední v celkovém čase 77 hodin 52 minut. Tyto
„hobíky“ z jedné firmy k myšlence zúčastnit se přivedl jeden ze spolupracovníků Miloš Bauer, který je sám vozíčkář a handbiker.
Vloni tuto myšlenku díky časovému presu
zamítli, letos byli na startovní listině včetně
Miloše. Podpora je čekala i v cíli, kde je očekávaly jejich přítelkyně a manželky. Z jejich

firemních produktů vyrobily nerezové věnce,
které každý z aktérů týmu dostal po projetí
cílovou páskou.
Ze čtyřčlenných mužstev nakonec zvítězil tým Bronec Bianchi, který dojel v čase
90 hodin 10 minut. O více než 8 hodin později dojel tým R2 Ride a třetí borci z K4, kteří
dosáhli času 103 hodin 13 minut.
Je ale třeba poblahopřát všem zúčastněným týmům, že měli tu odvahu a silnou vůli
tak těžký závod dokončit.
A co říci na závěr? Hlavní myšlenka závodu, že každý tým jel pro „hendinováčka“ a naprostá týmová sounáležitost hnala
všechny týmy stále kupředu ve dne v noci,
deštěm, bouřkou i žhavým sluncem, byla naplněna. Opět se ukázalo, že spojení lidí bez
rozdílu hendikepu, pohlaví i věku je mnohem
přínosnější než o integraci stále jen mluvit.
Vřele doporučuji navštívit stránky www.
111hodin.cz, kde si přečtete mnoho zajímavých informací ze závodu, a nejen z něj.
Alex. M. Videmannová
Foto: autorka a Jan Hrbáček

www.vozickar.cz

26

SPORT

V duši jsem pořád hravej kluk
Jubilant Rostislav Pohlmann patří k nejlepším hendikepovaným sportovcům České republiky. Je znám jako vynikající basketbalista,
ale i atlet. Za svoji sportovní kariéru vybojoval nespočet medailí a dosáhl světových i evropských rekordů.
vaných hráčů hlavní slovo a jak
se ukázalo, tak jsme s asistentem
Jardou Mencem neudělali chybu.
Všichni nominovaní hráči totiž táhli za jeden provaz a perfektně fungovali jako tým. Jak známo, dobrý a sehraný tým udělá vždy velké
věci, zatímco i ten nejlepší jednotlivec v basketu nezmůže nic. Proto
nechci nikoho konkrétního povyšovat. Je třeba pochválit výborné výkony nejlepšího střelce mistrovství
Adama Erbena, který hrál na postu pivota. Zmíním i famózní výkony kapitána Míry Šperka i Fandy
Šindeláře. Rozhodně největším překvapením byl výkon nováčka týmu
Tomáše Nevěčného.

Svými vynikajícími výkony se nominoval
na pět paralympiád a vždy svoji formu načasoval k získání minimálně jedné medaile.
Za hod diskem získal zlato z Athén (2004),
stříbro z Londýna (2012) a bronz z Pekingu
(2008). V jeho sbírce mu sice chybí zlato za
oštěp, zato má větší medailovou úspěšnost
v podobě stříbra z Atlanty (1996) a Sydney
(2000) a také bronzu z Athén i Pekingu. Medailovou sbírku rozšířil i na mistrovství světa
ziskem dvou zlatých, pěti stříbrných a jedné
bronzové medaile. Jako profesionál působil
v nejrůznějších evropských basketbalových
klubech. Stálou formu potvrdil i letos v „nároďáku“ a tím oslavil své padesátiny.
 Po vítězství českých basketbalistů na
ME skupiny B v Brně, na kterém máš jako
hrající trenér velkou zásluhu, je třeba se
zeptat – čekal jsi takový velký úspěch? Co
si klukům slíbil, že hráli tak skvěle?
Věřil jsem v postup mezi nejlepší čtyři týmy,
ale s takovým obrovským úspěchem jsem
opravdu nepočítal. Již při losu jsem se musel rozhodnout, koho zvolit do skupiny. Vzít
si silné Izraelce, abychom na ně nenarazili
v semifinále, bylo asi rozhodující.
Klukům jsem nic nesliboval, jen tvrdou
práci, a „po práci – legraci“. A fungovalo to!
Myslím, že jsme všichni chtěli pod košem
ještě něco dokázat.
 Jako trenér jsi jistě mluvil do nominace
týmu. Jak složité to bylo? Podali někteří
hráči na mistrovství mimořádný výkon?
Samozřejmě jsem měl ve výběru nomino-
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 Nervy drásající byl hned ten první zápas s Rakouskem, který jste
vyhráli o bod až v prodloužení.
Pak následoval jeden zápas za
druhým, Slovinsko jste doslova
převálcovali (57:46), v semifinále
Litvu taktéž (78:54). Jediný zápas, který jste na turnaji prohráli
(46:77), byl v základní skupině zápas proti Izraeli. Co jste změnili v taktice
či herně, že jste ve finále zvítězili 60:56?
K zápasu s Rakouskem mám jeden postřeh – kdybychom s nimi hráli jiný než
první zápas, neměli by absolutně žádnou
šanci. Pravděpodobně nás svazovala velká
nervozita prvního a veledůležitého zápasu.
Výhra nás ale nakopla k dalším velmi dobrým výkonům. Měli jsme vlastně štěstí, že si
Rakušané zápas prohráli sami. Před finálovým zápasem s Izraelci jsem jen klukům řekl,
ať si ho užijí. Vždyť takové finále může být
na dlouho poslední. Všichni jsme mohli hrát

uvolněně a bez nervů. O taktice to tentokrát
nebylo, každý z nás věděl, co má dělat. Snažili jsme se dotáhnout zápas do vítězného
konce. Myslím, že jsme prostě měli větší touhu zvítězit.

 Jak moc vám pomohlo domácí prostředí?
Pomohlo a moc. Například Radim Reichl
(hráč Salzburgu) dokázal slušně vyprovokovat celé hlediště k báječnému povzbuzování.
Publiku patří velký dík!
 Příští rok se na ME v britském Worcesteru setkáte s nejlepšími evropskými týmy.
Bude třeba se na ně připravit. Máte v plánu nějaká společná soustředění týmu?
Vítězství nám pomohlo k postupu do elitní
evropské skupiny A. V historii českého basketbalu to je již popáté. Pokusíme se, stejně
jako v letech 1993 v Berlíně, 2003 na Sardinii, 2005 v Paříži a v roce 2007 ve Wetzlaru, také příští rok ve Worchesteru podat ten
nejlepší výkon, kterého budeme schopni.
Soustředění a turnaje samozřejmě budou,
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bez toho bychom tam jeli jen jako turisti, což není náš styl. Vše je zatím ve stadiu
příprav.
 Jako profesionál hraješ basket již několik desítek let v zahraničí. Můžeš nám
říci, jakými týmy jsi za celou basketbalovou kariéru prošel? Jestli si pamatuji, byl
tím prvním týmem Salzburg?
Pamatuješ si to dobře. První angažmá jsem
získal již v roce 1992 v rakouském Salzburgu, kde jsem hrál jako pivot. Pak následoval
přechod do italských týmů Cantú a následně
Santo Stefano. Pak jsem se znovu vrátil do
Salzburgu a od roku 2000 hraji v profesionálním německém klubu RSC-Rollis Zwickau,
se kterým jsem získal v letech 2002 a 2009
dva mistrovské tituly.
 Za tu dobu se musel vozíčkářský basketbal proměnit. Čeho se týkají ty největší
změny?
Především je zde stejně jako v jiných paralympijských sportech velká profesionalizace
basketbalu se vším všudy. Před 20 lety jsem
byl jediným zahraničním hráčem ve 24členné italské lize. Dnes je takřka v každém týmu
nejméně polovina zahraničních hráčů ze
všech kontinentů. Stejná situace je i v jiných
ligách. Vozíčkářský basketbal je rychlejší, atletičtější, agresivnější...

kou medaili z MS v Berlíně před 20 lety,
která nastartovala mou dlouhou atletickou dráhu. Také si moc vážím té poslední
z paralympiády v Londýně 2012, kde jsem
se startovním číslem 2222 skončil jak jinak
než druhý. Touto medailí jsem se symbolicky
rozloučil s atletikou.
 Právě v Londýně jsi byl naším vlajkonošem, vždyť z každé paralympiády, kam
jsi jel, si vždy přivezl medaili. Jaké to je
pro tebe, jako velkého „srdcaře“, nést
před vyprodaným stadiónem vlajku České
republiky?
Bude to znít jako klišé, ale pro velkého patriota, za kterého se považuji, je to ten nejkrásnější pocit – pocit hrdosti, že jsem ČECH!
Přál bych ho zažít všem sportovcům.
 V červnu jsi oslavil významné životní
jubileum. Už sis našel chvíli na reminis-

cenci a ohlédnutí za svými životními úspěchy? Máš v plánu, až pověsíš roli aktivního vrcholového sportovce na hřebík, vše
zúročit jako trenér?
Jsem typem člověka, který spíše kouká dopředu. Momentálně jsem basketbalovým
hráčem ve Zwickau a snad ještě do Mistrovství Evropy stále i trenérem národního týmu.
Až skončí tato mise, uvidíme, co bude dál...
 Vždy se vozíčkářů na závěr rozhovoru ptám, zda jsou schopni vyjádřit, co jim
úraz vzal a naopak, co jim dal. Jak je to
v tvém případě?
Co vzal? Radost z běhu, jízdy na kole, skákání přes kaluže… Co dal? Spoustu jiných
zážitků a radostí, které zase naopak nepostižení nemají šanci poznat.
Alex. M. Videmannová
Foto: Martin Malý a Ladislav Hájek

 Když tě člověk pozoruje na palubovce,
nezdá se, že by ses za ty roky nějak podstatně změnil. Jak je možné, že si stále
udržuješ fyzičku, elán, optimismus a nadšení pro hru?
Na tuto otázku se velice často ptám sám
sebe a čím jsem starší, tím častěji... Asi jsem
v duši pořád kluk. Jsem hravej a nerad prohrávám! Sport je prostě droga.
 Připomeňme, že jsi nejen skvělý basketbalista, ale i výborný atlet. Plánuješ jet
i na svou šestou paralympiádu do Ria de
Janeira?
Neplánuji. Změnily se regule a ve svých
50 letech nemíním překopávat zažité věci.
Také mi již chybí motivace.
 Ve své sbírce máš nespočet medailí
z paralympiád i mistrovství světa. Je některá z nich, které si abnormálně vážíš?
Případně která tě stála největší úsilí?
Určitě bych vysoko hodnotil tu první vel-
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Mistrovství Evropy v plavání se zlatou českou
tečkou
Přesně 380 plavců z 37 států se od 4.
do 10. srpna zúčastnilo v nizozemském
Eindhovenu ME IPC v plavání. V paralympijské historii bude šampionát
patřit k nejúspěšnějším akcím. Jako na
běžícím pásu na něm padaly světové
i evropské rekordy.
V plaveckém stadionu Pieter van den Hoogenband, právem pojmenovaném po vynikajícím nizozemském plavci (3 zlaté olympijské medaile z let 2000 a 2004, vytvoření
několika světových rekordů), padlo díky
jednomu z nejrychlejších bazénů na světě celkem 24 světových a 42 evropských
rekordů. Česká republika získala na ME
jednu stříbrnou a jednu zlatou medaili
a mezi národy se umístila na celkovém 15.

místě. Dominoval tým Ukrajiny se ziskem
37 zlatých, 29 stříbrných a 28 bronzových
medailí, následován Ruskem a třetí Velkou
Británií.

oblíbenější disciplíně, 50 m znak, Arnošt
ve finále vyplaval titul mistra Evropy. Vyhrál s převahou v čase 0:48,65 před Rusem Lyzhikhinem (S4,SM4,SB3) 0:50,33
a Portugalcem Lopesem (S4) 0:53,34.

Česká zlatá a stříbrná
Českou republiku reprezentovali Arnošt
Petráček, Tomáš Hlavinka a Jana Berušková. Bohužel Jan Povýšil se těsně před
šampionátem zranil a do Holandska neodjel. Ani tentokrát se naše plavecká reprezentace z ME nevrátila bez medaile.
Arnošt Petráček (kategorie S4) předvedl
ve druhém soutěžním dni ve večerním finále závodu na 50 m volný způsob famózní výkon a v čase 0:41,47 si doplaval pro
stříbrnou medaili. Poslední soutěžní den
jsme se dočkali i zlaté radosti. Ve své nej-

Berušková ani Hlavinka ve svých disciplínách na konkurenci bohužel nestačili
a skončili mimo medailové pozice. Tomáš
sice postoupil z rozplaveb závodu na 50 m
prsa kategorie SB3 do finále, ale zde obsadil šesté místo. Jana se představila ve finále padesátky – znak, kde v kategorie S5
skončila v čase 1:18,42 osmá.
Zpracováno dle podkladů ČPV
Další informace naleznete na:
www.eindhoven2014.com

Šťastný i vyčerpaný Arnošt Petráček
Každý plavec má určen vrchol sezóny, ke kterému směřuje veškeré své tréninkové úsilí. Nejinak tomu bylo u Arnošta, kterému se ME
hendikepovaných plavců kompletně vydařilo. Ve své hlavní disciplíně 50 m znak získal zlatou medaili. V závodě na 50 m volný způsob, který měl ještě vloni jako doplňkovou disciplínu, dosáhl na stříbro. Osobní rekord na 100 m volný způsob a 6. místo ve finále
uzavírá svědectví o zúročení tvrdých tréninků a skvělém načasování formy.
sáhl slušného 6. místa i vylepšení osobního
maxima časem 1:36,92. V úterních rozplavbách závodu na 50 m volný způsob jsem byl
druhý s časem 0:41,25 a rázem jsem se pro
finále stal aspirantem na cenný kov. Ze stříbra mám velkou radost, vždyť poprat se o medaile se soupeři, jako jsou Francouz David
Smetanine či Španěl Richard Oribe, je vždy
zážitek. Následovala rozplavba a finále na 50
m delfín, kde jsem skončil pátý. Pak již má
parádní disciplína 50 m znak a přímé finále,
kde jsem s přehledem vyhrál a získal vysněnou zlatou medaili časem 0:48,65.

 V první řadě velká gratulace k zisku
zlaté a stříbrné medaile. ME v Eidhovenu
bylo pro tebe velice úspěšné. Kolikrát si
během ME stál na startu?
Absolvoval jsem celkem 7 závodů a musím
říct, že jsem se cítil moc dobře. I když jsem
naprosto vyčerpaný, radost z vítězství i dalších úspěchů mne drží na nohou. V pondělí
jsem absolvoval rozplavbu i finále ve své doplňkové disciplíně 100 m volný způsob a do-
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 To muselo být fyzicky velice náročné. Kde a jak si ladil formu před ME?
Kolikrát týdně trénuješ?
Absolvoval jsem
soustředění v Itálii
pod dohledem svého skvělého trenéra Jiřího Filipa z našeho oddílu Plavání
České Budějovice.
Trénoval jsem dvoufázově a naplaval
denně okolo 5 km.
Soustředění bylo
sice náročné, ale jak
vidno, vyplatilo se.
Běžné sezonní tréninky jsou dvouhodi-

nové každý všední den od 6 hodin ráno na
českobudějovickém bazénu, kdy naplavu
přibližně 3 km. Trénink ještě doplňuji 1x týdně v posilovně s trenérem Jiřím Dvořákem.
 Jak těžké je naplánovat nejlepší formu
na určitý den v roce? Kdo má na tvém výsledku mimo tvou houževnatost a sportovní pokoru největší podíl?
Naladění formy je obtížné, ale mně to vždy
poměrně dobře vychází díky dobrému
tréninkovému plánu, který sestavuje můj
trenér.
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tý! Mám pocit, že i holandský moderátor
nevěřícně hlásil verdikt. Určitě máš radost
i ze stříbra a dosaženého času. Také jsi
porazil velkého rivala Ukrajince Derevinského, který získal bronz. Můžeš čtenářům přiblížit závod z tvého pohledu?
Zisk stříbrné medaile byl pro mne milým překvapením. Umístění v rozplavbě sice napovídalo dobrý výsledek, ale finálový závod
se mi opravdu hodně povedl. Parádní start
a ještě 20 m před cílem vedení před Španělem Richardem Oribem. Ten ale ve finiši zabral a díky dlouhým pažím rychleji dohmátl.
Ti, kdo sledovali závod na internetu, do poslední chvíle nevěděli, kdo z koho, i rodiče
se dívali a nevěděli, kdo vlastně vyhrál. Bylo
to o fous. Oribe má zkrátka ruce o trochu
delší a styl kraul je rychlejší než mnou plavaný delfín. Prakticky všichni plavou volný způsob kraulem, ale můj hendikep mi to nedovoluje. Na tomto závodě byla opravdu celá
evropská špička plavců a konkurence hodně
vysoká. Další závody ukážou, jak silní budou
mí největší konkurenti.

Na mých výsledcích mají na prvním místě
velkou zásluhu moji rodiče, kteří mne k plavání přivedli a stáli u mých prvních temp. Samozřejmě obrovskou zásluhu na současných výsledcích mají oba trenéři. Bez jejich
odborného vedení a pomoci by to prostě
nešlo. Mám také ohromné množství kamarádů a dnes už rodinných přátel a ti mi dodávají energii.
 Jak prožíváš zisk zlaté medaile? 50 m
znak je tvá oblíbená disciplína, jsi spokojený s dosaženým časem?
Získat jakoukoliv medaili je vždy příjemný
zážitek. Zlatá má pochopitelně něco navíc –
stát na „bedně“, naslouchat české hymně,
když stoupá naše vlajka nahoru, to je nezapomenutelný, nádherný pocit. Dosažený čas
mohl být sice lepší, ale byl to poslední závod
ze sedmi, které jsem na ME absolvoval, a výsledek se nadmíru povedl.

styl delfín hodně fyzicky i technicky náročný.
Mé páté místo ve sloučených kategoriích je
však velice dobrý výsledek. Kdyby nedošlo
ke sloučení a byl uskutečněn přepočet, byla
by ještě jedna zlatá medaile. Z IPC (Mezinárodní paralympijský výbor) je to tak nastavené a je třeba to respektovat.
 Při stříbrném finálovém závodě na
50 m volný způsob jsi podal opravdu famózní výkon. Celý závod jsi s převahou
vedl, až do posledního dotyku zlatého
španělského plavce Richarda Oribe. Kdo
závod sledoval v přímém přenosu na
webu ME, určitě by mi potvrdil, že jsi zla-

 Jaké jsou tvé další plavecké plány? Co
tě čeká ještě v tomto roce?
Žádné oficiální závody mne již nečekají
a plavecká sezona je ukončena. Neznamená to ale, že bych přestal trénovat. Pokud mi
studijní povinnosti dovolí, rád zajedu i na nějaké závody nepostižených plavců v ČR.
Jestliže všechny okolnosti dovolí, tím
myslím, že budu zdráv, zvládnu tréninkový
plán i studium na VŠ, plánuji pro příští rok
IDM Berlín, kam jezdím opravdu hodně rád.
A když se sežene dostatek financí, tak určitě i na další závody. Vrcholem příští sezony
bude Mistrovství světa v skotském Glasgow,
kam se hodně těším. Z minulého šampionátu v kanadském Montrealu jsem přivezl dvě
stříbra, ze znaku a delfína. Laťka je tedy zase
dost vysoko. Na vavřínech však usnout nehodlám. Na to je ještě času dost.
Alex. M. Videmannová
Foto: Martin Malý a Vlastimil Hybrant

 Některé kategorie byly na ME spojeny. Vedle sebe startovali závodníci
s diametrálně odlišným postižením. Už
samotný start je rozdílný – někdo startuje z vody, někdo klasicky skokem z bloku,
další je přidržován na blocích a vpuštěn.
Zdá se ti takové slučování kategorií fér?
Disciplínu 50 m delfín jsem plaval společně
s méně postiženými plavci. Byla to kategorie S5 a já jsem v S4. Tento závod je opravdu poměrně neregulérní. Na národních
závodech dochází podle určitého klíče k bodovému přepočtu a pak se jednotlivé kategorie vyhlašují. Na paralympiádě, ME a MS
se tak nepostupuje. Ke sloučení kategorií
dochází hlavně z toho důvodu, že v S4 je
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Medailové úspěchy našich na Mistrovství
Evropy v atletice
Od 18. do 23. srpna se ve Velké Británii na pobřeží jižního Walesu ve městě Swansea konalo ME v atletice 2014
i s českou účastí. Bojovat o medaile přijelo celkem 560 startujících z 37 zemí. Naši reprezentaci tvořili nominovaní České asociace tělesně handicapovaných sportovců a České federace Spastic Handicap. Česká republika si z kontinentálního šampionátu odvezla celkem osm medailí – dvě zlaté, jednu stříbrnou a pět bronzových.
V celkovém pořadí zemí obsadila 18. místo
s úhrnnou bilancí 88 bodů. Medailový žebříček národů s velkým náskokem ovládlo Rusko se ziskem 88 medailí (z toho 41 zlatých,
29 stříbrných a 18 bronzových) a v přepočtu
ziskem 806,5 bodu před domácí Velkou Británií (533 b) a třetím Německem (413 b). Na
ME padlo celkem 7 světových a 14 evropských rekordů. O jeden se postarala i naše
Eva Berná ve vrhu koulí, když posunula svůj
vlastní rekord z paralympiády v Londýně.

Berná – držitelka dvou medailí
i evropského rekordu
Hned ve své první disciplíně, vrhu koulí, si
osmadvacetiletá Eva Berná vybojovala zlatou medaili a navíc překonala evropský rekord, když předposledním pokusem poslala náčiní do vzdálenosti 11,01 m. Majitelka
tří bronzových medailí z paralympiád v Athénách, Pekingu a Londýně nevstoupila do
soutěže zrovna šťastným pokusem. Druhý
ji uklidnil a pátý posunul na nejvyšší zlatou
příčku s rekordem. O plných 35 cm za ní
zůstala při svém nejlepším pokusu stříbrná
Němka Liebhardtová, třetí byla Vertinskayová z Ruska.
Předposlední den šampionátu dosáhla
Berná i na bronzovou medaili v hodu oštěpem, kdy ve večerním finále ve druhé sérii
dokázala hodit oštěp do vzdálenosti 20,52 m.
Lepší než ona bylo už jen ruské duo Sergejevová a Vetrinskajavová.

nejcennější zlatý kov. Bronzový medailista z paralympiády v čínském Pekingu 2008
o svém vítězství na ME rozhodl druhým pokusem, kdy poslal kuželku do vzdálenosti 23,78 m a na tento výkon nedokázal ani
jeden ze soupeřů reagovat. Soutěž byla poměrně vyrovnaná a rozhodovalo jen několik
desítek centimetrů. Stříbrný skončil Mitič ze
Srbska, který hodil o 20 cm méně než Vaněk, a bronzový Matič z Chorvatska zaostal
o více než půl metru. František Serbus skončil v hodu kuželkou kategorie F32 pátý, stejně jako Martin Dvořák v hodu diskem kategorie F34.
Hned dva zástupce měla Česká republika ve skoku dalekém mužů kategorie T37.
Jiří Kohout skončil sedmý, Lukáš Lačňák byl
o příčku horší. Anežka Vejražková startovala
na ženské stovce kategorie T38 a obsadila
v čase 15,69 s páté místo.

Stříbrný Grézl, dvojnásobně
bronzový Vrátil

Mezi ženami se ve vrhu koulí kategorie
F53-55 představila na ME i naše paralympijská šampionka Eva Kacanu, která se v silné
konkurenci umístila na osmé příčce výkonem 5,45 m.

Vaněk si odváží zlato
Hod kuželkou kategorie F51 ovládl náš Jan
Vaněk a ze stadionu ve Swansea si odvezl
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V první soutěžní den atletického šampionátu získala Česká republika hned tři medaile. Po zlatu Berné ve vrhu koulí se ve stejné
disciplíně dařilo také mužům. V kategorii F38
získal stříbrnou medaili Dušan Grézl a bronz
si na krk pověsil Petr Vrátil. Česká koulařská dvojice nestačila ve své soutěži pouze
na Ukrajince Dorošenka, který jako jediný ze
startovní listiny pokořil hranici 14 m. Dušan
zaznamenal nejlepší pokus v páté sérii, v níž
poslal náčiní do vzdálenosti 12,38 m, což znamenalo stříbro a Petr získal za 10,99 m bronz.
Předposlední den se Petru Vrátilovi splnil další medailový sen, když se dokázal pro-

bojovat na stupně
vítězů také v hodu
oštěpem sloučené
kategorie F37/38.
O zisku bronzové medaile rozhodl
jeho pokus ze čtvrté série, kterým poslal své náčiní do vzdálenosti 40,25 m. Grézl a Kukla obsadili ve stejné soutěži sedmé,
respektive osmé místo, Kohout skončil se
svým nejlepším výkonem sezony desátý. Vyhrál Lotyš Silovs výkonem 47,32 m, stříbrný
byl Ukrajinec Dorošenko.

Dvořák i Petrouš přidali bronz
Ve třetím soutěžním dni se Česká republika
dočkala další medaile. Postaral se o ni Martin Dvořák, který vybojoval bronz ve finále
vrhu koulí kategorie F34 výkonem 7,05 m,
což je jeho nejlepší letošní výsledek.
Do své medailové sbírky získala česká výprava i závěrečný soutěžní den ME ještě jeden, poslední cenný kov. Bronzovou medaili
v hodu diskem kategorie F57 vybojoval Jaroslav Petrouš, kterému k medaili stačily pouze
dva platné pokusy. Ten nejlepší – bronzový
měřil 34,72 m.
V sobotu se ve Swansea představila i Eva
Berná, jež dosáhla v hodu diskem kategorie
F38 na páté místo výkonem 26,55 m.
Záznamy z atletického klání ze Swansea najdete na: http://www.paralympic.org/
swansea-2014/
Z podkladů ČPV zpracovala:
Alex. M. Videmannová
Foto: Martin Malý a archiv ČPV
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Drahonínský na ME vystřílel bronz i svěťák!
Český lukostřelec David Drahonínský opět zabodoval na Mistrovství Evropy v lukostřelbě, které se konalo na přelomu července a srpna ve švýcarském Notwillu. Do své bohaté sbírky medailí z ME, MS i letních paralympiád získal další cenný kov, tentokrát bronzový.
Do Švýcarska na ME David odjížděl natěšený a ve vynikající formě, kterou prokázal
před měsícem v Novém Městě nad Metují.
Zde se zúčastnil spolu se 154 hendikepovanými lukostřelci z 22 zemí Světového poháru
v paralympijské lukostřelbě a vystřílel nejen
zlatou medaili, ale zároveň dosáhl i na dva
světové rekordy (668 bodů a 143 bodů). Na
ME tak odjížděl jako velký favorit.
Již v kvalifikaci střelců z kladkového luku
W1 David dosáhl senzačního výsledku, když
opět posunul hranici evropského a světového rekordu. Nastoupil se svou typickou
úpravou vlasů v národních barvách, která ho
pravidelně vyprovokuje k nástřelu těch nejlepších bodových hodnot. První šesticí šípů
střelit 58 bodů, což ho evidentně uklidnilo.
Další šestice pokračovaly v excelentním střeleckém nasazení, a i když během závodu trefil 3x7 a 2x8, jeho součet bodů před závěrečnou sadou šesti šípů byl vysoký. Plán byl
jednoznačný, pokusit se o vyrovnání vlastního rekordu nástřelem 55 bodů, nebo se
snažit tuto hodnotu ještě překonat. Nastalo
vysoké soustředění. Při živém internetovém
vysílání bylo možné z detailů Davidova obličeje sledovat naprosté soustředění. První šíp letěl do terče pouze do 8, druhý mířil
do 9. Poslední čtyři šípy ale David suverénně
naskládal do pole hodnoty 10. Nový svěťák

v celkové hodnotě 670
bodů byl na světě!
Následovalo semifinále a možnost postupu do finále. O průběhu
těchto zápasů a jeho
pocitech mi David do
mailu napsal: „Z bronzové medaile nejsem
zklamaný, naopak. Dal
jsem si za cíl nastřílet
letošní maximum a získat jednu z medailí. Vše
jsem splnil a se světovým rekordem i bronzem jsem maximálně spokojený. V boji o postup do finále jsem udělal taktickou chybu
a následovala ztráta koncentrace. Ale chybami se člověk stále učí, a tak mi postup do finále o vlásek unikl. V boji o bronzový kov jsem
si již vše pohlídal, soustředil se na každý šíp
a zvítězil nad německým lukostřelcem Herterem.“ Na stupních vítězů Davida doprovodili
ještě zlatý Antonios (Finsko) a stříbrný Cavanagh (Anglie). Davida nyní čeká tvrdá příprava na nadcházející MS v Německu 2015. To
bude rozhodující při nominaci na paralympijské hry v Riu de Janeiru 2016.
Česká republika měla v Notwillu zastoupení v několika kategoriích. Kromě Davida

Drahonínského se ve Švýcarsku představili v kategorii reflexní luk Open (olympijský luk) Markéta Sidková, Lenka Kuncová
a Miroslava Černá, v kategorii kladkový luk
Open Leoš Bartoš s Jaroslavem Zelenkou
a v kategorii reflexní luk Open Václav Košťál a Martin Chalupovský. Na cenný kov ale
nedosáhl nikdo z nich, i když družstvu žen,
které startovalo ve složení Sidková, Kuncová a Černá, unikl v utkání s Tureckem bronz
jen o vlásek.
Všechny zápasy jsou možné zhlédnout
na http://www.archeryeurope.org
Alex. M. Videmannová
Foto: Vladimír Brada

Čeští mistři z Českých Budějovic dominovali
na PWO 2014
Momentální český mistr FBC UNITED České Budějovice již třetím rokem patří mezi florbalovou špičku. Po dvou umístěních pod
vrcholem letos dosáhli na nejvyšší metu a stali se šampiony Prague Wheel Open pro rok 2014.
Po FBC ABAK Ostrava, nizozemském Doingu SV Zoetermeer a švédském mistru Nacka
HI jde tak o čtvrtý tým, který v letní Praze dosáhl na zlatou trofej.
Jak nám prozradil hrající trenér Zbyněk
Sýkora, cesta UNITED k titulu byla velmi trnitá: „V základní skupině A se nám vůbec nedařilo. Po úvodní prohře 1:3 s Nacka HI jsme
těsně kapitulovali 1:2 i s polskými Wheel
Wolf Sosnowiec. Teprve ve třetím zápase
přišly první body za remízu 1:1 s nizozem-

ským celkem Kennemer Keien. Krajané z SKV
ComAp Team Praha však stejného soupeře
porazili a podmínkou k postupu bylo zdolání týmu z české metropole. Zvítězili jsme poměrem 2:0 a díky pomoci polských florbalistů
Wheel Wolf, kteří Pražany jasně přehráli 6:0,
jsme mohli se štěstím slavit postup.“
Nepředvídatelná role outsidera pro play
off „Budějčákům“ kupodivu pomohla. Čtvrtfinálovým utkáním prošli bez ztráty kytičky,
když bez inkasované branky jasně zvítězili
3:0 a postoupili přes vítěze skupiny B nizozemským týmem Doing SV
Zoetermeer. Za výkon pochvalme především Jana
Šípa a Zbyňka Sýkoru,
kteří se významnou měrou zasloužili i na vítězství
v semifinále nad Kennemer Keien, které porazili
4:2 a rázem postoupili do
finále.
Finálový zápas shrnul
pár větami trenér vítězného týmu: „Čekala nás od-

veta ze skupinového duelu s Wheel Wolf. Tento polský tým patřil jednoznačně k největším
překvapením turnaje, vždyť v minulém ročníku se umístil až na 8. místě a na letošním
PWO potvrdil svůj mimořádný vzestup. V semifinále Poláci zhatili sen švédského mistra
o obhajobě vítězství z roku 2013 a ve finále
na nás tzv. vlétli v plné síle a hned po první
třetině vedli 1:0. Nechtěli jsme to tak nechat
a vybičovali se k nejlepšímu výkonu turnaje.“
První dva góly vstřelil František Šindelář
a třetím gólem Budějovičtí natolik zaskočili soupeře, že se již nezmohl na jakoukoliv
odpověď. Poslední třetina branku nenabídla,
a tak FBC UNITED mohli slavit dokonalé otočení nepříznivého stavu zápasu a premiérové vítězství na Prague Wheel Open.

Konečné umístění PWO 2014:
1. FBC United České Budějovice (CZE);
2. Wheel Wolf Sosnowiec (POL); 3. Nacka HI
(SWE)
Více informací na oficiálním webu turnaje:
www.praguewheelopen.cz
Alex. M. Videmannová
Foto: Tomáš Binter
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■ Prodám Ford Focus combi 1.6 TDCi s automatickou 7st. převodovkou a úpravou na ruční řízení Hurt, 12/2006, najeto 117 000 km,
spotřeba 5,4–5,7, nebourané, plná výbava (ABS, ESP, ASR, dual
klima, modrá metalíza ...), 1. majitel, servis pouze Ford. Mob.:
608 308 608, Jaroslav.JMK@seznam.cz
■ Prodám, téměř daruji Ford Tranzit 100, EBBEAS diesel – střední
verze, r. výroby 1993, upravený pro kvadruplegika v roce 1998. Poslední TP 8. 8. 2012. Zákonné pojištění pro rok 2014 je uhrazeno. Dědictví. Auto dosud slouží a je provozuschopné. Auto lze řídit zdravým
řidičem (přepnutím kolíkovým přepínačem na běžný provoz). Úpravu pro vozíčkáře provedla firma AUTOTREND – Strakonice, v r. 1998.
Úpravy vozidla: 1) poloautomatická spojka QUIDOSIMPLEX (výrobce
Venturini made in Italy) + ruční ovládání brzda, plyn, 2) sedačka řidiče – 6 poloh, výrobce RICON USA, 3) elektronické otvírání zadních
dveří – bus; 4) elektrohydraulická zdviž S 1200, výrobce RICON USA.
Kontakt: Marie Přádková, Jiráskova 4, Krnov. Tel.: 604 133 068
■ Prodám nový, málo použitý elektrický vozík. Sedačka šíře 50 cm.
Cena 10 000 Kč. Tel: 605 775 111
■ Prodám mech. vozík Ortopedia v os. vlastnictví, šířka sedačky 48
cm, velká kola vzadu, konstrukce chrom, nové obutí, plné přední i zadní pneu, vhodné i pro silnou postavu, cena 5000 Kč. Tel. 736 246 125
❑ Jsem 67letý, s vadou páteře, menší postavy, žiju na jižní Moravě
v rodinném domku. Hledám ženu, chodící, která mě doprovodí podzimem života. Řidičský průkaz vítám. Telefon: 723 882 614.

Inzeráty umisťujte i na

ROHO

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

podložky do vozíků
hrazeny VZP
– 0000277
sk. 13

Rozloení tlaku u osoby
sedící na molitanu

a na antidekubitní
podloce ROHO

www.vozickar.com .

Inzerci si můžete zadat:
• na www.vozickar.com,
• zaslat na e-mail info@ligavozic.cz,
• nebo nadiktovat na telefonním čísle 537 021 493.
Vybrané inzeráty vložíme na tuto stranu v dalším čísle
Vozíčkáře. Uzávěrka je 5. 11. 2014.

Actreen® Hi-Lite
Nová generace potahovaných
močových katétrů
 Katétr vhodný pro děti, ženy a muže určený
k intermitentní močové katetrizaci
 Ihned k použití díky potažení hydrofilním gelem
 Snadné zavádění díky novému bezdotykovému systému
 Nezalamuje se, je snadno složitelný
 Diskrétní pouzdro součástí každého balení
 Nově v délce i 41cm pro muže
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Dováí: CZ. TECH Èelákovice, a.s.
Stankovského 1200/46, 250 88 Èelákovice
tel.: 326 993 844, fax: 326 993 845
e−mail: roho@cztech.cz, www.roho.cz
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B. Braun Medical s.r.o. | www.bbraun.cz
V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
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