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ZAM ENÍ A VYPRACOVÁNÍ 
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DLE VAŠICH POT EB

ZDARMA
PROVEDEME VÁS JEDNÁNÍM S ÚP

STROPNÍ ZVEDACÍ A ASISTEN NÍ SYSTÉM
KOMPLEXNÍ DOMÁCÍ PÉ E PRO HENDIKEPOVANÉ
BEZPE NÁ ASISTOVANÁ MOBILITA V PROSTORU

PRO  ZVOLIT ROOMER?

 nejjednodušší a nejrychlejší 
transport po celém byt  bez 
jakýchkoliv stavebních úprav

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

 komplexní a este  cké ešení 
bez kompromis

 z postele až do koupelny bez 
nutnos   p esedání

 výkon, výdrž, spolehlivost, tradice

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

 kontaktujte nás pro bližší 
informace a konzultace

JAK SI ROOMER PO ÍDIT?
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Čtvrté číslo Vozíčká-
ře se klube na svět 
v době velkých udá-
lostí. Celá Evropa 
řeší problém  vpravdě 
 nerudovský – kam 
s nimi? Myšleni jsou 
samozřejmě uprchlíci, 
kteří se vydali na cestu 
s nejasným průběhem 
i cílem, jen aby mohli 
jejich rodiny žít nebo 

žít aspoň trochu důstojněji. Evropa se mění, lidé 
se mění, svět nás zkouší z toho, jak jsme připra-
veni na multikulturalismus, jak dokážeme obstát 
v posuzování lidí, a také prověřuje, zda je systém 
záchytné péče natolik smysluplný a logický, že 
z něj každý pochopí, proč a jak je třeba uprch-
líky podporovat. Zvlášť když soused žije „z ruky 
do huby“, a nikdo mu nepomůže, nebo když na 
naše postižené děti musíme sbírat víčka.

Jsou to velká témata a musím říct, že mě tro-
chu mrzí, že už není možné vzhledem k uzávěr-
ce a periodicitě časopisu o těchto aktuálních 
věcech napsat nějaké rozbory. Argumenty mají 
obě strany, rozhodně není nezajímavé tento pro-
ces „zkoušení“ monitorovat. 

Se zájmem jsem sledovala i manžela, kte-
rý se zápalem rozjel sbírku na pomoc uprchlí-
kům. Oslovil přátele, napsal stovky mailů, den-
ně přijal snad 250 hovorů, vybral dostatek peněz 
pro humanitární pomoc i pro cestu do Maďar-
ska – a to především od lidí, kteří se pohybují 
rovněž na vozíku. Dále sezval na brzkou ranní 
hodinu nadšence na třídění věcí a zajistil odvoz 
hromad dek, karimatek, stanů, spacáků a kdoví 
čeho všeho do uprchlických táborů. Sleduje vý-
voj situace, pomáhá i dál. Našel si způsob, jak 
může být užitečný, a to si, snad mi to teď odpus-
tí, sám ani půllitr nepodá. Skvěle tak, aniž by to 
tušil, ilustroval téma, kterému jsme se věnovali 
i my, ostatní redaktoři. Hendikep a dobrovolnic-
tví, aktivita, smysluplná činnost. A já jsem ráda, 
že neplácáme na našich stránkách do větru, že 
tu možnosti skutečně jsou. 

Těžko říct, co ho hnalo dopředu. Možná se 
dokázal vžít do lidí prchajících před válkou, tře-
bas i na vozíku tlačeném po vlakových kolejích 
(ano, i takové příběhy vypráví dnešní doba, exis-
tují lidé s hendikepem, kteří se na tuto „dobro-
družnou“ cestu vydali). Třeba ho děsila před-
stava, že se do podobné situace může dostat 
i naše rodina (Sýrie byla bohatá země, vlastně 
dost podobná České republice, obrovská větši-
na obyvatel neměla o nějakých politicko-nábo-
ženských sporech ani páru). Nebo ho pohánělo 
to, že jej bavilo být užitečný? Motivaci má každý 
z nás jinou. O tom mluví i Roman Civiš, kouč, 
který v několika radách a řádcích dokáže vybur-
covat lidi k různým vylomeninám. Nevěříte? Pře-
čtěte si s ním rozhovor. 

Velké věci se však dějí i u nás. Sledujeme 
vývoj stanovení výše příspěvku na zdravotnic-
ké pomůcky – zásadní otázka v životě každého 
z vás. Neunikají nám ani informace o letošních 
veletrzích, víme o úspěchu Davida Drahonínské-
ho na MS v lukostřelbě atd.

Ano, snažíme se být v obraze, hledáme in-
spiraci, sbíráme příběhy, chceme vás motivo-
vat i bavit. Jak se ale dočtete v časopise, vel-
ké změny nastávají i pro Vozíčkáře. Nepíše se 
mi o nich snadno, nechci se zde opakovat. Nic-
méně podotýkám, nepřehlédněte je! Stejně tak 
jako nepřehlížejte další příležitosti, nemusí se 
opakovat. 

Držte se! My budeme...
Aneta Vidurová
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Fotosoutěž začíná
A je tu další ročník fotosoutěže Život ne-
jen na kolech. Tentokrát devatenáctý. Od 
4. 9. 2015 můžete zasílat fotografie zachy-
cující okamžiky ze života s postižením. Foto-
soutěž bude uzavřena 31. 1. 2016. I tento-
krát máme připravené zajímavé ceny (opět 
uklízecí robot na podlahy a mnoho dalšího). 
Vybrané fotografie budou vystaveny v rám-
ci modní show Večer nejen na kolech v květ-
nu 2016. Více se dozvíte na stránkách www. 
nejennakolech.cz.

Nový pejsek 
ve výcviku – fenka 
Betinka
Od 31. 8. 2015 máme ve vycviku novou fen-
ku jménem Betinka. Úspěšně prošla výbě-
rem a bude cvičena pro paní Ivanu z Ostra-
vy, kterou roztroušená skleróza upoutala na 
vozík, ale i tak zůstala velmi aktivní. 

Betinka je rok stará zlatá retrívřice, po-
chází od Vlašimi. Člověka zaujme na první 
pohled svýma výraznýma, až uhrančivýma 
očima. Je velice milá, vstřícná k lidem a přá-
telská ke zvířatům. Předání Betinky předpo-
kládáme někdy koncem zimy 2015/16.

Liga nabízí kurz 
pro makléře 
a projektanty
Naše oddělení zabývající se bariérami neza-
hálí. Právě připravilo kurz, který pomůže ma-
kléřům a projektantům zorientovat se v pro-
blematice bezbariérového bydlení. Účastníci 
školení se seznámí s příslušnou vyhláškou 
a zkusí si na vlastní kůži jízdu na vozíku, otá-
čení v malém prostoru, přesedání atd. Po-

kud znáte někoho, koho by mohla tato na-
bídka zaujmout, nebo pokud jste se setkali 
s nevstřícným a nechápavým přístupem ze 
strany projektantů či stavebníků, ozvěte se 
na e-mail bariery@ligavozic.cz. Rádi jim ten-
to kurz nabídneme. 

Darujte sobě 
či druhým úlevu 
od bolesti zad 
Od letošního srpna pořádáme a nabízíme 
zcela nový kurz s názvem „Měj se ráda, šet-
ři záda“. Určený je všem pracovníkům v so-
ciálních službách, ale i osobám, které doma 
pečují o blízkého se zdravotním postižením. 
Se skutečnou odbornicí na fyzioterapii a zku-
šenou lektorkou Mgr. Jitkou Medovou se zde 
naučíte, jak dobře manipulovat s člověkem 
s postižením na lůžku či na vozíku tak, aby 
vaše záda a celý pohybový aparát  netrpěly. 

Kurz má akreditaci MPSV, tudíž se jedná 
o kvalitní a odborné vzdělávání, ze kterého 
získáte příslušné osvědčení. Cena kurzu je 
1290 Kč za 8 výukových hodin.

Nově nabízíme i možnost zakoupit dár-
kový poukaz na tento kurz. Můžete tedy 
kousek toho zdraví a nových  vědomostí 

Štěpánka Trenz – 
1. místo 2014
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 darovat i svým blízkým. Pro více informací 
kontaktujte Andreu Slavíčkovou na e-mailu 
 andrea.slavickova@ligavozic.cz nebo na tel. 
725 464 268.

Vozíkohraní 
nabídlo zábavu 
i zajímavosti ze 
světa hendikepu
Basketbal na vozíku, cestovatelské přednáš-
ky nebo netradiční hra o nejlepšího parťáka. 
To jsou jen střípky z programu letošního Vi-
nohradského vozíkohraní.

Už tradiční akce Ligy vozíčkářů ukazu-
je, že se lidé mohou bavit – hendikep ne-
hendikep.

Odpolední program byl věnován přede-
vším dětem. Centrum volného času Louka 
připravilo několik stanovišť, kde si malí ná-
vštevníci mohli nechat třeba namalovat na 
obličej obrázek nebo si zaskotačit na skáka-
cím hradu. Ze stanovišť se skládala také sou-
těž o nejlepšího parťáka. V této hře si dvojice 
vozíčkářů a osobních asistentů mohly zku-
sit, jak jsou na tom s obratností nebo pamětí. 
Velmi povedenou částí byl slalom, který mu-
sel asistent projet poslepu a přitom se spolé-
hat pouze na navigaci toho, koho veze. Tady 
musely dvojice spolupracovat a dosvědčit 
tak, že jsou opravdu dobří parťáci.

V počítačové učebně se střídaly zajíma-
vé přednášky. Povídání Petry Čermákové, 
vozíčkářky, která cestovala po Thajsku, do-
provodila dokonce ochutnávka pravé thajské 
speciality.

Tomáš Žůrek, klient Ligy vozíčkářů, mluvil 
o tom, jak jeho hendikep nebrání tomu, aby 
pracoval v nadnárodní společnosti. Michael 
Vidura potom prozradil, jak se plavil na his-
torické plachetnici La Grace.

Celý den si návštěvníci mohli koupit něco 
na sebe z benefičního obchůdku Útulno, kte-
rý byl otevřen pouze a jedině na Vozíkohraní. 
Další možností, jak si udělat radost, bylo za-
koupit si nějaký výrobek klientů Centra den-
ních služeb.

Zatímco na loňském Vozíkohraní se natá-
čel klip na populární písničku Happy, letos se 
o umělecký přínos akci postarala především 
hendikepovaná malířka Hana Teichman-
nová, která maluje ústy. Mladá umělkyně se 
totiž rozhodla věnovat Lize vozíčkářů svůj 
obraz Jiskření. Právě na Vozíkohraní byl slav-
nostně odhalen. Večer pak svými písněmi 
obohatil zpěvák Zdeněk Matuščin a písnič-
kářka Lucie Krpalová. Na pódiu pak pokra-
čovaly kapely Budoár staré dámy a Tyjátrio.

Vozíkohraní se povedlo i počasí nám přá-
lo. Všem, kteří s námi strávili tento zajíma-
vý pátek, moc děkujeme a ostatní zveme na 
další ročník.  (lb)

Intimní 
poradna – 
otevřeně 
o zásadních 
otázkách
Od 1. října spouští Poradna pro život 
s postižením Ligy vozíčkářů projekt in-
timní poradny. V poslední době se začí-
ná intenzivně diskutovat o tématu intim-
ní a sexuální asistence a poradenství 
v těchto oblastech. Tato diskuze nás 
inspirovala k rozšíření našich poraden-
ských služeb o intimní poradenství.

Vycházíme z předpokladu, že všich-
ni lidé na světě mají vrozenou sexualitu; 
někteří z nás však s omezenými mož-
nostmi, jak ji prožívat. Intimní poraden-
ství je krokem, kterým chceme přispět 
k hodnotnějšímu prožívání sexuality 
u hendikepovaných osob. Využití pora-
denských služeb není omezeno na lidi 
s postižením; je určeno i rodinám, pe-
čujícím osobám a pomáhajícím profe-
sím, tedy všem, kteří se s touto proble-
matikou setkávají.

Oblastmi, se kterými se na nás mů-
žete obracet, jsou např. komunikace 
o sexualitě, vysvětlení problematiky 
masturbace, pomoc při nastavení hra-
nic sexuality, upozornění na téma sexu-
álního násilí, informace o možnostech 
antikoncepce a bezpečném sexu, dů-
sledky sexuálních aktivit, edukace v ob-
lasti hygieny a mnohé další.

K dispozici budeme na telefonním 
čísle 778 761 309 vždy ve středu od 
15.00 do 17.00 hodin, na e-mailové 
adrese  intimni.poradna@ligavozic.cz 
a v případě potřeby můžeme nabídnout 
i terénní poradenství.

Veškerá komunikace je naprosto 
diskrétní a přístup k ní mají pouze urče-
ní pracovníci.

Pro vysvětlení, neposkytujeme se-
xuální asistenci, což je placená služba, 
která nespadá do sociálních služeb. 
Nicméně její rozvoj v České republice 
budeme sledovat a o novinkách v této 
oblasti budeme informovat.

tým pracovníků 
Poradny pro život s postižením
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PSÍ ŽIVOT

Poslův mlýn 2015
Do rekreačního střediska Poslův mlýn se letos v srpnu sjelo 
21 psů se svými páníčky, jejich příbuznými a přáteli, kterých bylo 
dohromady 35. Sešli jsme se tu na pátém rekondičně integračním 
pobytu pořádaném Ligou vozíčkářů, který skvěle organizačně při-
pravila a vedla Irena Bartoňová.

Jako každý rok jsme v dopoledních výcvikových seminá-
řích řešili především problémy a dotazy zúčastněných pejska-
řů. Většinou šlo o nedostatek důslednosti v uplatňování posluš-
nosti nebo i málo výrazný a sebevědomý způsob komunikace 
se psem. Problémů ale nebylo moc, a tak jsme se v odpoled-
ních výcvikových blocích mohli pustit do nácviku dalších do-
vedností.

Učili jsme například psy rozlišovat a vyhledávat pachy, které 
pro ně nemají od přírody žádný význam. Stejně jako to dělají tře-
ba psi hledající drogy nebo výbušniny. My jsme pro jistotu tako-
vé nebezpečné věci nahradili kořením, ale jinak jsme je učili stej-
ným způsobem. Od známého pachu pamlsků psi postupně přešli 
k hledání kombinace pamlsků a koření, potom k hledání samot-
ného koření s rychlou odměnou pamlskem a pak už pejsci hle-
dali jen hřebíček s odměnou následující až když nález přinesli 
páníčkovi. 

Páníčci byli nadšeni i z praktického využití takového výcviku – 
stačí si dát pár kousků koření do klíčenky nebo pouzdra na dokla-
dy a ty vám nejen budou příjemně vonět, ale pes vám je pohoto-
vě najde, ať už je omylem založíte kamkoli.

Na žádost klientů a i vzhledem k počasí jsme opět zařadili blok 
výcviku vodní záchranařiny. Poučeni z loňska, kdy bylo v rybníce 
poprvé málo vody a písečná pláž příliš dlouhá – na vozíku se na 
ni nedalo vjet a psi nechtěli ve vodě daleko od páníčků moc pra-
covat –, jsme letos s každým psem prošli celý nácvik od začátku. 
S postupným vzdalováním od psovoda a přechodem do vody to 
psi zvládli naprosto skvěle a nakonec toho svého figuranta z vody 
všichni vytáhli.

Tradiční závody na závěr rekondice jsme nově nahradili ne-
soutěžním dnem dovedností, který se skládal z překážkové agi-
lity dráhy, testu skupinového odložení psů za ztížených pod-
mínek (hlavně u psů oblíbeného aportování buřta) či disciplíny 
„kolik věcí přineseš“, kdy se pes musí správně rozhodnout, kte-
rou z hromady věcí poházených na zemi zrovna páníčkovi podá. 
A nevěřili byste, jak takové rozhodování dá některým zkušeným 
asistenčním psům zabrat. Ve druhé části dne dovedností se ko-
nala přehlídka filmových dvojic „Český Alík“, ve které se předsta-
vila spousta nádherných týmů, třeba Červená Karkulka i s dopro-
vodem, pes Fík s Ájou, kteří si ovšem vyměnili role, nebo udatný 
lovec Pampalíny s tygrem. 

Alena Sedlačíková měla připravené semináře pro páníčky. Vy-
světlovala jim, jak různými technikami probudit svoje tělo a mysl 
k lepšímu životu. Připravila pro ně základy akupresury, aby růz-
né tělesné bolesti nemuseli potlačovat jen prášky. Učila je tří-

fázovému jógovému dýchání, aby si na ně vzpomněli ve chví-
lích psychické zátěže, kdy většina lidí spontánně přestává dýchat 
a problémy tím prohlubuje. Pořádné dýchání je i základem její-
ho cvičení na vozíku, při kterém se vozík používá jako pomůcka 
k protažení svalů. Připravila i úvod do problematiky autogenního 
tréninku pro každodenní relaxaci a případné postupné přeprogra-
mování vlastního podvědomí.

Pokračoval seminář o využití etologie při přímé komunikaci se 
zvířaty. Loňská část byla o tom, jak se má člověk chovat při komu-
nikaci se psy, aby si navzájem co nejlépe rozuměli. Letošní po-
kračování zase o tom, čím i vycvičený pes doopravdy je, tedy šel-
mou. Jak psi sebe vnímají navzájem, jak toho využít při práci a aby 
ke psům člověk přistupoval co nejotevřeněji a bez předsudků.

V návaznosti na to všechno a společně pro páníčky i jejich mi-
láčky jsme připravili akci „Podívej se na svět očima svého psa“. 
Protože nejsem básník a jinak si náplň toho dopoledne popsat 
netroufám, uvedu vám trochu zkrácenou verzi průvodního dopi-
su, který jsme pro navození správné nálady klientům rozdali:

Prohlubuj komunikaci se svým psem. Podívej se na svět skrze 
smysly svého psa. Pronikni do toho, jak vidí svět on; lépe si po-
rozumíte.

Jdi se psem do přírody, ale nepohybujte se pořád vpřed. Na-
jdi si krásné místo, zastavte se, ztište se, dej psovi volno a vnímej; 
sebe, jeho a okolí. Přestaň vnímat čas, nic vás nehoní, máte volno. 
Zkus lépe uchopit okamžik v přírodě skrze svého psa. Sleduj své-
ho psa, čeho si všímá. Vnímá daleko víc věcí kolem sebe než my.

Pes se zastaví, zavětří, někam se zahledí, zastav se také a uvi-
díš něco, kolem čeho bys prošel bez povšimnutí – brouka v trávě, 
zvíře v křoví… Poslouchej šumění listí nad hlavou, vnitřně se uvol-
ni, nadechni se lesního vzduchu, poslouchej svůj dech, nespě-
chej a hlavně si řekni: „Je mi nádherně! Nejsem sám!“ (Neboj se 
to vyslovit nahlas, pes s tebou bude souhlasit.) Všimni si, jak pes 
zareaguje na tvoje sdělení.

Tenhle zážitek si schovej do paměti, a až budeš mít nějaké po-
tíže, smutek, vzpomeň si na tento výlet a potvrdíš si, že na světě 
je krásně. Nenechej si nikdy tento zážitek vzít! Kdo se to naučí, 
má lehčí život a lépe překonává podivné nástrahy na své cestě 
životem. Navíc si v přírodě srovnáš hodnoty života. Každý den, 
kdy si neřekneš: „Je mi hezky, krásně“ a nepohladíš svého psa – 
kamaráda, je ztracený den!

Někteří klienti byli překvapeni tím, co jim tenhle půlden odha-
lil. Říkali, že je nikdy předtím nenapadlo se v přírodě se psem za-
stavit, vždycky tam jeli jen na vyvenčení nebo na procházku. Jako 
cílenou relaxaci to byl doposud zvyklý brát málokdo, přestože ně-
kteří mají psy už dlouhá léta.

Tak pokud máte doma nějakého čtyřnohého kamaráda, mám 
pro vás na závěr dnešního vyprávění jedno doporučení. Přečtě-
te si předcházející řádky ještě jednou, vezměte si svačinu, láhev 
vody a vodítko a vyrazte za vlastními společnými zážitky do pří-
rody. Krásné chvíle vám přejí

Ivan Benda a psi
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LEGISLATIVA
 Na stole je novela zákona 
o financování zdravotnických potřeb
Revoluční změnu ve výpočtu úhrad zdravot-
nických pomůcek představilo v létě minis-
terstvo zdravotnictví. Navrhlo, aby se výše 
příspěvku z veřejného zdravotního pojiště-
ní řídila, podobně jako u léčiv, dle nejlevněj-
šího výrobku ve skupině (dnes je plně hra-
zena velká část sortimentu). V praxi by to 
zjednodušeně znamenalo, že by se určil na-
příklad nejlevnější mechanický invalidní vo-
zík v celé Evropské unii a jeho cena by byla 
zároveň výší příspěvku na jakýkoliv vozík ve 
stejné skupině. Podobně by se vypočítával 
i příspěvek na další zdravotnické potřeby – 
pomůcky pro inkontinentní, pro stomiky, dia-
betiky atd. 

Znamenalo by to výrazné změny ve výši 
příspěvku. Zůstaňme u vozíků: zatímco dnes 
jsou např. základní mechanické invalidní vo-
zíky hrazeny do výše 9 000 Kč, nově se pří-
spěvek bude pohybovat do 5 000 Kč, to je 
plná cena nejlevnějších produktů. 

Proč k tomu ministerstvo přikročilo? Tr-
nem v oku mu jsou uměle navyšované ceny 
ze strany dovozců a z nich vyplývající zá-
těž pro státní rozpočet (4 až 6 miliard roč-
ně) i stávající netransparentní postup vý-
počtu příspěvku. Tu podle tiskové mluvčí 
ministerstva zdravotnictví Dany Šalamou-
nové zajistí právě otevřeně definované sku-
piny výrobků. „Klíčovou otázkou ve správ-
ních řízeních bude rozhodnutí o tom, které 
výrobky mají být s ohledem na jejich vlast-
nosti zařazeny do stejné úhradové skupiny. 
Ve správním řízení je dostatek prostoru, aby 
jeho účastníci (tedy jak zdravotní pojišťovny, 
tak výrobci, dovozci nebo distributoři pomů-
cek) předkládali důkazy. Na rozdíl od sou-
časného stavu bude tedy proces jasně defi-
novaný, předvídatelný, transparentní a jeho 
výsledek bude přezkoumatelný,“ uvádí. Do-
dává, že návrh novely zákona č. 48/1997 
Sb. je snahou o vyplnění požadavku z Koa-
liční smlouvy i z vládního programu (kabi-
net Petra Nečase, rok 2011), která si klade 
za cíl zajistit efektivní využití státních financí 
i dostupnost pomůcek pro všechny katego-
rie pacientů.

Jednání zahájena
Tento návrh se nesetkal s pochopením od-
borníků ani zájmových skupin. Zatímco u lé-
ků lze připustit, že různé značky léčiv ob-
sahují stejné látky, tudíž působí podobně, 
u zdravotnických potřeb se to stejné říct 
nedá. Potvrzuje to i Česká asociace dodava-
telů zdravotnických prostředků CzechMed. 
„Zdravotnické prostředky působí fyzikálně 
a v kombinacích, umožňují léčit, diagnosti-
kovat, monitorovat nebo operovat a vyžadu-
jí určitou dovednost. Kromě toho se vyzna-
čují vysokými náklady na servis a distribuci 
a mají v porovnání s léky nepoměrně kratší 
výrobní i životní cyklus,“ uvádějí k chystané 
novele. Kromě složitosti klasifikace výrobků 
je zde ještě výraznější negativní dopad. Jest-
liže totiž bude vždy plně hrazena jen nejlev-
nější pomůcka (nebo několik nejlevnějších), 
pak to bude znamenat obrovské navýšení 
spoluúčasti těch sociálně nejzranitelnějších 
pacientů, anebo jejich nucený přechod k vel-
mi levným výrobkům, jejichž kvalita ovšem 
odpovídá ceně.

V polovině září bylo zahájeno jednání 
o připomínkách s několika skupinami (Svaz 
stomiků, diabetiků, Národní rada osob se 
zdravotním postižením, Koalice pro zdraví 
atd.). „Nám se zdá celá tato novela princi-
piálně špatná, zahájili jsme proto sérii jed-
nání. Ministerstvo je vstřícné, domluvili jsme 
se, že nám budou posílat návrhy i mimo při-
pomínkovací proces, aby došlo ke shodě. 
Jsme však na začátku,“ okomentoval setká-
ní s ministrem Němečkem předseda NRZP 
Václav Krása. Ústupky připouští i druhá stra-
na: „Jsme si vědomi toho, že jsou určité sku-
piny zdravotnických prostředků, kde je nutné 
zohlednit jejich specifický charakter,“ dodala 
Šalamounová.

Ačkoliv měla novela původně vstoupit 
do legislativního procesu v září, nestalo se 
tak a ministerstvo stále pracuje na připomín-
kách. Je to dobře, alespoň dojde k vysly-
šení těch, kterých se to týká nejvíce. Bude-
me dále sledovat, zda se tak skutečně děje. 

(ata) 

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

Vláda kladně 
zhodnotila 
Drábkovu reformu 
a nedodržela svůj 
povolební slib
Vláda v červenci odmítla poslanecký ná-
vrh novely zákona o sociálních službách, 
která usiluje o návrat posuzování závislosti 
zdravotně postižených lidí před takzvanou 
Drábkovou sociální reformu. Hlavním pod-
nětem k novele byla petice za spravedlivý 
příspěvek na péči, o níž jsme informovali 
v minulém Vozíčkáři.

„Z analýzy posuzování stupně závis-
losti pro účely příspěvku na péči v letech 
2010–2014 lze dovodit, že změna způso-
bu posuzování stupně závislosti nezhorši-
la situaci osob se zdravotním postižením 
jako celku, ani osob starších osmnácti let, 
ani osob do 28 let věku,“ píše se v roz-
hodnutí vlády. Podle ní je dokonce právní 
úprava platná od 1. ledna 2012 „klientsky 
přívětivější, srozumitelnější a přehledněj-
ší“. Tento názor je zarážející: byli to právě 
sociální demokraté, kteří před parlament-
ními volbami reformu nejhlasitěji kritizova-
li a chtěli ji napravit. A nyní jejich premiér 
i ministryně práce vlastně vzkazují: Odvo-
láváme, co jsme dříve tvrdili, a souhlasíme 
s tím, co jsme dosud odmítali.

„Sama vláda slibovala, že Drábkův sys-
tém zruší. Podle mne je jediným důvodem 
vládního postoje to, že by kabinet musel 
vyplatit více peněz, se kterými v rozpočtu 
nepočítá,“ konstatovala poslankyně Hana 
Aulická Jírovcová (KSČM), která se na no-
vele podílela. Návrh zákona přesto projed-
ná Poslanecká sněmovna na některé pod-
zimní schůzi.  (mp)



6

4 / 2015

www.actreen.cz 
www.actreen.sk

B. Braun Medical s.r.o.  |  www.bbraun.cz

Výrobky řady Actreen® najdete také v síti prodejen Zelená hvězda  
www.zelenahvezda.cz

    Nová řada močových katetrů 
Actreen® Hi-Lite

  Příběhy a zkušenosti pacientů

   Odpovědi na často kladené otázky 
a další

Stránky plné novinek 

o močové katetrizaci

Pro Vás dodává

Nová verze exteriérového 

interiéru
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Může kvadruplegik létat na paraglidingu?
Paracentrum Fenix letos již tradičně uspořá-
dalo pro svoje členy rekondiční pobyt v DS 
Březejc. Doprovodný program byl jako ob-
vykle velice pestrý. Ovšem, to, co se podaři-
lo koordinátorovi Jarku Náhlíkovi, to se vrylo 
do paměti všem zúčastněným.

Jarek domluvil se členy LAAČR (Letecká 
amatérská asociace České republiky) létání 
na tandemových motorových paraglidech. 
Vše se odehrálo 5. srpna na letišti v Křiža-
nově. Neskutečný zážitek prožilo téměř dva-
cet vozíčkářů. Létalo se na dvou motorových 
tandemových paraglidech. Jeden z nich měl 
tříkolku v provedení „pasažér na háčku“, to 
pokud použijeme vodáckou terminologii. Na 
horním snímku je vidět dokonale přikurto-
vaný Mirek Ryšánek, který je kvadruplegik, 
podložený molitanem a navíc zabalen do 
deky, aby ho náhodou neofouklo! Vždyť bylo 
„jenom“ 35 °C ve stínu!

Druhý stroj měl uspořádání obrácené. 
Dokázali se do něj nasoukat šikovní paroši, 
nebo choďáci.

Křižanov a jeho okolí je známé především 
množstvím rybníků. Teprve ale pohled z výšky 
pár set metrů vám otevře oči dokořán. Není 
to množství, ale neskutečně velké množství! 

Sám jsem si prožil tuto nádheru na vlastní 
kůži. Vzlet byl trochu adrenalinový, nejprve 
začal řvát motor, pak se tříkolka rozjela pár 
metrů kupředu, následovalo krátké couvnutí, 

a protože jsem letěl poprvé, doprovozené té-
měř ucvrknutím do textilu. Další fáze už byla 
v pohodě, tříkolka se už konečně rozjela po 
letištní ploše a po několika desítkách metrů 
se vznesla. To, co následovalo, se dá oprav-
du jen těžko popsat. Prostě nádhera! To si 
musí každý prožít sám. Znám otřepané tvrze-
ní, že nejhezčí pohled na svět je z koňského 

hřbetu. To ale ještě není nic proti pohledu na 
svět z paraglidingu.

Nezbývá než poděkovat chlapům z LAAČR 
a obsluze letiště Křižanov, která nám poskyt-
la letištní plochu. A také odpovědět na otáz-
ku z titulku článku: Může!

Letu zdar!
Miroslav Župka 

POZOR, PŘEDPLATNÉ: 2016 = 100 Kč/rok!
A je to tady. Po celých 25 let, kdy časopis 
vydáváme, jsme se této rovnici vyhýbali. 
Víme, že mnozí z vás opravdu střádají kaž-
dou korunu, nicméně naše situace je ne-
únosná. V příštím roce pro nás zřejmě kon-
čí výrazný dotační zdroj, který hradil víc jak 
třetinu nákladů na vydávání časopisu. Zva-
žovali jsme, zda výrobu ukončit úplně nebo 
zkusit oslovit vás, naše dlouholeté čtená-
ře. Druhá možnost se nám zdá přece jen 
méně bolestivá, proto zavádíme od roku 
2016 roční předplatné časopisu ve výši 
100 Kč (resp. 99 Kč při platbě SMSkou). 
Můžete spílat, nadávat na systém, zoufat si 
nad promarněnou stokorunou, kterou po-
třebujete jinde, bylo by to pochopitelné…, 
ale pojďme se na to zkusit podívat jinak.

Vaše stokoruna nás požene dál. Bude-
me se mnohem víc snažit nabízet kvalitní 
obsah, abychom si vás, jako čtenáře, který 
za magazín platí, udrželi. Přece byste ne-
platili za podřadný plátek...

Snažíme se, aby se vám lépe žilo. Přiná-
šíme vám užitečné rady, inspiraci, motivaci, 
některými tématy a prací na nich motivuje-
me úředníky k aktivitě. Snad by se vám za 
rok ta stokoruna mohla takto vrátit.

Mnoho z vás ve Vozíčkáři nachází pro-
stor, kde lze uplatnit potenciál, literární ta-

lent. Stejná možnost se otvírá i vám. Kdo ví, 
jestli se vám toto předplatné na drobných 
honorářích nevrátí i několikanásobně zpět. 
Ozvěte se.

Můžete si být jistí, že vaše stokoruna 
bude použita do posledního haléře na ča-
sopis. Případný (spíše však momentálně 
neočekávaný) přebytek pak jde do 
rozpočtu Ligy vozíčkářů, napří-
klad pro dofinancování osobní 
asistence.

Jak postupovat pro zaplacení před-
platného? Máte tři možnosti:

1. Odesláním SMS
Na číslo 902 10 odešlete SMS ve 
 tvaru:
VOZICKAR mezera VAŠE PŘÍJMENÍ me-
zera VAŠE JMÉNO mezera NÁZEV VAŠE-
HO MĚSTA (OBCE) mezera ULICE mezera 
ČÍSLO POPISNÉ mezera PSČ. (Bez diakri-
tiky, nezáleží, zda použijete velká či malá 
písmena. Ihned obdržíte potvrzující SMS.)

2. Převodem na účet
Číslo účtu: 43-4625040297/0100, variabilní 
symbol 1112016. Do zprávy pro příjem-
ce uveďte své jméno, příjmení a adresu.

3. Složenkou
Na poště vyzvednete složenku typu A, vy-
plníte svoje jméno (jako odesílatel), adre-
sáta (Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 
Brno), variabilní symbol 1112016, číslo 
účtu (43-4625040297/0100).

Prosíme, částku 100 Kč 
uhraďte do konce 
roku 2015. Pokud je 
to ve vašich silách, po-

šlete nám prosím i ak-
tualizaci vašich kon-
taktních dat, abychom 

s vámi v dalších letech 
mohli komunikovat (dal-
ší předplatné, doruče-
ní na jinou adresu v pří-

padě stěhování atd.). Stačí na e-mail 
aneta.vidurova@ligavozic.cz odeslat své 
jméno, adresu, e-mail a telefonní číslo. Data 
můžete aktualizovat i telefonicky na tel. 
573 021 493, 777 010 331 v pracovní dny 
od 8 do 15 hodin.

Věříme, že i tak nám zůstanete nakloněni. 
A také věříme, že časopis Vozíčkář za tu 
cenu skutečně stojí. 

Aneta Vidurová, šéfredaktorka 

ve

s
m
ší
ní
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Rychlovky z Česka
I. P. Pavlova bez bariér
Praha pomalu míří k bezbariérovému cíli – 
k přístupné veřejné dopravě. 

Lince C pražského metra na konci srpna 
přibyla bezbariérová stanice. Jedná se o sta-
nici I. P. Pavlova, o jednu z nejfrekventova-
nějších stanic umístěných v centru města. 
Přístupnost pro vozíčkáře, ale samozřejmě 
i maminky s kočárky nebo důchodce, zajiš-
ťují dva výtahy s celkovou délkou 20 m. Vý-
stup je do přízemí domu s přímým výstupem 
na chodník v Legerově ulici.  (vozejkov.cz)

Česko bez evropské karty 
pro hendikepované
O jedinečnou možnost využívat zajímavých 
výhod na cestách přišli čeští držitelé průka-
zů ZTP a ZTP/P. Evropská komise chystá kar-
tu, která zaručí lidem se zdravotním postiže-
ním v sedmnácti státech EU stejné výhody, 
jaké mají v domovské zemi. Jedná se zejmé-
na o jízdu po dálnicích či hromadnou dopra-
vou zdarma nebo bezplatný vstup na kulturní 
akce. Česká republika se ale k plánovanému 
projektu v roce 2011 nepřipojila. Teď zákono-
dárci litují. Současné vedení MPSV to chce 
v budoucnu napravit a připojit se, už teď je 

ale jasné, že peníze na zavedení této karty 
bude muset hledat jinde než z aktuálního 
evrop ského zdroje, který pro zapojené země 
nabízí 1,5 milionu euro. Konkrétní termín ná-
pravy MPSV nesdělilo.  (ata) 

Srdcerváči potřetí ukazují, 
že pracovat se dá i na vozíku
Kampaň Srdcerváči, jejímž cílem je získat 
peníze na podporu projektů zaměřených na 
zaměstnávání osob se zdravotním postiže-
ním, startuje 9. září a potrvá do 15. prosin-
ce. Letos se Srdcerváčkami stala pětice žen, 
které kromě fyzických překážek bojují i s dal-
ším sociálním znevýhodněním. Mezi žena-
mi je matka, absolventka i dlouhodobě ne-
zaměstnané třicátnice. Novinkou je, že tyto 
ženy získaly parťačky – ambasadorky, které 
jim budou inspirací, motorem i oporou pro 
další profesní růst, jedná se totiž o úspěšné 
manažerky na vysokých postech. Novinkou 
je i vznik magazínu na internetových strán-
kách www.srdcervaci.cz, ve kterém budou 
lidé kolem kampaně zveřejňovat své příběhy 
a dojmy z cesty za lepším pracovním uplat-
něním. Kampaň byla zahájena 9. září kon-
certem předních českých pianistů na Praž-
ském hlavním nádraží, a to díky projektu 
Piana v ulicích.  (ata) 

Nové centrum odlehčovacích 
služeb na Pardubicku pomůže 
pečujícím
Na začátku září se obyvatelé Mikulovic u Par-
dubic a celého Pardubicka dočkali nové 
služby, která pomůže rodinám, v nichž žijí 
lidé s hendikepem. Oblastní Charita Pardu-
bice otevřela v tomto městečku nové Cent-
rum odlehčovacích služeb Červánky a nabízí 
záskok v péči o hendikepovaného člena ro-
diny. Centrum bude otevřeno od 8 do 16 ho-
din, jeho kapacita je 15 klientů. 

Zajištěn je i převoz klientů, ty do centra 
dopraví pracovníci Charity. V centru se jim 
pak budou věnovat pečovatelky, vždy jim při-

praví zajímavý program nebo s nimi budou 
rehabilitovat. Zapojí se i dobrovolníci, kteří 
budou moct klientům předčítat z knížek, cho-
dit na procházky, povídat si… Rekonstrukce 
bývalé fary, kde nyní centrum sídlí, přišla na 
dva miliony korun a byla financována z Tří-
králové sbírky. (ata)

Módní přehlídka vozíčkářů 
aneb Elegance bez bariér
22. října 2015 se ve Společenském centru 
v Rychnově nad Kněžnou uskuteční již třetí 
ročník charitativní akce s názvem Elegan-
ce bez bariér. Na galavečeru se na mole 
předvedou krásné modelky a modelové 

Bloudili městem
Projít Brnem, překonat 
únavu, procvičit bystrou 
hlavu a silné paže. Pro-
jít TEMNO. Jedenáctý roč-
ník tradiční brněnské noční 
šifrovací hry pro Vozíčkáře 
pořádala 11. září organi-
zace Domov pro mne. Na 
startu se objevili jak klien-
ti této neziskovky, která po-
skytuje lidem s hendike-
pem osobní asistenci, tak 
i zdravé dvojice, z nichž je-
den vždy seděl na vozíku. 
Tmy ani zimy se nezalekla 
většina účastníků, do cíle 
dorazilo 7 týmů z 15. 

(ata)
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na vozíku či bez něj. Výtě-
žek pomůže Láďovi Vítkovi 
k polohovacímu lůžku, spe-
ciálnímu PC i k asistentovi 
při výuce na střední škole. 
Láďa se pohybuje na elek-
trickém vozíku, trpí několika 
nemocemi – senzitivní moto-
rickou polyneuropatií a po-
ruchou polykání. Večerem 
bude provázet Martin Zach, 
zúčastní se i další známé 
osobnosti. (ata) 

Závod pro handbikery 
na Kolínsku si užijí 
hlavně začátečníci
V sobotu 24. října se na Kolínsku, mezi ob-
cemi Velký Osek a Veltruby, koná prvý roč-
ník akce I. Eleven Velkoosecká podzim-
ní 12. Na své si přijdou běžci i vozíčkáři, 
kterým učarovala jízda na handbiku. Akci 
pořádá Rypsport Agency, jejíž ředitel Petr 
Rypka je zkušený sportovec a in struktor.

Přichystán bude běžecký závod na 12 
a 6 kilometrů, charitativní závod dětí a veřej-
nosti pod názvem Běh pro Paraple ve Vel-
kém Oseku a závod na handbicích Šlapeme 

pro Paraple na pohodu. Na handbikery čeká 
rovinatá, jen 14kilometrová trať, kterou si užijí 
hlavně začátečníci.

Doprovodný program zahrnuje soutěž 
Jaké naše zvíře předběhneš?, kterou připra-
vuje ZOO Liberec, hry pro děti, výstavu au-
tomobilů Suzuki, jízdy na koloběžkách, ale 
též na 12,5 metru dlouhé dračí lodi a na raf-
tu. Podrobnosti a přihlášku lze najít na strán-
kách www.rypsport.cz. Výtěžek z akce bude 
věnován Centru Paraple. (mp)

Dobročinná 
akademie 
v novém hávu
Divácky oblíbenou 
Dobročinnou akademii 
odvysílá Česká televize 
v netradiční podobě. 
Benefiční večer ve pro-
spěch Centra Para-
ple se odehraje jako 
unikátní díl populár-
ní soutěžní řady Star-
Dance. Zdeněk Svěrák 
se stane rozhodčím 
a taneční parket bude 
patřit i vozíčkářům! 
Pořad v přímém pře-

nosu začne v sobotu 28. listopadu na ČT1 
od 20  hodin. (mp)

Benefice Jana Budaře v Chrudimi
Také letos se v Chrudimi uskuteční benefič-
ní koncert pro organizaci Rytmus Chrudim. 
V tamním Divadle Karla Pippicha vystoupí 
v pondělí 19. října herec a svérázný písnič-
kář Jan Budař. Další informace na telefonech 
469 621 599 a 777 222 139 nebo na e-mailu 
chrudim@rytmuschrudim.cz. (mp)

 Rychlovky ze světa
Able outdoors – adrenalinové čtení
Přístupný outdoor – triumfy lidského ducha. 
Dvouměsíčník pro ty vozíčkáře, kteří se ne-
bojí adrenalinu, přírody a pohybu v drsných 
podmínkách, vychází pravidelně ve Spoje-
ných státech. Není mnoho časopisů, které 
by měly takto úzce vytyčené pole působ-
nosti, Able outdoors to zvládá s přehledem. 
Na stránkách se objevují příběhy dobrodru-
hů, kteří zdolávají na terénních vozících pra-
lesy, sportovních rybářů i lovců, kteří své tro-
feje pronásledují na čtyřech kolech, zkrátka 
lidí dopřávajících si adrenalinových zážitků. 
Ukázky z časpisu jsou dostupné na www.
ableoutdoors.net.  (ata)

Vychytávky pro hendikepované děti 
S narozením potomka získávají rodiče 
schopnosti domácích kutilů. Byt se musí 
změnit v bezpečnou zónu určenou pro tvo-
řivé hraní ratolestí. Výrazně větší imaginaci 
a improvizaci musí prokázat rodiče hendike-
povaných dětí, které potřebují přizpůsobit 
prostředí o to více. S burzou nápadů přišli 
francouzští rodiče postižených dětí a na spe-
ciální webové stránce s volně přeloženým 
názvem „Tátové – kutilové, maminky – vyná-
lezkyně“ (Papas bricoleurs mamans astucie-
uses) schraňují tyto vychytávky jako inspira-
ci pro ostatní. Najdou se zde úpravy nábytku 
pro vozíčkáře, komunikační pomůcky pro 
mentálně postižené děti, hračky, vozítka 
i houpačky pro dovádivce s všemožnými 
typy hendikepů. Vše vyrobeno doma, s lás-
kou a hravou tvořivostí. A navíc často levně, 
případně levněji ve srovnání s cenou, kterou 
nabízí běžný trh s kompenzačními pomůcka-
mi. Ačkoliv jsou stránky dostupné pouze ve 
francouzštině, z nákresů a obrázků lze snad-
no poznat, oč běží a jak vynález sestrojit.

Pár příkladů: 

Další tipy 
a vychytávky najdete 
na internetu: 
http://www.papas-
bricoleurs-mamans-
astucieuses.fr/

(ata)
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Všichni ve zdraví v cíli, aneb 2222 kilometrů 
Československem za111 hodin

3. ročník Opel handy cyklo maraton 2015 (OHCM) navázal na své předchůdce. Na trase napříč Českem a Sloven-
skem bylo 26 povinných průjezdních bodů, časovky týmů v Liberci i Ostravě a pořádný povinný výšlap na Dlouhé 
stráně. Ani prudký déšť, hlavně v Tatrách, ranní teploty okolo 8 °C a odpolední sahající ke třicítce nezastavily odhod-
lání 31 týmů závod dokončit.

Je jisté, že si všichni sáhli na dno svých sil. 
Zážitky a soužití týmů hendikepovaných 
a zdravých cyklistů, tricyklistů a handbike-
rů ale jistě stály za to. Mnozí zcela vyčerpa-
ní v cíli po pár minutách děkovali organizá-
torům a přáli si, aby už byl červenec 2016 
a všichni pospolu opět zasedli do cyklistic-
kých strojů.

Zážitky jsou důležitější 
než výsledné časy!!!
Toto heslo po projetí cílovou páskou svorně 
zaznívalo ze všech stran. OHCM není jen uni-
kátním závodem smíšených týmů, jde hlavně 
o myšlenku spojit skupiny cyklistických nad-
šenců (ať s hendikepem či bez něj) a vytvo-
řit fungující týmy s vlastní taktikou. Většina 
z nich, poučena chybkami z minulosti, se 
na závod dokonale připravila. Každý jednot-
livec měl předem danou funkci. Cyklisté se 
pravidelně a plánovaně (občas i neplánově) 
střídali, navigátoři volili nejpříhodnější cestu, 
řidiči bezpečně drželi auta na silnicích a psy-
chicky odolný doprovod se snažil o vše „ne-
podstatné“ jako jídlo, pití, masáže a zvláště 
tolik potřebný humor. V extrémních podmín-
kách vymýšleli místo pro 
relaxaci jezdců a mnohdy 
sami stihli i pár minut spán-
ku… Jak známo, v závodě 
nejde o vítězství, ale o ší-
ření myšlenky, že vozíčkáři 
s choďáky mohou společně 
fungovat bez větších problé-
mů. Není to věda, je to eu-
forie, která oběma stranám 
přináší radost, a bolest ma-
ximálně v unavených sva-
lech z najetých kilometrů.

Hlavní myšlenka 
závodu
Mrzí mne, že občas se 
z různých periodik vytrá-
cí hlavní myšlenka OHCM, 

která není jen o adrenalinu a trhání rekor-
dů. Každý tým je přeci patronem jedno-
ho konkrétního hendikepovaného člověka, 
většinou krátce po úrazu či zákeřné nemo-
ci. Heřman Volf, vozíčkář a zejména hlav-
ní organizátor a také handbiker čtyřčlenné-
ho týmu Heř-Man 4 Days Bike Team, o tom 
ví své: „Nejtěžší pro čerstvého vozíčkáře je 
první rok spojený s návratem do normál-
ního života, znám to z vlastní zkušenos-
ti. My, kteří jsme se už s hendikepem nau-
čili žít, právě za takového člověka v závodě 
bojujeme, ale také ho tím morálně podpo-
rujeme, motivujeme a ukazujeme cestu. 
Většina těchto patronů s týmy během závo-
du doslova žije, vzájemně si píší, telefonu-
jí a hlavně fandí! V cíli mi někteří vozíčkáři 
a cyklisté říkali, že nic tak úžasného a in-
tenzivního ještě nezažili. Podpora byla cítit 
i ze záplavy přímých ohlasů z řad veřejnosti 
na webu závodu www.111hodin.cz. Již dru-
hý den jsme měli na kontě 200tisícího ná-
vštěvníka! Lidé nás ve dne v noci sledovali 
přes internet, na svých mobilech i PC. Na 
každém kroku si zpětně potvrzuji, že to má 
smysl.“

„8“ hurá 
až do cíle!
Nechme na chvíli motto závodu: 
„Jedeme v tom všichni“. Přesto-
že se týmy postaví na start s my-
šlenkou, že si to jedou hlavně 
užít a že o žádné výsledky ne-
jde – jen zazní startovní výstřel, 
už se všichni „zblázní“ a závodí. 
O umístění v pelotonu se bojuje 
jako o život!

Stejně jako vloni 2222 km 
dlouhou trasu první zvládl mo-
ravský tým Desafío pod vedením 
handbikera Luďka Benady, který 

by ze sportovního hlediska patřil do katego-
rie MH2, což je druhé nejtěžší postižení v kla-
sifikaci handbike závodů. Tým tvořilo ještě 
7 cyklistů. Někteří jsou Luďkovými kamará-
dy z dětství, další pak sousedé z rodných Lu-
žic u Hodonína a jejich cyklistiku milující ka-
marádi. Předností týmu je ale skvěle fungující 
doprovodný kolektiv, který, jak sami píší na 
svém profilu, je kostrou celého Desafía. „Po-
kud bychom vzali jako paralelu lidské tělo, 
tak cyklisti jsou kůží, která utváří vzhled týmu, 
ale bez supportu by nebyli vidět.“ Tým jedou-
cí pro vozíčkářku Pavlu Boxanovou cílovou 
pásku na Ladronce v bráně OPEL protnul již 
v pátek 31. 7. přesně v 17:19. Spurter Roman 
Galatík měl před druhým v cíli více než dvou-
hodinový náskok. Dle nových pravidel závo-
du ale nebylo o vítězi ještě rozhodnuto. Z cel-
kového času se odečítaly různé bonusy za 
časovky či ujeté kilometry tricyklistů a hand-
bikerů a naopak se přičítaly penalizační mi-
nuty za porušení pravidel. Přesto celkový čas 
týmu Desafío, včetně vybojovaných mínus 
minut za vítězství v liberecké časovce (-60 
minut) a 123 km ujetých handbikerem Be-
nadou (-23 minut), stačil. Výsledným časem 

75 hodin 45 minut tým za-
slouženě zvítězil. Nutno 
dodat, že předvoj Desa-
fía v podobě dalších cyk-
listů zhruba hodinku před 
příjezdem Romana kroužil 
mezi motolskou nemoc-
nicí a Ladronkou a hledal 
nejschůdnější a nejrych-
lejší trasu. Jak se ukázalo, 
některé týmy, i přes zdolá-
ní těžkých chvil v Tatrách, 
Žilině či Ostravě, zde leh-
ce zakufrovaly a ztratily 
důležité minuty do celko-
vého pořadí.

Stříbrný skončil tým 
AZ Pokorný, oproti loň-
sku si o jednu příčku po-

Alexandra 
M. Videmannová
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lepšil. I když dojel do cíle ve 20:19 (4. místo), 
odečtených 40 minut za dvě 2. místa v ča-
sovkách a také bonus -104 minut za ujeté 
kilometry dvou handbikerů v týmu Miloše 
Bauera (174 km) a Pavla Doležala (130 km) 
nakonec vynesly stříbro a výsledný čas 
77 hodin 9 minut. Právě tento tým ukázal 
hlavní myšlenku závodu v praxi. Minulý rok 
jeli pro patrona vozíčkáře Pavla Doležala, 
který se letos sám na handbiku postavil na 
start a najetými kilometry přispěl k dru-
hému místu.

Bronz nakonec získal tým RAAM 
2014 pro školu SVÍTÁNÍ. Cílovou pás-
ku protnul v čase 19:37, výsledný čas 
činil 78 hodin 10 minut. Chlapi z týmu si 
tak po úspěšném absolvování jednoho 
z nejtěžších cyklistických závodů světa 
napříč Amerikou (Race Across Ameri-
ca – RAAM 2014) vyzkoušeli letos v po-
dobném složení i OHCM.

I když tým METlife pod kapitán-
skou páskou známého mistra světa na 
vysokém kole a přemožitele Tour de 
France Josefa Zimovčáka dojel do cíle 
již v 19:33, po sečtení všech bonifikací 
dalších týmů skončil na nepopulárním 
bramborovém stupínku. Celkový čas: 78 ho-
din 33 minut. Josef ale nikterak nezoufal a se 
spolujezdci vehementně oslavoval. Dodej-
me, že také založil sportovní aktivitu „Na kole 
dětem“ na podporu léčby onkologicky ne-
mocných dětí. I proto se patronem týmu stal 
skvělý cyklista Honza Bicek.

Smůla, či ironie?
Vozíčkář Heřman Volf (autor maratónu) na-
konec tzv. „dojel“ na svá upravená pravidla. 
Ze sportovního hlediska byl asi největším 
smolařem závodu, když v čele čtyřčlenných 
týmů v zápalu boje minul v Ostravě o 100 m 
Fakultní nemocnici a neorazil si cyklopas bo-
dem 12. Přísná pravidla tak týmu Heř-Man 

4 Days Bike Team v cíli „nadělila“ penaliza-
ci 18 hodin! I když 1. 8. dojel ze „4“ na Lad-
ronku jako první v čase 14:05 a za časovky 
odečítal 160 minut, stále to nestačilo. Je ale 
třeba vyzdvihnout jeho neuvěřitelný výkon 
v najetých kilometrech. Héřa v sedle svého 
handbiku ujel 474 km a postaral se o ode-
čet 374 minut! I tak mezi „4“ skončil časem 
107 hodin 55 minut na třetím (posledním) 
místě, ale do limitu 111 hodin se vešel!

O medaile čtyřčlenných posádek se bo-
jovalo až do ujetí posledních metrů závodu. 
Nakonec o pouhých 17 minut díky bonifika-
cím zvítězil v celkovém čase 101 hodin 34 mi-
nut mladý tým Bronec sport Píchlej řetěz 
před Aegon K4 a již zmiňovaným Heř-Man 
4 Days Bike Team.

Respekt a obdiv
Všech 31 týmů a zvláště organizátoři závodu 
si zaslouží velké poděkování. Díky nim jsme 
živě ze svých domovů či přímo na trati mohli 
s napětím sledovat jejich úsilí. Osobně jsem 
velice ráda, že se všichni snažili respektovat 
pravidla a dojeli do cíle bez vážných zranění, 
pouze vyčerpáni velkým nasazením.

V samotném závodě mne upoutaly mi-
mořádné výkony některých týmů. Například 
Černí koně, maratónu se účastnilo výhrad-
ně 8 hendikepovaných cyklistů! Závod le-
tos poprvé dokončili celý, navíc ve skvělém 
čase 99 hodin. Naprostý respekt a velké bla-
hopřání! Nesmím zapomenout ani na první 
čistě ženský tým půvabných Osmikrásek. 
Ten pod taktovkou kapitánky Míši Sůvové 
absolvoval extrémní maratón spolu s hand-

bikerkou Petrou Hurtovou. Právě ony 
si za patrona zvolily mladého a sym-
patického muže Karla Caidlera (Karlo-
se), který je rok po úraze. Uvítání tohoto 
týmu na Ladronce bylo zcela výjimečné 
a impozantní.

Na závěr bych ráda „práskla“ sázku 
mezi organizátorem a tiskovým mluvčím 
závodu Tomášem Pchálkem a týmem 
Skládačky. Těsně před startem Tomáš 
prohlásil, že jestli tento tým dojede ce-
lou trasu závodu výhradně na skláda-
cích kolech v limitu, smekne svůj klo-
bouk a sní ho s kečupem. Skládačky 
2222 km ujely v čase 85 hodin 40 mi-
nut!!! Tomáš se díky stálé pohotovosti 
a mnohahodinovému spánkovému de-

ficitu necítil příliš dobře a dát si ještě plsťák 
místo večeře se mu evidentně nechtělo. 
Skládačky však využily příležitosti oslavy Hé-
řových padesátin (3. 8. 2015) a nechaly udě-
lat marcipánový dort ve tvaru šohajského vy-
sokého klobouku. Daly Héřovi vybrat, zda 
chce ke kulatinám ten plstěný nebo dortový. 
Héřa zůstal kamarád a na dortíku si s Tomá-
šem i ostatními svorně pochutnali.

Tak co říkáte? Příští rok zas do toho šláp-
neme!

Rozšiřte i vy partu lidí, kterým nejsou 
lhostejné uměle vytvářené bariéry a pře-
kážky mezi lidmi!

Foto: Irena Vanišová 
a autorka



12

4 / 2015

INZERCE

 REHAPROTEX 2015
Na veletrhu REHAPROTEX na návštěvníky opět čekají zajímavé novinky z oblasti zdravotní, rehabilitační a sociální péče, řada informací z oblasti prevence 
a ochrany zdraví, ale také nabídka cíleně zaměřená na seniory a děti. V doprovodném programu vystoupí renomovaní lékaři a další odborníci, k dispozici 
budou preventivní vyšetření, poradenství a mnoho dalšího. Návštěvníci si mohou výrobky na místě zakoupit.

Letos se veletrh vrací do původního podzimního termínu. Odborná i široká 
veřejnost jej může na brněnském výstavišti navštívit od 21. do 24. října, poprvé 
od středy do soboty. Místem jeho konání bude pavilon A. Zúčastní se přední 
fi rmy oboru jako ALTECH, ERILENS, HORIZONT – NARE, ITS Praha, 
MANUS Prostějov, MEYRA ČR, Pedikom Czech, svorto.cz., VECOM zdvihací 
zařízení a další, mezi vystavovateli nechybí ani Asociace vozíčkářů a zdravotně 
i mentálně postižených v ČR nebo Liga vozíčkářů. V rámci projektu Pro Váš 
úsměv neziskové organizace otevřou prodejní centrum, kde si návštěvníci 
mohou vybrat z výrobků chráněných dílen. 

Vedle zajímavých exponátů vystavujících fi rem se návštěvníci mohou 
těšit také na pestrý program workshopů, přednášek, prezentací, soutěží 
i hudebních vystoupení. To nejpodstatnější z doprovodného programu se 
odehraje v Programovém centru pavilonu A. První den veletrhu – ve středu 
21. října – bude zdejší pódium patřit prezentacím humanitární organizace ADRA 
a občanského sdružení Ratolest Brno. Další odborné akce na tento den připravují 
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Česká obuvnická a kožedělná 
asociace a Česká podiatrická společnost.

Čtvrtek a pátek budou „Dny seniorů na výstavišti“ a to nejzajímavější 
opět proběhne v Programovém centru v pavilonu A. Ve čtvrtek dopoledne se 
zde senioři v režii Redpoint Clinic seznámí s výhodami sportovních aktivit 
ve vyšším věku, se správným dávkováním a provedením různých cvičení, ale 
také s problematikou životosprávy a doplňků stravy. Posluchači se zároveň 
dozvědí, jak přizpůsobit pohybovou aktivitu onemocnění srdce, cukrovce, 
onemocnění pohybového ústrojí nebo dechovým obtížím. Ve čtvrtek po celý 
den bude fyzioterapeut prezentovat téma speciální neurorehabilitařní programy 
v Sanatoriích Klimkovice. Odpoledne se do seniorského programu zapojí Oční 
klinika Gemini s přednáškou na téma péče o zrak, Knihovna Jiřího Mahena 
s prezentací svých aktivit a organizace Rada seniorů ČR a Svaz důchodců. 
Chystají se také ukázky cvičení na balónech, nordic walking a o zábavu se 
na pódiu postarají Lucie Bihárová a Vladimír Hron.

Nově na veletrhu dostanou velký prostor lékaři s programem „Lékaři 
vzdělávají pacienty“, kteří chtějí svými informacemi působit na pacienty 
a ovlivňovat jejich přístup k prevenci chorob. Páteční dopoledne bude patřit 
přednáškám na témata význam fyzické aktivity pro zdraví, nebezpečné nákazy 

a prevence kardiovaskulárních onemocnění. Přednášet budou takové osobnosti 
jako předseda České lékařské společnosti JEP prof. Štěpán Svačina, předseda 
České společnosti tělovýchovného lékařství Martin Matoulek nebo primářka 
Kliniky infekčních, parazitálních a tropických onemocnění Nemocnice 
Na Bulovce Hana Roháčová. Odpoledne se návštěvníci mohou těšit na ukázku 
cvičení tai chi, prezentaci Chytré lékárny s kontrolou plosky chodidla, měřením 
cukru v krvi apod., představení seniorské organizace Ženy 50 a také na několik 
vystoupení Jiřího Helána. Páteční program ještě bude patřit seniorům, ale nejen 
jim, v sobotu 24. října jsou na brněnské výstaviště zvány hlavně rodiny s dětmi.

V sousedství Programového centra návštěvníci po celé čtyři dny naleznou 
Rekondiční centrum a Fyzioterapeutické centrum, kde budou vedle 
poradenství probíhat i praktické ukázky cvičení. Informace se zaměří nejen 
na seniory, ale také na pohybový režim dětí v různém věku, prevenci vadného 
držení těla aj.

Státní zdravotní ústav, Oddělení podpory zdraví Brno, na veletrhu opět 
otevře Fórum pro zdraví s poradenstvím v oblastech jako zdravý životní styl, 
snižování nadváhy, prevence závislostí na alkoholu, tabáku a drogách, prevence 
úrazů a sexuálně rizikového chování, výchova ke zdraví dětí a mládeže aj.

Veletrh REHAPROTEX společně s Medical Fair Brno budou pro návštěvníky 
otevřeny vždy od 9 do 17 hodin, v sobotu 24. října pouze od 9 do 15 hodin. 
Vstupenka stojí 100 korun, při registraci na webových stránkách veletrhů 80,- Kč 
a zlevněná 50 korun. Držitelé Senior pasu zaplatí za vstup pouze 20 korun. Další 
informace naleznete na www.rehaprotex.cz.

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

podložky do vozíků  
hrazeny VZP  
– 0000277 
sk. 13

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

Rozlo�ení tlaku u osoby 
sedící na molitanu

a na antidekubitní  
podlo�ce ROHO
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pomáhá

„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)

Domácí roboti společnosti iRobot byli vyvinuti k tomu, aby pomáhali a usnadňovali lidem život. 
Tento úkol plní již ve více než 13 milionech domácností po celém světě. Víme, že usnadňovat 
život je důležité, zejména u lidí se zdravotním postižením. Proto naše společnost Certus Mercatus 
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. 

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 roboti- 
ckým vysavačem na světě. 

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. 

Mediálními partnery projektu iRobot pomáhá jsou Konto BARIÉRY Nadace Charty 77, časopis MŮŽEŠ, 
Liga vozíčkářů a časopis VOZÍČKÁŘ.
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O pomoci, aktivitě a dobrovolnictví 4x jinak 

CO? KDE? KOMU?

Pokud se rozhodnete vyplnit čas dobrovol-
nickými aktivitami, nabízí se několik cest, jak 
na to. A bariéry na nich rozhodně nehledejte. 
Pokud je vidíte, jsou především ve vaší hla-
vě. Ale ani ty nejsou nepřekonatelné, proto-
že kde je vůle, tam je cesta. Jaké možnosti 
pro dobrovolnické práce se tedy nabízejí bez 
ohledu na postižení? Jak své síly nabídnout 
a komu pomáhat? 

Je několik dobrovolnických činností, které 
lze vykonávat. Můžete rozmlouvat se seniory, 
kteří přivítají každou bytost ochotnou jim naslou-
chat. Dobrovolníky, kteří věnují svůj čas starým 
lidem, zahrají si s nimi nějakou hru, poslech-
nou si hudbu, prohlédnou si s nimi fotoalba 
nebo jen tak posedí na zahradě domova, hle-
dá většina institucí pečujících o staré lidi a ne-
mohoucí. Jistě je nějaká právě ve vašem okolí. 

Podobně jsou na tom nemocnice, které 
takovou pomoc hledají pro pacienty. Protože 
mít si s kým popovídat a sdílet obavy i rados-
ti, to je nejlepší cesta k uzdravení. 

Pomoc hledají i instituce věnující se dě-
tem ze sociálně slabých rodin. Doučovat 
matematiku nebo zeměpis, při tom přece ne-
jsou vozík nebo berle překážkou. Doučová-
ní nebo aktivní trávení volného času nemu-
sí vždy probíhat v domácnostech, naopak se 
dvojice schází v nějakém klubu, na hřišti, no 
zkrátka kde to vyhovuje jak dítěti, tak dob-
rovolníkovi. Takové parťáctví s hendikepova-
ným navíc dítě může naučit mnohem víc než 
hodiny nad učebnicí biologie. 

Dobrovolníkem se člověk může stát i na 
síti. Může využít to, v čem je dobrý, a nabíd-
nout své služby například nějaké neziskovce. 
Korektury, grafika, překlady z cizích jazyků, 
korespondence, třídění a archivace, monito-
ring, propagace... Ideálně je dobré pomáhat 
té organizaci, jejíž pomoc třeba také využívá-
te. Příklad: poskytujete mi výborné asistenční 
služby, rád vám na oplátku můžu pomoct tře-
ba zpracovat nějaká data, seženu sponzorský 
dar, pomůžu uspořádat benefiční akci atd. 

Podepřít na cestě krušnými chvílemi mů-
žete i jednotlivce. Stačí najít člověka ve va-
šem okolí, kterému byste mohli být prospěš-
ní a který vaši pomoc potřebuje a ocení. 
A člověk ani často nemusí chodit daleko. 
Kaž dý z nás člověka, který potřebuje pomoc, 
a to paradoxně v nejbližším okolí, zná. Něko-
ho, kdo je opuštěný, kdo se chce učit něco 
nového, někoho, kdo si chce jen tak povídat 
a nemá s kým… K tomu, aby člověk konal 
něco dobrého, totiž není vždy zapotřebí insti-
tuce a vypsání dobrovolnické pozice. 

Kde hledat? 
I v menších městech začínají fungovat dob-
rovolnická centra, případně existují při ne-
mocnicích, hospicech, při dětských domo-
vech nebo nízkoprahových centrech. Jsou 
jich už desítky. Shromažďují informace 
o dob rovolnických aktivitách, předávají kon-
takty. Není v našich kapacitách všechna cen-
tra vypsat, ale pokud nevíte, kam se obrátit 
ve svém okolí, kontaktujte Národní dobro-
volnické centrum, kde vás jistě správně na-
směrují. 

Národní dobrovolnické centrum
Na Poříčí 1041/12 (palác YMCA)
110 00 PRAHA 1, e-mail: info@hest.cz
tel.: 224 872 075, mobilní tel.: 724 775 853

Pokud dobrovolničíte u akreditované organi-
zace (např. právě přes dobrovolnická cent-
ra), vztahuje se na vás kromě dobrého poci-
tu i několik výhod: 

Výhody dobrovolnictví 
v akreditované organizaci 
Výkon dlouhodobé dobrovolnické služby 
(více jak 4 měsíce) vám umožňuje zažádat 
o hmotné zabezpečení v nezaměstnanos-
ti (tzv. podpora v nezaměstnanosti). Pod-
mínkou je evidence u úřadu práce a výkon 
dlouhodobé dobrovolnické služby, která 

v průměru přesáhne 
dvacet hodin v kalen-
dářním týdnu.

Doba dlouhodobé 
dobrovolnické služby přesahující v průměru 
dvacet hodin týdně se započítává jako rele-
vantní doba pro účely důchodového pojiš-
tění.

Jako dobrovolník v akreditované organi-
zaci máte smluvně zajištěné postavení.

Jste pojištěni proti škodám na zdra-
ví a majetku, které vzniknou vám osobně 
nebo které byste mohli neúmyslně způsobit 
dalším osobám.

S výkonem dobrovolnické činnosti máte 
minimální finanční náklady – vysílající orga-
nizace vám může hradit stravné, ubytování, 
cestovné či výpis z rejstříku trestů.

Máte nárok na poskytnutí kvalitní přípra-
vy k výkonu dobrovolnické činnosti a na po-
skytnutí pracovních prostředků a ochran-
ných pomůcek.

Hledat však můžete i na vlastní pěst, zapojit 
se dá i na krátký čas. Většina velkých kultur-
ních akcí žije právě na pomoci dobrovolníků. 
Web je plný takových nabídek – například na 
serveru dobrovolnik.cz. Aktuální dění také 
skýtá různé možnosti. Člověk může uspořá-
dat finanční sbírku, koordinovat pomoc v ob-
lastech, kde je jí třeba. Nemusí jít vždy jen 
o vzdálené země třetího světa nebo pomoc 
uprchlíkům. Stačí se dívat kolem sebe a za-
jistit například opravu nějaké rampy nebo vy-
budování nového sjezdu z chodníku. 

Takový dobrovolník může rovněž pracovat 
zdarma v oboru, ve kterém by se rád uchytil, 
pracovní nabídky na sebe následně nenechá-
vají dlouho čekat. Kromě kolonky v životopisu 
totiž přibývá i na sebevědomí. A to je vlastně 
nejdůležitější – odvaha a sebevědomí. Zkrát-
ka, na každém kroku číhá příležitost, jak být 
prospěšný světu i sobě. Tak jdete do toho? 

(ata) 

Jak zdravý rozum zvítězil nad úředním šimlem

Naše obec Pustá Polom se rozprostírá mezi 
Jeseníky a Beskydy, v okrese Opava mezi 
Opavou a Ostravou. Kolem Polomi je krásná 
příroda, jsou zde cyklotrasy, možnosti rodin-
ných výletů, ale i cesty pro vozíčkáře a jinak 
hendikepované.

Dlouho však ve vychutnávání těchto krás 
bránil jeden velký problém – autobusové sta-
noviště. Příjezd do naší obce autobusem 
nebyl pro vozíčkáře tak obtížný jako spíše 
odjezd. Do obce sice zajíždí dostatek nízko-
podlažních autobusů, protože Pustá Polom 
leží 7 km od Centra sociálních služeb a Re-
habilitačního ústavu v Hrabyni. Zádrhel byl 
však v nástupišti směrem na Hrabyni a dále 
na Ostravu a Opavu. 

Asi dva roky jsem stále upozorňoval bý-

valého starostu obce a zastupitelstvo, že 
nástupiště směrem na Hrabyni není vhod-
né pro nástup hendikepovaných osob, ani 
maminky s kočárky to nemají lehké. Ale ve-

dení obce argumentovalo, že nemá peníze 
a musí se vyřídit povolení. Já se opět zeptal: 
Jaké peníze? Jaké povolení? Odpověď žád-
ná. Vždyť by stačilo seříznout obrubník, ode-

Před úpravou... ...po úpravě.
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brat podlož a tím se vytvoří náklon pro ná-
jezd. Prostě z toho udělali větší problém než 
se stavbou výtahu k zdravotnímu středisku. 
Na ten jsem také dříve podával návrh hned 
poté, co jsem skončil na vozíku, a výtah stál 
do tří měsíců.

Všechno změnily nadcházející volby. 
Nový starosta hned na druhém zasedání 

v březnu 2015 návrh projednal a na přelomu 
června a července už bylo hotovo. Jako bo-

nus údržba obce upravila i konec nástupiš-
tě pro ostatní směry. V té chvíli jsem si řekl, 
a pěkně nahlas, že konečně zvítězil zdravý 
rozum nad úředním šimlem.

Tak závěrem mohu s velkou radostí sdě-
lit, že obec Pustá Polom má autobusové 
stanoviště s bezbariérovým přístupem na 
nástupiště. 

Pavel Carbol, Pustá Polom

Chcete mě? 

Je tomu už nějaký čas, kdy jsem celá ot-
rávená, čekající na laskavá slova úředníků 
v kanceláři, zahlédla plakátek, který hlásal 
do všech stran: „Hledáme nové tváře dob-
rovolníků všech věkových kategorií pro naše 
dobrovolnické centrum, přihlas se i Ty!“ 
Řekla jsem si proč ne, vždyť je to vlastně 
ušitý přesně pro mě. Jdu do toho. Alespoň 
zkrátím svůj volný čas na minimum, budu 
jednou provždy užitečná a všem okolo sebe 
udělám radost.

A protože maminka mi vždycky říkala, že 
komu se nelení, tomu se zelení, rozhodla 
jsem se chytit příležitost za pačesy a posla-
la téměř obratem e-mail v pozitivně laděném 
znění: „Dobrý den, od narození se pohybu-
ji na invalidním vozíku, mám vystudovanou 
vysokou školu. Pracuji, jsem usměvavá, přá-
telská, hravá a ráda bych se stala Vaším nej-
lepším dobrovolníkem na čtyřech kolech.“ 
Čekala jsem na odpověď. Musím přiznat, že 
možná i čekání na Godota bylo oproti tomu 
úplný čajíček, ale nepřestávala jsem věřit, 
že jednou se odpovědi dočkám, tak jako se 
dočkal Robinson.

Máte novou zprávu, zahlásila moje 
e-mailová schránka. Hurá, těšila jsem se na 
sluníčkovou zprávu číslo jedna. Slova, kte-

rá na mě však čekala, rozhodně nebyla po-
hádka s dobrým koncem, ale spíše neblahý 
pokus o tragikomedii, jak dostat vozíčkáře 
z vozíku. „Dobrý den, slečno, velice si vážím 
Vaší ochoty a snahy, že i přes těžkej osud, 
který Vás potkal, chcete pomáhat a rozdávat 
úsměvy na potkání. Bohužel naše prostory 
nemocnice, kde se děti nejčastěji pohybují, 
nejsou bezbariérové. Děkuji za Váš zájem.“ 
Cože??? Těžkej osud? To, že zřejmě nebyly 
sudičky doma, když jsem se narodila, ješ-
tě neznamená, že „máte těžkej osud“. Sama 
jsem byla v nemocnici hospitalizovaná ně-
kolikrát a všude byl výtah a postele na ko-
lečkách, což jistojistě vyplývá z celé logiky 
věci. Kde jinde by měl být bezbariérový pří-
stup než v nemocnici? S vychladlou hlavou 
jsem milé paní odepsala, že si vážím její od-
povědi ze slušnosti nebo možná i ze sou-
citu, ale že sama jsem několikrát na vlast-
ní kůži okusila nemocniční prostředí. Mohla 
si tedy ušetřit zajisté svůj drahocenný čas 
a napsat, že nemá zájem. Bolelo by to urči-
tě méně než zaobalená lež. Víte, jak to je – 
kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hle-
dá důvody!

Kateřina Jirsová

Petra Hurtová: Chtěla jsem 
být prostě užitečná
Petra Hurtová 
rozhodně ne-
patří mezi pe-
simistické vo-
zíčkáře, kteří 
pláčou nad 
svým živo-
tem. Ba na-
opak, abyste 

Petru zastihli jen tak doma odpočívat s no-
hama nahoře, musí být s největší pravdě-
podobností na smrt nemocná. Je jí 29 let, 
žije se svým synkem Viktorem (7) v České 
Lípě. Od narození trpí nevyléčitelnou nemo-
cí OI (osteogenesisimperfecta) lomivost kos-
tí. V současné době pracuje jako členka So-
ciálního výboru pro město Česká Lípa, jako 
dobrovolnice pro Adru a tak trochu jezdí zá-
vodně na handbiku MTB cyklistiku. 

Před dvěma lety se rozhodla, že chce být 
prostě užitečná, a tak se snažila najít něco, 
co by její touhu naplnilo. V pobočce Adry 
hledali nové dobrovolníky, zašla na pohovor 
a bylo to. „Jsem spokojená, pracuji jako ex-

terní zaměstnanec nemocnice Česká Lípa 
na LDN. Po dohodě s klienty je navštěvuji 
jednou až třikrát týdně, vždy tak na hodin-
ku či dvě. Hlavně si spolu povídáme o jejich 
starostech. Taky je hodně baví vžívat se do 
života mého, protože v něm se stále něco 
děje a není tak jednotvárný jako ten jejich za 
zdmi nemocnice.

Samotné dobrovolnictví, jak sama říká, jí 
dává hodně, například uvědomění si toho, 
že nikdy není tak hrozně, aby nemohlo být 
ještě hůř. Dobrovolnictví ji rehabilituje, do-
dává jí sílu už v tak komplikovaném živo-
tě. Člověk, ač sám nemohoucí, dodává sílu 
dalším, a to je fajn. „Myslím, že dobrovol-
nictví je obrovsky nedoceněné, nemyslím fi-
nančně, protože to děláme opravdu zdar-
ma, ale myslím obecně. Když někde řeknu, 
že jsem dobrovolník, každý se tváři divně, 
zaraženě, jako byste dělal něco pohoršují-
cího. Já to dělám ráda, a dokud to půjde, 
budu dobrovolníkem i dál. Myslím, že je dů-
ležité být v životě užitečný.“ 

(kj)

www.apicz.com

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

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

Automobily 
bez bariér.
— Ruční ovládání pedálů
— Bezbariérová vozidla
— Úpravy sedadel
— Nakládání invalidního vozíku
— Ostatní individuální úpravy
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Překážkám se dá postavit jenom čelem
Roman Čiviš se věnuje koučování již přes 
dvacet let. Školí managery v různých fir-
mách, zná motivační postupy, je přímočarý 
a sebevědomý. My jsme se potkali na jed-
nom táboře pro mládež. Byl vedoucím mé 
skupinky. Naše seznámení bylo velmi ko-
rektní a opatrné. Když jsme se o tom pak 
bavili, vyšlo najevo, že za tímto opatrným 
přístupem ve skutečnosti stálo to, že jsem 
na vozíku. I lidé, kteří jsou v komunikaci 
kovaní, se mohou nechat ovlivnit tím, že 
se baví s postiženým člověkem. Je na nás, 
na hendikepovaných, abychom se snažili 
ukazovat ostatním, že jsme úplně normální 
osobnosti. 

Kde nejen k tomu brát motivaci, jsme si 
povídali právě s Romanem Čivišem, člově-
kem, který velmi brzy zjistil, že nemá cenu se 
k postiženým chovat jinak. 

 Lidé žijí s hendikepem často celý život. 
Jsou už mnohdy unaveni každodenními 
situacemi z toho vyplývajícími. Kde přesto 
najít motivaci k tomu se zlepšovat?
Často kolem sebe slýchám: Mně tohle 
pomohlo, postrčilo mě to, motivovalo. 
Je to však podnět zvenčí a ten funguje 
krátkodobě. Opravdu účinný zdroj motivace 
je v nás samotných. Jenže to často není 
jednoduché. Může se zdát, že stěžejní 
jsou okolnosti a hlavně lidi kolem. Podpo-
ra zvenčí je velmi cenná, ale nejdůležitěj-
ší je, o co stojím a čeho se obávám. Mám 
z praxe dobré zkušenosti s pozitivní mo-
tivací. Důležitá je také radost z malých 
pokroků nebo z udržení stávajícího stavu.

 Jak se postavit překážkám?
Jako velmi prostá odpověď mě napadá: če-
lem. Důležité změny v našich životech se dějí 
mimo zónu komfortu, to však není jednodu-
ché ani příliš „oblíbené“. Když ale člověk 
dokáže vykročit, posune ho to kousek do-
předu. Často čekáme na dobrou náladu, pří-
znivé okolnosti, hezké počasí, na něco nebo 
někoho…

Důležité je začít – postupně, po drobných 
krocích.

Myslím si, že zásadní je mít před očima 
nějakou vizi toho, čeho bych reálně chtěl do-
sáhnout. A nespěchat, protože rychle není 
často synonymum pro dobře nebo správně. 
A překážky patří k životní cestě. Čím víc se 
jich obáváme, tím jsou větší – v našich očích. 
Když začneme, velikost překážek se zmenší 
– nezmizí. Sice nás pak omezují, ale nebrzdí.

 Stránky našeho časopisu jsou plné pří-
běhů lidí, kteří navzdory hendikepu něco 
dokázali. Cestují, sportují, jsou zkrátka 
úspěšní. Jak si uvědomit, že to, o čem si 
čtu, se může týkat i mě?
Hodně lidí si říká: Mně se to stát nemůže. 
A proč ne? Chci se zeptat: Jak víš, že tento 
příběh nemá být inspirací i pro tebe?

Nejde o to ujíždět na nereálných předsta-
vách, ale ti borci před tebou něčemu uvěřili 
a ty vidíš, k čemu je to dovedlo.

To, že máš obavy nebo špatnou zkuše-
nost, je možné. Chybí energie, víra v to, že 
by to mohlo fungovat i u mě.

Zkusit to, znamená rozhodnout se. Chtít 
nějaké záruky, je iluze. Každý životní příběh 
je originální, ale podobnosti existují. Líbí se 
nám příběhy druhých, ovšem představit si 
sebe v tom příběhu moc neumíme.

Proč? Moc náročné, jiné než znám, vidím 
spíše překážky než možnosti.

Uvědomit si, že se to týká mě, je první 
krok. Uvěřit v reálnost a získat odvahu a mo-
tivaci je krok druhý.

Třetí krok je těžký a cenný zároveň. Zkusit to!
Je to krok důvěry. V sebe i svoje okolí. Vi-

dím kolem sebe v práci i životě velké množství 
pozitivních příkladů, kdy příběh přes počáteč-
ní nevíru a obavy skončil úspěšně. A cením si 
odvahy těch, co krok důvěry udělali.

 Jak si toto uvědomění udržovat?
Dnešní nastavení lidí kolem nás je často za-
měřené na rychlý výsledek. Dosažení cíle. 

Moc neumíme udržovat 
nějakou dobu před očima 
úkol nebo cíl, který trvá 
déle. Nejsme trpěliví, 
protože nás to tato doba 
odnaučuje. Určitě je dobře, 
že nám zboží z e-shopu 
přijde za pár hodin či dní. Ale to, o čem si 
povídáme, se často projeví za týdny, měsíce.

Uvědomit si, že inspirativní příběh, zkuše-
nost se může i v mém životě „zabydlet“, je 
začátek. Říká se, že dobrý zvyk má dva „ro-
diče“: pravidelnost a opakování.

Takže každý den, každou vhodnou chvíli je 
potřeba se zamyslet nad cestou, kterou jdu.

Můžeš to brát jako posílení, kontrolu, 
zpětnou vazbu nebo podnět k vděčnosti či 
zamyšlení.

A dobrá rada: Nebuď v tom sám/a!

 Jak se vypořádat s tím, že tě může okolí 
demotivovat?
Je pravda, že okolí tě může negativně ovliv-
nit, a dokonce i zabrzdit. Na této křižovatce 
je hlavní věcí to, že je to na tobě!

Starost o vlastní motivaci není starostí 
ostatních. Vždyť je to tvoje rozhodnutí. Tak 
si za tím stůj a věř, že ani pochybovači tě ne-
dostanou. Každé pochybování, které si při-
pustíš příliš k tělu, tě brzdí. Proč by mělo? 
Proč to dovolit? Chápu, že jsou situace, 
kdy jsou některá omezení v životě realitou. 
A to ostatní? Nezapomínej, že platí: pokud 
se můžeš na něco spolehnout, tak jsou to 
„dobří rádci“ typu: TO nejde, TO nedokážeš, 
TO je blbost...

Chceš je poslouchat? Tak zapomeň na ja-
kýkoliv posun ve svém životě. Jsou to pro-
fesionální skeptici a žrouti tvých rozhodnu-
tí a vizí.

Postav se jim. Jak? Jednoduše. Ignoruj 
je!

Nemyslím tím, že každá kritika tvých roz-
hodnutí je nezdravá. Že se naučíme některé 
hlasy vyslyšet, jiné respektovat a na jiné ne-
dbat, souvisí s rostoucí kvalitou našeho roz-
hodování.

Hodně dovedností, které dnes umíme, 
bychom s těmito skeptiky nikdy nezvládli. Já 
je vnímám jako „bludičky“ na cestě životem. 
I v pohádkách platí, že kdo naslouchá „blu-
dičkám“, do cíle jistě nedorazí!

Ladislava Blažková

Ing. Roman Čiviš pochází z Plzně. Je 
ženatý a má tři děti.

Má technické vzdělání, které rozšířil 
o aplikovanou psychologii ve firemním 
prostředí.

Je mu 49 let a jako kouč a konzultant 
ve firemní sféře působí více než 20 let.

Pracuje na rozvojových projektech ve 
výrobě, službách i neziskových společ-
nostech.
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Zdravý životní styl vozíčkáře (IV. díl): Cvičení 
na doma – posilování
V tomto díle seriálu uvedeme příklady aktiv-
ního cvičení, jehož cílem je posílit určitý sval 
nebo svalovou skupinu. Popíšeme si tedy 
zásady a možnosti posilování, určeného pře-
devším tetraplegikům a paraplegikům v rám-
ci autorehabilitace.

S aktivním cvičením se každý člověk s po-
škozením míchy setkává hned na začátku re-
habilitačního procesu, především na spinální 
jednotce, kdy je třeba zabránit atrofiím sval-
stva končetin se zachovalou inervací (záso-
bováním nervovými vlákny) a dýchacích sva-
lů. Postupně je cílem fyzioterapie zvyšovat 
svalovou sílu, zlepšovat stabilitu sedu, obrat-
nost a vytrvalost potřebnou k vykonávání ka-
ždodenních činností. Maximalizovat poten-
ciál jedince je v kompetenci fyzioterapeutů 
a ergoterapeutů v rehabilitačních ústavech, 
kdy je program aktivního cvičení pod odbor-
nou kontrolou.

Je nutné si uvědomit, že aktivní pohyb 
a posilování svalu či svalové skupiny začíná 
už asistovaným pohybem neboli pohybem 
s dopomocí, který je iniciován pacientem. 
Asistent mu částečně dopomáhá do plné-
ho fyziologického či doporučeného rozsahu 
ve správném směru tak, aby byl kloub bě-
hem pohybu stále v centrovaném postavení 
(maximální kontakt hlavice s jamkou). To pla-
tí i pro samostatný aktivní pohyb prováděný 
proti gravitaci a pohyb proti odporu. Svalo-
vou sílu je tudíž možné postupně zvyšovat 
prostřednictvím odporu proti aktivnímu po-
hybu, který může vykonávat ruka terapeuta/
asistenta nebo cvičební pomůcka pro posi-
lování (činky, pružné tahy, manžety se záva-
žím, míče) či posilovací stroje.

Pro sestavení individuálního cvičebního 
programu, zvláště v případě výskytu svalo-
vé nerovnováhy (např. různá síla ohýbačů 
a natahovačů lokte), je vždy třeba se poradit 
s fyzioterapeutem. Zvlášť u tetraplegiků se 
fyzio terapeuti často setkávají s přetěžováním 
kloubních struktur vlivem nerovnovážné sta-
bilizační funkce svalstva, s bolestivými stavy 
kloubů, zhoršením spasticity či špatnou po-
zicí sedu. Je také zapotřebí zhodnotit každo-
denní přetěžování určitých svalových skupin 
vlivem snahy vozíčkáře o maximální nezávis-
lost. Cvičební program by měl tudíž reflekto-
vat výskyt svalových dysbalancí, kvalitu po-
zice sedu, zhodnocení pohybových vzorů při 
rutinních činnostech a výskyt dalších problé-
mů pohybového ústrojí.

Ukážeme si nyní posilovací cviky vleže na 
zádech a na břiše, které může tetraplegik i pa-
raplegik provádět samostatně třeba i v době, 
kdy kvůli vznikajícímu dekubitu (prosezeni-
ně) musí odlehčovat sedací partie a může 
tak zamezit oslabení svalů z  nečinnosti.

Posilování trupu a horních 
končetin vleže na zádech
Při cvičení je důležité dbát na správné uložení 
těla. Dolní končetiny leží volně vedle sebe na 

šířku pánve, mírně podložené válečkem pod 
koleny, aby nedocházelo k prohnutí v bed-
rech. Hlava podložená dle potřeby, ideálně 
v rovině. Ramena mají při pohybu tendenci 
vysunout se nahoru ke stropu, snažíme se je 
tedy udržet stále přimáčknuté do postele, lo-
patky „směrem do zadních kapes kalhot“ a ra-
mena stažená od uší. Zátěž je u cviků mož-
né zvýšit pomocí pružného tahu, závaží na 
zápěstí, činky, overballu nebo velkého míče.

Cvik č. 1 – Posilování horních končetin 
do upažení

Posilování horních končetin – výchozí poloha

Posilování horních končetin – konečná  poloha

VÝCHOZÍ POLOHA: Leh na zádech, horní 
končetiny předpažené ke stropu drží gumu.

PROVEDENÍ POHYBU: Natažení končetiny 
do strany proti odporu gumy.

POZNÁMKY: Ramena mají při pohybu ten-
denci vysunout se nahoru ke stropu, snaží-
me se je tedy udržet stále přimáčknutá do 
postele. Variantou je šikmý průběh pohy-
bu, kdy jedna končetina míří šikmo nahoru 
a druhá šikmo dolů.

Posilování horních končetin v šikmém smě-
ru – výchozí poloha

Posilování horních končetin v šikmém smě-
ru – konečná poloha

Cvik č. 2 – Posilování natažených horních 
končetin do zapažení

Tlak zápěstím do podložky

Tlak zápěstím do podložky – varianta s over-
ballem

VÝCHOZÍ POLOHA: Leh na zádech, postave-
ní paží podél těla, ruce jsou ohnuté v zápěstí 
tak, aby prsty směřovaly ke stropu.

PROVEDENÍ POHYBU: Vzepření o kořeny 
rukou se současným tlakem hlavy a krku 
směrem do podložky.

POZNÁMKY: Častou chybou je „odlepení“ 
ramen od podložky směrem ke stropu a vy-
strčení brady směrem ke stropu. Možná je 
varianta s podložením zápěstí overballem.

Cvik č. 3 – Posilování horních končetin 
do vzpažení

Vzpažení s overballem – výchozí poloha
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Vzpažení s overballem – konečná poloha

VÝCHOZÍ POLOHA: Leh na zádech, ve vzpa-
žených rukou overball.

PROVEDENÍ POHYBU: Oběma rukama tla-
čit do overballu a současně vzpažovat, udr-
žovat lehký tlak hlavou a krkem směrem do 
podložky, očima sledovat pohyb; overball se 
nemá dostat až úplně za hlavu.

POZNÁMKY: Častou chybou je „odlepení“ 
ramen od podložky směrem ke stropu a vy-
strčení brady směrem ke stropu. Pro zvýšení 
náročnosti je možné využít velký míč.

Vzpažení s velkým míčem – výchozí poloha

Cvik č. 4 – Posilování horních končetin 
a horní části trupu do rotace

Rotace horního trupu s overballem – výcho-
zí poloha

Rotace horního trupu s overballem – koneč-
ná poloha

VÝCHOZÍ POLOHA: Leh na zádech, ve vzpa-
žených rukou overball.

PROVEDENÍ POHYBU: Horní polovina trupu 
se otáčí do stran, hlava svojí rotací následu-

je trup, po celou dobu držet tlak rukama do 
overballu.

POZNÁMKY: Častou chybou je vystrčení 
brady směrem ke stropu nebo vystrčení ra-
men dopředu za míčem. Ramena by po ce-
lou dobu pohybu měla zůstat co nejvíce ši-
roká. Pro zvýšení náročnosti je možné využít 
velký míč.

Cvik č. 5 – Posilování horních končetin do 
natažení v loktech

Posilování do natažení v loktech – výchozí 
poloha

Posilování do natažení v loktech – konečná 
poloha

VÝCHOZÍ POLOHA: Leh na zádech, hor-
ní končetiny předpažené a pokrčené v lok-
tech, lokty směřují ke stropu, overball mezi 
zápěstí.

PROVEDENÍ POHYBU: Natahovat a krčit 
horní končetiny v loktech, současně lehký 
tlak do míče.

POZNÁMKY: Je důležité hlídat pozici ramen. 
Lze využít i těžší míč.

Cvik č. 6 – Posilování horních končetin do 
natažení v loktech pomocí manžety

Posilování do natažení v lokti – výchozí poloha

Posilování do natažení v lokti – konečná poloha

VÝCHOZÍ POLOHA: Leh na zádech, posta-
vení cvičící horní končetiny v lokti a v rame-
ni do pravého úhlu, loket směřuje ke stropu, 
předloktí rovnoběžně s hrudníkem směřuje 
k druhému rameni.

PROVEDENÍ POHYBU: Natažení lokte smě-
rem ke stropu.

POZNÁMKY: Cvik lze provádět bez činky 
nebo s činkou, činku je možné držet normál-
ním úchopem nebo lze závaží přivázat k dla-
ni nebo zápěstí. U tohoto cviku je potřeba 
hlídat opět pozici ramene: mělo by být po 
celou dobu tak, aby lopatka byla celou plo-
chou položena na podložce.

Posilování horních končetin vleže 
na břiše
Dodržením správné polohy těla při cvičení za-
mezíme přetěžování kloubů a případně pro-
vokaci spasmů. Dolní končetiny leží volně ve-
dle sebe na šířku pánve, špičky přes okraj 
lůžka. Pokud cvičíte na zemi, je dobré nohy 
mírně podložit pod kotníky, aby se dolní kon-
četiny nevytáčely patami ven nebo dovnitř. 
Hlava ideálně v rovině. Pokud se vám v této 
poloze špatně dýchá, je možné podložit čelo 
polštářkem, aby byl obličej nad podložkou. 
Pokud potřebujete otočit hlavu do strany, stří-
dejte strany v průběhu cvičení. V této poloze 
mají ramena tendenci se při pohybu vysunout 
k uším, snažíme se je tedy udržet na místě.

Cvik č. 7 – Posilování svalů lopatek

Posilování svalů lopatek – výchozí poloha

Posilování svalů lopatek – konečná poloha

VÝCHOZÍ POLOHA: Vleže na břiše, hla-
va otočená k jedné straně nebo ji lze uložit 
symetricky opřením o čelo, horní končetiny 
uložené podél těla, s nataženými lokty, dlaně 
směřují k podložce.

PROVEDENÍ POHYBU: Horní končetiny vy-
tahovat do dálky směrem z ramen, natažené 
zvednout z podložky a pohybovat jimi smě-
rem nad hýždě; dlaně musí stále směřovat 
k podložce.

ROZSAH POHYBU: Z výchozí polohy s pa-
žemi mírně od těla provádět pohyb co nejdál 
nad hýždě.
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POZNÁMKA: Chybou je, pokud není zacho-
váno nastavení dlaní k podložce, neudrží se 
protažení končetin do dálky a ramena se po-
sunou blíž k uším.

Cvik č. 8 – Posilování svalů ramen do upa-
žení

Posilování svalů ramen – výchozí poloha

Posilování svalů ramen – konečná poloha

VÝCHOZÍ POLOHA: Vleže na břiše, hlava 
otočená k jedné straně nebo ji lze uložit sy-
metricky s opřením o čelo, horní končetiny 
uložené podél těla, s nataženými lokty, dlaně 
směřují k podložce, ruce drží gumu.

PROVEDENÍ POHYBU: Horní končetiny vy-
tahovat do dálky směrem z ramen, natažené 
zvednout z podložky a pohybovat jimi smě-
rem od těla proti tahu gumy.

POZNÁMKY: Chybou je, pokud není zacho-
váno nastavení dlaní k podložce, neudrží se 
protažení končetin do dálky a ramena se po-
sunou blíž k uším. Cvik lze provádět asyme-
tricky: jedna končetina držena na místě, dru-
há se pohybuje proti odporu gumy. 

Cvik č. 9 – Posilování svalů krku, ramen 
a lopatek

Posilování svalů krku, ramen a lopatek – vý-
chozí poloha

VÝCHOZÍ POLOHA: Vleže na břiše se opřít 
o předloktí.

PROVEDENÍ POHYBU: Hlavu zvednout do 
polohy v prodloužení osy páteře, bradu držet 
zastrčenou směrem do krku, horní končetiny 
aktivně opřené o podložku – stejnoměrně za-
tížené v celé délce předloktí; ramena zatáh-
nout od uší, lopatky míří směrem do zadních 

kapes kalhot, dlaně lehce zvednuté z pod-
ložky (v poloze, jako by ruce držely míček).

Posilování svalů krku, ramen a lopatek – ko-
nečná poloha

POZNÁMKY: Nejčastější chybami u tohoto 
cviku jsou vystrčení brady a velké prohnutí 
v oblasti bederní páteře. Pokud prohnutí ne-
lze ovlivnit aktivně, je možné podložit pod bři-
cho malý polštář. Chybou je také „viset na ra-
menou“ – pokud držení pletence ramen není 
dostatečně aktivní, hrudník propadá mezi ra-
meny a ramena jsou vytažená k uším. Před-
loktí musí být zatížené co nejrovnoměrněji, 
chybou je zatížení jen na části předloktí blízko 
lokte a odlehčená zápěstí. Pro lepší nastave-
ní je možné využít overball, díky němuž zajis-
tíme dobrou pozici zápěstí a ruky a zároveň je 
tím usnadněna opora o horní končetiny.

Nastavení pozice s overballem – konečná 
 poloha

Cvik č. 10 – Posilování horních končetin 
do opory

Posilování horní končetiny do opory – výchozí 
nastavení

VÝCHOZÍ POLOHA: Vleže na boku, míč po-
ložený před tělem, svrchní horní končetina 
pokrčená v lokti přibližně do pravého úhlu, 
dlaň položená na míči, prsty směřují dopře-
du a lehce šikmo.

PROVEDENÍ POHYBU: Opakovaně tlačit po-
krčenou horní končetinou do míče, pohyb 

vychází z ramene, úhel v lokti zůstává beze 
změn.

Posilování horní končetiny do opory – tlak do 
overballu

POZNÁMKY: Pokud je to možné, držet dlaň 
opřenou na míči rovnoměrně celou plochou. 
Chybou je, pokud pohyb nevychází pou-
ze z ramene, ale je prováděn celým trupem 
a vyhrbí se záda.

Cvik č. 11 – Posilování horních končetin 
a ramenních pletenců v šikmém směru

Posilování horních končetin s gumou – vý-
chozí poloha

Posilování horních končetin s gumou – ko-
nečná poloha

VÝCHOZÍ POLOHA: Vleže na boku, spodní 
horní končetina směřuje před tělo, lehce po-
krčená v lokti a lehce „odlepená“ předloktím 
z podložky tak, aby musela být aktivně drže-
na proti gravitaci i proti odporu gumy; svrch-
ní horní končetina držena před tělem, dlaň 
směřuje proti dlani druhé ruky.

PROVEDENÍ POHYBU: Současný pohyb 
svrchní horní končetiny proti gumě ve směru 
zapažení + natažení v lokti + rotace palcem 
k zemi a dlaní od těla; pohyb končí na úrovni 
trupu, nepokračuje za trup.

POZNÁMKA: Chybou je, pokud spodní hor-
ní končetina není držena ve výchozí poloze 
a pohybuje se (nejčastěji jde o ohnutí nebo 
natažení v lokti).

Zdeňka Faltýnková, e-mail: 
faltynkova@czepa.cz, telefon: 607 453 501
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 Výstava, na které si vyzkoušíte i výšku sedu 
na toaletě
 aneb jak si mohou Švýcaři zdarma vyzkoušet stovky kompenzačních pomůcek na stálé výstavě

Dříve než si lidé ve Švýcarsku zakoupí či ne-
chají od lékaře předepsat vozík, antidekubit-
ní podložku nebo zvedák, mohou si zdarma 
vyzkoušet různé varianty na rozsáhlé výstavě 
kompenzačních pomůcek provozované ne-
ziskovou organizací SAHB (Schweizerische 
Arbeitsgemeinschaft Hilfsmittelberatung für 
Behinderte und Betagte).

Na výstavě Exma VISION o rozloze přes 
1000 m2 si návštěvníci mohou bezplatně pro-
hlédnout a vyzkoušet více než 600 pomůcek 
od všech významných výrobců, které jsou 
určeny k podpoře mobility, soběstačnosti 
a zajištění bezbariérovosti. Zdarma dostanou 
informace o technických parametrech kaž-
dého výrobku, jeho instalaci, obsluze a údrž-
bě, různých variantách provedení či možnos-
tech jeho získání a financování. V případě 
novinky či speciální pomůcky ji pracovníci 
výstavy po předchozí žádosti pro zájemce 
ochotně obstarají.

Nejenom klasické kompenzační pomůc-
ky jako vozíky, chodítka či polohovací lůžka 
a antidekubitní programy, ale také pomůc-
ky zaměřené na úpravy pracovního prostře-
dí či aktivního trávení volného času či ukáz-
ky speciálních úprav osobních automobilů si 

mohli prohlédnout a vyzkou-
šet také zástupci Života bez 
bariér, z. ú. Ti měli možnost 
výstavu navštívit díky projek-
tu zaměřenému na výměnu 
zkušeností, který podpořil 
Fond Partnerství z Progra-
mu Švýcarsko-české spolu-
práce.

„Často stačí docela malé 
zdravotní omezení na to, aby 
člověk zjistil, kolik překážek 
se ukrývá v jeho vlastních 
‚čtyřech stěnách‘; manipu-
lační prostory jsou najednou 
příliš malé, průchody moc úzké, schody pří-
liš strmé a poličky jsou moc vysoko,“ popi-
suje situaci většiny návštěvníků výstavy její 
ředitelka, paní Fränzi Grossenbacher, a do-
dává, že si na výstavě EXMA mohou oso-
by, jejichž potřeby se kvůli zdravotnímu 

omezení změnily, vyzkou-
šet, jaké uspořádání a vy-
bavení domácnosti by pro 
ně bylo nejvhodnější. Vel-
ký zájem je například o vol-
ně přestavitelnou koupelnu, 
kterou nám paní Fränzi uká-
zala včetně možností, které 
nabízí: „Každému návštěv-
níkovi zde můžeme dle jeho 
potřeb nastavit například 
výšku umyvadla, výšku sedu 
na toaletě či šířku sprchové-
ho koutu. Posunovat je mož-
né také jednotlivé stěny kou-
pelny a vytvořit tak prostor, 
který svými rozměry odpoví-
dá koupelně, kterou má ná-

vštěvník doma.“ K bezbariérovým úpravám 
patří samozřejmě také schodišťové plošiny 
či stropní zdvihací systémy, vše s možností 
vyzkoušení, ale také různé typy lišt či materi-
álů pro výrobu nájezdových ramp.

Každý výrobce kompenzačních pomůcek, 

který je na výstavě zastoupen, platí organi-
zaci SAHB za pronájem výstavního prosto-
ru tak jako například na klasickém veletrhu. 
Z nájemného hradí organizace náklady na 
provoz výstavy. Návštěvníci tak mají mož-
nost vyzkoušet si pomůcky a získat odborné 
rady zdarma. Z výstavy odcházejí s velice 
dobrou představou o tom, jaké pomůcky 
jim vyhovují, a také s konkrétními nápady 
na bezbariérové úpravy své domácnosti, 
pracoviště, případně dopravního prostředku. 
Možnost volby na základě vlastní zkušenosti. 
To je koncept, který se zástupcům Života bez 
bariér velice líbil, protože jej stejně tak jako 
jejich švýcarští kolegové považují za řešení 
nejenom příjemné, ale také velice efektivní.

Fotodokumentaci a videa z výstavy EXMA 
jsou k vidění na webových stránkách projek-
tu. http://zbb.cz/svycarsko

Olga Banýrová
Život bez bariér, z. ú.

 Aktivita byla realizována v rámci projektu 
„Výměna zkušeností a dobré praxe v oblas-
ti sociálních služeb podporujících život osob 
se zdravotním postižením a seniorů v jejich 
přirozeném prostředí“ podpořeného z Fondu 
Partnerství, Programu Švýcarsko-české spo-
lupráce. Realizaci projektu finančně podpořil 
také Královéhradecký kraj.

Fitness náramek i pro vozíčkáře
Když si chce choďák zaběhat a trochu zlep-
šit kondičku, proběhne se parkem. Pomoc-
níkem je mu při tom fitness 
náramek, který mu hlídá 
správnou tepovou frekven-
ci, měří kroky, vzdálenost, 
dobu spalování tuků, hlí-
dá tlak. Když chce podob-
ný kondiční trénink absol-
vovat vozíčkář… má také 
možnost. Inovační firma 
Chaotic Moon přichází na 
trh s fitness náramkem pro 
vozíčkáře ve formě mobilní 
aplikace. Jmenuje se Free-

wheel (Svobodná kola) a díky namontování 
senzoru k vozíku dokáže uživatelův chytrý 

telefon (anebo lépe chytré hodinky pro volný 
pohyb rukou) měřit počet a rychlost otáček, 

rychlost vozíku, terén, rota-
ci, převýšení atd. Ze všech 
možných údajů pak dokáže 
vyčíslit sílu a energii, kterou 
musel sportovec při pohy-
bu vydat. Podobný princip 
bude možné uplatnit i při 
měření jízdy na kole nebo 
při turistice. Cena aplikace 
ještě stanovena není, na trhu 
by se měla objevit do konce 
tohoto roku.
(zdroj: rollingplanet.net, ata) 
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VÁŠ PŘÍBĚH
 Martin Břoušek: Chci být řidičem, který pomáhá 
Když jsme první červencový pátek obcházeli 
areál na hudebním festivalu Mighty Sounds, 
zastavili jsme se i u stánku s logem Help-
driver. Přijali jsme pozvání a zjistili jsme, kdo 
je Martin Břoušek a jaké má plány. Chce být 
helpdriverem – řidičem, který pomáhá, a pro-
vozovat autodopravu pro postižené. Jde za 
svým cílem, jaké nástrahy jej na cestě po-
tkávají?

 V roce 2009 jste utrpěl pracovní úraz, 
spadl jste z 13 metrů. Jaká zranění jste 
utrpěl? 
Měl jsem vícečetná poranění – tříštivá otevře-
ná zlomenina kotníku, zlomené koleno, tříš-
tivá zlomenina stehenní kosti, utržená pánev 
a posunutá o 8 cm (kvůli tomu mám přeruše-
né nervy do levé nohy), zlomené žebro a jím 
propíchnutá plíce, perforace žaludku a tenké-
ho střeva, perforace močového měchýře, ne-
fungovaly mi ledviny, dostal jsem těžkou otra-
vu krve a doktoři mi dávali 3% šanci na přežití.

 Dostal jste nějaké finanční vyrovnání? 
Ne, žádné finanční vyrovnání jsem nedostal.

 Jak dlouho jste byl v nemocnicích? Jak 
jste se z takových komplikací dostával? 
Byl jsem cca čtyři měsíce v motolské nemoc-
nici. Dva měsíce na ARO traumatologii, kde 
mě pět týdnů udržovali v umělém spánku. 
Pak mě dali na dva měsíce na JIPku s tím, 
že už nikdy nebudu chodit. Následoval na 
mou žádost převoz do Brandýsa nad La-
bem, chtěl jsem to mít blíž k bydlišti a těšit se 
z vícera návštěv. 

V Brandýse jsem pak strávil asi deset týd-
nů. Ze začátku jsem si jen sedal na postel, 
což jsem nevydržel ani 10 vteřin, točil se se 
mnou svět a udělalo se mi zle. Ale pak se 
doba sezení prodlužovala. Pak jsem zkusil 
chodítko. Nebylo to vůbec lehké, hlavně pro 

drobné rehabilitační sestry (i když jsem za 
ty čtyři měsíce zhubl 44 kg). Ale povedlo se 
a já po pár dnech zkoušel dělat první krůčky. 

Po propuštění domů ke mně chodila se-
stra na převazy, jelikož se mi kvůli dlouhé-
mu ležení udělaly dekubity. No a pak jsem 
nastoupil do RÚ v Kladrubech. Tam mě roz-
hýbali a hlavně naučili používat k chůzi i jiné 
svaly, než se běžně používají. Jen díky nim 
jsem nakonec opustil invalidní vozík a začal 
chodit o berlích. Během té doby jsem se do-
zvěděl od doktorky z neurologie, kde jsem 
několikrát podstoupil vyšetření EMG, že re-
generační proces nervů je ukončen a sou-
časný stav je i trvalý. 

 Co pro vás bylo nejtěžší při návratu 
z nemocnice do normálního života? 
Svůj život jsem od základů musel překopat 
a asi nejtěžší bylo zjistit, jaké možnosti pro 
hendikepované vůbec jsou a co vše se dá 
s hendikepem dělat. Nakonec jsem zjistil, že 
takových věcí je plno. 

 Jak vznikl nápad stát se „helpdrive-
rem“ a provozovat autodopravu pro hen-
dikepované? 
Po úraze jsem nechtěl jen tak sedět nečinně 
doma. Sehnal jsem si práci jako vrátný v pe-
kárně, ale nebavilo mě to. Připadal jsem si 
jen jako živá závora pro auta. Než jsem se 
rozhoupal to řešit, vyřešil to ředitel výpově-
dí. Začaly mu vadit mé berle. A pak to přišlo. 
Postěžoval jsem si kamarádce, že je škoda, 
že nemám dodávku, jelikož hrozně rád řídím, 
a že bych mohl vozit hendikepované a seni-
ory. Sám jsem si už vyzkoušel, jak těžké je 
se někam dostat. Ona se toho hned chyt-
la se slovy: „Auto bude a budeš vozit hen-
dikepované.“ A tak vlastně vznikl projekt 
Helpdriver. Není na světě nic lepšího, než 
když vás práce baví a navíc můžete pomoct 
i ostatním  lidem. 

 Kde byste působil? V Praze už několik 
takových dopravců jezdí. 
Tak v Praze bych fungoval jen minimálně, 
spíš se chci zaměřit na Prahu – východ 

(Brandýs nad 
Labem). U nás 
to s dopravou 
pro hendikepo-
vané a seniory 
je dost špatné, 
to jsem poznal 
na vlastní kůži, 
když jsem se 
potřeboval třeba dostat k doktorovi. V jízd-
ních řádech jsem si našel bezbariérový 
spoj, a když už jsem na něj čekal na zastáv-
ce, tak přijel vysokopodlažní. To se mi stalo 
několikrát.

 Kolik je potřeba sehnat peněz? Jak je 
hledáte? 
Na tuto službu potřebuji dodávku, kam se ve-
jde osm lidí + řidič. Oslovil jsem všechny au-
tomobilky, co jsou v ČR a takové auto mají 
v nabídce. Ozvaly se mi jen tři a jen Opel při-
šel s tím, že se jim projekt líbí. Dali mi na auto 
slevu 240 000, takže zaplatím 666 000 Kč. 
Auto bude vybaveno elektrohydraulickou plo-
šinou s kotvicím systémem na vozíky. Tahle 
úprava přijde na 220 000 Kč. Zatím jsme vy-
brali 140 000, vše od drobných dárců. Oslo-
vil jsem 500 firem, ale bez úspěchu. O to víc 
si vážím každé dvacetikoruny přímo od lidí. 
Pokud by někdo chtěl Helpdrivera podpo-
řit, stačí poslat libovolnou částku na číslo 
transparent ního účtu 2800672971/2010.

 Jak bude vaše autodoprava organizo-
vána?
Jednoduše. Dotyčný mi zavolá, že potřebuje 
odvézt, a já přijedu a odvezu ho. Rád bych 
chtěl být k dipozici i na zavolání a u klien-
ta být do hodiny, pokud to půjde. U konku-
rence se musíte objednávat i několik dní do-
předu. Chtěl bych také pořádat zájezdy na 
různé kulturní akce nebo výlety na hrady, 
zámky atd.

 Dneska není vůbec jednoduché začít 
podnikat. Jaká bude po vaší službě po-
ptávka? Myslíte si, že se na trhu udržíte? 
Poptávka bude, vše si zjišťuji. Podle dotaz-
níkového šetření je zájem větší, než jsem 
předpokládal. Myslím, že jedním autem se 
ani taková poptávka uspokojit nedá. Rád 
bych, aby se Helpdriver v budoucnu roz rostl 
a abych mohl zřídit chráněná místa a za-
městnávat další hendikepované jako řidiče. 
Navíc v tom nejsem sám, na tomto projek-
tu pracuje dalších deset lidí, kteří mi různým 
způsobem pomáhají. 

 Sny jsou sny, někdy bývá nakonec rea-
lita jiná. Co byste dělal, kdyby se potřeb-
né peníze nevybraly? Máte nějaký plán B?
Ale to nejsou sny, to je realita a já vyjedu na 
100 %, i když všechny potřebné peníze ne-
seženeme. Plán B je, že z peněz, co se vy-
berou, zaplatím akontaci na auto a na zby-
tek mi dá Opel spotřebitelský úvěr. Takže tak 
i tak, Helpdriver vyjede.

Vítek Formánek a Eva Csölleová
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Život je boj naostro
Ivana Surovková se narodila 21. března. Podle keltského kalendáře je jejím stromem dub. Pevný, tvrdý, odolný… Byl životním průvodcem 
osudových lidí, kteří se narodili právě v tento jediný den roku. Určoval jim nejen jejich výjimečný charakter, ale i životní cestu plnou překážek 
a zkoušek. Duby to ale nevzdávají.

Stejně jako Ivana. Kromě všemožných životních peripetií ji před pěti lety potkal pracovní úraz. Pak dlouhé a nesprávně ordinované léčení, 
tříleté marné čekání na operaci, invalidita, vozík. S tím byl spojený vyhazov, soudy s lhostejným zaměstnavatelem, finanční problémy, výpo-
věď z bytu a život na ulici. Nyní žije vozíčkářka Ivana se svým osmnáctiletým synem v zahradě ve stanu.

Své hořké zkušenosti však bere s humorem, i když často černým. Všechny myšlenky, zkušenosti a životní výzvy zpracovává literárně. Je to, 
jak sama říká, jistá forma terapie. „Příliš mnoho slov, a nikdo je nevnímá. A tak je skládám do vět a pak řádků a modlím se, ať je jiní čtou, když 
se neobtěžovali jim naslouchat.“

Málokdy texty dokážou odrazit radost i hořkost, naději i bolest, humor i zoufalství zároveň. Jsou sladkokyselé, prožité, drsné a často bez 
servítků. Odrážejí totiž život člověka na vozíku, který musí bojovat o každou pomoc. Věřím, že vybrané části jejího příběhu i toky myšlenek 
zaujmou i vás, proto se s Ivaniným životem i s jejími úvahami můžete setkávat na pokračování i v dalších číslech časopisu Vozíčkář. (ata)

1. díl – Tak takhle to začalo

„Potí se mi dlaně a těžce se mi dýchá 
při dolování vzpomínek, jež jsou zasu-
té a některé pohřbené dost hluboko 
v šuplatech mé paměti. Začnu je tedy 
postupně otvírat a odhalovat až na ob-
nažené kosti.“
 

Před pěti roky jsem měla v práci celkem ba-
nální úraz. V té době jsem pracovala u bez-
pečnostní agentury jako řadová strážná. 
Bylo pár dní po Vánocích a už nějaký ten 
den mrholilo a já si to šinula na noční šich-
tu. Přístupová cesta na zadní vrátnici, k mís-

tu určení, byla celá pod nánosem čerstvě na-
padaného sněhu, pod ním byla zledovatělá 
uježděná plocha. Opatrně jsem našlapova-
la, ale nevšimla jsem si kluzkého jazyku pod 
sněhem. V momentě se mi rozjely nohy, ucí-
tila jsem jen, jak mne to vymrštilo do vzdu-
chu, a pak dopad a velmi ošklivé křupnutí 
pod sebou v pravé noze. Zatmělo se mi před 
očima a já se válela po zemi a bylo mi na 
zvracení, hlava se mi točila a zařvala jsem 
bolestí. Bála jsem se podívat pod sebe, my-
slela jsem, že jsem si urvala pravé koleno. 
Po nějaké té minutě mi došlo, že musím oka-
mžitě sehnat pomoc. Náš „výjezďák“ hned 
přispěchal na pomoc, ale uklouzl taky. No 
nadával jak Dán. Než se mu povedlo obe-
jít auto, aby se ke mně dostal, tak se vyvá-
lel ještě třikrát. Síla! Téměř plazící po sněhu 
mne dosoukal k autu a do něj a pak mne do-
pravil na vrátnici. Holky už hlásily můj pra-
covní úraz a zaznamenaly jsme jej do dení-
ku. Pak mne kolega odvezl do nemocnice na 
rentgen. Papíry od lékaře jsme hodili vedou-
címu směny a pak domů. Celá ta procedura 
trvala skoro dvě hodiny a já byla totálně vy-
čerpaná a noha bolela jako blázen. Ta noc 
byla příšerná a doplazit se na záchod byl té-
měř nadlidský výkon. Ráno jsem se objedna-
la na ortopedii a tam mi lékař sdělil, že jsem 
si při tom pádu urvala vazy a šlachy v kolen-
ním úponu. Dal mi na nohu ortézu a prášky 
na bolest a za čtrnáct dní na kontrolu.

Nejhorší je, když v dnešní době máte ne-
mocenskou. Jelikož jsem celý život byla sa-
moživitelka a vychovávala dvě děti, bála 
jsem se onemocnět a vypadnout z pracovní-
ho procesu, protože plat jde okamžitě dolů. 
Poplatky v bance a nájem plus inkaso vám 
dnes nikdo neodpustí a doba je náročná. 
Měla jsem dva pracovní poměry, můžu říct: 
pořádný kalup a honička! Domů jsem se le-
těla jen umýt, vyprat hadrárnu, poklidit a vy-
venčit psí čumáčky, něco málo šoupnout do 
pekáče a spáchat žrádlinec pro nemajetný 
a ráno ve čtyři jsem za každého počasí maší-
rovala do roboty vydělávat na poplatky aby-
chom mohli přežít v klidu, že je vše zaplace-
no. Vždy mě děsila představa, že nebudu mít 
práci nebo onemocním a pak, kdo se o nás 
postará? Děsivá noční můra! No a co se ne-
stalo, prásk a je to tu! Já sletím a noha je na 
šrot a černý scénář se začíná točit, aniž bych 
dala svolení k natáčení!

Nyní malý posun v časové ose…
Po roce mi skončila nemocenská a my mu-
seli odevzdat byt, protože jsem zůstala bez 
příjmu a ocitla se v čekačce na důchod. A to 
vyřízení nějaký čas trvá – cca půl roku. Me-
zitím jsem se musela jít zaregistrovat na pra-
cák a tam mi sdělili, že než mi dají podpo-
ru v nezaměstnanosti, tak to potrvá tak dva 
až tři měsíce. Tak se ptám: „Co dělat do té 
doby, než dostanu peníze?“

Bylo mi doporučeno, ať si půjčím od rodi-
ny nebo známých. Vážně vtipné! V době, kdy 
je každý rád, že žije a má co do huby… rada 
nad zlato. A tak jsem se z pracáku odplazila 
s dalším strachem v duši, jak to vysvětlím 
v bance a zda mi povolí odklad splátek, 
než přijdou prašule z pracáku. Chápete ten 
paradox? Člověk neuvažuje, zda bude mít 
kus žvance, prášky od doktora a základní ži-
votní potřeby, ale v bedně mu běží, jak vše 
splatit a nedělat dluhy, z kterých pak není ces-
ty ven.

A to bylo na konci dubna a 17. května mi 
zemřel táta. Já myslela, že mi jebne, a to do-
slova. Bez koruny a bez střechy nad hlavou 
a do toho ten tátův skon a co dál... byla jsem 
totálně rozhozená a v šoku... v duchu si tak 
říkám: „Kolik toho, Ivančo, ještě vydržíš, jak 
kdyby ta kára životního marastu nebyla už 
i tak dost těžká?“

V zoufalství jsem se rozhodla jít požádat so-
ciálku o pomoc. No to byl ale mrzký nápad! 
To ponížení, kterého se mi tam dostalo, bylo 
i na mne moc. Napřed mi dali vyplnit horu pa-
pírů, pak jsem doložila všechny své doklady 
od rodného listu až po zaplacené popelnice 
a bylo mi řečeno, ať čekám na písemné roz-
hodnutí, zda nám něco přiklepnou. Já byla vy-
točená a povídám té mladici za okýnkem: „Co 
mám dělat, kam si mám jít večer lehnout, když 
jsme v podstatě zůstali se synem a dvěma psy 
na ulici?“ Já o berlích stěží se pohybující, syn 
slepý na jedno oko, s obrnou paralelních ner-
vů – vskutku páreček k pohledání. A tak jí po-
vídám: „Tak dobrá, já si večer najdu lavičku, 
na který se pokusíme přečkat noc, snad nás 
z ní nevyhodí policajti, protože je to majetek 
města a člověk se tam vlastně nemá co zdr-
žovat.“ Její pohotová odpověď mne ovšem do-
stala: „Tak mi pak řekněte, na jaké lavičce bu-
dete sedět, a my si vás přijdeme zkontrolovat.“

Ivana Surovková
(pokračování příště)

Bezmoc
Slůvko…co je vlastně bezmoc? Tak na to jsem 
se ptala sama sebe milionkrát. Koukat najed-
nou na svět ze sedadla vozíku. Síla! Tři roky 
jezdím, místo toho abych chodila, a vůbec 
se mi to nelíbí. Dalo by se říct, že jsem hrubě 
nespokojená s nynějším stavem a snažím se 
z té klece plné bezmoci dostat a nešílet. Blbý 
pracovní úraz a celý můj předchozí život jako 
kdyby neexistoval! Jsem uvězněná v tomto 
těle, jsem sama sobě bachařem i soudcem ve 
velmi těsné cele.

Mám nad sebou trpně plakat a vyvolávat 
soucit rodiny, přátel i kolemjdoucích? Ne, raději 
se naložím do vany plné naděje, smíchu a čer-
ného humoru a řádně se v tom vymáchám, 
až budu mít pocit, že se mi síla vrací a já zas 
dám další den. Smutek si může v pohodě sba-
lit ruksáček a mašírovat daleko od mých dveří. 
V mém srdci není vítaný a nedám mu žádnou 
šanci si mou duši pronajmout! Jak mi říkávala 
moje zlatá bábinka: „Víš, moje milá, člověk se 
v životě neztratí, pokud má bojovného ducha 
a nelekne se, když první předvoj strachu kle-
pe na vrátka. Pošli ho o dům dál, a když se ti 
to napoprvé nepovede, nic se neboj, děvenko 
zlatá. Já vím, že to tvůj bojovný duch nedopus-
tí. Ty máš v sobě sílu na dva životy a jen tak si 
na prdel nesedneš, to už by musela přijít po-
řádná bouřka. Ale i ta má svůj půvab a kouzlo. 
A víš proč? Nevíš… já vím, že voda splíny od-
plaví a vzduch po bouřce je tak svěží a ty po ní 
rozkveteš. Tak je to, děvenko moje.“

V mé moci není sepsat manuál na štěstí. Je 
mi však jasné, že bez boje to nevzdám. Každý 
nový den je malým zázrakem a v něm mnoho 
pozitivních jiskřiček, co nedovolí mému ohni 
vyhasnout. Halím se do lásky. Halím se do 
pěnové náruče. Halím své tělo do vůně kvě-
tin. Halím svůj oděv do parfému. Halím se do 
slunečních paprsků. Halím se do noční oblohy. 
Halím se do slůvek… a vím, že tu stále jsem 
a mám otevřenou náruč připravenou k objetí. 
Stále jsem tou energickou ženou plnou lásky. 
Jen nechodím. Ale to není konec, jen začátek 
nového, a já nevím, co pro mne mají hvězdy 
nachystáno. Tak proč se na to netěšit? (is)
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KULTURA
Dobré zprávy 
z Pardubic: benefice 
a nová plošina ve 
Východočeském divadle

Východočeské divadlo v Pardubicích má za sebou významný 
den. V pondělí 14. září tam byla slavnostně uvedena do provozu 
nová schodišťová plošina. Návštěvníci pak zhlédli benefiční před-
stavení Mezi nebem a zemí. Hru současné britské autorky Pam 
Valentine nazkoušela režisérka a umělecká šéfka Horáckého di-
vadla v Jihlavě Kateřina Dušková, v městě perníku už známá ná-
paditým zpracováním Dona Juana. Výtěžek ze vstupného byl roz-
dělen mezi čtyři organizace lidí se zdravotním postižením. (mp) 

Úsměv, prosím! 
S povídkami Věrky Schmidové se potkáváte na stránkách Vozíč-
káře pravidelně. Je poznat, že její historky nemusela dlouho vy-
mýšlet někde v pohodlí domova, vše je prožité. Nyní své texty 
sebrala a na světě je knížka Úsměvné příběhy vozíčkářské. Ob-
sahuje mnohem víc povídek, než které znáte ze stránek Vozíčká-
ře. „Jsou to všechno příběhy, které nejdou nenapsat. S těmi se 
člověk prostě musí podělit,“ říká Věrka. 

Knížka je však pouze elektronická, zakoupit ji v různých formá-
tech pro čtečky i pro PC můžete dvěma způsoby: 

– za 89 Kč v knihkupectví databook.cz;
– za 50 Kč přímo u autorky na e-mailu veraschmidova@

centrum.cz. (ata) 

Slunce zazáří opět 
v listopadu
Palác Akropolis v Praze na Žižkově bude od 9. do 13. listopa-
du dějištěm podzimní části 21. Festivalu integrace Slunce. Bez-
bariérová divadelní scéna bude opět patřit společným vystoupe-
ním zdravých a hendikepovaných hudebníků, zpěváků a herců. 
Držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma. Kompletní 
program se objeví na stránkách www.festivalslunce.wz.cz.

Druhý ročník festivalu 
FEST IN
Po roce se vrací festival integrované tvorby FEST IN do brněn-
ského Divadla Barka a přináší přehlídku dramatických, tanečních 
i hudebních inscenací umělců s postižením i romských dětí. Za-
tímco loni si tímto festivalem připomínalo své dvacetileté naroze-
niny Divadlo Barka, letos je přehlídka oslavou pětadvacátin Ligy 
vozíčkářů, která divadlo v Brně provozuje.

Od 10. 10. do 18. 10. 2015 se odehraje pět představení, na-
jdete je v programu ve sloupci. (ata)

4. 10. NE

19.00 hod.

BASTELASTBLAFFORDSKÉ MORDY
Původní hororový muzikál divadelního 

souboru SUUD. Vraždy na anglickém venkově 

v bláznivém viktoriánském muzikálu!  www.suud.cz

Hudba: Filip Plešinger. Texty písní: Robert Vrba  

Scénář a režie: Robert Vrba

FEST IN – 2. ročník festivalu integrované tvorby 

POSTIŽENI UMĚNÍM

10. 10. SO

18.00 hod.

JEŠTĚ CHVILKU… (PRAHA)

ZMRZLINOVÁ ŘÍŠE
CIRKUS
Amatérský divadelní soubor s herci s postižením 

i bez.

11. 10. NE

18.00 hod.

BRUNDIBÁR Z GHETTA
Dětská opera Brundibár nastudovaná s romskými 

dětmi. Režie: Linda Keprtová.

V představení jsou použity úryvky textů z autentických 

deníků a korespondence terezínských vězňů. 

15. 10. ČT

18.00 hod.

CYRANOVY BOTY INTEGRA = PROTY BOTY

NE - ZÁVISLOSTI
Integrovaná taneční skupina. 

www.cyranovyboty.cz/integra

VELETA  (Brno)

KOCÁBKA
Hudebně-taneční představení sdružení Veleta. 

Divadelní soubor Kolovrátek pod vedením 

Petra Škrance. www.sdruzeniveleta.cz

17. 10. SO

17.00 hod.

BENEFICE NA PODPORU DIVADLA BARKA

DIVADLO JÁRY POKOJSKÉHO (BRNO)

Dale Wasserman  
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM
Hrají herci na vozíku i bez. Tlumočeno do českého 

znakového jazyka! 

Výtěžek tohoto výjimečného benefičního představení 

bude použit na podporu provozu Divadla BARKA, 

otevřeného kulturního prostoru Ligy vozíčkářů. 

www.divadlobarka.cz    www.ligavozic.cz

18. 10. NE

17.00 hod.

DIVADLO ALDENTE A O.S. ÚSMĚVY (BRNO)
MAMINKO, JSI DŮLEŽITÁ JAKO ŠRAŇKY V TUNELU!

Maminky očima lidí s Downovým syndromem.

Spontánnost, bezelstnost i jistá originální 

nepatřičnost a odzbrojující naivita textů. 

Hrají: děti a mladiství s Downovým syndromem, 

jejich zdraví sourozenci a studenti JAMU. 

Hudba: Pavel Čadek. Režie a scénář: Jitka Vrbková  

www.divadloaldente.cz    www.usmevy.cz

Program říjen 2015

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

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

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

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

Naši činnost podporují:
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SPORT
Evropský pohár handbikerů opět v Lounech
Již 13. ročník European Handbike Circuit (EHC) ve městě na Ohři přinesl nejen skvělé sportovní výkony těch nejlep-
ších handbikerů z celé Evropy, ale i vložený pohárový závod koloběžkářů, tricyklistů či veřejnou jízdu „na všem, co 

má kolečka“.

Časovka a mistrovské tituly
Síly ve svých kategoriích změřila přibližně še-
desátka evropských handbikerů z 11 zemí. 
Uzavřenými ulicemi a silnicemi se rozje-
li jednotlivci na zvlněnou 15km trať časovky 
z Loun do Počedělic a zpět v 30vteřinových 
rozestupech. Bohužel závod letos nezazna-
menal tradičně velkou účast, na kterou jsme 
z minulých let zvyklí. Důvod byl prostý, bo-
hužel se ve stejném termínu konalo hned 
několik evropských národních šampionátů 
v paracyklistice.

Jako první se na trať s předstihem vydala 
Anička Oroszová ze Slovenska, která organi-
zátory poprosila o předčasný start vzhledem 
k odjezdu na svatební obřad své kamarád-
ky v Čechách. Je vidět, že se na ni oprav-
du moc těšila, ne-
boť časem 29:54.7 
porazila svoji stá-
lou rivalku Kateřinu 
Antošovou, i když 
o pouhých 6 vteřin! 
Mezi muži ve svých 
kategoriích zvítězili 
Čech Patrik Jahoda 
(MH1, čas: 40:04.3), 
Rakušan Schattauer 
(MH2, 29:59.0), Ně-
mec Hoffmann (MH3, 
26:05.8) a Polák Wilk 
(MH4). Je třeba vy-
zdvihnout především 
nový časovkářský re-
kord, o který se po-
staral tradiční účast-
ník zdejších akcí, 
paralympijský vítěz a mistr světa Rafal Wilk 
z Polska, který 15km trať projel v čase 22 mi-
nut a 54 sekund. 

Češi zde zároveň bojovali i o své mistrov-
ské tituly. Mistry České republiky se ve svých 
kategoriích stali Patrik Jahoda (MH1), Tomáš 
Mošnička (MH3), Miroslav Šulc (MH4) a Ka-
teřina Antošová (WH3).

Tricyklisté a koloběžkáři
V kategorii T1 zvítězil v časovce i násled-
ném silničním závodě na 5 okruhů Jiří Hin-
dr před Petrem Bergerem. Oba, ač společně 
trénují v Hořicích, reprezentují TJ STS Praha. 

V kategorii T2 se z vítězství 
dvojnásobně radoval Da-
vid Vondráček, druhý dojel 
Zbyněk Charvát a třetí Ro-
man Šejna (všichni z TJ STS Praha), násle-
dováni jedním z našich nejlepších tricyklistů 
všech dob  Pepíčkem  Winklerem.

Po polední přestávce přišly na řadu vlože-
né závody. Nejdříve se na trasu vydaly pře-
vážně děti ve veřejné jízdě na kolečkách. 
K vidění byli kolečkoví bruslaři, mladí cyk-
listé a několik žáčků na minikoloběžkách. 
Dramatickou podívanou slibovalo i stále 
populárnější klání koloběžkářů. Více než 90 
milovníků koloběhu se ve svých kategoriích 
utkalo u příležitosti závodu Českého poháru 
s hromadným startem na 9 kol. Závodilo 
se na zvlněném 1,95 km dlouhém okruhu 
v ulicích města. Za účasti domácí špičky 
zvítězil Tomáš Pelc (Ultima K.lap Team) 
v čase 38:13.3 před Michalem Kulkou ze 
stejného týmu a třetím Markem Kadlecem 
(PSP-klub koloběhu Plzeň).

Kriterium EHC – handbiky
Od 15 hodin se v ulicích města uskutečnil 
hlavní závod EHC – kritérium. Závodilo se 
hromadně po jednotlivých kategoriích, takže 
například nejpočetnější kategorie MH4 star-

tovala na 1 hodinu + 1 kolo až v 18 hodin. 
Odpolední program narušil silný déšť zrovna 
při startu kategorie MH1 a WH 4. Bylo až ne-
uvěřitelné, jak handbiky řízené ženami doslo-
va plavaly ve velkých loužích na hladkém as-
faltu, ale děvčata stále makala naplno až do 
cíle. Stejně jako v časovce zvítězila Oroszo-
vá (Handbike team Slovakia), která ujela cel-
kem 11 kol v čase 45:34.4 těsně následová-
na Antošovou (Černí koně). Obě se během 
závodu pravidelně střídaly a o vítězce roz-
hodla až cílová rovinka.

K radosti českých fanoušků kategorii 
MH1 jasně ovládl Jahoda (Nutrend Specia-

Alexandra 
M. Videmannová
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lized Racin), který 8 kol ujel v čase 47:53.4 
a obdržel křišťálovou cenu handbikera, urče-
nou jen vítězům kritéria. Partik jel závod na 
prvním místě doslova start – cíl a ani prud-
ká průtrž mračen mu neubrala na rychlos-
ti. Druhý v pořadí přijel Kuchta, těsně před 
třetím Mikołajczykem. V kategorii MH2 zvítě-
zil Schattauer (ABSV Wien), který ujel 10 kol 
v čase 46:05.9, následován polskými han-
bikery Gogoszem a Kacalskim. Až do kon-
ce byla napínavá kategorie MH3. Nejdříve 
se ihned po startu urvala dvojice Hoffmann 
a Mošnička v závěsu s Massardem a Tomán-
kem. Tito závodníci se během několika kol 
spojili v nerozlučný vláček, který kroužil po 
trati v ohromné rychlosti. Zhruba 500 metrů 
před cílem šel do mírného trháku francouz-

ský jezdec Stephane 
M a s s a r d  ( Te a m 
Handbike Comtois), 
který po zajetí 18 kol 
jako první protnul 
cílovou pásku v čase 
01:07:27.1. Druhý 
dojel Hoffmann před 
další českou medailí 
z bronzu, o kterou 
se zasloužil Tomáš 
Mošnička (Team Dukla 
Praha). Pochvalu si 
jistě zaslouží i čtvrtý 
Tománek (FANY cyc-
ling team), který dojel 
jen s šestivteřinovou 
 ztrátou.

Pro naše zástupce v kategorii MH4 to 
nebyl nikterak lehký úkol, vždyť na startov-
ní čáru se mimo dalších 19 jízdařů postavi-
li i mistři světa Wilk a Skrzypinski. I když se 
počasí trochu umoudřilo a silný vítr a déšť 
se zklidnily, závod byl jasně v režii zahranič-
ních handbikerů. Ačkoli výborné časy za-
znamenali Mirek Šulc i Zbyněk Švehla, na 
medaile to bohužel nestačilo. Mirek dojel 
sedmý, Zbyněk devátý. Po odjetí rekordních 
19 kol dle očekávání v čase 01:03:25.4 zví-
tězil Rafal Wilk (Carbonbike/ Stal Rzeszow) 
před Němcem Gabrielem a Rakušanem 
 Gritschem.

Po slavnostním vyhlášení výsledků a pře-
dání cen přímo od jednoho z hlavních orga-
nizátorů EHC, starosty města Loun Radova-

na Šabaty, který se na celý den chopil funkce 
moderátora závodů a předával všem ná-
vštěvníkům vždy aktuality z trati, byl připra-
ven pro všechny zúčastněné raut. Je třeba 
organizátory pochválit za skvěle připravenou 
trať a výborně odvedenou práci při organi-
zaci náročného mezinárodního závodu.

Budeme se těšit opět za rok na shledanou!
 Foto autorka
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Triatlonisté a handy 
kvadriatlonisté 
ovládli srdce Prahy
Střelecký ostrov, Janáčkovo, Rašínovo i Masarykovo nábřeží, most Legií a další přileh-
lá zákoutí 16. srpna zcela opanovaly více než čtyři stovky triatlonistů. Díky velké pro-
pagaci, která se z úst sportovního televizního moderátora Standy Bartůška permanent-
ně linula z ampliónů, se rozhodně neztratil ani ojedinělý závod ČEZ handy kvadriatlon 
smíšených dvojic.

Kvadriatlon (lukostřelba na 10 šípů, plavá-
ní na 400 m, cyklistika na 18 km a jízda na 
kanoi na 4 km) si vymyslel opět vozíčkář 
Heřman Volf a společně s Tomášem Pchál-
kem pod pořadatelskou hlavičkou Cesta 
za snem, o. s., ji realizovali v rámci té nej-
větší triatlonové akce v ČR – Triatlon Prague 
 Weekend. Akce, zaměřená především na 
společnou motivační aktivitu osob se zdra-
votním postižením a osob bez postižení, tak 
mírou vrchovatou splnila svůj účel.

ČEZ handy kvadriatlon, kterého se účast-
nilo celkem 20 dvojic, byl rozdělen do něko-
lika kategorií.

V kategorii Handy + Nehandy si vítězství 
mezi dalšími 9 týmy vybojoval HeřManTeam 
v celkovém čase 01:08:56. Dokonale se-

hraná bratrská 
dvojice hand-
bikera Heřma-
na a cyklisty 
Michala Volfo-
vých prokázala 
svoji trénova-
nost již na zá-
vodě 111 ho-
din a dnes jen 
potvrdila své 
kvality. Pro stří-
brnou medaili 
si dojel smíše-
ný tým Klápo-
vic ve složení 
Hana Horálko-
vá se svým ži-

votním partnerem Tomášem Klapkou, kteří 
společně dorazili do cíle v čase 01:20:10. Na 
Hanku lze prozradit, že jako vozíčkářka je ví-
tězkou plaveckého maratonu Gastonova me-
moriálu na 25 km, vedoucím z Ústí nad La-
bem do Děčína. Třetí dvojice, která protnula 
cílovou pásku v celkovém čase 01:21:28 pod 
hlavičkou Nadace ČEZ, byla tvořena Micha-
lem Šiškou a Danielem Novákem. Michal je 
znám jako dvojnásobný absolvent nejtěžšího 
triatlonu světa Havajského Ironmana a nyní 
patří pouze k 12 vozíčkářům světa, kterým 
se závod podařilo dokončit. Kýžené vítěz-
ství této dvojici uniklo také kvůli neplánova-
nému „eskymákovi“ na kanoi. Je ale vidět, 
že Michal se jen tak nevzdá a po vyplavání, 
vytažení na břeh a opětovném umístění do 
speciálního sedáku v kanoi závod spolu 
s parťákem dokončili na bronzové příčce. 

Mezi 11 zúčastněnými týmy kategorie 
Muž + Žena zvítězil tým Kuřata tvořený Pe-
trou a Luborem Vackovými, kteří si v nejlep-
ším čase 01:04:38 doběhli pro 1. místo před 
týmem Seveřani A (Kristýna Volfová a Adam 
Drmota) a třetím Vrabčáci (Zuzana a Tomáš 
Kubáňovi). Do poslední kategorie Senioři se 
bohužel přihlásil jediný tým – Triatlon klub 
Vyšehrad. Bylo nám ale velkým potěšením 

sledovat samotné aktéry – Jaroslava 
Bednáře (jeden z organizátorů a účastníků 
prvního železného muže v Evropě v roce 
1980) a Heřmana Volfa staršího (účastník 
všech ročníků železného muže a ve své vě-
kové kategorii držitel 3. místa na Mistrovství 
Evropy v kvadriatlonu v Sedlčanech). Ještě 
prozradím, že ač je těmto seniorům dohro-
mady 153 let, absolvovali celý kvadriatlon 
v neuvěřitelném čase 1:22:24. Klobouk dolů!

Historicky první závod, TRI Prague v dél-
ce polovičního Ironmana (1,9 km plavání, 
90 km na kole a 21,1 km běh), si mezi sebou 
rozdala naše triatlonová špička. Titul s převa-
hou získal Filip Ospalý, čerstvý držitel titulu 
mistr Evropy. Druhou příčku obsadil Tomáš 
Řenč a jeden z nejpopulárnějších triatlonis-
tů ČR Petr Vabroušek, a to díky heroickému 
výkonu na kole (po plavání byl až patnáctý) 
a jeho typickému úspornému, ovšem rych-
lému běhu, skončil na bronzovém stupínku. 
Mezi ženami zvítězila Eva Potůčková. Ve šta-
fetě byl nejúspěšnější tým RM Investors.

Dalšími doprovodnými závody víkendu 
byly i sobotní aquatlon pro věkové katego-
rie 8–15 let, Girls Run (na 4 km), Frekvence 1 
MiniTRI na vzdálenost 380 m plavání, 18 km 
na kole a 4,2 km běhu, což odpovídá jedné 
desetině ironmanských tratí. Ta byla určena 
především začínajícím triatlonistům a dalším 
sportovcům, kteří měli chuť poprvé triatlon 
vyzkoušet. Na startu tohoto závodu nechy-
bělo mnoho zajímavých osobností včetně 
známého kardiologa profesora MUDr. Jana 
Pirka, který již na tiskové konferenci řekl, 
že cílem je, aby sportovali všichni, a ne jen 
50 „top“ sportovců. My s jeho slovy napros-
to souhlasíme.

Přejme si, aby se akce TRIPrague s dal-
šími doprovodnými závody včetně ČEZ han-
dy kvadriatlon, staly tradičním setkáním 
nejen vrcholových sportovců, hendikepova-
ných, ale i „hobíků“. Vždyť sport je zde pro 
 všechny!

Alexandra M. Videmannová
Foto: autorka a Irena Vanišová
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Zlatý Drahonínský ve světovém rekordu
Neuvěřitelnou mušku předvedl na mistrovství světa v lukostřelbě David Drahonínský, který vybojoval svoji vytouženou zlatou 
 medaili. Nejcennější kov ještě okořenil o nový světový rekord, když ve finále nastřílel 144 bodů ze 150 možných.

Paralympijské hry v Riu de Janeiru se rych-
le blíží, a tak si jen málokterý sportovec ne-
chá ujít příležitost poprat se o svou nominaci 
a následnou účast na velkém závodě v Bra-
zílii. Jinak tomu nebylo ani v případě Mist-
rovství světa v lukostřelbě, které proběhlo na 

konci srpna v německém Donauenschinge-
nu. Poměřit svou mušku tam dorazilo rekord-
ních 260 sportovců ze 46 zemí světa. V silné 
konkurenci Českou republiku reprezentovala 
výprava dvanácti lukostřelců. Nejúspěšněj-
ším z nich byl bezesporu dvojnásobný para-
lympijský medailista David Drahonínský. Ten 
dominoval své kategorii již v kvalifikaci.

Davida jsme po závodě kontaktovali, aby 
celé dění přiblížil: „Při kvalifikaci nám počasí 
nakloněno nebylo. Déšť se střídal se sluncem 
a nebylo lehké na změny reagovat. Závod tr-
val skoro 3,5 hodiny a stále jsem si v duchu 
opakoval – máš natrénováno, tak to před-
veď! Zvládl jsem to skvěle a od nového svě-
tového rekordu mě dělily pouhé 3 body. Ze 
72 šípů na 50 m, které se střílí na 8cm střed 
terče, se mi podařilo získat 672 bodů.“ David 
navázal na suverénní výkony i ve vyřazovací 
části pavouka. „Po příjezdu do  Německa mě 

začal bolet trapéz, ale koňská mast naštěstí 
pomohla. V následných eliminacích jsem ne-
nalezl přemožitele. Ve vyřazovacím pavouku 
moje cesta vedla přes Korejce, kterého jsem 
porazil, ale začátek byl hodně vyrovnaný. Po 
6 šípech jsme měli stejně, bouchly v něm 

saze a rval se 
o postup. V po-
měru 142:128 
jsem ruce zve-
dal vítězně já.“

Ve čtvrtfiná-
le Drahonínský 
s přehledem 
předčil posled-
ního mistra 
světa a obháj-
ce titulu Jeana 
Pierra Antonio-
se z Finska, 
který se letos 
musel spokojit 

s pátou příčkou. Postup mezi nejlepší čtyř-
ku David navíc vyšperkoval ziskem 144 bodů 
(ze 150 mož-
ných) ,  č ímž 
o 1 bod vylepšil 
svůj vlastní svě-
tový rekord!

Následovalo 
semifinále, které 
David shrnul slo-
vy: „Střílelo se 
mi dobře. Bylo 
sice velké horko 
a já byl na střel-
nici přes 3 hodi-
ny, každopádně 
pocit, že jsem 
díky postupu 
mezi první čtyř-
ku získal i mís-

to do Ria, byl super. Itala (skončil nakonec 
bronzový) jsem porazil s přehledem 138:117 
a čekal na nedělní finále. V sobotu jsem ale 
neodpočíval, neboť nás v družstvech čekal 
boj o bronz s čínskou trojicí mužů. Bohužel 
ve třetí sadě jsme zaznamenali jeden aut, 
což Číňany nakoplo ke skvělým výkonům. 
Čína nakonec zvítězila a to v novém světo-
vém  rekordu.“

V neděli David hned po tréninku nastoupil 
k eliminačním rozstřelům. Souboj se mu po-
vedl výborně. Ve finále poslal všechny šípy 
přímo do žluté a se ziskem 143 bodů nechal 
Brita Johna Walkera na druhém místě s od-
stupem 7 bodů. Konečně se mohl radovat 
z prvního individuálního titulu mistra světa!

Finálový zápas David zhodnotil takto: 
„Před finále, které se mělo konat v nedě-
li, jsem si dost věřil. Věděl jsem, že Angli-
čan nikdy finále nestřílel a netuší, jak velké je 
to psychické vypětí. Tuto myšlenku jsem se 
snažil v sobě krotit a dál si držet svou závodní 
rutinu a fyzickou i psychickou pohodu. Urči-
tě jsem se svým výkonem na MS spokojený, 
i když vím, že tam rezervy jsou a je stále na 
čem makat. Příští rok se kromě tří světových 
pohárů uskuteční Mistrovství Evropy ve Fran-
cii a na konci srpna paralympijské hry, ke kte-
rým bude směřovat moje příprava. Držte mi 
palce a já se budu snažit postarat o zbytek.“

V individuálních závodech se ostat-
ním českým lukostřelcům příliš nedařilo. 
Za zmínku stojí jen soutěž družstev v Com-
pound Open, kdy se tým ve složení Jiří Klich, 
Jaroslav Zelenka a Leoš Bartoš probojoval 
až do finálových bojů. V souboji o bronzo-
vé medaile s týmem Itálie sice naši prohrá-
li a vezou domů nepopulární bramborovou 
medaili, ale i tak je to v obrovské konkuren-
ci 14 týmů vynikající výsledek. Česká výpra-
va již na další medaile nedosáhla, ale přesto 
díky Davidovu zlatu skončila v pořadí národů 
na sedmé příčce.

Alexandra M. Videmannová
Foto: archiv D. Drahonínského 

a www.worldarchery.org
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Handbike – láska na celý život
Kateřina Antošová je naše nejlepší silniční handbikerka. S manželem Zdeňkem objíždějí závody u nás 
i ve světě. Život nabitý událostmi vždy kompenzovala sportem a postupně vybíhala na stále delší trasy, až 
skončila u maratonu. Moc si chtěla zaběhnout ten berlínský…

Před třemi lety spadla z hrušky, poranila si mí-
chu a život se jí obrátil naruby. Přesto jí ber-
línský maraton neutekl, když v roce 2013 na 
handbiku trasu 42,5 km zajela ve třetím nej-
lepším čase. Proměnila tak svůj sen ve sku-
tečnost a stupně vítězů jsou pro ni tím nejlep-
ším dopingem. A protože je Kateřina nejen 
skvělou handbikerkou, ale zároveň autorkou 
dvou knížek a velice dobře píšící blogerkou 
(www.paradenik.cz), dali jsme jí na sportovní 
straně prostor, aby nám přiblížila tuto stále se 
rozšiřující vozíčkářskou disciplínu.

Jak běžel čas
Před úrazem jsem žádná vášnivá cyklistka 
nebyla. Do dvaceti let jsem vlastní kolo ne-
měla. Rodiče nehodlali shánět podpultové-
ho favorita a vymlouvali se na to, že tak ne-
šikovné dítě by na kole rychle přišlo k úrazu. 
Podle toho mé cestování na kole vypadalo. 
Jak se říká: „Co se v mládí nenaučíš...“ Man-
žel se mnou musel mít svatou trpělivost. Pro-
to se v roce 2013 díval na můj první handbi-
ke dost nedůvěřivě. Netrvalo dlouho – jen co 
jsem na něm ujela pár kilometrů – a závodě-
ní nás chytlo oba. Množné číslo je důležité, 
neboť vyjet si jen tak po okolí můžu sama, 
ale absolvovat závodní sezónu – na to musí 
být dva. Přinejmenším. Špičkoví závodní-
ci již okolo sebe mají celý tým lidí. Závod-
ní paracyklistika se stále více podobá své 
starší sestře cyklistice. Technické vybavení, 
tréninkový program, výživa, sponzorská 
podpora – vše směřuje k profesionalizaci 
tohoto sportu.

Systém soutěží, na kterých se dají „na-
jíždět“ závodní kilometry, zahrnuje závody 
Evropského poháru EHC (European Hand-
bike Circuit), mezinárodní závody zařazené 
do kategorie C1, závody světového poháru 
a mistrovství světa v paracyklistice.

EHC
Závody jsou určeny pouze pro handbikery 
a handbikerky. Účastní se jich širší evropská 
špička. Letošní seriál závodů začal v hlav-
ním městě Spojených arabských emirátů 

Abu Dhabi, kam z českých závodníků odletěl 
jen Honza Tománek. Ve francouzském Rose-
nau dojeli ve svých kategoriích Patrik Jaho-
da na 2. místě, Mirek Šulc na 12. a Tomáš 
Mošnička na 14. místě. Další evropskou za-
stávkou byl polský Rzeszow, který zname-
nal pro české barvy úspěch. Patrik dojel pro 
zlato, já pro stříbro, Honza Tománek získal 
bronz a Mirek Šulc nepopulární bramboro-
vou medaili. Do série závodů byl nově zařa-
zen nizozemský Utrecht. Přestože nemám 
ráda rovinaté tratě, podařilo se mi zde zvítě-

zit, Mirek Šulc byl osmý v ča-
sovce a sedmý v silničním zá-
vodě. Samozřejmě nechyběly 
ani závody v Lounech, které 
se zde konaly již po třinácté. 
Atmosféra v Lounech je vždy 
naprosto jedinečná. Není to 
jen můj subjektivní pocit. Mno-
ho déle jezdících zahraničních 
handbikerů po mé odpovědi 
na otázku, z které země jsem, 
reaguje slovy „I know, Louny“ 
nebo „Do you know Mr. Ša-
bata?“ Radovan Šabata, sta-
rosta Loun, je hlavním orga-
nizátorem závodů. Ale není 
jen tím, kdo na stupních vítě-

zů potřese závodníkům rukou, je i zasvěce-
ným komentátorem celého dne, neboť větši-
nu z více než stovky závodníků zná osobně. 
A jak jsme „doma“ dopadli? To najdete 
v článku Alex. 

V průběžném pořadí závodů je letos Pa-
trik Jahoda (kategorie H1) celkově na dru-
hém místě, Mirek Šulc (H4) na třetím a Hon-
za Tománek (H3) na čtvrtém místě. Já vedu 
svou kategorii WH3. 

Mezinárodní 
závody C1
V Evropě se koná 
velké množství me-
zinárodních para-
cyklistických závo-
dů. V lednu jsem 
si vybírala z osmnácti závodů ty, které ne-
jsou daleko a hodily se jako příprava na vr-
chol sezóny. První závod v italské Verole se 
mi nepovedl, skončila jsem čtvrtá. Domácím 
Italkám trasa silničního závodu v úzkých ulič-
kách starobylého městečka vyhovovala více. 
Italové jsou velkými fanoušky paracyklisti-
ky a své hvězdy, například bývalého pilota 
F1 Alexandra Zanardiho, si patřičně hýčka-
jí. Účastnit se závodů na jejich domácí půdě 
vyžaduje velkou dávku odolnosti proti stresu, 
neboť je třeba připravit se na to, že změna 
je život. Další závody jsem absolvovala v ně-
mecky mluvících zemích. Organizace byla 
nudně dokonalá, ale o zábavu se postaralo 
počasí. Na jaře pršelo na můj vkus až příliš 
často. Poslední letošní evropský závod zařa-
zený do UCI kalendáře bude 26. září v Praze 
na Strahově.

Závody Světového poháru (SP)
Na „svěťácích“ se schází elita paracyklistiky 
a každý závodník musí být nominován orga-
nizací, která je členem Mezinárodní cyklistic-
ké unie UCI. Letos byly do kalendáře zařa-
zeny tři závody SP v Evropě a jeden v Africe.

Ze závodů světového poháru se můj 
man žel vrací většinou ochraptělý, neboť 
ne fandí jen mně, ale i ostatním českým 
reprezentantům. Jezdí nás hodně a díky 
Jirkovi Ježkovi, Jirkovi Bouškovi, Ivu Kob-
lasovi, Jiřímu Hindrovi a Tereze Die pol dové 
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se česká výprava vrací s medailemi. Vloni do 
této „top“ skupiny přibyl handbiker Patrik Ja-
hoda. Ač nováček, světový pohár vyhrál. Le-
tos měl Patrik daleko těžší pozici, neboť na-
rostl počet závodníků, a tím i konkurence. 
Kategorie H1, ve které závodí, vznikla teprve 
v roce 2013 oddělením skupiny kvadruplegi-
ků s funkčním úchopem a tricepsy do kate-
gorie H2. Patrikovi se podařilo zvítězit v sil-
ničním závodě v Elzachu, dvě druhá místa 
má z Maniaga a jedno ze švýcarského Yver-
donu. I pro mě byl Elzach nejlepším závo-
dem v celé mé závodní kariéře, neboť jsem 
dobyla třetí příčku a získala kromě medaile 
pravé švarcvaldské kukačky.

Mistrovství světa (MS)
Handbike je paralympijský sport teprve od 
roku 2004 a od té doby se rychle mění tech-
nické vybavení, závodní kategorie i počty zá-
vodníků. V roce 2009 se MS účastnilo pou-
hých jedenáct odvážných handbikerek, letos 
jich závodilo třikrát tolik. Mistrovství světa se 
konalo na přelomu července a srpna ve švý-
carském Nottwil. Mým cílem nebyly stup-
ně vítězů, ale chtěla jsem být lepší než vloni, 
kdy jsem v silničním závodě dojela šestá. Po-
vedlo se. Průběh závodu popisuji podrobně 
na svém webu www.paradenik.cz, cituji jen 
úryvek: „Odstartováno. Jedu do kopce oko-
lo koníků pro hippotherapii, pak dlouhá ro-
vinka, na které se masa cyklistek trhá, u se-
maforů první zatáčka, pořád ještě jedu za 
Karen... Holky šílí, za Karen by se chtěl vo-
zit kdekdo. Pak stoupání a Karen nám ujíž-
dí, jedu za Claudií a říkám si v duchu ‚ty stej-
ně odpadneš‘. Subtilní Číňanka Li jde v kopci 
před nás, snažím se její nástup zachytit, jede 
zatraceně rychle. Jedeme z kopce... zatáčka 
přišla nečekaně brzy a už rámem handbiku 
brzdím o asfalt. Naštěstí je tam Didier a pře-
klápí mě zpět na všechna tři kola. Pokračuju 
dál a snažím se dohnat ztrátu. Do kopce mě 
svým povzbuzováním ‚táhne‘ Zdeněk a desít-
ky diváků podle trati, kteří po něm opakují mé 
jméno… Moje chvíle přišla až v posledním 
kole – Číňanka pozdě přeřadila, jedu před 
ní a modlím se, aby mi bůh zatáčky byl na-
kloněn – projela jsem! Finišuju do cíle. Mám 
černo před očima a Číňanku vedle sebe. Kde 
se tam vzala? Dovídám se, že jsem byla pátá 

a Číňanka šestá jen dvě vteřinky za mnou. To 
jsem měla kliku – takovou těžce zaslouženou 
a tvrdě odpracovanou kliku.“

Obdivuji odvahu Patrika Jahody, který jel 
stejnou trať pár hodin přede mnou. Jako kva-
druplegik je spojen se svým závodním stro-
jem speciálními úchopy a nemůže řadit ani 
brzdit prsty. Přesto se řítil do velmi těžko prů-
jezdné zatáčky neuvěřitelnou rychlostí přes 
60 kilometrů za hodinu. Při cestě do kopce 
musel zapojit kromě svalů i všechnu svou 
vůli, neboť kombinace kopec – horko – naru-
šená termoregulace byla vražedná. Patrik byl 
v obou závodech šestý. Na tak těžké trati je 
každý závodník kategorie H1 hrdinou. Dou-
fám, že Patrik vyjede na stupně vítězů ještě 

mockrát, neboť je velmi, velmi mladý a touha 
vzít titul současnému leaderovi je ta nejlepší 
motivace.

Je skvělé, že na handbiku jezdí stá-
le více vozíčkářů a jsou součástí akcí, jaký-
mi jsou 111 hodin, seriál běžeckých závodů 
 RunCzech nebo Běh pro Paraple. Přála bych 
si, aby se některým z nich závodění zalíbilo. 
My, kteří jsme ve svých kategoriích průkop-
níky, otevíráme symbolické dveře a zveme 
všechny, ať nás zkusí překonat na závodech 
Českého poháru nebo na příštím mistrovství 
světa v roce 2017. Stojí za to si závodění na 
handbiku vyzkoušet a objevit, že to není jen 
krásný koníček, ale nedílná součást plno-
hodnotné existence. Život a pohyb, to jsou, 
alespoň pro mě, synonyma.

Kateřina Antošová
Foto: Alexandra M. Videmannová
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Letní aktivity tenistů
Prázdniny jsou pro tenisty dobou cestování 
po turnajích a snahou získat maximum bodů 
do nejrůznějších žebříčků. I pro vozíčkáře je 
připravena řada turnajů. Domácí, které jsou 
součástí HVM Plasma Tour – Mistrovství ČR 
v tenisu na vozíku, a pak turnaje mezinárodní 
pod hlavičkou ITF. 

V „domácí“ kategorii proběhly o prázdni-
nách dvě akce: Pražský Parker Hannifin Cup 
a Hostýnský pohár v Bystřici pod Hostýnem. 
V první z nich ve dvouhře zvítězil Petr Utí-
kal, jemuž pro zranění ruky za stavu 6:3, 3:1 
vzdal Miroslav Brychta, který ovšem společ-
ně se Stefanu vyhrál čtyřhru. Hostýnský po-
hár se stal kořistí Michala Stefanu, ve finále 
porazil Utíkala ve třech setech. Tímto vítěz-
stvím si zajistil singlový titul mistra ČR a díky 
získaným bodům se stal zároveň i mistrem 
ve čtyřhře, přestože v Bystřici v deblu vyhrál 
pár Utíkal, Masaryk.

Mezinárodních turnajů je po světě celá 
řada. Pro naše hráče je nejpřístupnější re-
gion střední Evropy, takže absolvují turna-
je zejména v Maďarsku, Polsku, Sloven-
sku, Rakousku a Německu, někteří se vydali 
do Itálie. Doba, kdy si mohla česká jednič-
ka dovolit odletět na několik týdnů na „šňů-
ru“ po Jižní Americe, je bohužel pryč. Na-
víc v letošním létě trápila české vozíčkáře 
velká marodka, která vyřadila třeba Potůčka, 
Haška a další. Nejvíce turnajů objela 
Laďka Pořízková a mladý Petr Utíkal. Prvně 
jmenovaná odehrála polskou Wroclaw, 
rakouské Gross-Siegharts a italskou Citta 
di Forli. Poté ji ale nemoc donutila odjet z již 
vylosovaného německého turnaje v Berlí-
ně. Utíkal mimo české akce o prázdninách 
absol voval turnaj v Budapešti, Rakousku 
a Berlíně. Ostatní si zahráli jen tradiční tur-
naje nedaleko českých hranic – Gross-Sie-
gharts a Wroclaw.

Má osobní devatenáctiletá rozhodcovská 
zkušenost s turnaji v Gross-Siegharts a pre-
miéra v Berlíně mi umožňuje určité srovná-
ní. Letos překvapila velice malá účast našich 
hráčů na turnaji v „grossiku“, který byl dříve 
plný Čechů. Chyběli i tradiční účastníci – Ku-
bát, Brychta, Jochymek, z pochopitelných 
důvodů i Potůček. Výsledky dalších však ni-
jak nepřesvědčili. Utíkal připsal pár bodů za 

vítězství v útěše hlavní soutěže, Hašek se 
na kurtech představil po dlouhém tréninko-
vém výpadku způsobeném nemocí, Kvoch 
hrál s nepříjemným zdravot ním hendikepem. 
Navíc Stefanu „chytil“ v prvním kole stále 
skvěle hrajícího šedesátníka Kruszelnického, 
Pořízková přes dobrou hru nedokázala 

udržet krok v koncovce 
všech gemů se zhru-
ba 50. hráčkou Van 
Chasteletovou. Lze po-
chválit Markalouse, 
který odjel na  první 
turnaj do zahraničí po 
roce a půl trénová-
ní a sehrál víc než vy-
rovnanou třísetovou 
 bitvu se starým rakous-
kým mazákem Blahou. 
Gross-Siegharts několi-
krát po sobě vyhrál své-
rázný Francouz Peifer, 
když porazil Schefferse 
(NED), ženy opanovala 

Dide De Grootová (NED), která ve finále po-
razila Krugerovou (GER), divizi quad  ovládl 
americký hráč Taylor na elektrickém vozíku.

Berlínský turnaj měli absol-
vovat dva čeští hráči – olo-
moucký Utíkal a zástupkyně 
žen Pořízková. Ta po rozlo-
sování musela z turnaje ze 
zdravotních důvodů odstou-
pit. Na velmi dobře organi-
zovaném turnaji v nádher-
ném areálu Zehledorwských 
Vos v prvním kole náš jedi-
ný český hráč jasně zvítězil 
nad Polákem Kulikem 6:2, 
6:4. Druhé kolo bylo ovšem 
kruté. Na Petra vyšla nasa-
zená jednička a 10. hráč svě-
ta Nizozemec Egberink. Přes 
velmi slušnou hru a několik 
šancí si Petr vysloužil dva ka-
náry. Přesto mu to pomohlo 

na první místo v žebříčku 
ITF mezi Čechy. V celém 
turnaji nakonec triumfoval 
Hewett (GBR), který v se-
mifinále porazil Egberinka 
a ve finále prostějovské-
ho vítěze Cat tanea (FRA). 
V ženách opět finálo-
vé utkání nezvládla Kru-
gerová a podlehla Britce 
 Shukerové.

 Zajímavou akcí, kterou domluvila Laď-
ka Po řízková, byla v polovině srpna exhi-
bice na pražské Štvanici v rámci turnajů 
ITF žen a ATP Challenger mužů. Tu odehráli 
mimo vozíčkářů Pořízkové, Jo chymka, 
Haška i špičkoví starší žáci I. ČLTK Praha 
Vašíčková a Schneider. Po dlouhé době jde 
o první vlaštovku vozíčkářských exhibic na 
turnajích „choďáků“, na které jsme ve světě 
zvyklí, a účastní se jich hráči absolutní teni-
sové špičky, třeba i v přestávce Davis Cupu 
či Fed Cupu.

Poslední prázdninový víkend čekal čes-
ké vozíčkáře turnaj ITF Futures v Brně. Bo-
hužel se nesešlo dost přihlášek žen, takže 
soutěžila jen mužská část populace. Nej-
dál se probojovali Stefanu, který ve čtvrt-
finále podlehl Slovákovi Gergelymu, a Utí-
kal, který ve stejném kole smolně prohrál 
s nasazeným Francouzem Quilliou, když 
promarnil v 1. setu nadějné vedení 5:1. Ve 
čtyřhrách se ve finále proti sobě postavili 
Stefanu (s Gergelym) a Utíkal (s Němcem 
Sommerfeldem). Druhý pár byl úspěšnější, 
když pro sebe rozhodl tiebreak 3. sady 
10:8. Pro Utíka la i Stefanu to znamenalo 
plusový posun v žebříčku.

Český tenis na vozíku potřebuje novou 
mladou krev. Je pravda, že tenis je nesmírně 
tvrdý, rozhodně ne levný sport a výsledky 
se dostavují nejdříve po několikaleté dřině. 
Tenis na vozíku je však ideální sport pro ty, 
kteří chtějí něco dokázat sami za sebe, kteří 
se nechtějí spoléhat na berličku spoluhráčů.

 Zájemci si mohou nalézt informace na 
www.cwta.cz, www.beta.vividus.cz, případně 
na facebooku.

Ivan Vyvadil

Viceprezident 
a manažer 
Centra tenisu 
na vozíku Praha
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557
nafukovací sedačka do vany

Gripeeze Elastic
úchopová rukavice

Gripeeze Sport
úchopová rukavice

506
vyměkčený nástavec na WC

Progeo Tekna
skládací aktivní vozík

Progeo Joker
aktivní vozík s pevným rámem

Clipdrive
přídavný elektropohon k vozíku

Viper Plus
elektrický vozík s polohováním

WWW.DMAPR AHA.CZ

PRODEJ  • ESHOP  • PŮJČOVNA  • SERVIS  • PORADNA
U Dálnice ,    Kunice, tel.:   , e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

ZALOŽEN O 1867
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INZERCEVEŠKERÁ SOUKROMÁ INZERCE 

JE V NAŠEM ÈASOPISE BEZPLATNÁ

■ Prodám málo používanou tříkolku zn. LOPED řady 113, pro osobu 
výšky 140 až 190 cm, s max. váhou 90 kg + nosnost košíku 10 kg. 
Součástí tříkolky jsou držáky na berle. Cena 7000 Kč. Prodej v Brně. 
Tel.: 737674037
■ Prodám odlehčený mechanický vozík zn. Prezy Vasix, stáří 1 rok, 
málo používaný, s novou podložkou. Cena 10 000 Kč, prodej v Blan-
sku. Tel.: 702 484 993
■ Prodám el. Vozík zn. BOGO, repasovaný, s polstrováním. Cena 
14 000 Kč. Prodej v Rajhradě. Tel.: 774 106 782
■ Prodám elektrický skútr zn. Leo, stáří 4 roky, bez závad. Nákupní 
cena 44 000 Kč, nyní prodejní cena 8000 Kč. Tel.: 604 480 168
■ Prodám zánovní skútr Ciliner 410+, dále 4 ks nových pneumatik 
a 2 nové duše. Vše v ceně 22 000 Kč. Tel.: 603 576 116
■ Prodám Ford Focus combi 1.6 TDCi s automatickou sedmistup-
ňovou převodovkou a úpravou na ruční řízení Hurt, r. v. 12/2006, na-
jeto 122 500 km, spotřeba 5,4–5,7 l, plná výbava, sportovní sedačky, 
servis Ford, STK do 12/2016. Původní cena 819 000 Kč, nyní 195 000 Kč. 
Tel.: 608 308 608, Jaroslav.JMK@seznam.cz

Vybrané inzeráty vložíme na tuto stranu v dalším čísle 
 Vozíčkáře. Uzávěrka je 5. 11. 2015.

Všechny inzeráty umisťujeme průběžně na 

www.vozickar.cz.

UPOZORNĚNÍ: Pokud vám byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku dle vyhlášky č.182/1991 Sb. 
(do 31. 12. 2011) anebo dle zákona č.329/2011 Sb. (od 1. 1. 2012), písemně jste se zavázal/a, že bu-
dete 5 let vlastníkem pomůcky a budete ji využívat. Pokud se jedná o příspěvek na zakoupení motoro-
vého vozidla, je lhůta od 1. 1. 2012 dokonce 10letá. Prodejem pomůcky se tedy můžete vystavit riziku 
postihu ze strany obecního úřadu anebo ÚP, který příspěvky vyplácí. Pokud vám byla pomůcka poskyt-
nuta „na předpis“ odborného lékaře a byla hrazena ze zdravotního pojištění, JE MAJETKEM této pojiš-
ťovny. I v tomto případě tedy nejste oprávněn/a pomůcku prodat, jedinou výjimkou je situace, kdy zdra-
votní pojišťovna pomůcku na základě posudku revizního technika vyřadí a pomůcku převede do vašeho 
vlastnictví. Liga vozíčkářů neručí za obsah inzerátů a nenese žádnou zodpovědnost v případě, že někdo 
takovou pomůcku prodá.

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