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Milí čtenáři,
tak nevím. V posled-
ních několika měsí-
cích, víc než kdy jin-
dy, mnou cloumají 
dva pocity. Na jedné 
straně radost z dob-
ré lidské práce, z po-
dařených projektů, 
z přátelských činů, 

na druhé straně smutek z všudypřítomného 
strachu, z vítězství arogance nad lidským ro-
zumem, ze stavění zdí a barikád namísto bo-
ření překážek. Fyzických, psychických, admi-
nistrativních, kulturních, politických… 

Oba tyto póly světaběhu se odráže-
jí i v textech letošního posledního Vozíčká-
ře. Mám radost z toho, že se objevují další 
bezbariérové turistické stezky. Daří se vytvá-
řet řada integračních projektů (rubrika Rych-
lovky z Česka, premiéry filmů o sexuální asis-
tenci atd.), ve kterých se dospělým i dětem 
přibližuje svět hendikepovaných. Také světu 
postižených se přibližuje realita běžného ži-
vota (projekt Lacrimosa Camper Tramp – Půj-
čovna bezbariérového obytného automobilu 
„Charley“). A taky se otevírají dveře pozná-
ní vlastního těla, duše, vlastního já ve vztahu 
k ostatním (článek o terapii dotekem). Potěšil 
mě i příběh Václava Uhra, který se při svých 
pestrých aktivitách řídí mottem: „Život po úra-
ze má na rozdíl od toho před úrazem tu výho-
du, že ještě neskončil.“ Ve sportovní rubrice 
si zase ověříte, že máme v České republice 
výjimečné osobnosti, které dokázaly na pa-
ralympiádě v Riu porazit nejen soupeře, ale 
i vlastní strach, nedůvěru v sebe sama. Každý 
zkrátka hledáme své místo na zemi a děláme 
to s nasazením a srdcem. 

Těžko se ale hledá, když člověku neustá-
le něco překáží. Když jsem naši kolegyni Ivu 
Surovkovou po delší době kontaktovala, dou-
fala jsem, že už bude po letech na ulici byd-
let ve svém. Od dubna už má byt. Je šílené, 
že jsem ji zastihla stále v unibuňce na zahra-
dě. Přečtěte si proč. Hned se svět začne točit 
jaksi šejdrem... Stejně tak mě zaráží, když ně-
kdo přepadne a znásilní ženu. Ano, jak píše 
Miloš Pelikán, jedná se o vozíčkářku a znásil-
nili ji lidé, kteří se do Švédska dostali s imi-
grační vlnou. Avšak stěžejní je samotný akt 
násilí. Děje se bohužel každý den v každé 
zemi. A to mě taky trápí. Tento má to „štěstí“, 
že se dostal na oči a mluví se o něm, týká se 
totiž ne veřejnosti exponovaných skupin – vo-
zíčkářů a imigrantů. Mluvme o takových pří-
padech zla, ať se týkají kohokoliv. 

I přes radikalizující se společnost na obou 
stranách světa však stále věřím v revoluci bez 
ztráty lidskosti. Vánoční příběh mi k tomu po-
máhá. Lidskost a respekt totiž umí velké věci. 
Pojďte si o nich přečíst v zimním Vozíčkáři. 
A užijte si advent! Těším se v novém roce na 
„počtenou“. 

Aneta Vidurová 

MILÍ ČTENÁŘI...

Realizaci časopisu podporují:

                    je periodikem registrovaným MK ÈR pod èíslem E 6250. 

Adresa redakce a vydavatele: Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 Brno, www.ligavozic.cz,  537 021 493, IÈ: 0049 94 12    
Soukromá inzerce, objednávka časopisu:  537 021 493, info@ligavozic.cz
Šéfredaktorka: Aneta Vidurová (ata),  725 022 259, vozickar@ligavozic.cz   
Redaktor: Miloš Pelikán (mp),  774 120 112, bobpelikan@seznam.cz   
Vedoucí sportovní rubriky: Alexandra M. Videmannová, redakce-sport@vozickar.com
Poèítaèové zpracování: Vladimír Ludva   Tisk: Tiskárna Helbich, a. s.   Rozesílka: BM marketing, s. r. o.
Jazyková korektura: Marie Fišerová   Obsahová korektura: Hana Valová   
Foto na obálce: Stanislav Chlup, taneční soubor A proč ne?

Firemní inzerci zajišťuje Agentura BASSPRO, s. r. o., Hana Valová,  608 635 561, hana.valova@seznam.cz 
Vozíèkáø vychází v nákladu 2000 výtiskù 4x roènì, fyzickým osobám je zasílán za předplatné 100 Kč na rok, 
v ostatních případech předplatné činí 230 Kč na rok. Uzávěrka příštího čísla je 5. 2. 2017.
Názory obsažené v èláncích nemusejí být shodné s mínìním redakce, ruèí za nì jejich autoøi. Redakce si vyhrazuje právo 
finálních úprav všech přijatých textů.

str. 3

str. 21

str. 34

str. 18

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

Z obsahu
Liga informuje   2
Chcete změnu k lepšímu? Víme, jak na to.  ...............  2
Přišli, pinkli si a pomohli. Benepink se povedl  ..........  3
Pečujete o svého blízkého? Nejste na to sami!  .........  2
Střídání kapitána – Liga má novou ředitelku  ...............  4
Přisedni si otevírá dětem svět hendikepu  ..................  4
MOJE LIGA  .................................................................  5
Jak si domů přivést (a přivézt) psa z útulku  ..............  6
Předplatné Vozíčkáře na rok 2017  .............................  7

Legislativa   9
Aktuálně z legislativy  ..................................................  9

Aktuálně   10
Charley: letní pojízdný zážitek pro vozíčkáře  ...........  10
Velká novela zákona o sociálních službách 
by měla zvýšit jejich kvalitu  ......................................  12
Nadačník ukáže nejlepší cestu k pomoci  ................  14
Donebevolající násilí uprchlíků a „korektní“ chování 
novinářů  ....................................................................  14
Nová turistická stezka pro vozíčkáře na Pardubicku   15
Rychlovky z Česka  ...................................................  15
Pelmel z blízké budoucnosti  .....................................  17

Osobnost čísla   18
Výzvy neodmítám, protože chci ve městě 
zlepšovat služby pro vozíčkáře  ................................  18

Psychologie, vztahy, sex   21
Když dotek zoufale chybí i přebývá  .........................  21
Dokument o sexuální asistenci 
mezi novinkami v českých kinech  ............................  23

My se světem, svět s námi   24
Jak se pomáhá vozíčkářům ve Švýcarsku  ...............  24
Vítejte v mém soukromém Absurdistánu  .................  25

Zdraví a v kondici   26
Co a proč cvičit na podzim a v zimě  ........................  26

Váš příběh   27
Vášnivě jiný život Vaška Uhra  ...................................  27

Kultura   31
Filmový Superfest prosazuje nové trendy v pojetí 
zdravotního postižení  ................................................  31
Úřední šiml, kancelářské krysy a outsider  ...............  31
Literární minidílna pro dlouhé zimní večery  .............  32
Vesnice štěstí  ............................................................  32
Byli jsme v tom, festovně  ..........................................  33

Sport   34
Ohlasy medailistů z Ria  ............................................  34

Inzerce   36



2

4 / 2016

LIGA INFORMUJE
Chcete změnu 
k lepšímu? Víme, 
jak na to.
Někdy se člověk zamotá do bludného kru-
hu. Nedostatek smysluplné aktivity, nedůvě-
ra v sebe sama, obavy, strach, závislost na 
péči, nedostatek peněz, nulové informace 
a tak pořád dokola. Když se k tomu přida-
jí ještě dlouhodobé zdravotní problémy, tě-
lesné, mentální či kombinované postižení, je 
vykročení z bludiště ještě těžší. Máme však 
pro vás dobrou zprávu. Jde to, hlavní je chtít!

Průvodcem na cestě ke změně je služba 
sociální rehabilitace. Název je dost abstrakt-
ní, ale obsah jasný. Sociální pracovník vám 
pomůže s tím, s čím potřebujete pomoct 
právě vy.

S klienty řešíme například zaměstnání (ži-
votopisy, pohovory, inzeráty, pracovní asis-
tence). Díky psychologické podpoře našeho 
týmu zajišťujeme ergodiagnostiku – určová-
ní směru, kterým se budeme s uživatelem 
služby ubírat při hledání pracovního místa. 
Právě za tuto aktivitu jsme získali hlavní oce-
nění v Národní ceně kariérového poraden-
ství 2016.

Kromě stěžejního zaměstnávání se věnu-
jeme také nácviku vedení domácnosti, výplni 
volného času, komunikaci s úřady, orientaci 
v informačních zdrojích, dalšímu seberozvoji 
a vzdělávání, hledání přátel a koníčků, cesto-
vání po městě, nákupům, vaření…

S lidmi pracuje 5 sociálních pracovníků 
a psycholožka. Nabízíme bezplatné konzul-
tace v našich pobočkách i terénní službu – 
doprovodíme vás na úřady, naučíme se jez-
dit v MHD. Přijíždíme také za vámi domů 
a učíme se společně vařit, obstarávat do-
mácnost atd.

Věnujeme se lidem se zdravotními kom-
plikacemi ve věku od 16 do 64 let.

Dokážete si představit, že bychom mohli 
pomoct i vám? Nebo někomu ve vašem oko-
lí? Řekněte mu o nás – protože to je pomoc, 
která nestojí nic a dokáže změnit mnohé. 
 
Kontakty:
Brno: Bc. Lucie Chýlková, DiS.
lucie.chylkova@ligavozic.cz
mobil: +420 725 122 854

Znojmo: Mgr. Jana Kloudová
jana.kloudova@ligavozic.cz
mobil: +420 725 933 427

Jihlava: Bc. Šárka Laipoldová
sarka.laipoldova@ligavozic.cz
mobil: +420 606 070 359

 
Nad rámec této stálé a komplexní nabíd-
ky vypisujeme i řadu seminářů pod názvem 
Člověče, nenuď se!

31. 1. 2017 Workshop finanční gramotnosti
28. 2. 2017 Kurz jednoduchých relaxačních 
technik
28. 3. 2017 Internet je kámoš aneb praktický 
průvodce zákoutími virtuálního světa
25. 4. 2017 Informační společnost aneb kdo 
se  v tom má vyznat?
23. 5. 2017 Workshopy na přání
27. 6. 2017 Deskové hry

(ata)

Pečujete o svého 
blízkého? Nejste 
na to sami!

Projekt Umím a pečuji je spolufinancován 
Evropskou unií.

V Lize vozíčkářů si již delší dobu uvědomu-
jeme, jak obtížná je péče o blízkého člově-
ka s postižením a role rodinného pečujícího. 
Péče je náročná nejen fyzicky, ale i psychic-
ky. Rozhodli jsme se pozornost věnovat ne-
jen službám pro klienty, které nabízíme již 
dlouhé roky, ale chceme se také zaměřit i na 
neformální pečovatele.

Právě pro ně byl spuštěn nový projekt 
s názvem „Umím a pečuji“.

Jeho cílem je podpora všech těch, kteří 
v domácím prostředí pečují o člena své ro-
diny či jinou blízkou osobu. Snažili jsme se 
alespoň částečně řešit zásadní možné kom-
plikace, které péče přináší. Tedy psychickou 
zátěž, sociální izolaci, nedostatek informa-
cí k péči nezbytných a případné fyzické ná-
sledky a potíže pečujícího. Všechny aktivity 
jsou pro pečující ZDARMA.

Podporu tedy poskytujeme ve dvou základ-
ních oblastech:

– vzdělávání (informace a dovednosti)
– psychologická pomoc a podpora.

Vzdělávání
Formou praktických vzdělávacích kurzů, kte-
ré jsou zaměřeny na širokou škálu témat, se 
snažíme, aby pečující získali potřebné infor-
mace a dovednosti, které by jim mohly péči 
(a případně i období po ukončení péče) 
usnadnit.

Ráda bych zde upozornila alespoň na ně-
které ze zajímavých kurzů. Jejich náplň vy-
chází z našich poznatků a zkušeností, jsou 
velmi praktické, vedené odborníky. Často 
jsou vyhledávané i pracovníky v sociálních 

službách, ale v „Umím a pečuji“ je jejich ob-
sah šitý na míru rodinným pečujícím.

Strategie přesunů a využití prvků 
kinestetiky při péči
Tento kurz jen zaměřený na to, jak si prak-
ticky nacvičit polohování a přesouvání např. 
z lůžka na vozík tak, aby byl přesun efektiv-
ní, bezpečný a co nejméně náročný pro obě 
strany. Je veden odborníkem, dlouholetým 
osobním asistentem s více než desetiletou 
praxí Bc. Ondřejem Zámečníkem. Vyzkouší-
te si různé pomůcky, kurz je praktický, ná-
cvikový.

Měj se ráda, šetři záda (ergonomie 
a autorehabilitace)
Kurz autorehabilitace je vedený fyziotera-
peutkou Mgr. Jitkou Medovou a je zamě-
řený na prevenci potíží se zády, které čas-
to při péči vznikají, a na první pomoc bolesti 
již vzniklé. Řeší se zde správný sed, stoj, pří-
stup k lůžku, práce s pomůckami apod.

Zvládání psychické zátěže při péči, 
psychohygiena
Praktický kurz vám ukáže možnosti zvládá-
ní každodenního stresu. Dozvíte se, jak roz-
poznat stresovou situaci a jak na ni reago-
vat, uvědomíte si vlastní hranice a možnosti. 
Pomocí nácviku seberelaxačních technik vás 
naučíme uvolňovat napětí.

Sám sobě fundraiserem
Ukážeme vám možnosti získání finančních 
prostředků od nadací, nadačních fondů 
nebo soukromých subjektů. Naučíme vás, 
jak napsat žádost o finanční příspěvek, jak 
si poradit s přílohami žádosti. Máme pro vás 
rady a tipy, na co si dát pozor. Pokud pře-
mýšlíte, jak zaplatit pomůcku, na kterou ne-
přispívá stát, nevíte, kde a jak požádat, je 
tento kurz určen přesně vám.
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První pomoc
Kurz je zaměřen na zvládnutí akutní krizové 
zdravotní situace. Dozvíte se informace o zá-
chranném řetězci, co podnikat při selhává-
ní základních životních funkcí a také co dělat 
do příjezdu záchranné služby.

Právní minimum
Na kurzu se dozvíte informace o právních 
normách, které se týkají sociální oblasti. Zís-
káte povědomí o základních a důležitých 
otázkách ze zákoníku práce, které se vám 
mohou hodit při hledání brigády nebo pra-
covního poměru, dále pak informace z ob-
čanského zákoníku – dědické právo, závaz-
ky, kupní smlouvy apod.).

Sociální zabezpečení osob 
se zdravotním postižením
Obdržíte informace o zákoně, který upra-
vuje status osob se zdravotním postižením 
a veškeré sociální služby. Dozvíte se, na 
jaké příspěvky a dávky od státu máte ná-
rok jako pečující osoba během i po skonče-
ní péče či vaše blízká osoba se zdravotním 
postižením. Získáte informace o příspěvku 
na péči, invalidních důchodech, příspěvku 
na mobilitu, na zvláštní pomůcku, informa-
ce o průkazech mimořádných výhod. Ře-
šeno bude také téma započítávání doby 
péče do náhradní doby pojištění na starob-
ní  důchod.

Finanční gramotnost, domácí rozpočet
Kurz je zaměřený na zvládání finančních 
nároků péče o blízkou osobu. Dozvíte se 
základní principy, jak udržet váš domá-
cí rozpočet vyrovnaný, jak případně ušetřit, 
a především se nedostat do dluhů a dluho-
vé pasti.

Psychologická podpora
Individuální konzultace, setkávání 
s psychologem
Můžete zde v bezpečném prostředí probrat 
s odborníkem svoje starosti a problémy, kte-
ré vás trápí. Je to příležitost vypovídat se, 
vzájemně si naslouchat, pracovat na řešení 
a zlepšení vašeho psychického stavu.

Skupinová supervize, svépomocná 
skupina
Jedná se o skupinovou formu podpory, sku-
pinové sdílení zážitků a obtížných okamžiků, 
ve kterých si člověk neví úplně rady a chce 
slyšet názor a zkušenosti ostatních, kteří 
jsou v podobné situaci a mohou mu tak lépe 
porozumět. Setkáte se zde s novými lidmi, 
kteří chápou, co prožíváte.

Na podrobnější informace o projektu a dal-
ších kurzech, které můžete zdarma absol-
vovat, se podívejte na webové stránky www.
umimapecuji.cz, případně mě kontaktujte.

Mgr. Andrea Slavíčková, DiS.
Odborný garant projektu Umím a pečuji

tel.: 725 464 268 
andrea.slavickova@ligavozic.cz

Přišli, pinkli 
si a pomohli. 
Benepink se 
povedl
 Účastníci u registračního pultu, kurty plné 
trénujících hráčů, nepovedená podání i krás-
né smeče. Tak vypadal začátek prvního 
Benepinku Ligy vozíčkářů, který se konal 
v Brně v sobotu 5. listopadu.

Nápad na benefič-
ní turnaj se zrodil pří-
mo u zaměstnanců, kte-
ří sami badminton chodí 
hrát. „Sport, který nás 
baví, by mohl i pomáhat. 
To byla hlavní motivace 
k uspořádání Benepin-
ku,“ vysvětluje zástup-
kyně ředitelky Hanka 
Svobodová. Spojení dob-
ročinnosti a sportu oslo-
vilo i Petra Koukala, pod 
jehož záštitou se celý 
turnaj konal. Bývalý čes-
ký reprezentant se bohužel nemohl zúčast-
nit. Věnoval však věcné ceny a hráčům navíc 
poslal videopozdrav, ve kterém všem popřál 
mnoho štěstí. Kromě dárků od Petra Kouka-
la mohli hráči získat jazykový kurz, sadu kos-
metiky nebo poukázky na sportovní zboží. 
Odměny však nebyly hlavní motivací k účas-
ti. Hráči propotili svá trika především proto, 
aby pomohli klientům Ligy vozíčkářů. Výtě-
žek celé akce, který po zdvojnásobení Nada-

cí Divoké husy činí 72 098 Kč, poputuje na 
provoz organizace a výcvik asistenčních psů. 

„Liga vozíčkářů měla krásně vymyšlený 
program. Moc se mi líbilo, že tam byli i  pej sci, 
a také to, že vybrané peníze šly na dobrou 
věc. Moc děkuji, že Liga vozíčkářů tuto bene-
fiční akci uspořádala, a budu se těšit na příš-
tí rok,“ popisuje nejmladší účastnice turnaje. 

To, že šlo především o zábavu, potvrzují 
i názvy zúčastněných týmů. Diváci byli svěd-
ky souboje Culíků a Fialek. Po nich nastoupi-

li Jazykáři proti týmu Sushi. Své zástupce na 
kurt vyslala i Liga vozíčkářů. Absolutními vítě-
zi v mužské čtyřhře se stali hráči týmu Nene. 
Své vítěze měly i ostatní dvě kategorie, tedy 
ženy a mix. 

Konečné umístění však nebylo tak důleži-
té. Hlavním cílem Benepinku totiž bylo spojit 
dobročinnost se zábavou, a to se povedlo. 

Děkujeme všem partnerům, hráčům i di-
vákům, kteří do toho s námi šli, a věříme, že 
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se na kurtech pod badmintonovými sítěmi 
opět potkáme. (lb)

Děkujeme sponzorům akce! 
Petr Koukal, Nadace Divoké husy, 
Badminton Líšeň, CBI, CCI, Česká 
spořitelna, Fanklub HC Kometa Brno, 
Flownon, DM Drogerie, Kurzy Jílek, 
LOMAX, Medicco, SportObchod, 
Nekupto, Skanska Olomouc, Weleda, VZP

Střídání kapitána – 
Liga má novou 
ředitelku 

Zdeněk Škaroupka, zakladatel, hybatel 
a člověk spjatý s Ligou jak nikdo jiný, se po 
26 letech práce pro lidi s postižením roz-
hodl z vlastní vůle skončit na pozici ředite-
le. Není se co divit, tak dlouhá doba na tak 
náročném a zodpovědném místě, to porazí 
časem každého. Denně komunikovat s úřed-
níky, sponzory, partnery, vést porady, schůz-
ky se zaměstnanci, neztratit kontakt s klien-
ty, řídit Ligu ideově, organizačně i finančně 
a zároveň motivovat sebe i druhé… Zdeněk 
se rozhodl, že nadále bude působit ve správ-
ní radě a tyto obtížné, ale smysluplné úkoly 
přenechá jiným. Předal je Lence Uldrijanové, 
která prošla náročným výběrovým řízením. 

Nová ředitelka Ligy vozíčkářů Mgr. Lenka 
Uldrijanová má bohaté zkušenosti ze světa 
byznysu z ČR i z Velké Británie a zároveň se 
pohybuje i v neziskovém sektoru. Pracovala 
na vysokých manažerských postech nadná-
rodních firem, řídila v zahraničí vlastní podni-
katelskou aktivitu, pořádala benefiční akce… 
A hlavně má energii, drajv i schopnost na-
slouchat. Proč se do výběrového řízení při-
hlásila? A jak se na výzvy, které má před se-
bou, těší? 

„Do Ligy vozíčkářů mne přivedla životní 
křižovatka, okamžik, kdy jsem přestala vidět 
smysl ve své dosavadní práci a začala hle-
dat nové možnosti a čekala na výzvu. Ta při-
šla s pozicí ředitelky Ligy vozíčkářů. Těším se 
na práci s lidmi, kteří denně pomáhají našim 
klientům zlepšovat kvalitu jejich života a jsou 
jim průvodci na cestě za samostatným živo-
tem. Věřím v obrovskou smysluplnost akti-
vit, které Liga našim klientům zajišťuje, ať už 
osobní asistenci nebo sociální poradnu pro 
život s postižením, jejíž součástí je i  relativně 
nové intimní poradenství, Centrum denních 
služeb a sociální rehabilitaci, výcvik asis-
tenčních psů, bezbariérovou přepravu osob 
s hendikepem a v neposlední řadě umělecký 
přínos divadla Barka.“

(ata) 

Přisedni si 
otevírá dětem 
svět hendikepu 
Osvětová informační kampaň Přisedni si roz-
hodně nezahálí. V září a říjnu jsme navštívili 
s naším workshopem Základní školu v Řeč-
kovicích. Každá beseda je jiná, vždy však 
vládne skvělá a mnohdy i vtipná atmosféra. 
Na otázku, co může takový vozíčkář v běž-
ném životě dělat, odpověděl jeden druháček, 
že vozíčkář by mohl vyhrát soutěž v nehý-
bání se. Samozřejmě se ale snažíme dbát, 
aby beseda měla dopad i na vnímání bariér 
ve třídě či městě. 

Na náš workshop přinášíme dva pohledy: 

Petra Mendlová, učitelka
Naše škola se rozhodla zapojit do projektu 
„Přisedni si“, organizovaného Ligou vozíč-
kářů, a už deset tříd z prvního stupně se zú-
častnilo tohoto pětačtyřicetiminutového vý-
ukového programu. Besedu vedla slečna 

Ladislava Blažková, která je na vozíku už od 
dětství. 

Cílem byla osvěta života hendikepova-
ných lidí a prevence úrazů především u dětí. 
Každý dostal malou knížku o chlapci Toníko-
vi, který má dětskou mozkovou obrnu, mohl 
se projet na vozíku, vyzkoušet si roli asis-
tenta a zeptat se na to, co ho zajímá, zku-
sit si namalovat obrázek bez pomoci rukou 
a bez prstů složit velký papír na co nejmen-
ší  kousek.

Milana, žákyně 5. B
Dne 26. 9. a 3. 10. se na naší škole konal 
projekt „Přisedni si“. Zapojilo se do něj de-
set tříd z prvního stupně na Horáckém ná-
městí. Projekt byl o vozíčkářích (jak se moh-
lo stát, že se dostali na vozík, jak se k nim 
máme chovat, jaké sporty mohou dělat atd.). 
V rámci projektu dostaly děti knížku Toníkův 
deník. V knize se píše o životě vozíčkáře To-
níka, na každé druhé straně je kvíz, také je 
tam pár luštění a jedno cvičení, kde si děti 
vyzkoušejí malovat pusou. O tom všem nám 
povídaly Ladislava Blažková, Martina Laifro-
vá a Tereza Kašová. Doufám, že si všichni 
besedu užili stejně jako já.

Intimně beze studu
Využijte profesionálních služeb naší intim-
ní poradny v oblastech partnerských vzta-
hů a sexuality osob se zdravotním postiže-
ním. Ptejte se bez obav našeho zkušeného 
kolegy Aleše Vosáhla na pomoc při navazo-
vání partnerských vztahů, masturbaci, anti-
koncepci a vše ostatní, co řeší každý z nás. 
Ptát se můžete prostřednictvím telefonu na 
čísle 778 761 309 každou středu od 14:00 
do 16:00 hodin. Prostřednictvím e-mailu na 
adrese intimni.poradna@ligavozic.cz kdykoli 
nebo osobně po předchozí dohodě. (mv)
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MOJE LIGA
Moje Liga je komunita lidí, kterým není lhostejný život s hendikepem. 
Cílem jsou setkávání, kde se boří bariéry a předsudky a navazují se 
nová přátelství. Připojte se k nám a pomáhejte změnit svět kolem.

Poděkování    Inspirujeme hendikepované lidi a pomáháme jim na cestě k samostatnosti, sami bychom to ale nezvládli.
Poděkování patří lidem a organizacím podporujícím naši činnost. Nedokážeme vás všechny vyjmenovat, proto nám dovolte udělat takto 
alespoň u následujících dárců.

Finanční dary: Dlouholetí dárci: V. P. S. Elektro, Grund fos, D. Haladová, M. Křižková, V. Feitová, I. Blechová, V. Vlček, M. Šmidrkal
Fyzické osoby: P. Koukal, L. Vaněk, A. Kubetta, děti a učitelé ZŠ Horácké náměstí, Brno, V. Kordová, Z. Vanečková, a A. Petlach
Organizace: Siemens, s. r. o.; PS Brno, s.r.o.; Faster CZ, spol. s r. o.; nadace Via; Nadace Charty 77; Makro, a. s.; KKRD BOYS; Nadace 
umění pro zdraví; Nadace Jedličkův ústav; Nadace ČEZ; Essox, s. r. o.; Nadace Martina Romana, Nadace Divoké husy, Společnost 
Duha, ČEPS, a. s. Také děkujeme účastníkům benefiční akce BenePink.

Věcné dary:
Papírny Brno, a. s.; Hogrefe – Testcentrum, nadace Charty 77; Marko, Nekupto s. r. o.

Jak se můžete zapojit?

FINANČNÍ PODPORA
Bez peněz to nejde a i malá částka posílaná pravidelně 
způsobí velký posun. Právě díky takovým dárcům můžeme 
budovat stabilní a trvale udržitelnou organizaci, která je 
silným partnerem lidí s hendikepem na cestě k samostatnosti. 
Můžete si vybrat z několika forem úhrady.
Pro podpoření všech aktivit Ligy vozíčkářů stačí 
zaslat jakoukoliv finanční částku na transparentní účet 
43-4625040297/0100. Do kolonky pro příjemce jen napište, 
jakou aktivitu jste si zvolili.
Pokud znáte naše bezbariérové Divadlo Barka, můžete ho 
podpořit zasláním libovolné finanční částky na sbírkový účet 
divadla 107–5693910287/0100.
Jako nejméně časově náročná forma finanční podpory slouží 
DMS. Zasláním dárcovské SMS podpoříte naše sociální služby, 
kterými jsou Osobní asistence, Centrum denních služeb, 
Poradna a So ciál ní rehabilitace. Do vašeho telefonu stačí 
napsat DMS MOJELIGA a poslat na telefonní číslo 87 777.

ZAKOUPENÍ NĚKTERÉHO Z NAŠICH PRODUKTŮ
Činnost Ligy vozíčkářů lze podpořit také zakoupením některého 
z našich produktů. V současné době nabízíme několik publikací, 
o kterých jste již jistě slyšeli. Patří mezi ně i tento časopis Vozíčkář 
a jeho předplatné na rok 2017. Pořídit lze však také Nápadník 
a Toníkův deník.

Nápadník 2016 přináší ucelený souhrn těch nejdůležitějších 
informací, které by měly usnadnit váš každodenní život. Ocení 
ho nejen osoby se zdravotním postižením, ale také jejich blízcí, 
sociální pracovníci státních i neziskových institucí či lékaři. Objednat 
publikaci lze na e-mailové adrese poradna@ligavozic.cz. 

Přemýšlíte nad doprovodným programem své akce? Nabízíme 
jedinečnou besedu „Přisedni si“, která má za úkol zajímavou 
formou osvětlit právě problematiku hendikepu. Účastníci besedy 
se seznámí s mladými lidmi, kteří i přes svůj hendikep žijí normální 
život. Kontaktní osobou je Ladislava Blažková, ladislava.blazkova@
ligavozic.cz.

V naší nabídce je také pronájem školicích a seminárních prostor 
v klidné lokalitě brněnské části Vinohrady. Prostory jsou plně 
bezbariérové. V okolí je bezproblémové parkování. Kontaktovat nás 
můžete na e-mailu blanka.pezlarova@ligavozic.cz.

Další produkty a podrobnější informace naleznete na www.
ligavozic.cz/produkty

USPOŘÁDÁNÍ BENEFIČNÍ AKCE
Pořádáte ples, koncert, sportovní turnaj, akci s přáteli nebo 
jste se jen vsadili s kamarádem? Chcete zároveň pomoci 
lidem s tělesným hendikepem? Není nic jednoduššího. 
Pomůžeme vám akci uspořádat jako benefiční – výtěžek 
podpoří tu činnost Ligy vozíčkářů, která vás zaujme nejvíce. 
Napište na e-mail ladislava.blazkova@ligavozic.cz. 

DOBROVOLNICTVÍ
Jste kreativní a není vám lhostejný svět kolem vás? Právě vy 
můžete být tím pravým člověkem pro pořádání akcí Mojí Ligy. 
Můžete pomoci s grafikou, vymýšlením či realizací kampaně, 
fotografovat, točit…
Jste důslední a pečliví? Takové lidi uvítáme zase 
v administrativě. Nechte nám kontakt a my vás pozveme na 
nezávaznou schůzku, kde se dozvíte vše potřebné. Ozvěte se 
na e-mail: alena.cinkova@ligavozic.cz
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PSÍ ŽIVOT
Jak si domů přivést (a přivézt) psa z útulku
Kolem sebe potkávám dost lidí, kteří nemají svého psa od štěně-
te, ale získali ho z útulku nebo od jiných lidí. Je to dobře. V naší 
zemi je hodně psů, a proto je jich i hodně bezprizorných. Noví 
majitelé starších psů však často zmiňují problémy v chování, které 
si s sebou jejich pes přinesl. Nabízím několik postupů a rad, jak 
přenesení takových nešvarů v chování předejít a příchod staršího 
pejska do rodiny co nejlépe zvládnout.

Nevybírejte si pejska jen podle vzhledu a už vůbec ne jen po-
dle fotografie na internetu. Snažte se o něm co nejvíc zjistit od 
zaměstnanců útulku nebo od původních majitelů a buďte připra-
veni odjet z útulku bez psa. Z toho důvodu také raději nejezděte 
vybírat pejska s dětmi. Pokud nejste zkušení, nevybírejte si psa 
„jako výzvu“ s tím, že to bude boj, ale vy jej zvládnete. Nenech-
te se ovlivnit soucitem. Vsaďte na kartu psa, se kterým je vám od 
začátku příjemně. 

Následujících několik dnů bude pro vaše soužití nejdůležitěj-
ších. Proto, pro někoho možná paradoxně, nenechávejte pejsko-
vi čas na rozkoukání, hned od první společné chvíle mu začněte 
říkat, jak to u vás chodí a jaká jsou pravidla. Pes je připravený to 
vše v nové situaci, v novém domově, v nové smečce zjistit. Když 
se to srozumitelně dozví, rád se podřídí, zklidní se a bude spoko-
jený. V opačném případě by tápal, testoval by vás a případně by 
si zavedl pravidla svoje (nejspíše ta, na která byl zvyklý v původ-
ním prostředí). Vám se pak začne zdát, že pes je nevychovaný, 
nečistotný, ničí věci, nehlídá si vás na procházce, ale utíká za psy 
nebo honí zvěř, případně se při nějakém zvýšeném tlaku na něj 
zkusí proti vám i otočit. Jako už v několika minulých článcích v té-
hle souvislosti připomínám, že na rozdíl od člověka není pro psa 
nejdůležitější vzájemná láska, ale respekt a důvěra, láska násle-
duje až po nich.

Pokud to jde, snažte se jet pro psa hned ráno nebo alespoň 
dopoledne, abyste měli do večera co nejvíc času. A na další dny 
si vezměte pár dní dovolené nebo si pro pejska jeďte v pátek, 
před víkendem.

V rámci možností si už v útulku všímejte, jak se pes chová 
k vám, ostatním lidem a k ostatním psům. V útulku bývá dost vy-
pjatá atmosféra (je to dáno podstatou věci – čím větší útulek, tím 
hůř, a jeho zaměstnanci za to nemo-
hou) a pes, který se bude chovat ne-
klidně tam, možná bude v běžném ži-
votě naprosto vyrovnaný. Pokud se 
ale váš vyhlédnutý pes bude chvat 
i v útulku poměrně klidně, je velká šan-
ce, že jste si vybrali opravdu dobře.

Když už svého nového pejska máte 
na vodítku a ze zařízení odcházíte, dej-
te mu co největší šanci pochopit, co se 
s ním děje, že se přesunuje do nové-
ho domova. Nejpřirozenější cestou by 
pro něj byla cesta pěšky, ale většinou 
je potřeba zvládnout přesun autem, 
tramvají nebo vlakem. Proto mu chů-
zi do nového prostředí aspoň nasimu-
lujte. I když vaše auto stojí o pár metrů 
vedle, vydejte se společně na ales-
poň půlhodinovou procházku. Jděte 
bez zjevného cíle se psem na vodít-
ku, chtějte od něj, aby vás prostě ná-
sledoval. Kdyby od vás občas přijal 
pochvalu a vzal si pamlsek, tím lépe. 
Procházku zakončete co nejrychlejším 
nastoupením do auta. Když přijedete, 
nechoďte se psem rovnou domů. Při-

pněte ho zase na 
vodítko a vyražte 
na druhou polo-
vinu seznamova-
cí procházky. 

Jestli máte za-
hradu, zakončete 
procházku tady, 
pokud nemáte, 
zajděte cestou na 
nějaké psí hřiště 
nebo si domluv-
te půjčení zahra-
dy někde v okolí. 
Důležitý je oplo-
cený prostor, kte-
rý je pro psa bez-
pečný a v tu chvíli 
nový. Tam mu dejte volno z vodítka, někam si sedněte a čekejte. 
Sledujte jeho chování, jeho tendenci se vás držet nebo naopak 
se snažit někam utéct, či dokonce se dostat ven za plot. Také si 
všímejte schopnosti psa se při vašem klidu rovněž zklidnit, leh-
nout si, čekat a odpočívat. Jsou to dvě nejdůležitější sdělení pso-
vi: „U nás se vyžaduje kontakt s vedoucím smečky a klid.“ Možná 
si váš pejsek po uplynutí nějaké doby lehne sám, možná mu bu-
dete muset pomoct a naznačit mu, aby si lehl, třeba i opakovaně. 
Nespěchejte, už tady se o svém úplně novém pejskovi dozvíte 
spoustu užitečných věcí.

Pak teprve vezměte psa domů. Pokračujte stejně jako předtím 
venku. Máte však navíc ještě jeden úkol. Protože nevíte, jak je na 
tom pes s čistotností, doporučuji vám v prvních dnech k němu 
v tomto ohledu přistupovat jako ke štěněti. Choďte ho venčit po 
každém probuzení, po jídle, případně i po intenzivní hře, a po-
kud je vzhůru a nenastane žádná z předchozích situací, choďte 
ven každou hodinu. Během pár dnů zjistíte, jak na tom pejsek je, 
a hladce předejdete případným nepříjemným nehodám.

Během prvních nocí je dobré mít pejska u sebe a pod kontro-
lou. Já mu dávám pelíšek k naší po-
steli těsně vedle mne. K noze poste-
le přivážu vodítko. Pes má dostatek 
volnosti v pelíšku, v rozsahu vodítka, 
a přitom nemůže jít někam do kouta 
místnosti se případně vyvenčit nebo 
se bavit kousáním našich pantoflí. Ve 
svém pelíšku se navíc nevyvenčí ani 
štěňata. Současně má příležitost mě 
vzbudit, kdyby v noci opravdu potře-
boval ven. I to je důležitá infor mace. 

Dál se pak spolu učte všechny ob-
vyklé věci jako s každým jiným psem. 
Stejně jako v případě čistotnos-
ti předpokládejte, že pes nic neumí, 
a začínejte se vším od začátku. Když 
zjistíte, že to opravdu neumí, bude-
te na dobré cestě, o pomyslný krok 
před psem, a budete si hned od za-
čátku rozumět. A když už bude pes 
znalý, o to lépe, rychle si touto fází 
projdete a vrhnete se na další výcvik.

Držím vám pěsti! 

Ivan Benda, e-mail: ivan.benda@
ligavozic.cz, tel.: 725 466 206

… I JÁ MÁM… I JÁ MÁM
SVÉHO SVÉHO 

SUPERHRDINUSUPERHRDINU
Chcete  Chcete  
– pomocníka?– pomocníka?
– terapeuta?– terapeuta?
– kamaráda?– kamaráda?

Získejte ho bezplatně bez ohledu Získejte ho bezplatně bez ohledu 
na tělesný hendikep (vozík není na tělesný hendikep (vozík není 
podmínkou). podmínkou). 

Obraťte se s důvěrou Obraťte se s důvěrou 
na Ligu vozíčkářů. na Ligu vozíčkářů. 
Cvičíme asistenční psy Cvičíme asistenční psy 
v domácím prostředí v domácím prostředí 
formou hry, dosahujeme formou hry, dosahujeme 
tak skvělých výsledků. tak skvělých výsledků. 

Ivan Benda, tel.: 725 466 206, Ivan Benda, tel.: 725 466 206, 
e-mail: ivan.benda@ligavozic.cz   e-mail: ivan.benda@ligavozic.cz   
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Předplatné Vozíčkáře na rok 2017
Milí čtenáři,
děkujeme vám za dosavadní přízeň. Pokud 
chcete, aby vás časopis Vozíčkář provázel 
i dalším rokem, prosíme o uhrazení před-
platného do konce ledna 2017, a to ve výši 
100 Kč. Bohužel nemůžeme zavést dlouho-
dobější odběr, protože zda a jak budeme vy-
cházet, lze kvůli dotacím a inzertním smlou-
vám předpovědět maximálně rok dopředu.

Abychom předešli některým zmatkům 
v evidenci předplatného, zavedli jsme drob-
né změny. Věnujte jim prosím pozornost!

Jak předplatné do 31. 1. 2017 
uhradit?
1. Převodem na účet
Odešlete ze svého el. bankovnictví část-
ku 100 Kč na účet 43–4625040297/0100. 

 Variabilní symbol: 1112017. Do zprávy pro 
příjemce uveďte jméno a adresu (alespoň 
částečnou) odběratele časopisu. Pokud 
platíte za někoho jiného (rodina/známý), 
nezapomeňte to do zprávy pro příjem-
ce uvést, jinak nebudeme schopni platbu 
správně spárovat. Pokud pošlete větší část-
ku a chcete odebírat více kusů než jeden, 
rovněž nám to prosím oznamte, jinak nero-
zeznáme objednávku většího počtu kusů od 
dobrovolného daru.

2. Prostřednictvím složenky typu C
Najdete ji v tomto čísle, případně si ji můžete 
vyzvednout na vlastní poště. Vyplňte ji pro-
sím dle otištěného vzoru.

Služba České pošty je zpoplatněna částkou 
35 Kč. Bohužel nejsme schopni rozeznat 
platby uskutečněné přes „áčkovou“ složen-
ku, protože jsme od pošty dostávali velmi 
nečitelné údaje plátců. Uvažte, že za odbě-
ratele časopisu budeme považovat plátce 
složenky. Pokud předplácíte někomu jinému, 
napište jeho jméno a adresu jako odesílate-
le (tj. neuvádějte své jméno a adresu, i když 
platbu podáváte na poště vy sami).

Opět platí, že pokud chcete odebírat větší 
počet kusů časopisu než jeden, je nutné tuto 
skutečnost sdělit Lize vozíčkářů. 

 
Prosím, myslete na to, především při nové 
objednávce, zda máme veškeré vaše úda-
je k odesílání časopisu. Máte-li pochybnosti, 
 informujte nás. 

Kontakt pro předplatitele:
e-mail: aneta.vidurova@ligavozic.cz
tel.: +420 537 021 493 (pevná linka)
+420 777 010 331 (mobilní telefon)

A nyní ještě malá úvaha na závěr. Proč 
si předplatit Vozíčkáře v tištěné podobě? 
V současnosti jsou příjmy z inzerce hlavním 
peněžním zdrojem. Pokud ubude odběrate-
lů, ubude i inzerentů. To, že časopis vydáme 
jen elektronicky, řešení není – odejdou inze-
renti a nikde nezískáme peníze na mzdu re-
daktorům, na sazbu, korektury atd. Nehledě 
na to, že většina našich čtenářů je bez připo-
jení k internetu! I když je tištěná podoba dra-
há (tisk, distribuce), drží Vozíčkáře nad vo-
dou a má smysl.

 
Od roku 2017 chceme Vozíčkáře také přiblí-
žit lidem, kterým jeho čtení pomůže. Bude-
me distribuovat ukázková čísla v rehabilitač-
ních zařízeních, v nemocnicích, v ústavech, 
školách atd. Svou stokorunou pomáháte i to-
muto záměru. 

Aneta Vidurová

32016
XXV. ROČNÍK

•  Syndrom vyhoření – 
strašák i výzva

•  Automasáže 
pro vozíčkáře

•  Když režisér dokáže 
pohnout jen očima

www.vozickar.cz

22016
XXV. ROČNÍK

•  Odpovědnost 
při poskytování 
sociálních služeb

•  S Jižním křížem 
nad hlavou 

•  Cesta za splněným 
paralympijským snem



Pro Vás dodává

Nová verze exteriérového 

interiéru
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LEGISLATIVA
Aktuálně z legislativy

Příspěvek na péči

Zvýšení částek příspěvku na péči 
a sociální šetření v době hospitalizace
Od 1. 8. 2016 došlo k navýšení příspěvku 
na péči ve všech stupních u dětí i dospě-
lých o 10 %.

Novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách, která uvádí vyšší částky pří-
spěvku, nově také umožňuje provedení so-
ciálního šetření ve věci příspěvku na péči i ve 
zdravotnickém zařízení, pokud doba hospita-
lizace žadatele o příspěvek přesahuje 60 ka-
lendářních dnů. Nebude tedy již třeba čekat 
s provedením sociálního šetření až na pro-
puštění do domácí péče; řízení o příspěvku 
se tedy tímto urychlí. 

Úprava definic základních životních 
potřeb
Od 1. 9. 2016 pak došlo k úpravě definic 
základních životních potřeb, jejichž zvládání 
se posuzuje pro účely nároku na příspěvek 
na péči. Posuzování nároku na příspěvek dle 
nových definic se však týká pouze žádostí 
o příspěvek nebo změnu výše (stupně) pří-
spěvku podaných po 31. 8. 2016. Dříve po-
daných žádostí ani již přiznaných příspěvků 
se změny nedotknou – nebudou automatic-
ky přeposuzovány všechny již přiznané pří-
spěvky, k novému posouzení již přiznaného 
příspěvku dle nových kritérií může dojít až 
v případě ukončení platnosti posudku na pří-
spěvek nebo v případě nové žádosti o změ-
nu výše příspěvku.

V Poradně pro život s postižením Ligy vo-
zíčkářů máme k dispozici jak aktuálně platné 
definice základních životních potřeb, tak me-
todiku, dle které zvládání základních život-

ních potřeb posuzují posudkoví lékaři ČSSZ 
a MPSV; pokud budete mít o poskytnutí me-
todiky či definic základních životních potřeb 
zájem, kontaktujte nás na níže uvedených 
kontaktech. 

Navýšení minimální mzdy 
Od 1. 1. 2017 bude navýšena minimální 
mzda na 11 000 Kč za plný pracovní úvazek 
a zároveň bude zrušena snížená minimální 
mzda pro poživatele invalidního důchodu. 
Nadále tedy bude platit pouze jedna výše 
minimální mzdy pro všechny zaměstnan-
ce, bez ohledu na to, zda pobírají či nepobí-
rají invalidní důchod. 

Valorizace (zvýšení) důchodů 
v roce 2017
Důchody přiznané do 1. 1. 2017 se od toho-
to data navýší, a to následovně:

Základní výměra důchodu se navýší 
o 110 Kč a výměra procentní o 2,2 %. 

Výpočet zvýšení důchodu lze provést tak, 
že od částky důchodu, kterou pobíráte v roce 
2016, odečtete 2440 Kč (částka základní vý-
měry pro rok 2016). Zbývající částku vyná-
sobíte 1,022 a k výsledku přičtete 2550 Kč 
(částka základní výměry pro rok 2017).

Příklad: Výše invalidního důchodu v roce 2016 
činí 9000 Kč.
9000 – 2440 = 6560, 6560*1,022 = 6704, 
6704 + 2550 = 9254 (výše invalidního dů-
chodu v roce 2017) 

Zvýšení tohoto důchodu tedy činí 254 Kč. 

Výše uvedené podmínky zvýšení částky dů-
chodu a výpočet zvýšení se týká případů, 
kdy osoba pobírá pouze jeden důchod.

V případě, že pobírá-
te více druhů důchodů 
současně (např. starobní 
a vdovský/vdovecký), po-
čítá se zvýšení odlišným 
způsobem. Pokud si nevíte 
s výpočtem rady, můžete se na Poradnu pro 
život s postižením také obrátit, rádi vám vý-
počet provedeme.

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

Zajímavý dotaz
Jsem sedm let v invalidním důchodu. Tři 
a půl roku jsem již měla nárok na starob-
ní důchod. Bylo mi doporučeno, abych si 
dala přepočítat důchod a nechala si jej 
převést do starobního. Že prý jsou ve vět-
šině případech doplatky. Jak to tedy je?
 
Pokud si podáte žádost o starobní dů-
chod a pobíráte nyní důchod invalidní, 
bude vám starobní důchod standard-
ně vypočten z výdělků za rozhodné ob-
dobí (započtou se všechny výdělky od 
1. 1. 1986, ze kterých jste odváděla so-
ciální, resp. důchodové pojištění). Výše 
takto vypočteného starobního důchodu 
pak bude porovnána s výší vašeho ID 
a nadále vám bude vyplácen ten z dů-
chodů, který pro vás bude výhodnější. Ze 
své pozice ovšem nejsem schopna zhod-
notit, který z důchodů ve vašem případě 
bude vyšší. Starobní důchod bývá vyšší 
zejména v případě, kdy při pobírání inva-
lidního důchodu osoba nadále pracuje 
a odvádí z výdělku sociální pojištění.

Mám Bechtěrejvovu chorobu 5. stupně, 
průkaz ZTP. Chci se zeptat, zda existuje 
příspěvek na nákup postele, roštu a ma-
trace. Mám PID a studující děti a na-
šetřit na postel je opravdu nemožné. 

Příspěvek jako takový na nákup jednot-
livých částí postele, roštu a matrace, jak 
zmiňujete, není. Zdravotní pojišťovna 
však hradí polohovací lůžko s možnos-
tí elektrického nastavení (ve 100 % do 
30 000 Kč) či polohovací lůžko s možnos-
tí mechanického nastavení (ve 100 % do 
15 000 Kč). Dále příslušenství k poloho-
vacímu zařízení (nejvýše do 10 000 Kč) 
nebo antidekubitní podložku.

Martina Suková

Kateřina Bulantová
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AKTUÁLNĚ
 Charley: letní pojízdný zážitek pro vozíčkáře
Lacrimosa Camper Tramp – Půjčovna bezbariérového obytného automobilu „Charley“

V těchto měsících přichází na svět Char-
ley – bezbariérový obytný automobil, kte-
rý bude k dispozici všem hendikepovaným 
a jejich rodinám či přátelům k rekreacím, vý-
letům a zahraničním pobytům. Za tímto jedi-
nečným nápadem stojí brněnská nezisková 
orga nizace Opus Lacrimosa, z. ú., která se 
věnuje pečujícím osobám. 

Jak se takový nápad zrodil, co je třeba 
k jeho realizaci a jak vlastně bude fungo-
vat? O tom všem už povídá tvůrce myšlen-
ky i její následný realizátor, ředitel ústavu 
Leoš  Fučík. 

Proč Charley?
V Toulkách s Charleym, jedné ze svých nej-
oblíbenějších a čtenářsky nejvděčnějších 
knih, podává Steinbeck osobitě nezaměni-
telným způsobem obraz Spojených států, 
jak je poznal během mnohaměsíční cesty 
napříč kontinentem v roce 1960, motivované 
frustrací ze ztráty přímého kontaktu s Ame-
rikou a Američany i z hlásících se příznaků 
stáří. Na tuto cestu přibral na poslední  chvíli 
i společníka, a to desetiletého francouzské-
ho pudla Charleyho, který patřil jeho ženě. 
S ním zažil veškerá dobrodružství, s ním 
cestou hovořil. Charley má během putování 
a posléze i v románu nezastupitelnou úlohu. 

Proč vlastně? 
Mladá generace hendikepovaných (17–30 let) 
nemá téměř žádnou šanci trávit 
„adventures free“ dovolené bez 
ochranitelského (často zbytečně) 
a mentorského doprovodu. Mají 
nulovou šanci na seznámení, na 
dobrodružství. Situace mladých, 
kteří žijí se svými rodiči v navyk-
lé vynucené závislosti, je tristní. 
To vše pociťuji především očima 
otce pečujícího spolu s manžel-
kou o těžce zdravotně postiženou 
čtyřiadvacetiletou dceru. 

I střední generace neformál-
ních rodinných pečujících (velmi 
často opuštěných matek) má za-
tím rovněž nulovou šanci užít si 
dovolenou – pobytová emergen-
cy respitní centra neexistují. 

Minulý rok jsem při plánování 
dovolené s úžasem zjistil, že ani 
v ČR, ani v celé EU neexistuje půj-
čovna, a dokonce ani obytný au-
tomobil, který by splňoval aspoň 
základní podmínky pro vozíčkáře 
(šířka dveří, kompozice WC a kou-
pelny, lůžko). Tak jsem se rozhodl, 
že se do toho pustím ve sdružení 
Opus Lacrimosa sám. 

Jaký je tedy náš brněnský 
Charley?
Především unikátní. Jde o indi-
viduálně projektovanou, na za-

kázku konstruovanou karoserii postavenou 
firmou Mave Liptál na podvozku Opel Mo-
vano s robotizovanou převodovkou. Vůz má 
schválenou hmotnost 3500 kg a pro jeho 
řízení tedy stačí řidičák skupiny B (jako na 
osobní auto). Právě tyto charakteristiky byly 
při projekci vozu obrovským oříškem a vy-
žadovaly využití leteckých materiálů. Musela 
být totiž zachována tuhost karosérie, dosta-
tečné izolační vlastnosti a zároveň musel být 
splněn váhový limit. Vůz je tedy schválen pro 
přepravu jednoho vozíčkáře na velkém elek-
trickém vozíku a tří dalších osob. K dispozici 
jsou celkem čtyři místa ke spaní.

Konstruktéři museli splnit kromě jiného tyto 
parametry a zadání, stanovené ze strany 
Opus Lacrimosa:

 hydraulická nástupní plošina zásuvná 
pod podvozek automobilu, aby uvnitř ne-
zabírala prostor vozu

 závěsné pojízdné zvedací zařízení po celé 
délce vozu – od vstupních dveří nad se-
dadlo řidiče, kolem výškově stavitelné-
ho lůžka pro postiženého až do prosto-
ru speciálně upravené hygienické části 
v zádi vozu

 prostor koupelny a WC musí umožňovat 
dostatečný prostor pro pohyb jak posti-
ženého, tak i asistenta; vybavení nejen 
ke sprchování teplou vodou, ale i bidet 
a umyvadlo

 řízení vozu variantně: buď plné řízení, 
nebo řízení pouze rukama

 naprostá nezávislost vozu na kempinko-
vých přípojích, tzn. vlastní elektroagregát, 
ohřívání vody jak na sprchování, tak i na 
běžnou hygienu; dostatečné jímky na od-
padní tekutiny

 rozvod jak 24 V, tak 220 V – nabíjení vozíků, 
kašlací asistent a podpůrný ventilační aparát

 zdvojené akumulátory
 zvýšená kapacita klimatizace a vytápění 

(vůz je nabízen i pro zimní použití)
 základní kuchyňská výbava – dřez, mikro-

vlnná trouba, indukční varná deska, led nice
 radiostanice pro dopravní a nouzové pás-

mo CB 10 („kamioňácký kanál“) – přivo-
lání pomoci v případě výpadku či nedo-
stupnosti mobilní sítě

 nadstandardní celoevropské pojištění 
s asistenčními službami Allianz pojišťovny

 možnost připojení závěsného zařízení

Charley je vybaven tak, že může kempovat 
48 hodin kdekoli, nezávisle na přípojkách 
elektřiny, vody a odpadů.

Jak bude fungovat půjčování 
Charleyho? 
Půjčování zajišťuje smluvní partner – firma 
www.karavenemdosveta.cz (garantuje tech-
nický stav vozu, předání/převzetí, zaškolení, 
cvičná jízda, úklid atd.).
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Podmínky půjčování: průkaz ZTP–ZTP/P alespoň jedna cestující 
osoba, ŘP min. skupiny B starý min. 3 roky nebo čestné prohlášení ři-
diče o škodním průběhu, cena max. 1000 Kč / celý vůz / den (v ceně 
nejsou pohonné hmoty). Na přání je pak přistavení vozu na libovolné 
místo v ČR a jeho převzetí k dopravě do Brna, případně i poskytnutí 
 řidiče-asistenta.

Cestovní agentura Lacrimosa Camper Tramp k. s. zajišťuje na přání 
itineráře, tzn. seznam míst vhodných k zastávkám s camperem, a rezer-
vace místa. Standardní trasy EU: Francie, Německo, Holandsko, Sar-
dinie, Itálie, Chorvatsko, Rakousko (7 dní/14 dni), standardní trasy ČR: 
jižní Čechy, Šumava, Novohradsko, Praha a střední Čechy, Pálava, Zlín-
sko – Baťův kanál (7 dní/14 dní). Samozřejmě je možné jet s Charleym 
kamkoliv, námi vytipované lokality a místa by však měly být bez obtíží 
přístupné i pro elektrické vozíky. 
 
Plánujeme otevřít i tzv. Cestovní klub „OPLENKA“, čili organizaci krát-
kodobých 3–4 denních „crazy adventures“ prodloužených víkendů 
nebo rehabilitačních  víkendů.

Jak jsme na tom? 
Podvozek Opel Movano je již objednán. Máme smlouvu s autorizova-
ným úpravcem vozů pro Opel (Mave, s. r. o.) – navrhli a nakreslili plá-
ny. Uhradili jsme i zálohu. Celková cena vozu činí 2,4 mil. Kč + DPH, 
dohromady 3 miliony korun. Získali jsme dotaci z Jihomoravského kra-
je, mediální podporu i finanční dar přislíbil náš dlouholetý příznivec Mi-
chal Horáček. Chystáme sérii benefičních koncertů a doufáme v další 
finanční zdroje. 

Jak náš záměr podpořit? Přijďte na koncert! 
Na setkání a spolupráci se těší Leoš Fučík 

Číslo 
k nepřehlédnutí

600
Pro lidi s postižením, kteří si našli zaměstnání, je to určitě 
dobrá zpráva. Vláda zkraje října rozhodla, že od 1. ledna 2017 
bude v Česku zavedena jednotná minimální mzda: 11 tisíc 
korun pro všechny zaměstnance. Což znamená, že pro inva-
lidní osobu bude zvýšena o 1700 korun, zatímco pro zdravé-
ho zaměstnance o 1100 korun.

Zdánlivě proti tomu nelze nic namítat. Pokud dva lidé dě-
lají stejnou práci, není spravedlivé, aby jeden z nich dostá-
val nižší odměnu jen proto, že pobírá invalidní důchod. Ta-
kové rozlišování je porušením důležitých právních předpisů. 
Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům povinnost poskyt-
nout zaměstnancům stejnou mzdu za práci stejné hodnoty. 
Antidiskriminační zákon pak zakazuje nerovné zacházení se 
zaměstnanci z důvodu zdravotního postižení... Nepřekvapilo 
mě, že právě tyto argumenty letos v únoru použila ombuds-
manka, když s požadavkem sjednotit minimální mzdu kon-
taktovala Ministerstvo práce ČR, premiéra a Ústavní soud ČR.

Přes časové průtahy bylo jasné, že k tomu sjednocení do-
jde. Jednak je to úkol stanovený v Národním plánu podpory 
rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na 
období 2015–2020, jednak ho opakovaně sliboval premiér 
Sobotka. A velmi o něj usilovala i Národní rada osob se zdra-
votním postižením.

Věc však má jeden háček. V minulých letech na veřejnos-
ti jen málokdo zpochybnil tezi, že když se vozíčkářovi vytvoří 
vhodné podmínky, dokáže podat stejný pracovní výkon jako 
zdravá osoba. Tvrdím, že to platí jen zčásti: počítačový gra-
fik, účetní nebo telefonní operátor na vozíku zpravidla v běž-
né konkurenci obstojí. Ale v profesích, kde se výkon počítá na 
kusy, těžké tělesné postižení zaměstnance omezuje: potřebu-
je během pracovní doby víc odpočívat a fyzicky nebývá scho-
pen stejného výkonu jako zdravý člověk.

Na téhle skutečnosti založila svou výhradu Asociace za-
městnavatelů zdravotně postižených. Pokud postižený za-
městnanec, který objektivně není schopen srovnatelného 
výkonu se spolupracovníky, obdrží doplatek do minimál-
ní mzdy (nepodložený výkonem), jde o pozitivní diskrimina-
ci, která deformuje trh práce a vztahy na pracovišti. A mnozí 
zaměstnavatelé nebudou při sjednocení minimální mzdy prý 
schopni tyto zaměstnance s postižením dále udržet ani nebu-
dou přijímat nové.

Nakolik jsou obavy Asociace oprávněné, ukážou nejbliž-
ší měsíce. Ale sjednocení minimální mzdy pro všechny in-
validy si každopádně dovolím podpořit několika argumenty. 
Pro subjekty zaměstnávající více než 50 % osob s postižením 
prosadila Národní rada zvýšení příspěvku na jejich zaměst-
návání: pokud se tak stane, nebudou mít velké finanční potí-
že. Dále je nutné uvědomit si, že i nově stanovená minimální 
mzda bude k 1. lednu představovat pouhých 38 procent prů-
měrné mzdy.

Nakonec argument nejzávažnější, etický. Že třeba paraple-
gik na poště vyřídí za směnu míň zásilek než zdravý člověk, 
bychom měli považovat za fakt, nad nímž je férové přimhou-
řit oči. Těch 600 korun, které invalida dostane bez ohledu na 
odůvodněnou nižší výkonnost, je prostě chvályhodným poči-
nem: Česko tak projevuje sociální ohleduplnost.

Miloš Pelikán
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Velká novela zákona o sociálních službách 
by měla zvýšit jejich kvalitu

Je naprosto logické, že vzniká zásadní novela zákona o sociálních službách. I z pohledu lidí s těžkým zdravotním postižením 
jsou totiž v dosavadní legislativě vážné nedostatky, které jim život komplikují, místo aby ho usnadňovaly: nejde přitom jen 
o problémy související s příspěvkem na péči. Situaci lze popsat tak, že v roce 2006 začala v Česku systémová změna sociál-
ních služeb a dnes, po deseti letech, nastal čas k dalšímu kroku: k jejich zkvalitnění.

Takzvanou velkou novelu i prováděcí vyhlášky pochopitelně připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Následující 
rozhovor nám ochotně poskytl ředitel Odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení David Pospíšil.

 První verzi velké novely zákona vytváře-
la expertní skupina asi dva roky. Proč do ní 
nebyl přizván někdo z Národní rady osob 
se zdravotním postižením? Vždyť tato or-
ganizace zastřešuje stovku neziskových 
organizací a hájí zájmy většiny lidí s posti-
žením u Česku. Její právníci by jistě byli 
tvorbě tak důležitého zákona přínosem.
Ona to není tak úplně pravda. Velká nove-
la se de facto chystala už čtyři roky: v rám-
ci systémových projektů „Podpora procesů 
v sociálních službách“ a „Inovace systémů 
kvality sociálních služeb“ se připravovaly 
a ověřovaly jednotlivé změny, které nyní na-
vrhujeme. Samozřejmě se jich účastnili a byli 
k nim přizváni zástupci nejrůznějších nezis-
kových organizací, mezi nimi i představite-
lé Národní rady. Obdobné to bylo u tříletého 
systémového projektu zaměřeného na stan-
dardy kvality.

Ve skutečnosti nebyla jedna, ale několik 
expertních skupin, které se zabývaly jednotli-
vými oblastmi sociálních služeb: třeba oblas-
tí registrace, kvality nebo financování. Záro-
veň musím dodat, že speciálně pro Národní 
radu a Vládní výbor pro zdravotně postiže-
né občany jsme letos na jaře, než byla velká 
novela „vypuštěna“ do meziresortního říze-
ní, uspořádali celodenní seminář. Tam jsme 
jim vysvětlili připravované změny z pohledu 
ministerstva, zatímco jejich odborníci mohli 
detailně vyjádřit své argumenty a stanovis-
ka. A byla dosažena shoda na všem podstat-
ném, třeba neslučování pečovatelské služby 
a osobní asistence. Později jsme od Národní 
rady žádné další připomínky nedostali.

Podobně jsme hledali a našli společnou 
řeč na úrovni tripartity, krajů či Asociace po-
skytovatelů služeb, aby výsledný návrh záko-
na vyhovoval všem zainteresovaným subjek-
tům. Ale když došlo na oficiální stanoviska 

těchto subjektů, zaujala Národní rada na 
konci října k velké novele odmítavé stanovis-
ko. Což je škoda.

 Hlavně lidé s těžkým postižením a ro-
diny, které se starají o dítě s postižením, 
považují za velmi vážný nedostatek záko-
na model posuzování závislosti člověka 
s postižením na pomoci druhé osoby. Jde 
o model, který prosadil ministr práce Ja-
romír Drábek od ledna 2012. Jeho podsta-
tou bylo snížení šestatřiceti zkoumaných 
každodenních úkonů na deset základních 
životních potřeb. To mělo u mnoha lidí vý-
razný vliv na snížení či odejmutí příspěvku 
na péči, aniž by se změnil jejich zdravotní 
stav a rozsah jejich soběstačnosti v běž-
ném životě. Řeší nějak připravovaná no-
vela tento kritizovaný model posuzování?
Tady je důležité zmínit, že od 1. srpna je 
v účinnosti dílčí novela zákona a novela pro-
váděcí vyhlášky, kde jsme se snažili zohled-
nit námitky, o kterých se zmiňujete. U všech 
deseti základních životních potřeb došlo ke 
zpřesnění jejich obsahu: ke stanovení kon-
krétních kritérií, podle nichž je žadatel o pří-
spěvek na péči posuzován. V současnosti 
navíc ministerstvo pracuje na změně způso-
bu sociálního šetření.

Domníváme se, že tyto kroky jsou do-
statečnou reakcí na kritické připomínky lidí 
s postižením. Proto připravovaná velká no-
vela zákona o sociálních službách už žádné 
změny v posuzování neobsahuje.

Jak jsem už uvedl, obě novely platí od le-
tošního srpna. Na to, aby se výrazněji pozitiv-
ně promítly v oblasti posuzování, je zapotře-
bí delší časové období. Ale jsem optimistou 
a odhaduji, že během půlroku se ty změny 
projeví ve statisticky prokazatelné míře.

 Mnozí vozíčkáři poukazují na špatnou 
kvalitu práce posudkových lékařů. Ti mají 
hlavní roli při stanovování míry závislos-
ti člověka s postižením na pomoci druhé 
osoby, ale dost často rozhodují „od sto-
lu“, bez osobního kontaktu s žadatelem 
o příspěvek na péči, jen dle zdravotní do-
kumentace a výsledků šetření sociálního 
pracovníka. Dalším problémem je, že v re-
publice působí jen čtyři stovky posudkářů, 
kteří musejí ročně provést více než 400 ti-
síc posouzení: jsou tedy přetíženi a pracují 
pod časovým tlakem. Kritizována je i jejich 
nevhodná kompetence: jsou zdokumen-
továny případy, kdy o příspěvku na péči, 
o který požádal vozíčkář, rozhodoval zu-
bař, gynekolog nebo třeba pediatr.

Situaci navíc komplikuje vysoký věkový 
průměr posudkářů a skutečnost, že jsou 
zařazeni do státní služby. Dle dostupných 
informací v polovině července 2017 skon-
čí téměř 140 lékařů posudkové služby, 
protože překročí věk 70 let stanovený zá-
konem o státní službě jako limitní.
Neměla by velká novela nastavit podmín-
ky pro posudkáře tak, aby se snížilo rizi-
ko jejich nekompetentnosti, nesprávného 
rozhodování a nedostatečného počtu?
Je nutné říci, že kompetenci a vhodnou kva-
lifikaci posudkových lékařů v Česku neupra-
vuje zákon o sociálních službách, ale zákon 
o organizaci a provádění sociálního zabez-
pečení. Navíc je tato oblast úzce provázána 
se zákonem o nemocenském pojištění. Pro-
to nelze očekávat, že činnost posudkových 
lékařů bude upravena v zákoně o sociálních 
službách.

Jistě se však shodneme na tom, že je-
jich práce je málo atraktivní, nepříliš dobře fi-
nančně ohodnocená, oproti jiným lékařským 
profesím. To má za následek jejich nedosta-
tečný počet i jejich vyšší věkový průměr. Do 
postavení posudkových lékařů navíc velmi 
negativně zasahuje zákon o státní službě, 
který se nyní upravuje. Tyto důvody mají za 
následek, že v naší zemi momentálně chybí 
asi 50 posudkových lékařů a je velmi obtížné 
někoho na tuto práci najít.

 Jedním ze stěžejních motivů ke vzniku 
zákona o sociálních službách byla dlou-
holetá snaha organizací lidí s postižením 
o právní zakotvení moderních terénních 
a ambulantních služeb, zejména osobní 
asistence. Právě proto je hned v prvém 
paragrafu tohoto zákona výslovně uvede-
no, že „upravuje podmínky poskytování 
pomoci a podpory fyzickým osobám v ne-
příznivé sociální situaci prostřednictvím 
sociálních služeb a příspěvku na péči“.
Ve velké novele zákona zřejmě dochází 
k zásadnímu posunu v pojetí sociálních 
služeb. Objevuje se v něm totiž paliativní 
péče, která se poskytuje pacientovi trpící-
mu nevyléčitelnou chorobou v pokročilém 
stadiu. Jejím cílem však je zmírnit bolest 
a další tělesná a duševní strádání, zacho-
vat pacientovu důstojnost a poskytnout 
podporu jeho blízkým: jde tedy převážně 
o péči medicínskou, psychologickou a du-
chovní, a tudíž dnes hrazenou zdravotními 
pojišťovnami. Naopak sociální služby jsou 
koncipovány jako sociální pomoc v každo-
denní soběstačnosti člověku, který je ve 
stabilizovaném zdravotním stavu.

Miloš Pelikán



13

www.vozickar.cz

AKTUÁLNĚ

Proč novela zákona zahrnuje i paliativní 
péči? Vždyť je velmi nákladná a její přesu-
nutí zřejmě povede k nárůstu výdajů v ob-
lasti sociálních služeb, kde je dlouhodobě 
výrazný nedostatek peněz na zajištění po-
třebného objemu služeb a také na příspě-
vek na péči.
Chápu, že zejména pro lidi s těžkým posti-
žením je tento příspěvek klíčový. Ale ten zá-
sadní obsahový posun v navrhované nove-
le není o něm: jde o snahu sociální služby 
zkvalitnit a učinit je efektivnějšími. Dalším cí-
lem je, aby pro klienta bylo jednodušší vy-
brat si vhodnou službu. Aby díky zákonu 
věděl, co všechno mu která služba nabízí. 
Proto jsme přistoupili k lepšímu definování 
nepříznivé sociální situace, která srozumitel-
ně klientovi sdělí, v čem mu služba pomůže.

Pokud jde o paliativní péči, tak její zdra-
votní část se bude dál hradit z veřejného 
zdravotního pojištění. Obava, že kvůli ní do-
jde dalšímu nárůstu výdajů na sociální služ-
by, tedy není opodstatněná. Do zákona jsme 
paliativní péči zařadili proto, aby se do legis-
lativy dostala realita dnešní podoby sociál-
ních služeb: v různých pobytových zaříze-
ních či doma lidé s postižením běžně umírají 
za pomoci pečovatelské služby nebo třeba 
terénní zdravotní sestry. Dnešní hospice, te-
rénní i kamenné, samozřejmě z větší čás-
ti poskytují zdravotní službu. Ale často mají 
zaregistrovanou i sociální službu: odborné 
sociální poradenství nebo odlehčovací služ-
bu. Je mylné si myslet, že podpora při umí-
rání stojí jen na zdravotní péči, velmi důležitá 
je i sociální a duchovní podpora. Právě pro-
to považujeme za potřebné zařadit tento typ 
péče mezi sociální služby: vlastně tak „le-
galizujeme“ její už existující sociální složku. 
Navíc tuto složku bylo a je nutné řešit nejen 
v hospicích, ale i v dalších pobytových služ-
bách: domovech pro osoby se zdravotním 
postižením, domovech pro seniory či domo-
vech se zvláštním režimem.

Cílem je, aby člověk mohl v klidu a důstoj-
ně dožít v podmínkách, které považuje za op-
timální. Mimochodem, vyřešení této záleži-
tosti ve velké novele nám uložila Poslanecká 
sněmovna, respektive Výbor pro sociální po-
litiku. I zákonodárci si prostě uvědomují po-
třebnost hospiců pro lidi v Česku a snaží se 
vyřešit problémy s nevyhovující legislativou.

 Proč se mezi sociální služby dostala 
pastorační a duchovní péče? Znamená to, 
že kněz se stane zaměstnancem poskyto-
vatele služby? A jak bude řešena situace, 
kdy by o tuto službu požádá nikoli křes-
ťan, ale třeba buddhista nebo muslim?
Nejprve musím upřesnit, že pastorační pra-
covník není kněz, ale vysokoškolsky vzděla-
ný člověk, který umí pracovat s duchovním 
přesahem. Není přitom podstatné, jakého je 
vyznání.

Ani v tomto případě nejde o novou služ-
bu, nýbrž o „legalizaci“ současného stavu, 
kdy v sociálních službách už působí mnoho 
odborníků poskytující duchovní péči. U ně-
kterých krajů se však setkáváme s tím, že 

vnímají pastorační péči prováděnou v jejich 
zařízeních jako náklad, který není oprávněný. 
A nechtějí ji proplácet.

Dále bych chtěl ozřejmit, že jde o zařaze-
ní duchovní péče do činností sociální služby. 
A každý poskytovatel jakékoli sociální služby 
si bude moci vybrat, jestli tuto činnost bude 
nabízet � takže nikoho nenutíme k jejímu po-
skytování.

Nicméně základním prvkem této činnosti 
je zprostředkovat člověku kontakt s okolním 
světem v kontextu jeho spirituality. A pokud 
člověk s postižením, který žije v nějakém po-
bytovém zařízení, potřebuje duchovní péči, 
měla by pro něj být snadno dostupná, což je 
standard v celé západní Evropě. Proto jsme 
pastoračního pracovníka začlenili do velké 
novely zákona. Z podobného důvodu jsme 
do zákona jako další odborné pracovníky 
v sociálních službách zařadili i psychology 
nebo umělecké terapeuty.

 Problematickou novinkou je služba pro 
rodinu. Národní rada namítá, že tuto ob-
last vhodně upravuje zákon o sociálně-
právní ochraně dětí – a ta se nemůže stát 
podmnožinou sociálních služeb, nýbrž 
musí zůstat oddělena od nich. Jaký postoj 
máte k této námitce?
Česká republika dlouhodobě deklaruje po-
třebu sjednocení péče o ohrožené děti. Na-
ším primárním cílem bylo vytvořit komplexní 
služby pro rodinu, které reagují na potřeby 
dítěte. Jako první krok považujeme za důle-
žité sloučit dva dosavadní právní systémy, 
tedy vámi zmíněnou sociálněprávní ochra-
nu a sociální služby. Podobný trend už se 
osvědčil třeba na Slovensku. A nejjednoduš-
ším bylo začlenění zařízení pro děti vyžadují-
cí okamžitou pomoc pod sociální služby.

V praxi jde většinou o děti sociálně vylou-
čené, nikoli zdravotně postižené. Dosud to 
fungovalo tak, že subjekt, který jim zajišťoval 
okamžitou pomoc, jim zároveň poskytoval so-
ciální službu: šlo o zbytečnou duplicitu, kvů-
li níž poskytovatel musel splňovat dva typy 
standardů kvality, musel vykazovat dvojí admi-
nistrativu, byl financován ze dvou zdrojů atd. 
Rozhodli jsme se tuto situaci změnit a sjedno-
tit péči o ohrožené děti. Musíme si uvědomit, 
že tyto dva systémy pomoci jsou v podstatě 
totožné, takže žádný poskytovatel nebude 
muset měnit své cíle, poslání a styl práce. Po-
kud svou práci dělal kvalitně, tak dopad bude 
v podstatě jen ten, že se mu sníží administrati-
va a bude mít víc prostoru pro vlastní činnost. 
Velká novela tak přinese pozitivní dopady pro 
děti a jejich rodiny.

 Velmi nadějnou novinkou je celoden-
ní osobní asistence. Velká novela zákona 
tak reaguje na skutečnost, že mnozí lidé 
s velmi těžkým postižením, kteří žijí samo-
statně ve svém přirozeném prostředí, po-
třebují stálou pomoc druhé osoby, ale ne-
mají na ni peníze: i nejvyšší příspěvek na 
péči jim pokrývá zhruba čtyři hodiny den-
ně. Jaké podmínky tedy novela zajistí prá-
vě této skupině lidí? A bude si například 

úplně ochrnutá žena, která žije ve svém 
bytě, nadále moci sama volit sociální služ-
bu i jejího poskytovatele?
Snažili jsme se najít co nejjednodušší způ-
sob, jak pomoci právě té konkrétní ženě, na 
kterou se ptáte. Nesporně je v Česku něko-
lik stovek lidí, kteří potřebují celodenní péči 
a nemají dostatečné příjmy, aby si ji nakou-
pili. Vycházíme z předpokladu, že klient ví 
nejlépe, jaký rozsah asistence potřebuje. 
A sociální pracovník jeho potřebu dokáže 
kompetentně posoudit, stejně jako to, jak 
moc je tato potřeba nad rámcem finančních 
možností klienta. Tudíž uživatel si zaplatí ze 
svého příspěvku na péči to, na co má. A jest-
liže bude nutně potřebovat víc asistence, tře-
ba deset, dvanáct nebo čtyřiadvacet hodin 
denně, tak finance adekvátní tomuto počtu 
hodin nepůjdou přes něj, ale přímo k posky-
tovateli služby, kterou si klient sám zvolí.

Zdůrazňuji, že tento model má sloužit člo-
věku s těžkým postižením, který má objed-
nanou sociální službu, ale chce víc hodin, 
než které si může zaplatit z příspěvku na 
péči. Avšak nemá za cíl zajistit dostatečný fi-
nanční obnos či náhradu platu nebo mzdy 
osobám, které odešly ze zaměstnání, aby 
mohly celodenně pečovat o osobu blízkou, 
o člena rodiny. Pro ně ministerstvo navrhu-
je takzvané dlouhodobé ošetřovné, které 
ale nebude obsaženo v zákoně o sociálních 
službách, nýbrž v zákoně o nemocenském 
pojištění: tento způsob zabezpečení pečují-
cí osoby funguje například v Rakousku, a to 
velmi dlouho a velmi dobře.

 Příspěvek na péči je sice od 1. srpna 
valorizován, ale stále má nižší kupní sílu 
než v době jeho vzniku. Aby plně odrážel 
nárůst cen sociálních služeb, musel by 
být valorizován nikoli o 10, ale o 50 pro-
cent. Je do chystaného zákona, případně 
do prováděcí vyhlášky začleněn nějaký 
valorizační mechanismus, díky němuž by 
se příspěvek postupně dostal do souladu 
s aktuálními cenami za sociální služby?
Především je nutné říci, že se dlouhodo-
bě nezvyšovaly maximální úhrady v sociál-
ních službách. Takže se nedá tvrdit, že služ-
by obecně výrazně zdražily: ony zůstaly na 
maximech stanovených ve vyhlášce. Sice se 
snížila reálná hodnota příspěvku na péči, ale 
nikoli v souvislosti se zdražením služeb. Po-
známka k oněm 10 procentům, o něž byl pří-
spěvek zvýšen: stejně jako u mnoha jiných 
dávek nebo dotací, mělo i zde konečné slo-
vo ministerstvo financí, které bylo negativní. 
Často žádáme o navýšení objemu financí na 
nějakou konkrétní záležitost, třeba na sociál-
ní služby, máme solidní argumenty, ale sta-
noviska ministerstva jsou stále negativní.

Pokud jde o valorizační mechanismus, 
zatím jsme nenašli způsob, jak navázat va-
lorizaci tak, aby byla opravdu objektivní ke 
„kupní síle“ lidí pobírajících příspěvek na 
péči a k sociálním službám. Spíše je zapo-
třebí přemýšlet o jiném způsobu financování 
služeb, tak aby byl celý systém dlouhodobě 
udržitelný. Obyvatelstvo stárne, objem terén-
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A Donebevolající násilí uprchlíků a „korektní“ 
chování novinářů
Moc rád bych v adventní době žasl hlavně nad blížícím se zá-
zrakem, který dal vzniknout křesťanství. Narození Ježíše je na-
dějí pro milióny lidí po celém světě. Nadějí na smysluplnou 
cestu životem, na opodstatněnost fyzické smrti i na vzkříšení 
na konci časů. I pro mnohé vozíčkáře je víra v Ježíše Krista 
a důvěra v Bibli středobodem života... Jsem jen „vlažný“ křes-
ťan, kterého víc přitahuje hledání souvislostí mezi jednotlivými
náboženstvími a pokusy o syntézu víry a vědy. Přesto i mně ta 
významná událost v Betlémě každoročně dává pocítit, že ne-
uvěřitelné se stalo skutečností.

Zkraje října se však stalo něco, co nelze přejít jen se zdvi-
ženým obočím. Ve švédském městě Visby na ostrově Gotland 
znásilňovalo po čtyři hodiny několik imigrantů vozíčkářku!

Asi třicetiletá žena se vracela taxíkem z restaurace. Potře-
bovala nutně na toaletu, a tak vystoupila z taxíku a zamířila na 
tu nejbližší – v ubytovně pro běžence. Protože může chodit jen 
na krátké vzdálenosti, použila vozík. Na záchodě se k jedno-
mu útočníkovi záhy přidali další. Žena neměla šanci uniknout
a nezmohla se ani na fyzický odpor: jen křičela. Nikdo jí však 
nepomohl.

Policie podezírala ze sexuálního napadení šest mužů. Vy-
šetřovala je na svobodě: musela je propustit z vazby, proto-

že žalobce neměl dost důkazů na to, aby mohl soud požádat
o prodloužení vazby. Incident vyvolal ve městě vášně a policie 
musela povolat posily. Rozvášnění obyvatelé totiž obklíčili mís-
to, kde k útoku došlo, a začali na ně vrhat kamení.

Když se ta událost objevila na internetu, šokovala mě. Ne-
věřil jsem svým očím. A v hlavě se vyrojily otázky: Jak daleko 
ještě zajdou někteří imigranti? Co všechno jim západoevropské 
státy budou tolerovat?

Zarážející je i to, že seriózní švédská média se děsivou pří-
hodou ihned nezabývala, podobně jako v lednu ta německá 
několik dní zatajovala informace o sexuálním obtěžování žen 
v různých městech během silvestrovské noci. V obou přípa-
dech jde o vážné selhání novinářů i jejich chlebodárců. O příči-
nách můžu jen spekulovat. Jedno je ale jisté: zametáním pro-
blémů pod koberec se žádný z nich nevyřeší.

Fakta o znásilnění vozíčkářky na Gotlandu jsem si ověřil 
(v češtině a angličtině) na několika internetových portálech. 
Přesto nevylučuji, že jsem se nechal napálit. A pokud někdo 
předloží důkazy o mém omylu, budu rád. Moje profesní pochy-
bení si totiž podá ruku s úlevou, že to zdivočelé chování imi-
grantů bylo jen smyšlenou černou můrou.

Miloš Pelikán

ních i ambulantních služeb bude narůstat, 
proto musíme hledat takový model, který by 
zajistil možnost člověka zvolit a objednat si 
větší rozsah péče, pokud ji potřebuje, a zů-
stat co nejdéle v domácím prostředí.

Několik systémových návrhů máme zpra-
covaných a jsou uvedeny i v Národní stra-
tegii sociálních služeb na roky 2016–2025. 
I zde jsme opět narazili na odpor minister-
stva financí, které se s námi nechtělo o sys-
témové úpravě ani bavit. Nicméně před tím-
to problémem nelze dlouhodobě zavírat oči 
a tvrdit, že zde žádný problém není! V nove-
le zákona například připravujeme garanci fi-
nančních prostředků na oblast dotací sociál-
ních služeb, což je zcela nové opatření, které 
by mělo zajistit alespoň dostatečnou jistotu, 
že se změnou vlády nedojde k situaci, že na 

oblast sociálních služeb nebude alokována 
žádná částka.

 V současnosti probíhá na vašem mi-
nisterstvu posuzování a vyhodnocová-
ní připomínek k velké novele. Jaký je ča-
sový harmonogram pro nejbližší měsíce? 
Kdy by se zákonem o sociálních službách 
mohla zabývat vláda a kdy by měl nabýt 
účinnosti?
V listopadu se uskutečnily dvě vypořáda-
cí porady se subjekty, které podaly připo-
mínky. Je mezi nimi samozřejmě i Národní 
rada. Během prosince dokončíme vypo-
řádání a podle schváleného legislativního 
plánu předložíme zákon v paragrafovaném 
znění do konce roku vládě. V příštím roce 
ho projedná vláda a následně obě komory 

parlamentu. Navrhovaná účinnost zákona je 
od 1. ledna 2018.

Věřím, že pro lidi s postižením bude 
nový zákon znamenat zvýšení kvality a do-
stupnosti sociálních služeb. Standardy, kte-
ré jsme otestovali, byly totiž kladně přijímá-
ny i během připomínkovacího řízení. Velká 
novela zákona také výrazně snižuje admini-
strativní zátěž pro poskytovatele a směřuje 
ke klientovi a jeho lidským právům. Nejde 
tedy z naší strany o pouhou proklamaci. 
Mění se například i oblast přestupků nebo 
se zavádějí nové instituty, které mají zaručit 
klientům služeb větší materiálně-technický 
a personální standard nebo větší ochranu, 
a to nejen v lidských právech. Díky těmto 
změnám by měly sociální služby fungovat 
lépe než nyní.

Nadačník ukáže nejlepší cestu k pomoci 

Kde najdu pomoc? Která nadace je pro mě 
ta pravá? Jak napsat žádost? Na takové 
otázky už nejsou lidé v nouzi sami – od září 
jim pomáhá Nadačník. Webový portál umí 
najít aktuální nadační příspěvky a tím výraz-
ně urychlí proces hledání financí.

Projekt disponuje rozsáhlým registrem na-
dací (cca 40 % z fungujících nadací), které 
aktuálně nabízejí příspěvky na konkrétní typ 
problému nebo pro konkrétní skupinu osob: 
zdravotně postižené, rodiče-samoživitele, děti 
v pěstounské péči, studenty, umělce, sportov-
ce a další (v databázi je nyní 219 příspěvků). 

Díky službám Nadačníku je pro zájemce 
mnohem snadnější najít relevantní nadace či 
fondy, kontaktovat je, formulovat své předsta-

vy a úspěšně podat žádost o konkrétní formu 
podpory. Systém Nadačníku zároveň funguje 
jako moderní portály či sociální sítě – pama-
tuje si údaje zájemce, které tak při případném 
podání další žádosti není třeba znovu zdlou-
havě vyplňovat. 

Pomoc existuje, informace ale chybí...
Jak organizace Nadačník vznikla? „Na úpl-
ném počátku stál můj první kontakt s klienty, 
když jsem začala působit jako sociální pra-
covnice v diakonii. Řešili jsme jejich zdroje 
a to, kde a jak mohou získat prostředky na 
mnohdy zcela základní věci. Poznala jsem, 
jak je náročné sehnat jakoukoli – nejen fi-
nanční – podporu nebo třeba jen informace 

o tom, kdo a jak může v konkrétní situaci po-
moci. Zároveň jsme zjistili, že dosud neexis-
tuje organizace, která by zpracovávala infor-
mace o nadačních výzvách pro fyzické osoby. 
Když se na nás s prosbou o radu začalo ob-
racet stále více lidí, vznikla idea portálu, který 
by vše sjednotil a se vším pomohl,“ vysvětlu-
je zakladatelka Nadačníku Kateřina Pelcová.

Nadačník má za sebou pilotní projekt, bě-
hem kterého pomohl více než 120 lidem zo-
rientovat se v možnostech pomoci v jejich 
konkrétní situaci a získal pro ně z nejrůzněj-
ších nadací a fondů přes pět milionů korun. 
Služby Nadačníku můžete zdarma vyzkoušet 
i vy, na www.nadacnik.cz. 

(ata, nadacnik.cz)
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Nová turistická stezka pro vozíčkáře na Pardubicku
V pátek 28. října byla slavnostně otevřena 
další bezbariérová trasa Klubu českých tu-
ristů. Jde o okružní stezku k rybníku Černý 
Nadýmač na Pardubicku. Výchozím místem 
je obec Břehy, konkrétně parkoviště u re-
staurace Cikánka. Vozíčkáři se tedy mohou 
bez obav vydat na již dvanáctou trasu v naší 
zemi: nečekají na ně přírodní ani stavební 
překážky a poslouží jim důkladné značení.

Klub tak pokračuje v dlouhodobém pro-
jektu Turistika pro všechny, který vznikl 
v roce 2008. Tehdy si organizace připomína-
la 120 let své existence a založila veřejnou 
sbírku. Do ní pravidelně přispívají účastníci 

pochodů Novoroční čtyřlístek, pořádaných 
na padesáti místech republiky. Výtěžek slou-
ží právě k vybudování vozíčkářských tras.

Stěžejním záměrem, který Klub zatím 
úspěšně dodržuje, je vznik aspoň jedné stez-
ky ročně (viz tabulka). Dalším cílem je, aby 
se vozíčkáři měli v přírodě kam vydat v kaž-
dém kraji.

Při výběru vhodné lokality je preferová-
na možnost vytvořit několik okruhů, které se 
protínají a jejichž celková délka je v rozsahu 
4 až 15 kilometrů. Ideální je zpevněný asfal-
tový povrch, případně kombinovaný se šo-
tolinou. Závazné technické parametry pro 
stoupání terénu, příčný sklon nebo třeba šíř-
ku cesty byly zvoleny po dohodě více než 
dvaceti orga nizací a institucí. Pro náročnost 
trasy používá Klub třístupňové hodnocení, 
jemuž odpovídají barevně odlišné značky: 
modrá pro nejlehčí, červená pro částečně 
přístupnou a černá pro obtížně přístupnou 
cestu.

Vhodnost vytipovaného místa posuzuje 
projektový specialista Klubu a osoba na vo-
zíku. Zřízení bezbariérové trasy stojí 120 až 
150 tisíc korun, na úhradě nákladů se podí-
lejí sponzoři.

Vyznačené bezbariérové trasy
2009, Mariánské údolí, Brno, Jihomoravský 
kraj
2010, Osada Lutová, Chlum u Třeboně, Ji-
hočeský kraj

2011, Kolem boleveckých rybníků, Plzeň, 
 Plzeňský kraj
2011, Městské lesy, Hradec Králové, Králo-
véhradecký kraj
2012, Mezi stanicemi metra Hůrka, Lužiny 
a Luka, Praha, Hlavní město Praha
2012, Vizovická černá, Vizovice, Zlínský 
kraj
2013, Areál rehabilitačního ústavu, Kladruby 
u Vlašimi, Středočeský kraj
2013, Okolí rehabilitačního ústavu, Hraby-
ně, Moravskoslezský kraj
2014, Lesní areál Brand, Svitavy, Pardubic-
ký kraj
2014, Okolí obchodního centra Chodov, 
 Praha, Hlavní město Praha
2015, Rekreační lesy Podhůra, Chrudim,  
Pardubický kraj
2016, Stezka k rybníku Černý Nadýmač, 
 Břehy, Pardubický kraj

 
Informace o trasách lze najít na stránkách 
www.kct.cz v rubrice Charitativní projekty.

(mp)

 Rychlovky z Česka
Jirka Mára, cestovatel bez bázně 
i bariér, zemřel 
Pokud jste ještě nezaznamenali tuto smut-
nou zprávu, tak s námi vzpomeňte na to-
hoto milého, nebojácného a optimistického 
cestovatele s hlubokýma očima teď. Jirka 
Mára měl štěstí v neštěstí. Narodil se s ge-
netickou svalovou atrofií, nemohl ovládat 
své tělo, ale měl kolem sebe skvělou rodi-
nu, která ho podporovala v plnění velkých 
snů. Jirka je českým rekordmanem, proces-
toval na vozíku všechny světadíly, setkal se 
se stovkami lidí z různých koutů světa, má 
za sebou desítky expedic, které připravoval, 
stovky besed, na kterých rozdával informa-
ce i inspiraci, několik knih, dvd, kalendá-
řů… Perný i pestrý život zároveň. S rodinou 
sdílíme hlubokou bolest a Jirkovi děkujeme 

za vše, co pro dobrodruhy na vozíku i bez 
 udělal. 

Táta Jiří za celou rodinu slíbil, že bu-
dou Jirkův odkaz šířit dál. Ještě v posled-
ních dnech mladý cestovatel pracoval na 
nové knize, kterou si můžete objednat. 
Je plná krásných fotografií z celého světa 
a jmenuje se S Jirkou do světa. Koupit si 
také můžete stolní kalendář pro rok 2017. 
Veškeré informace naleznete na webových 
stránkách www.jirkamara.cz. Pokud nemá-
te přístup k internetu, objednejte si jakou-
koliv publikaci od Jirky Máry na telefonu 
775 975 815.  (ata) 

The Tap Tap na stránkách 
nové knihy 
Příběh hudební skupiny The Tap Tap se za-
počal psát téměř před dvaceti lety. Ideální 
čas napsat jej opravdicky, do knihy. V po-
lovině října se na trhu objevila kniha The 
Tap Tap: Řiditel autobusu, která s lehkostí 
a nadhledem mapuje cestu tohoto hudeb-
ního tělesa, složeného ze studentů a absol-
ventů Jedličkova ústavu, na výsluní. Jme-
nuje se podle nejúspěšnější písně a klipu, 
který má na internetu miliony zhlédnutí. Zá-
bavně a výtvarně neotřele pojatá publika-
ce dokumentuje významné akce v historii 
kapely a představuje jednotlivé členy, kteří 

vyznávají hesla jako „Sedíme si za svým“, 
„Jsme postižení muzikou“ nebo „Fňukat ni-
kdy nebudem“. Čtenáři se dozvědí, jak to 
vypadá, když se třináct tělesně postižených, 
jeden autista a jeden nevidomý vydají k Mrt-
vému moři, co hudebníci zažili při koncertě 
na české ambasádě v Moskvě a proč kvůli 
nim zasedalo vedení pražského Dopravní-
ho podniku.

Z prodeje této knihy bude finančně 
podpořen Jedličkův ústav a kapela The 
Tap Tap.

Knihu doprovází zpěvník nejlepších písní 
souboru a Almanach černého humoru, sbír-
ka nejotrlejších českých kreslených vtipů 
o vozíčkářích. Je k dostání u českých knih-
kupců za orientační cenu 499 Kč. 

(ata, Kosmas.cz) 
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Překážkou není vozík, 
ale neznalost angličtiny
Bylo, či nebylo? Ale každopádně je: na Zemi 
už jsou mimozemšťané. Jednomu dělá prů-
vodce kluk na vozíku s kamarádem a kama-
rádkou. Komunikují spolu anglicky, protože 
tenhle jazyk je prostě univerzální nejen ve 
světě počítačů a mobilů. A učí se mu i děti.

Prvňáčkům a druháčkům je určena kres-
lená učebnice, z níž otiskujeme ukázku. Pro 
celostátní neziskovku Kroužky ji vytvořili ja-
zyková metodička Anna Kubešová a kreslíř 
Libor Škrlík. Začleněním vozíčkáře do par-
ty dětí v komiksovém příběhu udělali pro je-
jich přirozené soužití víc než vládní vyhlášky 
či akademické debaty. O dovednosti pobavit 
se s ufony nemluvě... (mp)

Jak naložit se svým životem? 
Pečujícím z Brna a okolí poradí 
koučka
Pečujete dlouhodobě o blízkého člověka? 
Cítíte, že potřebujete změnu, dobýt si ener-
gii nebo najít rovnováhu? Brněnská nezis-
ková organizace Domov pro mne nabízí 
lidem, kteří pečují o hendikepovaného blíz-
kého, moderní formu seberozvoje – koučo-
vání. Díky podpoře JIhomoravského kraje 
získají zájemci bezplatné vedení ve svém ži-
votě od kouče, což je nezávislý rádce a po-
sluchač. Dokáže najít nový směr, motivovat, 
naznačí možnosti, analyzuje potenciál, vy-
tvoří plán. 

„Péče o nemohoucí a závislé osoby může 
přinášet určitá úskalí jako stres, pocit na-
pětí, úzkost a deprese. Pečující osoby jsou 
v souvislosti s touto emoční zátěží ohroženy 
syndromem vyhoření úplně stejně jako po-
máhající profesionálové. Vnímáme složitost 
nelehké životní situace pečujících a jejich ne-
zastupitelnost, a proto přicházíme s touto na-
bídkou,“ popsala důvody Veronika Hlavinko-
vá z Domova pro mne. 

Projekt umožňuje využít zdarma indivi-
duální sezení (cca 1,5 hodiny zhruba ve 
třech až čtyřech setkáních) jen do kon-
ce roku 2016. Je možné, že se tato nabíd-
ka bude opakovat, avšak raději ji využijte 
hned. Kontakt: koucink@domovpromne.cz, 
tel.: 728 228 809 (Pavla Hudousková).

(ata, Veronika Hlavinková)

Lepší VozejkMap v kapse 
nežli glóbus na půdě

Máte chytrý telefon? V tom případě máte i Vo-
zejkMap. Pokud ne, stáhněte si tuto aplika-
ci nebo navštivte portál www.vozejkmap.cz. 
Provozuje jej Česká asociace paraple giků – 
CZEPA a nabízí tak lidem s pohybovým 
omezením databázi sdílených otevřených 
dat bezbariérových míst v České republice. 
Je ke stažení zdarma, a to jak pro iOS, tak 
pro sytém Android.

Místa v databázi jsou vkládána a ověřo-
vána především samotnými uživateli (vozíč-
káři). Vstupní data dále ověřuje administrátor 
portálu, který je sám vozíčkář. Do aplikace 
může vkládat data kdokoli, kdo ví o objektu 
s bezbariérovým přístupem a s toaletou pro 
vozíčkáře.

Výhodou mobilní aplikace je rychlé přidá-
vání a vyhledávání objektů v místě, kde se 
právě nacházíte (GPS zaměří vaši polohu). 
Vložená místa mohou uživatelé komentovat 
a doplňovat o fotografie či hodnocení.

Od svého počátku v roce 2013 si mobil-
ní aplikaci VozejkMap oblíbilo již 2 130 uži-
vatelů, kteří mají možnost využívat informa-
ce o téměř 9 000 místech, které je možno 
filtrovat podle různých kategorií (restaurace, 
banka, památky atd.). Do mapování se mů-
žete zapojit i vy. Podělte se s ostatními o svo-
je tipy na osvědčená bezbariérová místa na 
vašich trasách. 

(ata, Jaroslav Filsák)

Hudba pomáhá už deset let
11. prosince 2016 se v Zámecké jízdár-
ně v Litomyšli uskuteční vánoční koncert, 
25. 12. se podobná akce odehraje v Šem-
berově divadle ve Vysokém Mýtě. Co mají 
tyto dva hudební večery společné? Zakonču-
jí desátý jubilejní ročník festivalu Hudba po-
máhá. Tento projekt sdružuje několik koncer-
tů různých žánrů, které se konají po celý rok 
na Pardubicku a mají za cíl jedno – podpo-
řit vybrané hendikepované dítě a pomoci mu 
k nákupu kompenzačních pomůcek nebo 
k úhradě léčby v lázních. 

Hudba pomáhá už od roku 2007, pro-
to se do tohoto projektu zapojilo už 11 po-
stižených dětí a řada významných českých 
hudebníků – Chinaski, Vypsaná fiXa, Xindl X 
atd. Získané finance z benefičních koncertů 
dnes převyšují 1 130 000 Kč. 

Letošní ročník nese podtitul Hudba 
pro Míšu, výtěžek totiž pomůže sedmile-
té Míše Mikulecké z Vysokého Mýta ke 
 specializovanému pobytu v lázních. Více in-
formací na www.hudbapomaha.cz. 

(ata)

Vše nejlepší, 
Podané ruce! 
Blíží se konec roku, ve 
kterém si organizace 
Podané ruce – osob-
ní asistence připo-
mněla 15. výročí zalo-
žení organizace. Za tu 

dobu Podané ruce vyrostly, získaly spous-
tu zkušeností, pomohly více než 2000 klien-
tům. V současné době působí ve třech kra-
jích (Moravskoslezském, Olomouckém 
a Zlínském) a mají přes 120 zaměstnanců 
(další informace na www.podaneruce.eu) 
K tomuto výročí bychom rádi všem klien tům 
i zaměstnancům otiskli přání jejich dvou za-
kladatelek a klíčových žen: 

Co Podaným rukám přeje Helena Fejkuso-
vá, zakladatelka a od počátku také ředitelka 
 organizace?
Jsme velkou organizací s mnoha zaměst-
nanci. Je stále těžší to vše řídit, najít správ-
né a odborně erudované pracovníky. Za-
jistit finanční krytí tak velké neziskovky je 
také velký oříšek. Proto přeji, aby Podané 
ruce – osobní asistence byly nadále spo-
lehlivým poskytovatelem osobní asistence, 
měly finanční jistotu z institucí a štěstí na 
výběr spolehlivých pracovníků v přímé ob-
služné péči. Také aby stále byly organiza-
cí rodinného typu, aby zaměstnanci i klienti 
cítili vzájemnou pospolitost a hrdost na Po-
dané ruce.

Co Podaným rukám přeje Monika Křístko-
vá, spoluzakladatelka organizace, ale také 
klientka osobní asistence a zároveň hlavní 
personalistka a účetní organizace? 
Aby se nemusely nechávat tolik svazovat 
nadměrnou byrokracií. Abychom mohli svo-
ji službu nabízet dál tak, že na prvním místě 
bude spokojený klient a teprve pak úředník, 
ne naopak. To okřídlené „vše pro blaho kli-
enta“ je mnohdy jen k jeho škodě. Věřím, že 
Podané ruce tady budou ještě hodně dlouho, 
protože svoji práci dělají velmi dobře, což je 
vidět i na počtu klientů, kterým každý měsíc 
už více než 15 let pomáháme. Jsem ráda, že 
jsem součástí naší organizace.

(ata, Jana Marková)
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Pelmel z blízké budoucnosti
aneb kam se vydat pro dobrou náladu či inspiraci

Než příště najdete Vozíčkáře ve schránce, bude po nich. Proto na 
zajímavé, převážně podzimní akce upozorňujeme už teď, bez záru-
ky a bližších informací. Ty si můžete snadno vyhledat na internetu.

V Praze se v sobotu 3. prosince uskuteční psí Mikulášská besíd-
ka, pořádá ji společnost Helppes. O legrácky a čertoviny nebude 
nouze! Převládat budou zábavné soutěže připravené tak, aby si 
společně změřili síly zdraví majitelé psů i majitelé psích pomoc-
níků asistenčních, signálních a vodicích. Aby nikdo nebyl ve vý-
hodě, budou některé disciplíny absolvovány na vozíku, některé 
s berlemi a některé s neprůhlednými klapkami na očích. Akce se 
koná v Centru výcviku psů (Praha 5 – Motol, Plzeňská ulice) od 
10.30 hod. V redakci se modlíme, abyste letošního posledního Vo-
zíčkáře našli ve schránce včas, přesto ho možná obdržíte pozdě. 
V tom případě považujte předchozí řádky za netypickou pozván-
ku na příští rok.

Národní rada osob se zdravotním postižením opět pořádá sou-
těž o Mosty. Záměrem ceny je upozornit veřejnost na mimořád-
né činy, projekty a aktivity ve prospěch těchto občanů. Vyhlášeny 
jsou kategorie Cena pro instituci veřejné správy, Cena pro nestát-
ní subjekt, Cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postiže-

ním, Zvláštní cena. Návrhy mohou podávat úřady veřejné správy, 
instituce, neziskovky, firmy, média i jednotlivci do 31. prosin-
ce. Na dotazy odpoví Michal Dvořák na telefonech 266 753 433 
a 736 751 200 nebo e-mailu m.dvorak@nrzp.cz.
 
Pokud rádi píšete, můžete se do 19. února zapojit do tradiční lite-
rární soutěže Internet a můj handicap. Autoři se zdravotním po-
stižením mají vylíčit, jak jim internet a mobil pomáhají, jak zkvalit-
ňují jejich život. Maximální rozsah textu je 600 slov, porota se při 
hodnocení zaměří na jeho literární úroveň a obsahovou zajíma-
vost. Soutěž pořádá spolek BMI, kontaktní osoba: Jaroslav Winter, 
mobil 777 807 727, e-mail winter@brezen.cz. Za umístění na stup-
ních vítězů obdrží autoři finanční odměnu ve výši 7, 5 a 3 tisíc ko-
run. Zvláštní cenu navíc udělí časopisy Gong, Můžeš a Vozíčkář.
 
Pro neziskovky či sociální firmy je velmi lákavá Cena Nadace Vo-
dafone s názvem Rafael, spojená s odměnou 200 tisíc korun. 
Ucházet se o ni mohou subjekty využívající informační a komuni-
kační technologie inovativním způsobem ke zlepšení kvality živo-
ta lidí s postižením. Oceněn bude projekt, který alespoň půl roku 
přináší užitek minimálně 300 uživatelům. Přihlášky do soutěže lze 
podávat do 22. února; formulář a propozice jsou uvedeny na por-
tálu Helpnet.

Oáza Hodonín pořádá v pátek 24. února festival Tolerance 2017. 
Dějištěm tradiční přehlídky zdravotně postižených písničkářů a je-
jich hostů bude Obecní dům v Dolních Bojanovicích. Začátek je 
v 19 hodin, součástí programu je módní přehlídka hendikepova-
ných lidí. Ve 22 hodin začne country večer, na kterém společně 
zahrají všichni vystupující. V sobotu pak bude festival pokračovat 
koncertem v kostele sv. Vavřince v Hodoníně a prodejní výstavou 
ručních prací lidí s postižením.
 
Stejný pořadatel a znovu Obecní dům v Dolních Bojanovicích. 
V sobotu 25. února si tam můžete zatančit na 18. Slováckém hu-
manitárním plesu. Zahraje třeba cimbálová muzika Grajcar, de-
chovka Liduška nebo country kapela Popojedem. Součástí plesu 
je diskotéka, půlnoční překvapení a bohatá tombola. Další infor-
mace o festivalu i plesu hodonínské Oázy lze získat na telefonu 
518 352 877 či mobilu 608 149 306.

Mikuláš, andělé, čerti i peklo pobaví čtyř i dvounožce v pražském centru 
společnosti Helppes.
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Výzvy neodmítám, protože chci ve městě 
zlepšovat služby pro vozíčkáře,
říká pardubický vozíčkář Milan Pešek

V Pardubicích založil sdružení Křižovatka, z něhož je dnes obecně prospěšná společnost. Svou energii a své schopnosti za-
měřuje na tělesně postižené lidi s neporušeným intelektem: angažuje se hlavně v oblasti ergoterapie a sociální rehabilitace. 
Během let zažil nepochopení ze strany města i krizové chvíle ze strany veřejnosti nebo donátorů. Přesto tvrdí, že kdyby měl 
začínat znovu a věděl, jaké překážky ho čekají, šel by do toho.
Dvaačtyřicetiletý vozíčkář s robustní postavou působí dojmem „klidné síly“. Je rozvážný, pečlivě váží slova, ve snaze dosáhnout svého záměru 
bývá vytrvalý. Milan Pešek je ideálním typem pro kolektivní práci: umí naslouchat druhým a řešení nejraději hledá i prosazuje spolu s ostatními. 
Nerozlučným a velmi prospěšným přítelem je mu asistenční labrador Bady.

 Milane, jak ses ocitnul na vozíku, co se 
stalo?
Do necelých 18 let jsem běhal po svých, 
no a potom klasika: skok do vody. Stalo 
se to v Kameničkách u Hlinska, kam jsem 
už v dětství jezdil na tábory. Měli jsme par-
tu, později jsme tam jezdili jako instruktoři. 
Jednou dvakrát jsem si skočil do bahnitého 
rybníka, v místě, které jsem dobřel znal, ale 
najednou tam něco bylo – asi velký kámen 
nebo kus dřeva. Ještě jsem s rozraženou 
hlavou vstal a udělal pár kroků, ale pak se 
mi podlomila kolena... Převezli mě do Hlin-
ska, odtud do Chrudimi a odtamtud vrtulní-
kem do Brna, kde mě operovali.

 To jsi ani neodmaturoval...
Stihl jsem se v Třemošnici vyučit jako ná-
strojař, umím tedy pracovat se soustruhem, 
frézkou nebo bruskou. Chtěl jsem si ještě 
udělat maturitu, byl jsem přihlášený na stroj-
ní školu. Ale k tomu už nedošlo.

 Kde a jak jsi zvládal první týdny a měsí-
ce po úrazu?
V roce 1992 v Brně ještě nebyla spinálka, 
takže jsem ležel na áru (oddělení aneste-
ziologie a resuscitace – pozn. red.), které se 
zrovna stěhovalo do nových prostor. Když 
jsem se dověděl, že nebudu chodit, moc 
jsem se tím nezabýval, ani jsem nepropa-
dal depresím. Smířil jsem se s tím asi během 
dvou týdnů. Na áru jsem ostatně na nějaké 

přemýšlení neměl čas, protože jsem se potý-
kal s vážnými zdravotními komplikacemi, tře-
ba s oboustranným zápalem plic.

Po převozu do Pardubic jsem si všechno 
v hlavě srovnal a říkal jsem si, že život nějak 
půjde dál. Ani jsem moc nevěřil doktorům, 
když mi tvrdili, že si budu muset zvyknout 
na různá omezení, že lepší už to nebude. 
A jeden z nich mě naopak velmi povzbudil: 
v nemocnici jsem většinou večer nedokázal 
usnout a stalo se, že za mnou přišel chlapík 
ze záchranky. Během dlouhého nočního roz-
hovoru, který se ani moc netýkal mého úra-
zu, mi pověděl spoustu věcí o mé budouc-
nosti. Vlastně mě připravil na situace, které 
později opravdu nastaly.

 Můžeš něco z toho prozradit?
Hlavně mi pomohl psychicky. Na konkrétní 
věci už se nepamatuju, ale... Často jsem si 
na něj vzpomněl, když jsem se dostal do si-
tuací, které on předvídal.

 Určitě jsi nechtěl jen sedět na vozíku 
a pobírat invalidní důchod. Čemu ses roz-
hodl věnovat, když bylo jasné, že v dílně 
u soustruhu toho moc nezvládneš?
Dlouho jsem si myslel, že se z následků po 
úrazu nějak dostanu, že ty věci prostě ne-
jsou tak uzavřené, jak říkali doktoři. Na re-
habilitaci jsem jel do Hrabyně, přesněji do 

její pobočky v Chuchelné. Tam to vypadalo 
jako konec světa, rehabilitační ústav v býva-
lém chátrajícím zámečku pro mě byl drsnou 
školou. Mezi pacienty převažovali hrubí, dost 
agresivní týpci, většinou bývalí havíři nebo 
hutníci, a jediným centrem „kulturního dění“ 
byla místní hospoda. A personál mi připadal 
jako odkladiště nepohodlných zdravotníků: 
doktor byl permanentně přiopilý, doktorka 
by nejraději všechny zdravotní potíže řešila 
řezáním, problémy s alkoholem měly i ses-
try. Naštěstí se mi tam nic vážného nestalo, 
ale třeba pacient na našem pokoji spadnul 
sestrám při manipulaci z postele... Já měl kli-
ku: seznámil jsem se s klukem v mém věku, 
co si taky skočil do vody, a spřátelili jsme 
se. Fajn byli i někteří mladíci na civilní služ-
bě. Abych jen nekritizoval: v Chuchelné dob-
ře fungovala rehabilitace a byla tam velmi 
dobrá sociální pracovnice, která mi zařídila 
spoustu věcí a poskytla hodně důležitých in-
formací o pomůckách, dávkách nebo mož-
nostech úpravy bytu.

 Poněkud jsme odbočili. Vraťme se k hle-
dání tvé parkety v každodenním životě.
Bydleli jsme ve starém domě, kde byly scho-
dy a nedala se tam instalovat plošina. Ven 
jsem se dostal jedině přes ty schody, což ne-
bylo nic příjemného pro mě ani pro rodiče, 
kteří mě na vozíku přenášeli. Rozhodně jsem 

Miloš Pelikán
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však nehodlal sedět doma s rukama v klíně. 
Navázal jsem kontakt s vozíčkáři ze sdruže-
ní T-Atlas a udělal jsem si kurz na ovládání 
počítače. Potom jsem se spoustu věcí naučil 
jako samouk: zpočátku mě zajímala hlavně 
grafika, později jsem přibral účetnictví. A pak 
jsem ho doma několik let dělal profesně, pro 
jednu vinotéku.

 Na konci 90. let se začal výrazně pro-
sazovat internet. Otevřel i tobě nové mož-
nosti?
Určitě. Sháněl jsem kontakty, zjišťoval jsem, 
co se v okolí děje. A dozvěděl jsem se, že 
v Pardubicích vozíčkáři založili sdružení Par-
ník. Hned mě napadlo, že bych se tam mohl 
uplatnit. Tehdy už jsem bydlel v novém, bez-
bariérovém bytě – to byla důležitá okolnost, 
která mi hrála do karet. Práce doma je fajn, 
když si ji člověk může vybrat, ale ne v pří-
padě, že je k ní donucen situací. A já chtěl 
konečně za prací dojíždět a být mezi lidmi, 
v kolektivu.

V Parníku jsem začínal jako účetní. Po ně-
jaké době jsem dostal nabídku, abych pů-
sobil ve správní radě. Kývl jsem na ni a za-
čal se víc zajímat, co všechno se ve sdružení 
děje. Vyřizoval jsem potřebnou administrati-
vu. Důležité bylo hlavně to, že jsem v Parní-
ku poznal praktikanty z vyšší odborné školy, 
dobrovolníky a civilkáře, kteří měli zajímavé 
nápady a hodně mě i ostatní vozíčkáře inspi-
rovali.

 K čemu konkrétnímu tě přivedli?
Postupně se utvářel soudržný kolektiv, větši-
nou šlo o mladé lidí, kteří měli chuť i ener-
gii rozvíjet nové aktivity. Nejdůležitější z nich 
byla osobní asistence pro vozíčkáře, kte-
rá na začátku tisíciletí vlastně v Pardubicích 
neexistovala. Zatímco Parník začal směřovat 
k chráněné dílně, chtěli někteří jeho členo-
vé zachovat i rehabilitační cvičení a zážitkové 
akce. Tak se otevřel volný prostor pro novou 
neziskovku.

 A vzniklo sdružení Křižovatka, že?
Měl jsem hodně času si vše promyslet, pro-
tože jsem po banální operaci neplánovaně, 
kvůli rozsáhlému dekubitu, zůstal přes rok 
doma. Když jsem se začal dostávat zpátky 
do života, měl jsem osobní asistenci od Čes-
ké abilympijské asociace. No a právě s jed-
nou asistentkou jsme se v prosinci 2007 
rozhodli, že založíme Křižovatku: v té době 
už Parník přestával fungovat tím „sociálním 
směrem“ a já si uvědomoval, že je potřeba 
ho nahradit. Za nejdůležitější jsme považo-
vali ergoterapii a nácvik soběstačnosti, tedy 
aktivity, které v Pardubicích moc nefungova-
ly. A celkem rychle se k nám přesunuly i vol-
nočasovky.

 Jak vypadaly začátky vaší organizace?
Bylo to těžké období, s Křižovatkou jsme za-
čínali z mého bytu, protože jsme dlouho ne-
mohli sehnat vhodné prostory. Město nás ne-
považovalo za perspektivní, ale pomohl nám 
kraj. Prakticky od založení jsme lidem nabí-

zeli volnočasovky, na které byli zvyklí z Par-
níku. No a když jsme asi po dvou letech měli 
provizorní sídlo, začali jsme poskytovat ergo-
terapii a díky našim fyzioterapeutkám částeč-
ně i zdravotní cvičení. Výhledově jsme chtěli 
dělat i standardní zdravotní rehabilitaci, kde 
však bylo zapotřebí pořídit různé přístroje.

Zásadní zlom přišel v roce 2010, kdy nám 
tehdejší náměstkyně primátora paní Fraňko-
vá pomohla sehnat bývalý výměník na Kar-
lovině a taky peníze nutné ke stavebním 
úpravám. Konečně jsme měli centrum, kte-
ré vyhovovalo a dosud vyhovuje našim před-
stavám i klientům: naší cílovou skupinou 
jsou tělesně postižení lidé nebo lidé s kom-
binovaným postižením, každopádně se za-
chovalým intelektem.

 Nakolik se vám podařilo rozvinout tu 
klasickou zdravotní rehabilitaci? Pokud 
vím, v Pardubicích mají vozíčkáři vel-
ký problém zajistit si ji v potřebné míře 
a  kvalitě.
My jsme chtěli rychle založit nestátní zdravot-
nické zařízení, ale narazili jsme na stop stav 
daný pobočkou Všeobecné zdravotní pojiš-
ťovny. Ta nechtěla hradit další rehabilitaci ve 
městě. Jednání s ní stále pokračují, ale si-
tuace se bohužel nemění. Křižovatka pro-
to poskytuje hlavně hipoterapii a ergoterapii, 
máme i kuchyňku pro nácvik soběstačnosti. 
Postupně se nám však podařilo vybavit cent-
rum denních služeb kvalitními rehabilitačními 
pomůckami, předloni jsme dokonce pořídi-
li závěsný systém Redcord, který na Pardu-
bicku vozíčkářům citelně chyběl. O přístroj je 
velký zájem, už na něm cvičilo několik desítek 
lidí, i chodících. Do ergoterapie vlastně patří 
i práce či hry na počítači, které taky  nabízíme.

 Ty jsi i předsedou Krajské národní rady 
osob se zdravotním postižením v Pardubi-

cích, která nejen podle mě patří k nejkva-
litnějším v republice. Jak k tomu došlo?
Vlastně náhodou. Ve městě krajská rada 
dlouhodobě nefungovala, chyběl nějaký ta-
houn, který by ji uvedl do pohybu. Já jsem 
se za Křižovatku účastnil mnohých jedná-
ní s představiteli města, kraje i neziskovek. 
A při komunikaci s Centrem zdravotně po-
stižených mi v roce 2009 někdo doporučil, 
abych oslovil pana Cvrkala, jednoho z místo-
předsedů Národní rady. Právě on mě vyzval, 
abych v našem kraji kandidoval na předse-
du – a já jsem jeho nabídku přijal, protože 
jsem si říkal, že v téhle funkci budu moci mě-
nit věci k lepšímu. 

 Můžeš některou konkretizovat?
Nejvíc si považuju toho, že jsme dokázali vy-
pracovat kvalitní Krajský plán vyrovnávání 
příležitostí pro osoby se zdravotním postiže-
ním, který kraj schválil. Jde tedy o závaznou 
strategii rozvoje pro nejbližší roky, s řadou 
úkolů pro různé resorty. Vím, že v někte-
rých krajích se tohle dodnes nepodařilo... 
Jsem rád, že nás kraj bere jako rovnocenné-
ho partnera, klíčoví úředníci i politici nám na-
slouchají a společně nacházíme řešení mno-
ha problémů.

 Milane, jistě potřebuješ taky odpočí-
vat. Pověz čtenářům, co tě baví ve volném 
čase.
Pravda je, že oběma organizacím se asi vě-
nuju víc, než je zdrávo. Ale zase mě nabí-
jí pocit, že moje práce má smysl: když se 
ohlédnu, vidím, co všechno se povedlo. Po-
kud jde o volný čas, tam jednoznačně vítězí 
pes. Moc rád s ním chodím na procházky, 
kde snadno zapomenu na starosti a trable. 
A výbornou relaxací je pro mě taky domácí 
uklízení.

Miloš Pelikán
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Do nového roku s elektrickým vozíkem  
od firmy SIVAK medical technology s. r. o. 

 Jana Masaryka 1713, 500 12  Hradec Králové 
 CSS Hrabyně, 747 67 Hrabyně 
 Nádražní 651/82, 701 00 Ostrava 
 Na Topolce 1350/1, 140 00 Praha a Topolce 1350/1, 140 00 PraNaN hha0 00 Pra

wwww.sivak.cz  
Tel.: 495 220 684 

Všem našim zákazníkům 
přejeme klidné prožití 

vánočních svátků a 
pohodový rok 2017! 
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Když dotek zoufale chybí i přebývá
Hmat – jeden ze základních smyslů. Když jej chcete použít, musíte se někoho nebo něčeho dotknout. Musíte si uvědomit, že se dotýkáte, 
a prožít pocit, který vám dotek přináší.

Než jsme se narodili, byli jsme téměř celým svým tělem neustále v kontaktu s dělohou matky a sami se sebou. Čtyřicet týdnů plných doteků. 
V naší společnosti ale doteků neustále ubývá, omezuje se jejich pestrost (nedostatek času, doteď to stačilo, proč to měnit?) a vymezuje se účel 
(hendikepovaní a staří mají „nárok“ jen na dotek v rámci péče). Ochuzujeme se o něco, co je nám přirozené a pro životní spokojenost důležité!

Technika vědomého doteku umožňuje vnímání sebe samého (tohle mi dělá dobře, tohle ne a zde jsou mé hranice), sebepřijetí (jak to nyní 
mám, je v pořádku, a když chci, mohu věci změnit) a sebelásku (jsem unikát, mám se rád/a a dělám to, co mě činí šťastným).

Vědomý dotek umožňuje intenzivnější kontakt se sebou samým, hlubší poznání a přijetí svých tělesných pocitů a reakcí, ale také pocitů a re-
akcí druhých lidí. Vrací do těla vitalitu, radost a spontánnost. V partnerských vztazích prohlubuje intimitu a předchází stereotypu.

„Dotkni se mě“ je projekt o vědomém doteku a vědomém přístupu k intimitě se zvláštním zřetelem na osoby s fyzickým hendikepem.

Tento popis projektu Dotkni se mě, který do-
provázel pozvánku na zajímavý říjnový se-
minář v Jedličkově ústavu, je dokonalým vy-
světlením toho, s jakým sdělením přicházejí 
jeho autoři před lidi s postižením. Stojí za to 
přiblížit si pohnutky, záměry a názory těch, 
kteří vytvořili program integrovaných setkání, 
které chtějí veřejnosti nabídnout, nemyslíte?

Tým autorů je složen doslova harmonicky – 
dva muži, dvě ženy, každý s různými zkuše-
nostmi v různých oblastech. Propojení jejich 
životních drah dává tušit zajímavou metodu, 
která vybírá to nejlepší a pro integrovanou 
skupinu to nejvhodnější. Vlastně i vznik nápa-
du a ideje byl harmonický, přirozený. „Zača-
li jsme o tom mluvit zhruba před dvěma lety, 
v době, kdy se začalo víc debatovat o intimitě 
hendikepovaných. Vznik semináře však sou-
visí především s osobními a životními zkuše-
nostmi každého z nás,“ popisuje zrod projektu 
Kateřina Šauflová.

Paradox „dotýkaných 
nedotknutelných“
Základem postupu této skupiny masérů, te-
rapeutů a koučů je, jak už bylo řečeno, vě-

domý dotek. Dotek, který umí léčit. Pomalý, 
uvědomělý, respektující a láskyplný. „Lidé 
obecně mají nedostatek vzájemných dote-
ků. Hendikepovaní, kteří mají nějakým způ-
sobem ‚jiné‘ tělo nebo se například pohy-
bují na vozíku, jsou na tom ještě hůř. Okolí 
se jich bojí, nechce s nimi přijít do fyzické-
ho kontaktu, často se 
na ně zdráhá i pohléd-
nout,“ přibližuje hlavní 
myšlenku projektu Lu-
káš Krump. Jak však 
dodává, právě lidé od-
kázaní na osobní asis-
tenci či rodinnou péči 
jsou paradoxně těmi, 
kteří zažívají dotek 
druhého člověka kaž-
dý den, často každou 
minutu. Od jízdy na 
vozíku přes oblékání 
až po intimní hygienu. 
„Jenže to jsou jiné do-
teky, jsou mechanické, 
odosobněné. Povaha 
sociální služby ani jiný 

přístup nedovoluje. Proto chceme hendike-
povaným i zdravým lidem ukázat, že dotek 
může mít i jiný charakter, může být komuni-
kačním prostředkem, léčbou vnitřních bloků 
či porušených vztahů, předsudků…“ dopl-
nil Lukáš. Jeho slova potvrdila i Zuzana Bě-
lohlávková, která dosud neměla  zkušenosti 

Seminář Dotkni se mě měl v podnázvu i čtyři roční období. Jak byste vnímali 
jaro, léto, podzim a zimu skrze dotek se sebou, s přírodou, s druhými lidmi?

Kateřina Šauflová
V životě vystřídala mnoho pracovních 
pozic a to ji vybavilo skvělými organizač-
ními schopnostmi; dokáže uvádět věci 
do pohybu. Má bohaté zkušenosti s ko-
munikací s chronicky nemocnými lidmi 
(specialistka CRM) a nově i se studenty 
se speciálními potřebami. Kromě toho je 
asistentkou sexkoučky, ženou v mnoha 
podobách a maminkou. Je duší projektu 
Dotkni se mě.
„Do projektu vkládám lásku k lidem, letité 
zkušenosti s pomocí a edukací chronicky 

nemocných, zkušenosti s individuální prací v oblasti intimity a se-
xuality se zájmem o lidi s hendikepem a surogátní terapii. Vědomý 
dotek je součástí i mého osobního života. Stále mi pomáhá pozná-
vat sebe sama, pečovat o radost a důvěru v partnerství a v rodině.“

Andrej Simkara Kolář
Masáže, bubnování, hudba, sdílení, smí-
šené a mužské kruhy a seminář Otevírání 
srdce a hledání lásky v sobě a k ostatním.
„Mezi mnoha svými povoláními jsem se 
dostal i k práci s postiženými spoluobčany 
jako osobní asistent (Asistence, o. s., při 
Jedličkově ústavu a školách) a musím říci, 
že mne jejich způsob života v mnohém in-
spiroval. Rád bych s nimi tedy sdílel to, co 
umím a co je mi blízké.“

Lukáš Krump
Odborný lektor na Matematicko-fyzikál-
ní fakultě Univerzity Karlovy (kde kromě 
výuky matematiky má na starosti i péči 
o studenty se speciálními potřebami), in-
struktor ve sdružení Užitečný život (inte-
grované aktivity pro osobnostní rozvoj) 
a v Prázdninové škole Lipnice (renomo-
vané centrum zážitkové pedagogiky), 
kromě toho i masér, tantrik a táta tří dětí.
„Objevil jsem, jak důležitý je dotek a jak 
léčivý může být, když do něj jdeme s pl-
ným vědomím a bez postranních záměrů. 

Mně samému pomohl vyléčit psychosomatické bloky v těle, vy-
čistit staré rány a otevřít nové obzory, a tak vím, co mohu lidem 
 nabízet.“

Zuzana Bělohlávková
Terapeutka pracující s vědomým dotekem 
a energií, koučka a poradkyně v oblas-
ti sexuality, intimity, partnerských vztahů 
a osobního rozvoje.
„Každý člověk potřebuje k životu dotek 
a jeho léčivou energii. Projekt „Dotkni se 
mě“ mě oslovil tím, že nabízí bezpečný 
prostor k prozkoumání práce s vědomým 
dotekem v neobvyklém formátu, který pro-
pojuje svět lidí s hendikepem se světem 
ostatních.“
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s prací s hendikepovanými lidmi. „Zaujalo 
mě především to, že právě oni tolik po do-
teku touží, a přitom ho vlastně na první po-
hled mají dostatek. To si často zdravá popu-
lace neuvědomuje,“ upozornila na postřehy 
z prvního semináře, který se uskutečnil již 
v létě.

Druhou stránkou mince vztahu pečujícího 
a postiženého člověka je přehnaná starost, 
lítost. Někdy je totiž pečováno až moc. „Hen-
dikepovaní se často setkávají s přehnanými 
lítostivými úkony, doteky. Ty však neumí pů-
sobit tak, jako to dokáže dotek vědomý, lás-
kyplný, rovnocenný, spíš naopak,“ vysvětlil 
Andrej Simkara Kolář.

Tento zásadní paradox „dotýkaných ne-
dotknutelných“ občas vytváří i patologic-
ké situace. Člověk s hendikepem si nemu-
sí umět přeložit význam doteků asistenčních, 
chce je prohloubit, může sahat na pečující 
osoby a doufat v nějakou zpětnou vazbu. Ta 
přichází, je ovšem zpravidla negativní. „Ta-
kové případy jsme s kolegy-asistenty na su-
pervizích občas řešili. Není to nic příjemné-
ho. Možná právě takový seminář může být 
cestou, jak předejít těmto nedorozuměním, 
jak uspokojit nedostatek. Každý z nás totiž 
po láskyplném doteku touží. Hendikepovaní, 
například těžce tělesně postižení, však o to 
víc, protože se jim ho často v životě vůbec 
nedostává,“ vysvětlil Andrej.

Tato tužba může být někdy schována hlu-
boko uvnitř člověka. Jejímu naplňování pak 
brání různé bloky. Hendikepovaní, lidé po úra-
ze, nemocní lidé se musí při kontaktu s asis-

tenty či lékaři často vypořádat 
se studem, s nervozitou při in-
timních úkonech, s nepřije-
tím vlastního těla. „Na cestě 
osobnostního rozvoje se může 
s hranicí studu a intimity praco-
vat, může se posunovat, záleží 
vždy na životní etapě, na indivi-
duálních zkušenostech člově-
ka. Nicméně je nutné v aktuální 
situaci stud respektovat,“ dodal 
Lukáš.

Právě bezpečný prostor 
pro poznání těchto hranic i síly 
vědomého doteku je jednou 
z nejdůležitějších nabídek se-
mináře. V běžném životě totiž 
člověk k tomu nemá tolik pří-
ležitostí. Na semináři Dotkni 
se mě nic nehrozí, jen to, že 
se člověk bude bavit, že se 
bude smát nebo i plakat, ať už 
má nějaké postižení či nikoliv. 
Síla doteku je nepředvídatelná 
a může otevřít ledacos. I přes-
to existuje pár rad, jak vrátit lid-
ský kontakt zpět do svého živo-
ta i v každodenních aktivitách.

Dotek v každodennosti
„Člověk musí začít u sebe, pro-
tože většina společnosti má 

problém s přijetím vlastního těla. 
I my seminář zahajujeme tím, že 

se učíme sebe dotýkat. Protože kdo nás má 
mít rád, když ne my sami? Je důležité uvě-
domit si, že vlastní dotek také něco zname-
ná. Většinou jsme naučení vnímat hlazení, 
poplácání, objetí druhými. Ano, dotýkání se 
sebe sama je jiné, ale jen ono nám může po-
moct najít základ vztahu k sobě samému, ke 
svému nitru. Pomůže nám k tzv. uzdravení 
vnitřního dítěte,“ uvedla Katka.

I v kontaktu s druhými lidmi můžou lidé 
s hendikepem vnímat intenzivněji jeho sílu. 
Ideálním prostředím jsou třeba rehabilitace, 
na kterých rozhýbávají zkušení fyzioterapeuti 
prostřednictvím vědomých, pomalých doteků 
spazmické končetiny, masírují různé části těla 
a dodávají jim tak nejen pružnost, ale i teplo 
a energii. „Pak je tu například podání rukou 
při zdravení. I když lidé mají velmi omezené 
možnosti pohybu, položení dlaně na druhé-
ho nebo letmý dotek bývá často reálný. Má 
svůj význam. Stejně jako podpora jakéhoko-
liv dalšího kontaktu – objetí, poplácání po ra-
menou, pohlazení…“ dodává Andrej.

Takové zesílení intenzity mezilidských do-
teků je však dost složitá věc. I mezi nejbliž-
šími lidmi. Bloky často vznikají právě v rodi-
nách. „I já mám tu zkušenost. Když se někdo 
v rodině cítí špatně, je mu smutno, každý 
hned rozebírá racionální, verbální složku 
věci. Co se stalo? Jak to budeme řešit? Není 
obvyklé projevit zranitelnost a není obvyklé 
na ni reagovat jinak, než racionálně. Tento 
jiný, dotekový způsob komunikace má smysl 
podporovat, dotekem se dá ledacos uzdra-
vit, ne to jen tak přejít,“ upozornila Katka.

Dotek rovná se sex?
Vědomý dotek může mít tedy léčebný účinek 
v mnoha oblastech lidského života. Ve vzta-
zích, v hodnotách, v aktivitách, v sebepřijetí, 
v touhách a snech i ve smyslnosti a erotic-
kém prožitku. Tento postup je sice součástí 
tantrických masáží, ovšem nelze jej zaměňo-
vat za sexuální službu nebo sexuální asis-
tenci, a to přestože u nás docházelo k vývoji 
těchto postupů u cílové skupiny hendikepo-
vaných současně. „Náš přístup má k sexuál-
nímu aktu velmi daleko – no, z jiného úhlu 
pohledu by se však dalo říct, že i blízko. I se-
xuální asistence by měla vycházet z toho, 
co lidi učíme my. Sex je totiž úplně jiný, po-
kud se prožije s vědomým dotekem. Dokáže 
pak lépe působit, i s terapeutickými účinky,“ 
srovnal Lukáš.

Čím to je?
Terapie vědomým dotekem, sexuální asisten-
ce a důraz na sebepřijetí těla, objevování inti-
mity hendikepovaných… Jako by v poslední 
době docházelo k „osvícenství“ vztahu po-
stiženého člověka a jeho fyzické nádoby. Je 
to jen zpožděný trend za hledáním většino-
vé společnosti. I ta tápe. Problémy se sebe-
přijetím, se srovnáváním s idoly krásy, nulové 
sebevědomí – tím vším trpí i lidé bez hen-
dikepu. Kde se ve společnosti vzala tato od-
tažitost? Proč je složité někomu projevit emo-
ce fyzickým kontaktem? Proč bychom se 
měli znovu učit dotýkat se? Proč po tom na-
jednou lidé prahnou? „Možná to souvisí s tím, 
jak jsme se začali odcizovat přírodě, jaký ži-
votní rytmus jsme zvolili. Žijeme v době, kdy 
se hraje na úspěch, na výkonnost. Zvolnění, 
emoce, zranitelnost nejsou v módě. Člověk 
je naučený jet v rychlém tempu, a když na-
jednou zpomalí, když si uvědomí svou by-
tost jako takovou, své tělo prostřednictvím 
doteku, když se soustředí na svůj dech, do-
jde mu, že třeba ve svém životě není šťast-
ný,“ zamýšlí se Katka nad obecnými trendy.

Zamyslete se i vy. Začněte třeba u své 
paže. Pohlaďte ji, zkoušejte, jak vnímá dotek 
na různých částech. Zahřejte ji dlaní. Cítíte, 
jak vám v ní tepe energie, život, váš život? 
Gratuluji, jste na začátku cesty. Nebojte se 
vykročit dál…   Aneta Vidurová

Chcete se také dotýkat?
Autoři projektu Dotkni se mě vyzývají ke 
zpětné vazbě. Měli byste zájem o tako-
vý integrovaný seminář? Chcete se po-
tkat s někým, koho by zajímalo se takto 
rozvíjet? Chtěli byste umožnit podobnou 
zkušenost sobě či svým klientům v soc. 
službách? Nezáleží na tom, zda je ně-
kdo postižený či ne, každý si totiž odne-
se nějaké sdělení či vjem do života. A na-
víc zábavnou formou. Kontaktujte Katku 
Šauflovou na telefonu 601 369 474 nebo 
e-mailu dotkniseme@gmail.com, případ-
ně navštivte stránky http://www.facebook.
com/DotkniSeMe.

V bezpečném prostoru je možné vyzkoušet vlastní hranice a poznat 
hranice druhých. Jak moc jste schopni vnímat energii z doteku dru-
hých lidí? A z vlastního doteku?
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PSYCHOLOGIE, VZTAHY, SEX

Dokument o sexuální asistenci 
mezi novinkami v českých kinech
Od čtvrtka 8. prosince se v kinech (aspoň 
některých) hraje snímek, který vzbudil po-
lemiky a emoce už při letní předpremié-
ře. Obojí se pak v říjnu přeneslo i na jih-
lavský festival dokumentárních filmů, kde 
reportáž Miluj mě, jestli to dokážeš získala 
cenu diváků. Zachycuje sexuální asistenci 
pro lidi s postižením, respektive její začát-
ky v  Česku.

Hlavním důvodem diváckého zájmu asi 
bude téma samotné. Tyto řádky byly psány 
zkraje listopadu a jejich autor zatím neměl 
to štěstí dokument zhlédnout. Proto si do-
voluje tvrdit jen dvě věci: Jisté je to, že jde 

o velmi potřebné dílo, protože má  potenciál 
nabourat bytelnou bariéru v myslích mno-
ha zdravých lidí. A možné je i to, že vyložení 
fajnšmekři budou v kině zklamaní, až zjistí, 
že cenná informační hodnota filmu se ne-
ztratí ani v televizi a na skutečný Zážitek bylo 
stříbrné plátno tentokrát skoupé...

Nakolik snímek sděluje něco podstatného 
či převratného i lidem s postižením je však 
ve hvězdách. Vlastně v kině, které si troufne 
Miluj mě, jestli to dokážeš zahrát. Tak prosím 
neseďte na vozíku doma a vydejte se do něj. 
Vaše názory nás velmi zajímají.

(mp)

Bez obalu, bez tabu, otevřeně, 
názorně

O sexu hendikepovaných se hodně mluví. 
Nový dokumentární snímek Yes, we fuck! 
španělských tvůrců Raúla de la Moreny a An-
tonia Centera, který byl zařazen do progra-
mu letošního ročníku festivalu Mezipatra, sex 
hendikepovaných i přímo ukazuje. Film, ve 
kterém je „tabu“ tabu. Film, ve kterém šestice 
hlavních hrdinů s rozličnými hendikepy od-
haluje beze studu a názorně svou  sexualitu 
i s jejími pestrými podobami. Záběry ze se-
xuální asistence, reportáž z ložnic,  postelí, 

důsledný exkurz do toho, jak různorodá 
může být soulož. Záměrem těchto situací 
však není šokovat. Naopak ukazují sex jako tu 
nejvíce přirozenou věc na světě, i když třeba 
sami nemůžete masturbovat a svoje se xuální 
tužby musíte řešit s rodiči. Nečekaný je i hu-
mor, s nímž hrdinové svoji situaci prožívají. 
Svůj pohlavní život vnímají jako projev abso-
lutní svobody, která se vymyká všemu včetně 
zažitých obrazů konvenční pornografie.

(ata, mezipatra.cz)

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

Actreen® Hi-Lite Set

NOVÁ GENERACE POTAHOVANÝCH MOČOVÝCH KATETRŮ 

SE SBĚRNÝM SÁČKEM

www.actreen.czNOVINKA

 Katetr pevně spojený se sběrným sáčkem určený k intermitentní močové katetrizaci

 Vhodný pro děti, ženy a muže

 Připraven ihned k použití díky potažení hydrofilním gelem

 Snadné zavádění díky bezdotykovému systému

 Sběrný sáček s kapacitou 1 l a antirefluxním ventilem zamezujícím úniku moči

 Nezalamuje se, je snadno složitelný

 Diskrétní pouzdro součástí každého balení
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To by se 
vozíčkáři 
stávat nemělo

Kotoulem 
vpřed
Pravidelná cesta pro re-
cept na léky se v čekárně 
prodlužovala a já nervóz-
něl, že přijdu velmi poz-
dě. To jste už dnes nemu-
sel vůbec chodit, určitě 
ucedí pan majitel a doporučí utratit další den 
dovolené, kterou si tak chamtivě šetřím na 
vánoční nečas. S omluvou se snažím ostat-
ní předběhnout, že musím do práce. „Vy 
pracujete?“ diví se dáma, která jako by si 
právě odskočila v novém modelu z přehlíd-
kového mola. „Neříkejte!“ Konečně třímám 
recept a dálkově mačkám ve výtahu dřevě-
nou tyčkou tlačítko jinak bez problému do-
sažitelné vyšším společenským vrstvám.

Konečně v přízemí. Teď honem do lékár-
ny! Rozrazím (ale nepoškrábu!) dvoukřídlé 
plechové dveře výtahu, rozjedu se. Něco 
mou rychlost náhle nepříjemně zarazí. Zve-
dám se setrvačností ze sedadla, jako pravý 
žokej, chvíli setrvávám i s pokrčenýma no-
hama v poloze rakety, která přemýšlí, zda 
už zapálit druhý stupeň, aby se vydala na 
orbit, a pak s výkřikem hodným měnového 
kurzu: PADÁM! zahajuji po oblouku bles-
kový sestup. Vidím, jak se ke mně blíží te-
rakotová dlažba. Čekám náraz, bolest, ra-
chot odvápněných kostí... Nic, vůbec nic. 
Koulím se bokem, nějakým inovovaným 
parakotoulem, a ukládám se  lehounce, 
jako by mě pokládala obrovská, něžná 
ruka do postýlky. Vidím jen, jak vestibu-
lem polikliniky ke mně běží půvabná, však 
málo robustní slečna a rozpačitě se snaží 
vytrhnout mě ze spárů zemské přitažlivosti. 
Zároveň se schodiště sestupuje starší še-
divý pán, který pohotově pokládá svůj sešit 
s nálezy a diplomatku na poslední schod. 
Oba se pokoušejí instalovat mě zpátky na 
vozík. Ne, nic mě nebolí, odpovídám na 
jejich starostlivé dotazy. Nicméně nevě-
dí, jak se mě chopit, jsem se svými klou-
by rohatý jak velký školní trojúhelník, a mu-
sím sám určit technologický postup svého 
pozvednutí z prachu. Konečně sedím na 
Bouři–Stormu a vidím, že se mi zcela ne-
důstojně a veřejně třesou ruce. Teď teprve 
vnímám příčinu svého vzletu a pádu: scho-
dek výtahu, který nezastavil v rovině. Příště 
žádný spěch a koukat skromně pod kola.

 Děkuji provinile zachráncům, mrkám 
na hodinky a kvapím k autobusové za-
stávce. Kvapím však velmi pomalu a na-
nejvýš obezřetně. Protijedoucí vozidlo by 
bylo mnohem nelítostnější než nanicova-
tý schodeček plechovky zvané kabinová 
zdviž z roku 1980.

Ivan Jergl

Jak se pomáhá vozíčkářům 
ve Švýcarsku
Muzikant, který si říká Jamousek, pracuje ve 
švýcarském Bernu. Je to náš dobrý kamarád 
již dvanáct let. Nejdříve hrál a zpíval v pun-
kové kapele Tight Finks a po jejich rozpa-
du dal dohromady podobně laděné Nasty 
Rumours. Jako mnoho pankáčů i on pomá-
há potřebným lidem a pracuje v sociální sfé-
ře – konkrétně v taxislužbě pro hendikepova-
né. Díky bohu, punk’s not dead.

 Prosím, řekni nám o taxislužbě pro po-
stižené občany, ve které pracuješ. 
Společnost se jmenuje BETAX a začala fun-
govat v Bernu před dvaatřiceti lety. Tehdy 
tady existoval jen velmi omezený dopravní 
systém, který by pomáhal tělesně postiže-
ným. Jak říkají legendy, v Bernu se tenkrát 
sešla skupina hippies (obecně lidé s velice 
otevřenou myslí) na Mezinárodním dnu tě-
lesně postižených lidí. Přišli s myšlenkou 
zaplnit díru ve službách svého města v ob-
lasti transportu vozíčkářů. Ani tramvaj, vlak 
či autobus nebyly tehdy přístupné vozíčká-
řům nebo lidem o berlích. Tihle hippies vzali 
VW autobusy a začali jezdit po městě a po-
máhali lidem, kteří kvůli tělesné indispozici 
nemohli používat veřejnou dopravu. Společ-
nost se pak zvětšovala a zvětšovala a s tím 
samozřejmě ruku v ruce narůstala i profe sio-
nalita poskytovaných služeb. Rapidně  rostl 
i počet klientů. Do projektu začaly proudit 
státní peníze. Ještě dneska ve firmě pracují 
dva lidé z původního týmu.

 Jak váš systém funguje, jaké služby 
 klientům poskytujete? 
Ve firmě BETAX je momentálně 45 lidí, 
mužů i žen. V call centru pracuje sedm 
osob, v administrativě šest lidí, jeden tech-
nik a dva manažeři. V našich řadách máme 
také čtyři mladé muže, kteří tady vykoná-
vají tříměsíční civilní službu. No a pak je 
pro nás velká pomoc práce zhruba dvace-
ti dobrovolníků. Jsou to většinou důchod-
ci, kteří chtějí něco vykonat pro společnost. 
Někteří z nich jezdí jednou týdně, někteří 
jednou měsíčně, jak se kdo cítí. Jak je vi-
dět, jsme poměrně dost velká firma.

Naším teritoriem 
je Bern a přilehlé 
vesnice, ale obecně 
můžeme jezdit po 
celém Švýcarsku. 
Dlouhé cesty využí-
vají především lidé, 
kteří jsou z nemoc-
nic převáženi na re-
habilitace předtím, 
než se vrátí domů. 
Jinak běžně vozíme 
lidi do práce, ke ka-
deřnici nebo holiči, 
do kina, na koncerty, 
do restaurací, na re-
habilitace, k  zubaři, 

na návštěvu 
přátel či rodiny. 
Denně zazna-
menáme kolem 
dvou set výjez-
dů. Pracujeme 
od 6.30 do půl-
noci, ale pokud 
si to zákazník a situace žádá, tak i po půlno-
ci. Na Vánoce a ve svátky jezdíme nonstop 
a naše klientela je ve věku od 5 do 107 let.

Naším úkolem není jen odvézt klienta 
z bodu A do bodu B, jako to dělá normální 
taxík. Vezmeme jej, kam si jen přeje. Když 
nás zavolá, přijdeme k němu do bytu, pomů-
žeme zavřít okna, obout mu boty, obléct ka-
bát, vzít tašku a peněženku s doklady, po-
můžeme mu do vozíku a pak vyrazíme na 
místo určení. Pokud je to třeba nádraží, tak 
jej doprovodíme až na peron k vlaku. Občas, 
ale ne příliš často, pomáháme lidem také 
s nákupy. Asistenci doma neděláme, to není 
úkolem naší práce, na to jsou jiní pracovníci 
a  instituce. 

Plat zaměstnanců je na úrovni mezi 
mzdou policisty a prodavačem v supermar-
ketu, takže ne moc velký, ale na druhé stra-
ně naše práce nepotřebuje zvláštní kvalifi-
kaci a zkoušky. Člověk vlastně musí mít jen 
licenci taxikáře a vztah k lidem, schopnost 
empatie a sociální cítění. 

 Kolik to stojí nechat se někam odvést? 
Kdo co platí a jak přispívá vláda nebo 
město? 
Naše společnost není soukromá výděleč-
ná firma. Stát dává subvence našim klien-
tů, aby si nás mohli dovolit zaplatit. Takže 
peníze nedostáváme přímo od státu, ale od 
klien tů touto formou. Také dostáváme peně-
žité dary.

Dejme tomu, že někdo chce jet naším 
taxí kem z domova do města a udělat si 
nákupy. Za tento výlet ve městě účtujeme 
4.20 CHF/km (1 švýcarský frank je zhru-
ba 25 korun). Pokud musíme s něčím po-
máhat u klienta doma, prvních 10 minut je 
zdarma, pak účtujeme 1.20 CHF za minutu. 

Vítek Formánek a Eva Csölleová
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 Takže na konci výletu se dostaneme řekně-
me k částce 60 CHF (zhruba 1500 Kč). Zá-
kazník zaplatí třetinu, zbytek platí stát. Pro-
tože jsou v projektu státní subvence, klienti, 
kteří našich služeb chtějí využívat, musí mít 
potvrzení lékaře, že nejsou schopni využí-
vat hromadnou dopravu, a proto je pomoc 
BETAX nezbytná. Ze zdravotního pojiš-
tění se třeba platí cesty k lékaři nebo ná-
vštěvy nemocnic. Stejně tak je tomu v pří-
padě, že naši klienti potřebují jet do práce. 
Upřímně řečeno, je to docela velká džungle 
v tom, kdo platí co za každou cestu, a pro-
to máme šest lidí v administrativě, kteří kaž-
dý den rozdělují částky na provedené služ-
by. Jsem rád, že se o tohle nemusím starat 
a moje práce je jen odvést klienta z bodu 
A do bodu B.

 Takto to funguje ve všech velkých měs-
tech Švýcarska, nebo pouze v Bernu?
Systém dopravy tělesně postižených funguje 
v celém Švýcarsku. Každá oblast má speciál-
ní číslo, na které si můžete zavolat, když po-
třebujete pomoc. Ve vesnicích jsou taxisluž-
by, které provozují jeden autobus a mají na 
starost poměrně velkou oblast. Takové služ-
by, jako poskytuje BETAX, jsou ale dostupné 
jen ve velkých městech. Ovšem více či méně 
úspěšně. V Luzernu, Curychu i Basileji fun-
govaly podobné velké firmy, ale zkrachovaly. 
Hledala se náhrada, často teď systém fun-
guje díky dobrovolníkům. Pro představu, na-

příklad v Luzernu si musíte podobnou cestu 
objednat měsíc dopředu.

 A čím to je, že právě v Bernu BETAX 
funguje tak dobře? 
To je otázka, na kterou bych sám znal odpo-
věď. Je u nás tolik zákazníků proto, že zde 
sídlí BETAX, a tak se postižení kvůli tomu 
přestěhovali právě do Bernu, nebo se BE-
TAX tak rozrostl, protože je zde tolik zákaz-
níků, kteří nás potřebují? Je to skoro to samé 
jako najít odpověď na otázku, co bylo dříve, 
slepice, nebo vejce?

 Obecně, jak je o postižené lidi posta-
ráno ve Švýcarsku? Je to podobné jako 
v Česku? 
Není i je. Ve Švýcarsku působí spousta or-
ganizací, které mají na starost zabezpečení 
hendikepovaných, a mnoho služeb je hraze-
no zdravotním pojištěním. Domácí péče, re-
habilitace… to vše jde z fondů. Když ale po-
třebuje klient vozík, musí si o něj zažádat a je 
to dlouhý a namáhavý proces. 

Foto: 
Sandra Stampfli/Bern 

Vítejte v mém soukromém Absurdistánu
Česko. Země zaslíbená. Plná dobrých lidí, 
krásných děvčat, každé srdce by zaplesalo 
radostí nad tímto rájem na zemi. A nebo ne? 
To byste totiž nesměli být kolečkářem a oby-
čejným člověkem. Víte, moc se zlobím. Od 
dubna mám byt. Konečně po letech stráve-
ných na ulici mám svoje bydleníčko. Zázrak, 
vše se točí k dobrému, myslela jsem si. Ale 
pozor na nášlapné miny hlouposti a tuposti 
některých úředníků.

Ještě totiž nebydlím! Jelikož v naší vlas-
ti nejsou byty stavěné pro kriply, tak nejen 
že se zadlužíte při koupi bytu na hypotéku, 
ale ještě ho musíte překopat a uzpůsobit pro 
každodenní život. Již léta mám svou „greš-
ličku mechanickou“ a ta je příliš široká na 
pohyb po bytě. Mám malou zahrádku, ale 
přes balkonové dveře bohužel s grešlačkou 
neprojedu. A tak volám do firmy, od níž mám 
káru, a mám opět trapný dotaz. Bylo 
by možné ji vyměnit? Chtěla bych se 
přece dostat ven, se psy, pověsit prá-
dlo, relaxovat s vnoučaty… Nechci 
si jen platit byt, chci v něm i žít! Při-
šla rána: „Paní, mě to nezajímá. Pros-
tě jste tlustá a těžká, takže musíte mít 
tuto káru a jinou vám nedáme!“ Sedě-
la jsem s pusou dokořán a jen jsem cí-
tila, jak se mě zmocňuje vztek. Jsem 
odvázaná z toho, kolik dáme běžen-
cům, ale našinec si může prohlédnout 
katalog s pomůckami, jež by mu tak 

moc usnadnily život, ale že by mu někdo po-
mohl je zaplatit, to ani náhodou. Prokrista, 
jen od nás nechtějte peníze! Žádejte nezis-
kovky, nadace… česká Hlava 22! Třicet let 
odmakaných pro společnost, pak pracovní 
úraz a konečná štace smeťák. Tam mě hoďte 
do jámy a rovnou zahrabte. Víte, nikdy jsem 
o nic pro sebe nežádala a vždy se mohla se-
rvat pro rodinu a přátele, ale že někdy budu 
muset žebrat o pomůcky, na které mám ze 
zákona nárok… 

Můj ortoped mi měl doplnit dobrozdání 
na elektrickou káru, co by mi dala možnost 
pohybu a ulevila tak rodině. No hopla, pan 
doktor se rozhodl, že ji nedostanu, a udělal 
vše, abych na ni neměla nárok! Prostá anti-
patie. Ani paní z pojišťovny s ním nehnula. 
Pět odborných vyšetření musíte mít, a já je 
měla všechny. Jen od ortopeda jeden velký 

prd. Takže šetřím na něja-
kou pojízdnou elektriku. 
K tomu spolehlivou bater-
ku, no pálka veliká. Takže 
se ptám: „Proč jsem pla-
tila sociální a zdravotní? 
Kde jsou moje daně? Ze 
zákona mám právo jednou za pět let čerpat 
800 000 tisíc na kripla. Nečerpám nic. Proč? 
Nemám nárok. Proč ho nemám? Na to od-
pověď není. 

Takže abych se vrátila zpět k bytu... Aby 
byla koupelna přístupná, museli jsme zrušit 
kuchyň i mě s tou mou grešličkou. Výsled-
ná cena koupelny se vyšplhala už nyní na 
55 000 tisíc, a to jen díky pomoci šikovné-
ho zeťáka. Pak ještě barvy, dlažba, lina, lin-
ka do kuchyně… To mé stěhování provází 
slušná bouře, ale zvládám to. Začínám být 

vůči stupiditě obrněná. Všech-
na ta námaha stojí za tu druhou 
nádhernou polovinu života, která 
je přede mnou. Zase jsem přeži-
la a bude líp… Jen se stále učím 
trpělivosti a víře ve své vlastní 
schopnosti ustát každou zlomy-
slnou atrakci mé životní cesty. 
Prostě, lidi, zasmějte se a berte 
vše, co se k vám hrne, s humo-
rem. A nedejte se, každý boj stojí 
za to! Protože bojujete o vlastní 
lepší kus života. 

MY SE SVĚTEM, SVĚT S NÁMI

Ivana Surovková

Sociální zařízení před rekonstrukcí
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Co a proč cvičit na podzim a v zimě 
Čínská ozdravná cvičení čchi–kung jsou za-
měřena nejen na svaly, klouby a svalové 
skupiny, nýbrž i na ozdravení jednotlivých 
 orgánů.

Toho se dá dosáhnout tak, že přesně za-
cílenými cviky v přesných pozicích se snaží-
me doplnit a rozproudit energie v příslušném 
orgánu, vyrovnat jeho energii jin a jang, a tu-
díž ho aktivovat. 

Každé jedno roční období, podle čínské 
filozofie, souvisí s jedním konkrétním orgá-
nem, který je v něm nejvíce zatěžován, toto 
období je pro něho nejnáročnější. Proto je 
velice vhodné mu právě v těchto dnech vě-
novat více pozornosti.

 
Na PODZIM jsou nejvíce zatěžovány plíce. 
Jsou v tomto období nejslabší, nejnáchylněj-
ší k onemocnění.

Proto se zaměříme na cviky, na jejich po-
sílení a aktivaci. Rovněž provádíme cviky na 
podporu dýchání (viz předchozí díly seriálu). 
K nim přidáme jeden cvik vhodný i pro lidi 
sedící na vozíku, cvik, který zvládnou i kva-
druparetici.

 
Základem je rovný sed – ramena dolů a tro-
chu vzad, páteř vyrovnaná, jako bychom 
chtěli zasunout pravou lopatku do levé zadní 
kapsy u kalhot, levou do pravé kapsy. Hlavu 
máme jakoby zavěšenou za temeno. Pokud 
je to možné, neopíráme se (platí jen pro ty, 
kteří sed bez opory zvládají).

Nohy kvůli lepší stabilitě postavíme raději 
ze stupačky na zem (opět platí pouze pro ty, 
kteří to bez problémů zvládají). Vždy musíme 
dbát maximální opatrnosti a bezpečnosti!

 
Sedíme pokud možno naprosto rovně. Ruce 
narovnáme v loktech před sebou, v úrovni 
břicha, otočíme hřbety dlaní k sobě.

Pomalu, s nádechem, jdou ruce od sebe, 
do stran. Jako bychom chtěli roztáhnout po-
myslnou oponu před námi.

V upažení se dlaně otočí vpřed, na vte-
řinku zadržíme dech. Ruce se opět přetočí 
hřbety k sobě a s pomalým, dlouhým výde-
chem se vrací zpět před tělo (v úrovni bři-
cha) do výchozí pozice.

Opakujeme několikrát.
Jako při všech cvicích čchi–kung i tady 

je důležité provádět je POMALU, VOLNĚ, 
 PLYNULE.

I náš dech je pomalý, klidný.

Tento cvik bychom měli cvičit každý den 
několikrát, celý podzim. Moc času nezabe-
re a může nám hodně pomoct. Vhodný je 
také pro astmatiky a osoby s různými one-
mocněními jak horních, tak dolních cest dý-
chacích.

 
 

V ZIMĚ nejvíc trpí ledviny. Chlad a vlhko jsou 
pro ně nejnáročnější období.

Ledviny milují a potřebují teplo, proto se 
je snažme v teple a suchu udržovat, dopřá-
vat jim pouze teplé nápoje i teplá jídla.

Prohřát je můžeme i tak, že si silně tře-
me dlaně jednu o druhou, až v nich ucítíme 
teplo, poté dlaně na oblast ledvin přiložíme. 
Ledviny se nalézají v oblasti zad, kousek nad 
pasem, asi v úrovni posledních žeber. Jsou 
dvě a leží po obou stranách páteře, každá na 
jedné straně.

Ledviny můžeme také prohřát tím, že tuto 
oblast třeme (dlaněmi, hřbety rukou, klouby 

rukou, jak to komu vyho-
vuje).

Cvik, který roznítí oheň 
v těle i v ledvinách a kte-
rý se doporučuje cvičit 
v zimě, je velice jedno-
duchý.

Sedíme maximálně rov-
ně. Hlavu jako bychom měli zavěšenou za 
vrcholek, ramena tlačíme dolů, lopatky dolů, 
vyrovnáváme se, jako bychom spolkli pravít-
ko. Kdo zvládne, neopírá se. Páteř udržuje-
me neustále rovnou kvůli lepšímu a snazší-
mu proudění energie.

Chvíli si třeme dlaně navzájem o sebe, až 
v nich ucítíme teplo. Ruce před břichem, po-
krčené v lokti, otočíme dlaněmi vzhůru a prs-
ty volně pokrčíme. Malíčky zahákneme, za-
klíníme do sebe navzájem, ostatní prsty se 
jich nedotýkají.

 

Volně dýcháme, díváme se na malíčky 
a snažíme se sledovat veškeré naše pocity 
v nich.
 
Jedná se o velice jednoduchý, přesto účinný 
cvik. Pokud ho budete správně a dostatečně 
dlouho provádět, ucítíte po chvíli klid a teplo 
zaplavující vaše tělo.

Ovšem nesmíte se u toho bavit, poslou-
chat rádio, televizi, myslet na cokoliv jiného 
než na své zaklíněné malíčky.

 

Oba cviky jsou naprosto nenáročné, beze-
sporu však účinné. 

Věra Schmidová 

ZDRAVÍ A V KONDICI
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Vášnivě jiný život Vaška Uhra
Václav Uher byl do sedmnácti let podle svých slov „obyčejný kluk z podlesí“. Měl rád fotbal, snowboard a těšil se, že se sta-
ne dřevorubcem jako táta. Pak ale přišel úraz a s ním elektrický vozík. Jeho život se stal, jak sám říká, vášnivě jiným. Díky 
své houževnatosti žije velice aktivně. Pracuje, předsedá České federaci Powerchairhockey, cestuje, pořádá dobrodružné 
výpravy, píše blog, zapojuje se do veřejného dění... Pro ilustraci, my jsme si povídali právě po jeho vystoupení na přednáš-
ce v projektu Storytelling (vypravěčské workshopy a následné přednášky – www.story–telling.cz). V několika málo minu-
tách dokázal vtipně shrnout, jaký člověk před posluchače předstoupil. Začátek našeho rozhovoru se tedy nabízí, začněme 
jeho autorským příběhem. 

 Je mi 17 a půl a jsem snílek 
Jsem kluk z podlesí. Stojím u rybníka plného 
smějících se dětí. Smějí se mně! Moc se sty-
dím. „No, ukaž svaly, ještě víc, ještě víc ukaž 
svaly,“ povídá táta a drží v ruce foťák. Dělám, 
co mohu, aby táta měl radost a já abych byl 
vložen do rodinného alba. Je mi 6 let a jsem 
malý svalovec.

Nejsem sám, mám ještě bráchu a ségru. 
Bydlíme v prvním patře nádražní budovy. Naši 
jsou výpravčí. Když večer usínám, poslou-
chám nákladní vlaky, jak projíždějí stanicí. Na 
stropě pozoruji jejich stíny a počítám vagóny. 
Je mi 8 let a jsem malý nádražák.

Stojím v bojovném postoji na břehu Atlan-
tického oceánu a čekám. Budu za okamžik 
čelit obrovské vlně. Vidím, jak se na mě řítí, 
ale nebojím se. Táta má v ruce foťák a před 
chvílí mi řekl: „Běž, Vendo, neboj se, postav 
se tam, a až ta vlna práskne o skálu, utíkej 
pryč.“ Je mi 10 let a jsem dobrý plavec.

Hodně taky pracuji. Moc pracuji. Protože 
táta pracuje. Ach jo. Mám ještě bráchu a sé-
gru. Všichni pracujeme. Zahradničíme, vče-
laříme, kaktusaříme. Kácíme stromy, nosíme 
klády, štípáme špalky. Ani na fotbal není čas. 
Chtěl bych jednou kácet stromy jako táta. Já 
že bych jen tak řezal a ostatní by nosili a ští-
pali. Je mi 14 a jsem dřevorubec.

Je léto. Ptáci zpívají. Stojím uprostřed své-
ho pokoje a na nohou mám vytoužený snow-
board. Skláním se k němu jako k posvátnému 
bůžku a hladím ho po čele. Nemohu se do-
čkat, až bude zima. Zaujímám postoj sjezdu 
a zavírám oči. Vidím se na horském hřebe-
ni, někde těsně pod Mont Blancem, a spou-
štím se dolů. Jízda mi jde nádherně. Přes-
ně tak, jak chci a umím. Řítím se hluboko do 
údolí. Skáču a točím se ve vzduchu. Pod prk-
nem mi práší sníh. Chtěl bych žít někde na 
severu. V zimě, na kopci, ve sněhu. Celý  další 

 život už jen se snowboardem na nohou. Je 
mi 16 let a jsem snowboarďák.

Jezdím vlakem do křivoklátských lesů. 
Pracuji – jako dřevorubec. Kácím jeden 
strom za druhým. Sedím v koruně stromu, 
který jsem ještě nestačil pokácet, odpočí-
vám a sním o snowboardu a horách. Zaví-
rám oči. Balím si batoh. Mám v něm všech-
no – zimní rukavice, kalhoty, boty, čepici, 
brejle, prachy na vlek a ty nejlepší plány na 
život už jen se snowboardem na nohou. Až 
přijde zima, bude to jízda. Je mi 17 a půl 
a jsem snílek.

Ze snu mě probudil nepříjemný zvuk pras-
kající větve. Padám. Koruna stromu se ode 
mne více a více vzdaluje. Ležím. Nehýbu se. 
Vůbec. Jak to, že se nehýbu? Volám tátu, 
jako by měl být někde poblíž. Najednou ho vi-
dím nad sebou. Sklání se nade mnou a mra-
čí se. Není to táta, je to jakýsi cizí pán v bílém 
plášti. Nemohu mluvit, ani sám dýchat. Ptáci 
spíš pípají, než že by zpívali. Nejsou to ptáci. 
Jsou to nějaké přístroje. Je mi 18 let a jsem 
v nesnázích.

Už neležím. Sedím. 
Všude kolem je bílo. Žád-
ný sníh a žádné hory. Jsou 
to zdi. Vidím, že z trupu mi 
vyrašily jakési dvě plout-
ve. Aha, to nejsou ploutve, 
jsou to mé ruce. Takové 
jiné, zvláštní. Mé prsty se 
nehýbou. Prohlížím si je 
jako nějaký cizí předmět. 
Koukám pod sebe. Vidím 
jakási čtyři pevná kruhovi-
tá tělesa. Nejsou to tělesa, 
ani kroužky, jsou to oby-
čejná kolečka. Vozíček... 
Vidím své skrčené nohy 
a hledám snowboard. 

Kde je? Teď tu byl. Vedle sebe vidím batoh. 
Je plný zimních hadrů – koukají z něj rukavi-
ce, kalhoty, boty, čepice, brejle a prachy na 
vlek. To jsou mé plány na život. To byly mé 
plány na život. Naštěstí v tom nejsem sám. 
Mám ještě bráchu a ségru. Usínám a opět se 
probouzím.

Svítí sluníčko a je teplo. Všichni kolem jez-
dí na vozíčku. Žádný sníh a žádné hory. Jsem 
tu cizí a neznám to tu. Neumím místní jazyk 
a neovládám zdejší zvyky. Snažím se s někým 
vyměnit ty zatracené zimní hadry za něco let-
ního, ale je to těžké. Mé povídání o krásách 
snowboardu nikoho nezajímá. Je mi 19 let 
a jsem tu cizí.

Jsem bledý, ustrašený, čerstvý poúra-
zák. Sedím a čekám, až to rozchodím. Urči-
tě to rozchodím. Snowboard zatím vyměňo-
vat nebudu. Na vozíku proti mně jede starší 
muž. Vrásčité čelo má opálené, shrbenými 
zády a mozolnatými dlaněmi se opírá do ob-
ručí svého vozíku. Vypadá, jako by s ním byl 
srostlý. Projíždí kolem mě a říká: „Tak co, 
vole, jdeš na jedno?“ ... Nemyslím si, že bych 
měl, ale jdu. Třeba tam se mnou někdo vy-
mění ty zimní hadry. Batoh beru s sebou.

V hospodě jsou samí vozíčkáři.
Říkají mi: „Prvních deset let je nejhorších, 

pak si zvykneš...“, „Vyser se na snowboard, 
ten s námi potřebovat nebudeš…“

Pijí se piva a panáky. Hodně se toho vypi-
lo. Doma zjišťuji, že nemám svůj batoh. Za-
pomněl jsem ho v hospodě. Je mi 20 let a už 
nejsem snowboardista.

Studuji novou školu. Obchodní akade-
mii pro tělesně postižené v Janských Láz-
ních. Je nás ve třídě pět. Tři vozíčkáři a dva 
choďáci. Bylo nás šest, ale Lukáš umřel. 
Mám nového souseda. Petra. Hrajeme po 
odpolednech počítačové střílečky. Běháme 
po mapě s kalašnikovem v ruce a  házíme 

Michael Vidura
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po sobě granáty. Když se k síti připojí i Je-
ník, házíme granáty také po něm. Každé 
úterý chodím na dramaťák. Začal jsem to-
tiž hrát divadlo. S Davidem a Haničkou se-
cvičujeme novou hru. Bude se jmenovat 
Životní úroveň a je to taková tragikomedie 
ze socialismu. Ve středu jsou vycházky, tak 
chodíme na pivo. Ve čtvrtek se občas ně-
kdo z nás omluví, že mu je blbě, a nejde do 
školy. V tom se ale střídáme, aby to neby-
lo příliš nápadné. Nejhorší je učitel Fiala. 
Máme ho na psaní na stroji. Chce, abych 
dával 140 čistých úhozů za minutu. Jak to 
mám udělat, když ani papír si do stroje sám 
nezasunu? Krom toho všeho se mi líbí Len-
ka. Chtěl bych se s ní líbat, ale nevím, jak 
na to. Je mi 21 a jsem středoškolák.

To je můj vozíček. Seznamte se. Ačkoliv 
spolu chodíme už od střední, pořád se drží-
me za ruce. Nestydíme se před sebou prdět 
a doma chováme bažanty. Chodili jsme spo-
lu na stejnou školu, a dokonce i dnes spo-
lu děláme ve stejné práci. Hodně cestujeme. 
Najezdili jsme spolu tisíce kilometrů. Jezdí-
me po lesích i loukách, po silnicích, cestách, 
po pěšinkách a stezičkách. A hospoda? To 
je třetí člen našich výprav. Vozíček nemá rád 
ježdění jen tak kolem baráku, když mne může 
provést kolem celého světa. A tak jsme pro-
cestovali celou Andaluzii. Malaga, Cordoba, 
Cádiz. Viděli férie, corridy, kostely i mešity, 
procesí i tříkrálové průvody. Ve Španělsku žije 
sestra a má dva malé kluky. Samíka a Olíka. 
Mají rádi, když je vozím na klíně. Říkají: „Ra-
pido, strejda, rapido.“

Říkají mi tu „minusvalido“. A mně to přijde 
docela vtipné, zavedl bych to i u nás v rodi-
ně. Já bych byl ten minusvalido, brácha ja-
kožto vášnivý chodec by byl valido a ségra, 
která výtečně běhá, by byla plusvalido. Snow-
board jsem vyměnil za plavky a klobouk. Je 
mi 22 a jsem jezdec.

K ruce mi přivázali hůl. Nebyla to jen tak 
ledajaká hůl. Byla to florbalová hůl. Posta-
vili přede mne míček a řekli „hraj“… Jeník 
taky začal hrát. I Petr. A tak jsme založili tým. 
Jmenuje se Snow Wolves. Jezdíme po hřiš-
ti, nahráváme si, střílíme, dáváme góly. Za-
čali jsme hrát ligu a jezdit na turnaje. Je to 
jako tenkrát, když jsem hrál fotbal. Ta radost 
z týmu se nedá ničím nahradit. Začali jsme 
s klukama hrát v reprezentaci. Jsem dokon-
ce kapitán družstva a na Mistrovství Evropy 
v Belgii získávám cenu fair-play. Není to sice 
výkonnostní cena, ale i tak z ní mám nesmír-
nou radost. Je mi 23 let a jsem hráč florbalu.

Žiji v Praze. Každý den jezdím metrem, au-
tobusem, tramvají. Řidiči mi vyklápějí plošiny, 
abych s vozíčkem mohl najet do vozu. Jez-
dím do práce i do školy, do divadla, do hos-
pody, na úřady i do lesa. Potkávám mnoho 
lidí. Většinu z nich poprvé a naposledy. Nej-
hezčí úsměv mají maminky. Učím se žít sa-
mostatně ve víru velkoměsta. Ale nejsem 
v tom sám. Mám tady bráchu. Bydlí na Vino-
hradech a má také dvě malé děti. Holčičky. 
Lindičku a Lucinku. Tak je vozím na klíně jako 
ty kluky španělský. Je mi 27 a jsem Pražan.

Mám výročí. Už je to 15 let. Vzpomínám si, 
jak mi v Hradci, někdy v roce 2002, když mi 

bylo 18 a byl jsem v nesnázích, pan doktor 
po vyšetření ukazoval na monitoru 3D model 
mé pochroumané páteře. Jezdil myší sem 
a tam, páteř se otáčela a já si ji prohlížel ze 
všech stran. Tváří v tvář jsem se setkal s mís-
tem, kde se lámaly dějiny mého života. Setkal 
jsem se se svou vlastní páteří. Bylo to zvlášt-
ní, mocné setkání. Mluvili jsme spolu beze 
slov. Ona mi převyprávěla, co se vlastně toho 
4. 12. 2001 pod tím stromem stalo. Ukázala 
mi své tělo, své rány, které jsem jí svým pá-
dem způsobil. Klidně a bez skrupulí mi vy-
světlila, proč je to tak, jak je. Proč už spolu 
nemůžeme hrát fotbal ani běhat po stráni. Pa-
matuju si, že mi nic nevyčítala. Asi viděla, že 
sám toho mám plné kecky. Naopak. Nakru-
covala se přede mnou, chlubila se tím, jak jí 
páni doktoři pěkně zpevnili boky, a ujišťovala 
mne, že až to bude jen trochu možné, dáme 
se zase do pohybu... Od té doby už jsme se 
nikdy neviděli. Snad se jí daří dobře. Alespoň 
tak jako mně teď.

Stojím na jevišti divadla Polárka. S vozíč-
kem jsme tu dva. A vy. Život na vozíku není 
horší. Je jiný. Vášnivě jiný. A oproti životu před 
úrazem má jednu zásadní výhodu – ještě nebyl 
ukončen! Je mi 32 a … děkuji za pozornost.

Václavovy další texty 
– reflexivní, humorné, 
s nadhledem – najde-
te na jeho blogu 
zalitykaktus.
blogspot.cz

S Vaškem se známe už delší dobu, bavili 
jsme se před jeho poutí podél řeky Vltavy, 
kterou absolvoval na elektrickém vozíku. 
Zajímalo mě, jak cesta dopadla. A vlast-
ně mnoho dalšího. Témat, o kterých se dá 
s Václavem mluvit, je mnoho…

 V srpnu jsi ujel 250 kilometrů na elektri-
čáku. Někdo by si možná řekl, že je to dost 
bláznivý nápad… Co tě k tomu  vedlo? 
Všiml jsem si, že se v poslední době roztr-
hl pytel se „silovými“ projekty – výlety, expe-
dice vozíčkářů na čtyřkolkách nebo hand-

bicích. Pohybuju se dlouho v komunitě lidí, 
kteří jezdí na električáku, tak jsem si říkal, že 
by bylo možná dobré udělat nějaký zajíma-
vý výlet právě na tomto vozíku. Chtěl jsem 
vlastně vzkázat všem ležákům této země, že 
električák dělá z ležáka jezdce a nemá rád 
ježdění kolem baráku, když tě může provést 
kolem světa. 

Protože to byla první výprava svého dru-
hu, tak jsme nejeli kolem světa, ale podél 
řeky. Vybrali jsme si Vltavu. Profil cesty byl 
příjemný. Jeli jsme z kopce, krásnou kraji-
nou, podél vody, přes tábory a kempy. Za-

čínali jsme na Kvildě. První den jsme ujeli 
55 kilometrů, dojeli jsme až k Lipnu na Hor-
ní Plané. Mým cílem bylo zapojit i další lidi – 
hlavně další dopravní prostředky. Přidali se 
k nám cyklisti, koloběžkáři, běžci i inlajnisti. 

Když říkám k nám, myslím tím mě a Ri-
charda. Když tenhle můj kamarád dostal 
v roce 2006 električák a měl s ním jet přes 
Prahu, rozbrečel se v půli cesty, že chce 
zpátky, že to nezvládne. Měl z električáku 
velké trauma a obavy. Chtěl jsem, aby se 
touto cestou strachu jednou provždy zbavil. 
Já už mám něco najeto, ale jeho vzkaz ostat-
ním byl jasný. On to totiž dokázal! 

 Žádné asistenty jste s sebou neměli?
Měli, ale nenazýval bych je asistenty. Jeli 
s námi kamarádi, kteří jeli třeba na kole nebo 
na bruslích. Ale my jsme jejich pomoc při ces-
tě moc nevyužívali, protože člověk na elektri-
čáku dokáže být soběstačný. Můžeš jet 
kamkoliv, kde není schod. Kamarádi nám po-
máhali pak večer na lůžko, bez nich bychom 
se v tomto neobešli. Krom toho jsme jeli 
v srpnu, a v tu dobu byly kempy a rekreační 
zařízení plné. Občas jsme požádali o pomoc 
někoho jiného – vodáky, příjemně naladěné 
lidi – nebyl problém pomoct s čímkoliv, kdykoliv. 

 Jaká byla reakce okolí na vaši výpravu?
Asi nejlepší setkání bylo s jednou slečnou. 
Nebyla to lehká situace, protože jsme měli 
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už vybité vozíky a navíc přišla šílená průtrž 
mračen. Ocitli jsme se na jedné lesní stez-
ce a potkali jsme slečnu schovávající se před 
deštěm pod stromem. Když jsem jí řekl, že 
jedeme z Kvildy, vykulila oči a nemohla tomu 
věřit. Další silný zážitek máme z Tálinu, kde 
se nám opět vybily vozíky. Vzpomněl jsem si 
na větu jednoho mého kamaráda, který po-
dobnou cestu už kdysi absolvoval. „Nejlep-
ší jsou dobrovolní hasiči!“ Tak jsme mokří 
a zmrzlí zajeli do hospody, kde jsme naši si-
tuaci vylíčili milé paní vedoucí. Během ho-
diny nás v dodávce vezl dobrovolný hasič 
Martin až na Orlík. Tohle bylo na cestě nej-
důležitější. Svépomocí jsme dojeli až do cíle. 
To, že jsme Budějovice přejeli autobusem 
nebo jeli kus dodávkou, nehraje roli. Nemu-
seli jsme volat: „Mami, tati přijeďte nás za-
chránit!“ Dokázali jsme si poradit sami. Když 
jsme dojeli až na Smíchov, Ríšova mamka 
byla dojatá až k slzám. Co je víc než doja-
tá maminka? Ale, jak už jsem říkal, Ríša se 
hlavně zbavil strachu z električáku, a to je 
nejdůležitější.

 O tvém blogu Zalitý kaktus (zalitykak-
tus.blogspot.cz) jsem se dozvěděl z face-
booku. Myslím, že je literárně dost na 
výši, navíc píšeš vtipně a inteligentně. 
Psal jsi i před úrazem?
Vůbec. Píšu asi dva roky, protože mě to baví. 
Je to vzrušující aktivita. Nikam ale nepřispí-
vám. Nemám o svých textech příliš valné mí-
nění. Myslím, že mám dobré oko na námě-
ty, ale literární kvalita, v které to píšu, už tak 
dobrá není. 

 Úraz tě hodil úplně do jiného světa. Jak 
jsi vnímal to, že jsi najednou po dřevoru-
beckém učilišti navštěvoval specializova-
nou školu Obchodní akademii v Janských 
Lázních? Setkal ses před tím s nějakým 
vozíčkářem?
V patnácti jsme s kamarádem pomáhali vo-
zíčkáři na vozík na jednom festivalu. Pama-
tuju si, že mi bylo trapně a chtěl jsem to mít 
rychle za sebou. Nevěděl jsem, jestli ho mám 
litovat nebo obdivovat. Měl podobně spastic-
ké nohy jako já dneska (smích). Bylo to tako-
vé setkání s tragédií. Byl jsem zmatený.

A ten přechod? Cítil jsem podporu rodi-
ny, církve. V Jankách jsem ještě věřil, že to 
není na pořád a že mě Pán Bůh uzdraví. Veli-

kou roli hrál fakt, že jsem byl 
mezi lidmi, kteří na tom byli 
podobně. Kdybych byl ne-
ustále konfrontovaný s nor-
málním prostředím zdra-
vých, tak by to bylo horší. 
Po úraze totiž s kamarády 
ztratíte společná témata. To 
je průšvih. V Jankách jsme 
měli témata společná, měli 
dobrou partu ve třídě, cho-
dili na pivo, pařili hry … byl 
to bezstarostný čas. Pozdě-
ji jsme začali hrát i florbal na 
elektrických vozících. Ten 
mě vrátil do života úplně.

 Co tě zaujalo právě na florbalu na elek-
tričácích?
Kdysi jsem hrával fotbal. O tuto možnost 
jsem úrazem přišel. Díky florbalu na elektric-
kých vozících jsem se mohl opět vrátit ke ko-
lektivnímu sportu. Jednou mi přivázali k ruce 
hokejku a přede mne postavili míček. Zjistil 
jsem, že eletričák mi může na hřišti opět vrá-
tit svobodu pohybu. Byla to droga. Později 
jsem se začal florbalu věnovat i mimo manti-
nely. Podílel jsem se na uspořádání prvního 
mezinárodního turnaje v ČR (Trutnov 2007). 
Pak jsem založil v Praze další klub a začal 
organizovat mezinárodní turnaje pravidel-
ně. Stal jsem se členem reprezentace a dva-
krát se zúčastnil ME. V současné době jsem 
předseda České federace Powerchair Hoc-
key. Máme za úkol řídit ligovou soutěž, zís-
kávat nové hráče, zakládat kluby (nyní nově 
vzniká klub v Brně). A obnovením reprezen-
tačního týmu se snažíme dostat ČR zpátky 
na mezinárodní pole. 

 Představuješ si, jaký by byl život, kdy-
bys z toho stromu nespadl? V jednom 
článku jsi napsal, že tvůj život je vášnivě 
jiný. Jak jsi to myslel?
Každý z nás už od mala píše knížku svého 
života. Zajímá tě moc věcí, miluješ sport, 
chceš být dřevorubcem, hraješ na kytaru, 
těšíš se na snowboard, a najednou přijde 
úraz a celá tahle knížka jde do kotle. Není 
v čem pokračovat. Kompletně shoří, protože 
ty jsi měl veškerou svoji budoucnost posta-
venou na zdravém těle – ne na hendikepo-
vaném. Dostaneš ale novou knížku s prázd-
nými stránkami a je 
na tobě, jestli se za-
biješ nebo začneš 
psát. Život je tře-
ba něčím naplnit. 
Po chvíli se ti ten 
nový příběh začí-
ná i líbit. Neříkám, 
že jsem neměl se-
bevražedné sklony. 
Modlil jsem se tře-
ba k Bohu, ať mě 
zabije. Děsila mě 
ta hrozná marnost 
života. Ale vždyc-
ky jsem byl aktivní, 

houževnatý a přizpůsobivý, a to mi moc po-
mohlo. Nejdůležitější je ale mít rodinné záze-
mí. Mít dobré kořeny a hezké dětství. Úraz 
rodinu buď stmelí, nebo rozdělí. Jsem rád, 
že nás to stmelilo.

 To je vidět. Loni ses vydal na samostat-
nou cestu do Španělska za svou sestrou, 
natočil jsi o tom zajímavé video. Sám, bez 
asistenta, jsi letěl, cestoval jsi vlakem. 
Už jsem u sestry byl mnohokrát, žije tam 
dlouho. Překvapil jsem ji na Vánoce. Nic 
jsem jí neřekl, koupil si letenku a 22. 12. 
2015 jsem se sám za ní vydal. Přes Madrid 
jsem letěl do Sevilly, tam jsem musel strávit 
noc v nějakém nonstop baru, protože vlak jel 
až ráno. Po dvaceti čtyřech hodinách jsem 
vlakem doputoval až do Palma del Río, kde 
sestra žije, a zaklepal na dveře jejího domu. 
Ségra byla dojatá. Synovci mi radostí naská-
kali na klín.

 Máš v současnosti nějakou práci?
Dělám počítačovou grafiku, která mě moc 
baví. Asociace Octopus funguje na bázi 
chráněné dílny, ale není to chráněná dílna 
tak, jak ji většina lidí vnímá. Neděláme korál-
ky ani keramiku. Zpracováváme účetnictví, 
grafiku, máme fotografický ateliér, tvoříme 
webové stránky. Práce, co má opravdu ně-
jaký smysl. Navíc ještě pracuji v Metropolitní 
univerzitě Praha v informačním centru.

 Jak vidíš svou budoucnost?
Mám pocit, že se mám až nezaslouženě 
dobře. Přál bych si, aby to ještě chvíli trva-
lo. Chtěl bych dělat všechno, co dělám teď, 
možná víc moderovat a hrát divadlo. Chtěl 
bych taky víc psát.

 Dost mě zaujala i duchovní rovina tvé-
ho života a úrazu. Co všechno se změnilo 
v tomto směru?
Celá moje rodina je věřící a celý můj život je 
protknutý vírou. Po úraze možná ještě inten-
zivněji. V dětství jsem jezdil na různé křes-
ťanské tábory. V patnácti letech jsem tíhl 
k charismatickému hnutí. Byl jsem až ne-
zdravě přesvědčen, že znám pravdu. Úraz 
mne později přivedl k větší pokoře. Ze všech 
složek života se právě tato nejvíc změnila. 
Už si nemyslím, že znám pravdu, je to mno-
hem složitější. 
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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

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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Filmový Superfest prosazuje nové trendy v pojetí 
zdravotního postižení

Ve dnech 22. a 23. října se ve Spojených 
státech konal Superfest. Šlo o výjimečnou 
událost: mezinárodní filmový festival, jehož 
dějištěm letos byla města Berkeley a San 
Francisco, prosazuje už 30 let téma zdravot-
ního postižení jako oslavu kreativní síly v ki-
nematografii a kultuře. Nejen herci a hlav-
ní postavy, ale i producenti a režiséři všech 
promítaných filmů měli nějaké zdravotní po-
stižení.

O zařazení do programu usilovalo více 
než 140 snímků z 18 zemí. Devítičlenná po-
rota jich vybrala jedenáct: u každého bylo 
zajištěno simultánní hlasové tlumočení pro 
nevidomé či slabozraké lidi, překlad do zna-
kové řeči a titulky pro neslyšící a nedoslý-
chavé. Když k tomu přičteme bezbariérovost 
festivalových kin, záměr je jasný: zpřístupnit 
snímky úplně každému zájemci.

Pozoruhodné přitom je, že zvukový po-

pis přestal být pouhou službou informující 
o dění na plátně. Jak konstatovali pořadate-
lé, někteří tvůrci si takto „obohacené“ verze 
svých filmů oblíbili natolik, že je nyní použí-
vají při každém promítání.

Ke kulatinám si nejstarší festival o hen-
dikepu nadělil dost vysoké ambice. Mnohé 
filmy, dlouhé i krátké, hrané i dokumentární, 
údajně měly silný příběh s potenciálem in-
spirovat široké publikum. „Chceme naši akci 
dostat na vyšší úroveň, chceme přinášet do 
společnosti nové koncepty a myšlenky,“ řek-
la Emily Beitiksová, koordinátorka Superfes-
tu. A dodala: „Pro nás je opravdu důležitá 
komplexnost pohledu. Tedy způsob, jakým 
zdravotně postižení lidé podávají své zkuše-
nosti s útlakem spojeným s postižením a zá-
roveň i s rasou, s pohlavím, se sexualitou, 
s čímkoli.“

Toto zaměření na kombinovanou, zná-
sobenou diskriminaci (odborně nazýva-
nou intersekcionalita) je žádoucí změnou 
ve srovnání s tím, co je běžně ukazováno 
v mainstreamových filmech: tedy nepřesné 
a často strašné portréty člověka s postiže-
ním. Typickým příkladem je letošní roman-
tické drama Než jsem tě poznala. „Bohužel 
nejde jen o fakt, že se takové snímky míjejí 
s realitou. Ony jsou za to dokonce oceňová-
ny a divácky oblíbeny. Takže náš Superfest 
je skvělou akcí jedné komunity na oslavu ki-
nematografie a jejích potenciálních možnos-
tí – oproti tomu, co kino běžně dělá,“ vysvět-
lila Beitiksová.

Mnozí lidé jsou překvapení, když se do-
zvědí, že se na zmíněném festivalu podílí 
i organizace nevidomých lidí. Bryan Bashin, 
výkonný ředitel centra pro nevidomé a sla-
bozraké, informoval, že v posledních letech 
byly opatřeny komentovaným popisem děje 
stovky hodin filmů, což společně s dalšími 
funkcemi dělá filmy univerzálně přístupný-
mi. „Jde jen o další problém, jak se podílet 

na všeobecném kulturním životě. Filmy si lze 
užít nevizuálně stejně, jako je pro mě mož-
né žít beze zraku. Názor, že účast na kultuře 
vyžaduje zrak, je něčím, co tady na festivalu 
opravdu rozbíjíme.“

Nakonec zmínka o dějištích Superfestu. 
Pořadatelé zvolili v obou kalifornských měs-
tech židovská muzea. Jsou totiž zcela pří-
stupná pro všechny členy komunity zdra-
votně postižených lidí a jejich kinosály jsou 
vybaveny přemístitelnými sedadly a dosta-
tečnými prostorem pro vozíčkáře.

(mp)

Co nabídl jubilejní Superfest
Promítalo se 11 filmů z Kanady, Anglie, 
Izraele, Spojených států, Belgie, Itálie 
a Francie. Dominovala autorská díla: re-
žiséři si také napsali scénář. Dle informa-
cí dostupných v angličtině na stránkách 
www.superfestfilm.com převažovaly do-
kumentární filmy.

Zmínku si zaslouží třeba Terminal De-
vice (lze přeložit jako Koncové zaříze-
ní). Zatímco klasické kino preferuje jed-
noruké padouchy, jako je třeba kapitán 
Hook, tento autobiografický příběh z Ka-
nady narušuje zavedený stereotyp. Zají-
mavý nejspíš bude i anglický dokument 
Double Discrimination (Dvojitá diskrimina-
ce), v němž autor na základě svých zážit-
ků zkoumá, zda existuje útlak i uvnitř spo-
lečenství hluchých lidí. V italském snímku 
Like If... (Jako když...) se mladá žena na 
elektrickém vozíku ocitne v situaci, kdy 
musí čelit blíže neurčené epidemii.

V listopadu byly na webovkách Super-
festu k vidění jen trailery několika snímků. 
Při troše trpělivosti lze na internetu možná 
najít aspoň některé festivalové filmy.

Úřední šiml, kancelářské krysy a outsider, 
který nechce ztratit důstojnost
vítězný film z Cannes míří do českých kin

Zkraje února příštího roku se v našich ki-
nech objeví pozoruhodný snímek Já, Daniel 
Blake. Komorní drama o záludnostech britské-
ho zdravotnického a sociálního systému nato-
čil anglický režisér Ken Loach a získal za něj 
Zlatou palmu na prestižním festivalu v Cannes.

Hlavní postavou je nezaměstnaný chla-
pík v předdůchodovém věku, který neumí 
zacházet s počítačem. Neví ani, jak se kliká 
myší. Má tak v dnešním světě jen pramalou 
šanci najít si práci. Daniel je navíc po infark-
tu stále na neschopence – ovšem jen podle 
doporučení doktora. Jiný názor mají nevlídní 
úředníci, a tak se muž ocitne v kolotoči žá-
dostí o podpůrné státní dávky.

Během strastiplného putování pozná svo-
bodnou matku Katie a její dvě děti. Ti mají 
jedinou šanci, jak uniknout bezdomovecké 
ubytovně: přijmout byt v neznámém měs-
tě 300 mil daleko. Daniel a Katie se každý 
po svém snaží zdolat byrokratické nástrahy 
a zachovat si zbytek důstojnosti...

Precizní nenápadná režie, dojímavý hu-
mor a trefně vystihnuté absurdity jsou před-
nostmi snímku, který se vymaňuje z většiny 
klišé o zlém systému. Místo nich sází na vy-
váženou směs odlehčených situací a proni-
kavých společenských postřehů. „Musíme 
umět říci, že jiný svět je možný a nezbytný,“ 
podotýká devětasedmdesátiletý Loach, kla-

sik britské kinematografie, který první filmy 
režíroval už v 60. letech minulého století.

(mp)

Životní patálie jsou pro tesaře Daniela výzvou, nikoli 
důvodem k zoufalství.
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Jedním z povedených textů, které se v této dílničce zrodily, je pohádka Jany Hrubé, 
 šestnáctileté slečny na vozíku. Protože jsme ve Vozíčkáři ještě pohádku neměli, tady ji 
máte celou. Třeba to bude dobrý dárek pro vaše děti – vezměte je u stromečku na klín 
a přečtěte jim ji. A jestli se bude líbit, vzkažte, Jana bude mít určitě radost. 

Vesnice štěstí 
Přede mnou se objevilo cosi zeleného. Zpod 
na stranu nahrnutých rozcuchaných tma-
vých vlasů vykoukla dvě malá očka hnědé 
barvy. Tvarem se tenhle malý živočich po-
dobal spíš hlávce zelí než nějaké živé by-
tosti. „Co tu děláš?“ zeptalo se mě stvoření. 
„Ocitla jsem se tu náhodou a vlastně vůbec 
nevím, kde jsem a co mám dělat,“ odvětila 
jsem bezradně. Na spodní straně kulatého 
tělíčka se jako mávnutím kouzelného prout-
ku objevily malé papučky a Hubert, jak se 
ten človíček jmenoval, mi nabídl, že mi uká-
že svět zvaný Kolečkov. 

Seděla jsem na něčem, co mělo čtyři 
kola. Na nich byla posazená zvláštní sedač-
ka. Ze začátku jsem tomu zvláštnímu vozidlu 
nevěnovala pozornost. S Hubertem jsme se 
bez okolků vypravili do prvního nedalekého 
stavení. Měla zde bydlet čarodějnice Berta. 
Když jsme vstoupili do jejího příbytku, ocitli 
jsme se v místnosti podobající se chemické 
laboratoři. Všude samé zkumavky, kádinky 
a různé aparatury. „Co se tu děje?“ zeptala 
jsem se opatrně, protože žena s kloboukem 
a pavoukem na bradě vypadala velmi přísně. 
Berta mi vysvětlila, že se zde snaží vynalézt 
léky na čáry mocného vládce Ignáce, který 
si vždy někoho vybere a pošle ho do téhle 
země. Každému pak dá nějakou přítěž. Ano, 
už jsem tušila, co znamenají ta čtyři kolečka 
pode mnou. 

S Bertou jsme se 
po krátkém povídá-
ní rozloučili a pokra-
čovali do malého do-
mečku pár kroků od 
nás. Zde měl byd-
let Hubertův kamarád 
Vavřinec. Vypadal po-
dobně jako modrý na-
fouklý balonek se dvě-
ma velkýma očima. Ve 
své chaloupce se sna-
žil sestrojit létající vo-
zík, na kterém by se mohli začarovaní lidé 
rychleji přepravovat. Proto byla jeho dílnička 
plná kleští, šroubků, drátků a jiného mate-
riálu. Připadala jsem si spíš jako v továrně. 

Po téhle milé návštěvě mi tedy Hubert 
oznámil, že bychom se mohli zajít podívat do 
posledního domečku na samém konci vesni-
ce. Budova stála daleko od ostatních a byla 
obrostlá mechem. Vypadala staře, jako by 
se o ni nikdo dlouhá léta nestaral. Po ces-
tě mi Hubert vyprávěl, že obr Evžen, kte-
rý v zarostlém statku bydlí, umí ostatní zba-
vit kouzla vládce Ignáce. Zaklepali jsme na 
mohutné dřevěné dveře a po chvíli se ozva-
ly těžké kroky, vzápětí vyhlédl muž s velkým 
břichem nasoukaným do kostkované košile. 

„Co si přejete?“ zeptal se s nechápavým po-
hledem. Hubert mu povyprávěl náš příběh 
a starý pán odvětil, že budeme muset splnit 
tři úkoly. Zasadit strom štěstí, vykouzlit v celé 
vesnici radost a vytvořit nové přátelství. Sou-
hlasili jsme. 

Hned jak těžké dveře zapadly, pocítila 
jsem obavy. „Kde seženeme strom štěstí?“ 
zeptala jsem se Huberta. „Jeden roste ne-
daleko odtud, pojď, vypravíme se tam,“ od-
pověděl. Cesta trvala dlouho, ale stála za to. 
Strom štěstí zrovna kvetl. „Musíme utrhnout 
alespoň jeden kvítek,“ zavelel Hubert. „A jak 
se tam s tímto podivným křeslem dostane-
me?“ ptala jsem se sama sebe a podívala 
se do koruny stromu. Hubert našel řešení. 
U keře vedle onoho stromu leželo jakési prk-
no. Hubert k němu přivázal lano, které měl 
schované v kapse kalhot. Druhý konec pak 
upevnil za kola mého křesílka. Potom vyšpl-
hal na nejbližší větev. Postavila jsem se na 
nově vyrobenou plošinu a Hubert mě usilov-
ným taháním dostal k vytouženému květu. 
Zanedlouho jsme se tedy i s růžovým kvít-
kem vypravili na volné místo na okraji vesni-
ce, kde jsme se rozhodli jej zasadit. 

Květ jsme uložili do země a spokojeně 
jsme si lehli vedle něj, abychom si chvíli od-
počinuli. Při pozorování bílých beránků na 
obloze jsem dostala nápad. „Mohli bychom 

zorganizovat nějakou 
společnou hru, při které 
by měli všichni kamará-
di radost,“ navrhla jsem. 
Hubert se na mě podíval. 
„Jak to myslíš?“ zeptal 
se. „Hru, kterou by všich-
ni zvládli. Co takhle háze-
nou?“

„To by šlo.“ Hubert 
vstal. „Něco vymyslíme, 
pojď,“ řekl se zamyšlenou 
tváří. Zápas se uskutečnil 
na opuštěné louce za ves-

nicí. Zúčastnili se ho opravdu všichni. Byly 
sestaveny čtyři týmy. Skóre bylo do poslední 
chvíle vyrovnané, nakonec však zvítězil tým 
Sportovců. Hlavní ale bylo, že si tenhle spor-
tovní zážitek všichni užili a spoustu radosti si 
odnesli vítězové i poražení. 

Zbýval tedy poslední úkol, navázat přá-
telství. „Tenhle úkol už máme ale splněný!“ 
zvolala jsem. S Hubertem se z nás stala ne-
rozlučná dvojka. Nezbývalo než se vydat za 
obrem Evženem, který by mě mohl vysvobo-
dit. Když jsme měli vykročit na cestu, pocho-
pila jsem, že se mi tam ale vůbec nechce. 
Proč? Protože za dobu strávenou v téhle ne-
obyčejné zemi jsem zjistila, že žít naplno se 
dá, i když má člověk o čtyři kolečka navíc.

Literární 
minidílna 
pro dlouhé 
zimní večery
Zkoušeli jste někdy psát? Je to dobro-
družství. Nápady, zábava, fantazie. Jsou 
to chvilky, ve kterých jste jen vy a ve kte-
rých můžete bez ostychu vytvářet něco 
svého. Žádný strach z neúspěchu, žád-
ný pocit promarněného času. Zima je pro 
to ideální období. Proto vám nabízíme tři 
cvičení tvůrčího psaní z Literární minidílny 
Vozíčkáře, která se uskutečňuje v on-line 
prostoru na webu www.vozickar.cz. 

1. Napište pohádku. Jak by vypadal váš 
život (s postižením) v pohádkové zemi? 
Kdo by byl dobrý? A kdo zlý? A jak by vy-
hrálo dobro nad zlem? Kouzla? Úkoly? 
Pohádkové bytosti? A do toho váš vozík/
nemoc/berle? Jde to dohromady?
Doporučení: Nezapomeňte na fantazii – 
popisujte barvitě, vtipně. To, o čem píše-
te, si i představte. Hned to bude veselejší 
a zábavnější.

2. Hra na jako
Přirovnejte jedno z nabízených slov k ně-
čemu jinému. Čím zajímavější obraznost, 
tím lépe. Nebojte se být originální, přirov-
návejte zdánlivě odlišné atd. Sepište ně-
kolik takových přirovnání.
Nabízená slova:
POMOC, POSTIŽENÍ, VOZÍK, BERLE, 
POHYB

3. Napište dopis své kompenzační po-
můcce/nemoci/postižení. Co byste mu/
jí v max. 300 slovech sdělili?
Doporučení: Nezapomeňte na strukturu 
dopisu: oslovení, odstavce, rozloučení, 
datum, podpis…

Můžete psát do šuplíku, ale to by byla 
škoda. Pokud chcete, pošlete mi výsledek 
na mail aneta.vidurova@ligavozic.cz nebo 
poštou na adresu Aneta Vidurová, Liga 
vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 Brno. Tře-
ba v dalším čísle najdete svůj text anebo 
obdržíte návrh na trvalou a následně ho-
norovanou spolupráci. 
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Byli jsme v tom, festovně
Děkujeme vše souborům, divákům, dobrovolníkům i pomocníkům, mediálním partnerům a všem, 
kteří v tom byli s Divadlem Barka. Všem, kteří vytvořili festival integrované tvorby FestIN 2016!

Činohru Azazel k nám přijel zahrát pražský soubor Ještě chvilku. Moc děkujeme 
za krásný zážitek. 

Na reprízu festivalové premiéry Pavilon pro svobodné pány se můžete podívat 
i v prosinci – Divadlo Járy Pokojského ji uvede 1. 12. od 19.00. 

Perfektní atmosféru mělo taneční představení studentů brněnské školy 
F. D. Roosvelta. Soubor A proč ne? zaplnil pestrými kusy celé jeviště.

Vydařily se celkem tři premiéry. Divadélko Fortel s novou hrou Mátový nebo 
citron? sklidilo velký úspěch. 

Podíval se k nám soubor Arnošt z Janských Lázní. I když hlediště plné nebylo, 
jsme za jejich návštěvu moc rádi – snad pro studenty a mladé umělce byl náš 
divadelní prostor alespoň trochu motivační.

Další pestrý večer sestával z výkonů tanečníků ze souboru Proty boty, 
kteří vystoupili rovněž v premiéře. Děkujeme! 
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Ohlasy medailistů z Ria
Měsíc po příletu našich úspěšných medailistů z paralympiády jsem se jich zeptala, jak se momentálně cítí, jestli 
měli čas na oslavy, co plánují… Zde jsou bezprostřední reakce zlatého Arnošta Petráčka, držitele stříbrné a bron-
zové medaile Běly Třebínové a Davida Drahonínského a bronzových Evy Berné, Šárky Musilové a Jiřího Suchánka. 

 Jste držiteli medailí z letošní paralym-
piády v Riu de Janeiro. Návrat s cenným 
kovem na krku byl jistě úžasný. Jak vás 
přijala rodina, bydliště, kamarádi či klubo-
ví sportovci? Byla nějaká odměna – skvělá 
večeře, šampaňské, vytoužená dovolená?
Arnošt: Měl jsem to velké štěstí, že moji rodi-
če byli v Riu také. Sice jako turisté, ale měli 
jsme možnost se několikrát setkat na bazé-
nu nebo také v paralympijské vesnici. Úžas-
ný byl můj příjezd domů do Jankova. Před 
naším domem stála snad půlka vesnice a je-
jich přivítání bylo nádherné, dokonce nechy-
běly ani světlice. Byl jsem mile překvapen 
a moc si toho vážím, obzvláště když na mě 
čekali až do pozdních nočních hodin. S ka-
marády jsem zlato oslavil skvěle a spojil to 
se svými pětadvacátinami. S plaveckými ko-
legy zatím oslava neproběhla, je toho nyní 
moc a nestíhám. A odměna za medaili? Sa-
mozřejmě úžasná – vynikající svíčková od 
maminky!
Běla: Všichni mi stále gratulují a fronta gra-
tulantů nebere konce, dokonce mne za-
stavují lidé na ulici. S kamarády a sousedy 
jsme jen chvíli poseděli, větší oslavy oprav-
du nestíhám, o dovolené nemluvě. Plánuje-
me s manželem týden odpočinku v lázních 
v Třeboni, kde nám darovali poukaz.
David: Žádná extra večeře, žádné oslavy, 
nic takového jsem ani po třetích úspěšných 
hrách nezažil. Po příletu jsem s taťkou zašel 
na tři pivka a do hajan. 
Eva: Pro každého sportovce je sen se na pa-
ralympijské hry dostat, a když si ještě přive-
ze medaili, tak je to ten nekrásnější pocit. 
Všichni mi pogratulovali a byli rádi, že jsem 
se ve zdraví vrátila a navíc i s cenným ko-
vem. Osobně si na velké oslavy nepotrpím, 

ale menší oslavy s rodinou a přáteli si ráda 
dopřeji.
Šárka: Příjezd domů byl pěkný. Samozřejmě 
jsem to jako první oslavila s rodinou a přáte-
li, ale opravdu mne mile překvapili i ve ško-
le. Mamka mi za odměnu udělala výborné 
bramboráky, na které jsem se strašně těši-
la. Další menší oslavy následovaly v podo-
bě obědů a večeří s rodinou i přáteli a jsem 
šťastná, že jsem to zažila.
Jirka: Žádnou odměnu či jiné akce jsem ne-
očekával. Plánoval jsem, že po přivítání s ro-
dinou a možném přípitku si půjdu lehnout. 
Po příjezdu do mého rodiště to ale bylo neu-
věřitelné a naprosto hektické. Na začátku uli-
ce okolo auta skákaly děti, mávaly vlajkami 
a doprovodily mne až k vratům, které byly 

vyšperkovány velkou čes-
kou vlajkou. A když jsem 
před domem uviděl nejen 
celou rodinu, ale také přá-
tele hasiče, starostu obce i paní kronikář-
ku, hrnuly se mi slzy do očí. Sestra mě vítala 
v kroji, starosta mi předal děkovný list za re-
prezentaci obce a manželka mě doslova vy-
koupala v šampusu. Byl to silný zážitek. 

Velmi emotivní byly i první chvíle v za-
městnání, kdy jsem viděl svou  skvělou šé-
fovou ze spinální jednotky v Liberci. Ne-
zapomněl jsem ani na lékaře na ARO 
a v neposlední řadě na přednostu Trauma-
tologicko-ortopedického centra MUDr. Luká-
še. Ti všichni byli před 17 lety u toho, když 
jsem se po autonehodě znovu narodil. Po-
dal jsem jim krabičku s medailí, koukal na je-
jich rozzářené obličeje a cítil, jak moc mi to 
přáli. V tu chvíli jsem prožíval radost z medai-
le znovu, vždyť nebýt jich, nemusel jsem tu 
už být. Možná jsem sentimentální, ale vždy 
když někde uspěji, hned si na ně vzpomenu. 
Dali mi druhou šanci a rád jim dokazuji (ne-
jen sportem), že udělali dobře.

 Hodně lidí mělo z Brazílie obavy, kte-
ré se během olympiády i paralympiády 
rozplynuly. Měli jste osobně nějaké zdra-
votní, psychické či fyzické problémy před 
startem? 
Arnošt: V Brazílii vše proběhlo bez jakýchko-
liv komplikací a před startem jsem měl stej-
nou trému jako při jiných důležitých závo-
dech. 
Běla: Ano, měla jsem zdravotní potíže. Ty 
ostatně měli všichni medailisté i z předcho-
zích paralympiád, až jsme si z toho dělali 
legraci.
David: Po příletu do Ria jsem měl střevní 

Alexandra 
M. Videmannová
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 potíže, ale moje závody naštěstí proběhly až 
poslední dva dny, takže se vše dalo do po-
řádku.
Eva: Hodně se mluvilo o různých rizicích, 
která nás mohou potkat, ale já se tím osobně 
příliš nezabývala a problémy jsem neměla. 
Když člověk cestuje po celém světě, všude 
je něco a s určitými riziky musí počítat. 
Šárka: Hodně lidí mělo obavy z nemocí 
i tamního prostředí. Naší výhodou byla olym-
piáda před námi, která nějaké malé nedo-
statky před paralympiádou vychytala. Bě-
hem letu na hry se poškodila má brzda na 
vozíku, což bylo frustrující. V Riu jsem si díky 
tomu pěkně zhmoždila rameno, následoval 
tak nařízený klidový režim, aby rameno bylo 
fit především na závody. Díky péči lékaře 
a fyzioterapeutky jsem naštěstí střílet mohla. 
Jirka: Nepocítil jsem téměř žádné komplika-
ce. Jednou mě to prohnalo, ale jinak nic. Sa-
mozřejmě nervy a psychické vypětí před, při 
a někdy i po zápase vůbec neřeším. Konec 
dobrý, všechno dobré.

 Jaké byly ambice před paralympiádou, 
podařilo se naplnit vaše očekávání?
Arnošt: Na paralympiádu jsem jel s velmi 
konkrétní představou medailového umístění. 
Chtěl jsem potvrdit své výsledky z letošních 
mezinárodních plaveckých závodů. Myslím, 
že svá očekávání jsem naplnil měrou vrcho-
vatou.
Běla: Moje ambice nebyly velké, ale v koutku 
duše jsem doufala v medaili ve znaku. Moje 
očekávání se mi podařilo překonat.
David: Věděl jsem, že mohu pomýšlet na 
medaili. Přeci jen jsem držitel světového re-
kordu, aktuální Mistr světa i Evropy. V soutě-
ži týmů jsme na posledním světovém poháru 
brali stříbro, a tak jsem věřil ve dvě medaile. 
Nakonec jsem si opravdu dvě přivezl, a tak 
super. Ty medaile mohly být třeba i zlatá 
a stříbrná, ale taky jsme mohli mít prd, takže 
za mne maximální spokojenost. 
Eva: Mé ambice před Riem byly pokusit se 
obhájit bronzovou medaili z Londýna, což se 
mi nakonec ve vrhu koulí podařilo.
Šárka: Před paralympiádou jsem si říkala, že 
chci předvést co nejlepší výkon. Zisk bron-
zu jsem opravdu nečekala. Střílím dva roky 
a už jen dostat se do Ria byl pro mne životní 

úspěch. S Davidem jsme v létě trénovali na 
soustředěních i závodech a musím říci, že mi 
to opravdu hodně pomohlo.
Jirka: To je těžké říci. Vím, že v současné for-
mě mohu porazit každého a vlastně všechny 
zúčastněné jsem v minulosti někdy na me-
zinárodních turnajích porazil. Proto byly mé 
ambice vysoké. A špatné zkušenosti z LPH 
v Londýně, kdy jsem doplatil na nováčkov-
skou daň a skončil poslední, jsem se chtěl 
rozhodně vyhnout. Pro Rio jsem si stanovil 
čtvrtfinále jako minimum. V medaili jsem jen 
doufal a snil, a povedlo se.

 Co jste říkali atmosféře? 
Arnošt: Atmosféra na mých závodech mě 
poměrně dost překvapila. Po Londýně, kte-
rý nastavil laťku hodně vysoko, jsem ne-
očekával tak velký zájem. Opak byl pravdou. 
Naprosto vyprodaný plavecký stadion a at-
mosféra z Ria jen maličko za Londýnem po-
kulhávala, ale byla hodně fajn.
Běla: Opravdu vynikající.

David: Fanoušci byli super 
a já si to maximálně užil. 
Eva: Atmosféra v Riu byla 
dobrá. Brazilci samozřej-
mě nejvíce fandili domácím 
sportovcům, ale podporo-
vali i ostatní. Hry takového 
formátu jsou nezapomenu-
telným zážitkem, na který 
vždy ráda vzpomínám. To si 
člověk prostě musí zažít...
Šárka: Atmosféra byla 
úžasná. Pro mě byl zážitek 
už zahajovací ceremoniál 
a pak eliminace na Sam-
bodromu... Po závodě přišli 
i soupeři s tím, jak nám drží 
palce. Lidé v publiku fandi-
li všem.

Jirka: Skvělá atmosféra probíhala také 
v hlavní hale. Potlesk fanoušků z řad čes-
ké výpravy, ale též brazilských a jiných divá-
ků nebral konce. S radostí jsem si to užíval 
a vždy, když jsem zvedl ruce a zatleskal divá-
kům, zvedla se obrovská akustická vlna. Byl 
to opravdu krásný pocit. Zvlášť když vezmu 
v úvahu, že drtivá většina hráčů jsou profe-
sionálové a rozhodně mají lákavější motivač-
ní vyhlídky. 

 Jaké zážitky, případně i drobné dárky 
jste si z Ria přivezli? 
Arnošt: Po sportovní stránce bylo nejemotiv-
nější vyhlášení, které jsem následně proží-
val v náručí svých rodičů. A turistickým zážit-
kem pak rodinný výlet ke Kristu Spasiteli na 
horu Corcovado. Socha je opravdu úchvatná 
a rozhled na Rio nezapomenutelný.
Běla: Sedět na bedně je opravdu nepřeko-
natelným zážitkem. Také jsem si splnila dlou-
holetý sen o Cukrové homoli, odkud jsem 
si přivezla magnetku na lednici. A k tomu 
znovu potvrdila pořekadlo, že svět je malý 
a o náhody v něm není nouze.
David: Podíval jsem se na pláž Copacabana, 
k soše Krista, na Cukrovou homoli a navštívil 

MEDAILONKY 
MEDAILISTŮ

PLAVÁNÍ
Arnošt Petráček 

25 let, svobodný, student z Jankova 
u Českých Budějovic
Svaz a oddíl: ČATHS, plavání České Bu-
dějovice, trenér: Mgr. Jiří Filip – bazén, 
Jiří Dvořák – fitness, kategorie: S4, SM4, 
disciplíny: 50 m znak, 50 m volný způ-
sob, 50 m motýlek, 100 m volný způsob, 
handicap: fokomelie horních končetin 
a deformity kolenních kloubů
Vzdělání: student vysoké školy technické 
a ekonomické v Českých Budějovicích
Arnošt plave závodně od svých 11 let. 
Letos se účastnil již třetí paralympiády, 
první absolvoval v Pekingu, kde mu bylo 
17 let. Mimo zlata z Ria si nejvíce cenil 
letošního výkonu na IDM v Berlíně, kde 
opětně získal evropský rekord na trati 
50 m znak a přidal zlatou medaili v disci-
plíně 50 m motýlek. 

Dosavadní úspěchy:
2006 – MS Durban, 2. místo 50 m mo-
týlek
2008 – LPH Peking, 4. místo 50 m znak
2009 – MS Reykjavík, 1. místo a světový 
rekord 50 m motýlek, 2. místo 50 m znak
2010 – MS Eindhoven, 1. místo a světový 
rekord 50 m motýlek, 2. místo 50 m znak
2011– ME Berlín, 2. místo 50 m znak, 
1. místo 50 m motýlek
2012 – LPH Londýn, 5. místo 50 m znak
2013 – MS Montreal, 2. místo 50 m motý-
lek, 2. místo 50 m znak
2014 – ME Eindhoven, 1. místo a evrop-
ský rekord 50 m znak, 2. místo 50 m vol-
ný způsob; Otevřené Mistr. v Berlíně, 
1. místo 50 m motýlek
2015 – Mistrovství Německa, 3. místo 
50 m motýlek
2016 – LPH Rio de Janeiro, 1. místo 
50 m znak; ME Madeira, 2. místo 50 m 
znak; Otevřené Mistr. Německa, 1. mís-
to na 50 m motýlek a evropský rekord na 
50 m znak.
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i jiné sporty. Přivezl jsem si přívěsek Krista. 
Bylo to moc fajn.
Eva: Po příletu do Ria jsem byla v šoku, v ja-
kých podmínkách lidé žijí a jak to tam ve 
skutečnosti vypadá. Věděla jsem, že je zde 
chudoba, ale že je až tak velká, jak jsem vi-
děla na vlastní oči, to jsem opravdu  netušila. 
 Každopádně i tak tato paralympiáda byla zá-
žitkem a zkušeností. Co se týče dárků, pro 
rodinu a přátele vozím vždy nějaké drobnos-
ti, které jsou něčím typické pro danou zemi, 
či město. V případě Ria je to například zná-
má socha Krista Spasitele.
Šárka: Nejcennější jsou vzpomínky na celý 
život a samozřejmě medaile. Před závodem 
v mixu mi David dal talisman Ježíše, kterého 
mám stále u sebe.
Jirka: Zážitků mám mnoho. Od začátku do 
konce. Ať to byla noc na Kapverdských os-
trovech, přivítání ve vesnici či slavnostní za-
hájení. Emotivní bylo i zakončení her, kde 
jsem nesl naši vlajku, až po návrat domů 
k rodině a přátelům. Pocity nepochybně 
umocnil zisk medaile a nebýt jí, zážitky by 
nebyly tak silné. I když nejsem moc nákup-
čí typ, domů jsem samozřejmě přivezl drob-
né dárky. Koupil jsem i malé drobnosti někte-
rým kamarádům, kolegům 
a sponzorům. Nic světové-
ho, ale drobnosti potěšily.

 Cítíte nyní zvýšený zá-
jem okolí? Myslím tím tře-
ba médií, případně tolik 
potřebných sponzorů?
Arnošt: Samozřejmě že 
díky mému úspěchu je 
o mě zvýšený zájem. Tisk 
i televize, představitelé kra-
je a města, všichni skvělí 
fandové a kamarádi mi gra-
tulují a chtějí se mnou sdílet 
zážitky. Stále jsem někam 
zván a představitelé obce 
Jankova, Jihočeského kra-
je a města České Budějovi-
ce můj výsledek hodnotí velice kladně. Mys-
lím, že jsou hodně spokojeni, jak jsem naši 
republiku i Jihočechy reprezentoval.
Běla: Ano, cítím. Vaše prosba o rozhovor je 
toho dokladem. Příští týden absolvuji auto-
gramiádu, pak budu mít přednášku v třeboň-
ské knihovně a začínají se ozývat školy.
David: Ze strany médií je to nejhorší v porov-
nání s předchozími paralympiádami, ale mě 
to z vozíku nezvedá. Žádní noví sponzoři se 
nehrnou.
Eva: Bohužel podpora hendikepovaných 
sportovců u nás není dobrá, tudíž nějaký 
zvýšený zájem médií po paralympiádě necí-
tím. Jediný, kdo přijal všechny paralympio-
niky z Ria, byla ministryně školství a násled-
ně to u každého sportovce bylo individuální. 
Mě například pozvala na besedu se studen-
ty VOŠ ČUS, kde jsem studovala. Zájem ve-
řejnosti vždy potěší. Stejně povzbudí i zájem 
sponzorů, který bohužel není velký a jde spí-
še o výjimky. Jako příklad mohu uvést Lázně 
Aurora v Třeboni, které si na nás (stejně jako 

v roce 2012 po hrách v Londýně) vzpomněly 
a jako poděkování za každou medaili věno-
valy týdenní pobyt v jejich zařízení.
Šárka: Když jedu po Trutnově, tak mi občas 
cizí člověk pogratuluje k úspěchu, za což 
chci moc poděkovat. A sponzoři? Mám své, 
bez kterých bych se nemohla nejen připra-
vovat na paralympiádu, ale neměla ani po-
třebné vybavení. Jsem jim za to moc vděč-
ná, stejně jako všem svým trenérům, klubu 
a především Davidovi, který mi strašně po-
mohl s tréninky i s hledáním sponzorů. Dou-
fám, že ta spolupráce potrvá i nadále, abych 
se mohla připravovat na MS a směřovat 
k další paralympiádě.
Jirka: Ještě jsem se nezastavil. V pondělí po 
návratu byla exhibice před libereckou radni-
cí spojená s autogramiádou, v úterý pozvá-
ní k primátorovi, ve středu předávání zlatých 
dukátů hejtmana Libereckého kraje a ve 
čtvrtek oficiální přijetí výpravy paní ministry-
ní. Nyní se chystám ještě objet partnery, kteří 
mě od Londýna po Rio podporovali. Samo-
zřejmě že během pracovního týdne musím 
do zaměstnání, je to opravdu náročné. Kon-
taktovalo mě i několik sportovních spolků, 
které se zabývají mládeží, a pár základních 

škol s prosbou o setkání. Co se týče sponzo-
rů, nepřibývají. Myslím si, že by se sami od 
sebe nepřihlásili. Momentálně nestíhám, ale 
věřím, že medaile mi k získání nových trochu 
pomůže. Od dlouhodobého partnera mám 
příslib nějaké odměny, uvidíme. Při předává-
ní zlatých dukátů se pan hejtman Liberecké-
ho kraje zmínil o situaci financování a potře-
bě podpory. Uvidíme, snad až se to trochu 
uklidní…

 Už jste si našli chvíli na lehký odpoči-
nek, případně reminiscenci a ohlédnutí za 
svými sportovními úspěchy? Přeci jen ten-
to rok byl výjimečný…
Arnošt: Rok byl opravdu hodně výjimečný, 
hodně úspěšný a hodně náročný. Počítám, 
že čas na rekapitulaci budu mít tak někdy 
v lednu.
Běla: Odpočinek? Co to je? – Rovnou jsem 
vběhla do kolotoče, v němž sice teď není 
dvoufázový trénink, ale je tam spousta jiných 
věcí. Navíc mám hroznou vlastnost, neumím 

PLAVÁNÍ
Mgr. Běla Třebínová 

40 let, vdaná – syn Jan 12 let, zaměstná-
ní: account manager
Svaz a oddíl: ČATHS, TJ KIN České Bu-
dějovice, trenérky: Eva Šmausová, Soňa 
Šestáková, Andrea Věnseková, katego-
rie: S5, SM5, SB4, handicap: paraplegie, 
revmatoidní artritida
Vzdělání: vysokoškolské (Zdravotně–so-
ciální fakulta v Českých Budějovicích)
Běla je na vozíku od roku 1999. Praco-
vala jako manažerka internetového ob-
chodu, tisková mluvčí pro sport, firemní 
konzultant internetového portálu a v sou-
časné době jako account manager. Její 
úspěšná sportovní kariéra začala v roce 
2001 na Mistrovství Evropy ve Stockhol-
mu. Po MS v Eindhovenu v roce 2010 
přerušila na 5 let svoji závodní činnost. 
K dvoufázovému tréninku a vrcholovému 
plavání se opět vrátila minulý rok a to při-
neslo na hrách v Riu zisk dvou medailí. 

Největší sportovní úspěchy:
2002 – MS Mar del Plata, 1. místo 50 m 
znak, 2x 2. místo 50 m volný způsob 
a 100 m prsa
2004 – LPH Atény, 1. místo 50 m znak
2006 – MS Durban – 1. místo 50 m znak, 
2. místo 50 m volný způsob a 2x 3. místo 
100 m volný způsob a 100 m prsa
2008 – LPH Peking, 2x 1. místo 50 m 
znak a 100 m prsa, 2. místo 50 m volný 
způsob, 3. místo na 100 m volný způsob
2009 – MS v krátkém bazénu Rio de 
Janeiro 2x 1. místo 50 m volný způ-
sob a 50 m znak, 3. místo 100 m volný 
 způsob
2010 – MS Eindhoven, 2x 2. místo 50 m 
volný způsob a 50 m znak, 3. místo 
na 100 m prsa
2015 – MS Glasgow, 2. místo 50 m znak
2016 – LPH Rio de Janeiro, 2. místo 
50 m znak a 3. místo 50 m volný způsob; 
ME na Madeira, 2x 2. místo 50 m znak 
a volný způsob.
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se nudit, a tak si na sebe aktivity vymýšlím. 
Abych se hýbala, jezdím po budějovické 
Stromovce s holemi. A dnes jedu poprvé po 
Riu do bazénu, odpočinout si.
David: V tomto roce se mi podařilo zkom-
pletovat sbírku medailí z velkých akcí. Zla-
to z ME a stříbro a bronz z paralympiády, 
takže jsem maximálně spokojený. Zbytek 
roku bude odpočinkový, ale ne že bych le-
žel. Budu víc posilovat a méně střílet. Příš-
tí rok se určitě zúčastním halových závodů 
v ČR, světového poháru a v září nás čeká 
MS v Pekingu.
Eva: Ohlédnutí za paralympiádou bylo hned 
po příletu, kdy se konala tisková konferen-
ce. Poté jsem se vypravila za rodinou a přá-
teli, kteří byli zvědaví, jaké to v Riu bylo a co 
jsem tam zažila. Na řadu přišlo i promítání fo-
tografií.
Šárka: Našla jsem si chvilku asi před týd-
nem, kdy jsem si v hlavě třídila myšlen-
ky a zavzpomínala nejen na tenhle rok, ale 
na celou dobu, co střílím. Na začátek, když 
jsem držela poprvé v Praze kladkový luk, i na 
loňské MS v Německu. 
Jirka: Vzpomínám vždy, když někde vyprá-
vím, ale bilancovat plánuji až koncem roku. 
Občas někomu ukážu fotky či pustím sestří-
hané video. Díval jsem se i na všechny svo-
je natočené zápasy z Ria. Každoročně se 
snažím vyhodnotit, co se povedlo, co nikoliv 
a co se mohlo povést.

 Medaile z paralympiá-
dy či olympiády je sen 
každého sportovce. Bu-
dete mít pro nadcházejí-
cí roky motivaci se ještě 
zlepšovat? Běly, která se 
na paralympiádě rozlouči-
la s reprezentací, bych se 
ráda zeptala, co plánuje 
na další roky.
Arnošt: Motivaci mám po-
řád, stále se mohu zlepšo-
vat. V plavání jde přede-
vším o vylepšení techniky. 
Když si to tak vezmu, mám 
splněno! Jsem držitel titulů 
Mistr světa i Mistr Evropy, 
vlastník světových a evrop-

ských rekordů a to vše završila zlatá z para-
lympiády. Ale samozřejmě na vavřínech ne-
usnu, vždyť za chvíli jedeme do Tokia :–) 
Běla: Co plánuji? Být s rodinou, začít budo-
vat jinou než sportovní kariéru.
David: Znám mnoho kolegů, kteří střílejí stej-
ně dlouho jako já, a bohužel jim to na pa-
ralympiádě nikdy nevyšlo, i když někteří byli 
již na čtvrtých hrách. Lukostřelba je v tomto 
ohledu hodně krutá. Mně se podařilo získat 
už čtvrtou medaili během tří paralym piád. To 
je famózní a vím, že mohu získat další. Do-
kud mi to zdraví dovolí, chci trénovat dál 
a pokusit se dobře připravit na další hry.
Eva: Ano, vybojovat medaili z paralympiády 
je pro sportovce ten nejkrásnější pocit. Ob-
sazení vyšších stupínků je vždy motivací.
Šárka: Pro mne je medaile hnací silou do 
další práce. Čeká nás halová sezóna a na 
jaře venkovní. Vím, na čem zapracovat, 
a chci se dál zlepšovat. To bude můj úkol pro 
nadcházející sezónu a půjdu si za svými cíli.
Jirka: Rozhodně, sport je přeci o posou-
vání hranic, překonávání soupeřů a sama 
sebe. Je také o disciplíně. Sice vlastním me-
daili z paralympiády a ME, ale nemám tře-
ba z MS. Až budu mít i tu, budu chtít třeba 
z těchto turnajů jiný kov. Vždy je co překo-
návat.

 Paralympijský sport jde neuvěřitelně 
kupředu. Myslím si, že profesionalita hen-

dikepovaných sportovců 
je na vrcholné úrovni ne-
vyhnutelná. Domníváte 
se, že je třeba něco u nás 
změnit? 
Arnošt: Co změnit, je téma 
na samostatný článek. My-
slím, že je toho hodně.
Běla: K tomu si dovolím jen 
poznámku na okraj. Není 
nutné profesionalizovat jen 
sportovce, ale také trenéry, 
a to i ty, kteří pracují s mlá-
deží.
David: Každopádně se 
toho musí změnit hodně. 
Ale jen peníze v rozpočtu 
nám další medaile nepřine-
sou. Sami sportovci musí 

LUKOSTŘELBA
Mgr. David Drahonínský 

34 let, zadaný, profesionální sportovec 
bydlící v Praze
Svaz a oddíl: Spastic Handicap, SC Jed-
ličkův ústav, trenér: sám sebe a občas 
poradí Stanislav Vidím a luk seřídí Vla-
dimír Brada, kategorie: W1, handicap: 
 tetraplegie
Vzdělání: absolvent Metropolitní univer-
zity v Praze
David v roce 1999 ve stavu náměsíčnos-
ti vypadl z balkonu ve třetím patře domu. 
Pád byl fatální, zlomil si poslední krční 
obratel, poranil míchu v oblasti C7, měl 
dalších několik zlomenin a přišel o slezi-
nu. Vyzkoušel mnoho sportovních disci-
plín – bocciu, quadrurugby, atletiku, cu-
rling, florbal, basket, cyklistiku i plavání. 
Osudová byla lukostřelba, kde se pocti-
vým tréninkem dostal mezi nejlepší na 
světě. Je držitelem několika světových 
rekordů a zvykli jsme si, že z důležitých 
mistrovských závodů vždy přiveze cen-
ný kov. Největším sportovním úspěchem 
bylo vítězství na LPH v Pekingu, nejvíce 
vzpomíná na trenérku Julii Králíkovou 
a psycholožku Kateřinu Kudláčkovu. Na 
hrách v Riu hájil českou trikolóru již po-
třetí v řadě a opět přivezl stříbro a bronz. 
Po ukončení studia pracoval jako spe-
cialista marketingu v největší zdravotní 
pojišťovně působící v ČR. Díky svému 
svazu Spastic Handicap, ČPV, MŠMT 
a osobním sponzorům – společnostem 
BBraun a Santé, se může lukostřelbě vě-
novat na profesionální úrovni. 

Dosavadní úspěchy:
2005 – MS Itálie, 2. místo (družstva) 
2007 – MS Korea, 1. místo (družstva) 
2008 – LPH Peking, 1. místo (jednotlivci)
2010 – ME Francie, 2. místo, MS Itálie, 
2. místo (jednotlivci)
2011– MS Itálie, 1. místo (družstva) 
2012 – London Prepares Series – 1. místo 
2013 – MS Bangkok, 3. místo (jednotlivci)
2014 – ME Nottwil, 3. místo + světový 
 rekord (jednotlivci)
2015 – MS Donauenschingen, 1. místo + 
světový rekord (jednotlivci)
2016 – LPH Rio de Janeiro, 2. místo jed-
notlivci a 3. místo mix team, ME Sant 
Jean de Monte – 1. místo + světový 
 rekord.
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pochopit, že pokud chtějí uspět v meziná-
rodní konkurenci, tak musí makat a bude to 
bolet. 
Eva: Jak už jsem zmínila, podpora handi-
sportovců není dobrá. Většina z nás musí 
pracovat a poté teprve trénovat, ale najít ješ-
tě sílu po osmi hodinách v zaměstnání je těž-
ké. Když vezmu v úvahu, že spousta para-
lympioniků má již rodinu a děti, je to ještě 
těžší. Nebude-li tento sport profesionalizo-
ván, tak na závodech na vrcholové úrovni 
nemáme co dělat. Svět nám v tomto ohledu 
začal utíkat, a jestli se do budoucna situace 
nezmění, uteče nám zcela.
Šárka: Jsem stále nováček a ty dva roky 
jsem se mohla zúčastnit závodů hlavně 
díky sponzorům a klubu. Přirozeně jsem 
neměla výsledky na A–team a reprezenta-
ci, ale příspěvky na startovné nebo vyba-
vení jsem dostala od federace. Pokud byly 
nějaké finance navíc, tak jen z dobré vůle 
reprezentačního trenéra Brady. Bez spon-
zorů a klubu bych místo do 
Ria nevystřílela a také těž-
ko uhradila startovné nebo 
ubytování na závody Světo-
vého poháru nebo MS. Nyní 
se to otáčí k lepšímu. Stá-
le více lidí si uvědomuje, že 
bez patřičné přípravy po-
dobné zdravým vrcholo-
vým sportovcům lepší vý-
sledky nepřijdou. Nemluvím 
ani o speciálním vybavení, 
které je pro ten daný sport 

nutností, jako například vozíky upravené na 
basket, rugby, speciální stolice pro atlety 
nebo přímo lukostřelecké vozíky apod. To 
u olympioniků přirozeně padá, ale my s tím 
musíme počítat a promítá se to do vyšších 
nákladů. 
Jirka: Rozhodně. Ve světě je paralympijský 
sport již na profesionální úrovni, stejně jako 
sport zdravých. Už není jen předmětem pro 
zvýšení fyzické kondice a resocializace. Her-
ní úroveň stolních tenistů jde opravdu naho-
ru a hráči, kteří začínali sportovat až několik 
let po mně, nyní obsazují na velkých turna-
jích medailové pozice. Mají také podmínky, 
které je po ukončení reprezentační kariéry 
zabezpečí. Momentálně bych řekl, že dojíždí 
generace sportovců, která začala sportovat 

před tímto trendem. Bohužel, v té době náš 
paralympismus zamrzl. 

 Většina z vás dostala na přípravu ně-
jaké peníze od jednotlivých svazů. Jste 
schopni prozradit a vyčíslit, kolik cyklus 
čtyřleté přípravy stál a kolik jste osobně, 
případně lidé okolo vás, museli sehnat, 
abyste v Riu mohli ve vrcholné formě re-
prezentovat Českou republiku? 
Arnošt: Je pravda, že má příprava na para-
lympiádu v Riu byla finančně hodně nároč-
ná a nemít skvělé přátele, kteří mě podporu-
jí, tak můj výsledek by nebyl takový, jaký je. 
Samozřejmě obrovský dík patří trenérům Jir-
kům Filipovi a Dvořákovi, bez jejichž oběta-
vosti a profesionality by nebylo nic. Zkrátka 
vše jde ruku v ruce. Například letošní para-
lympijská příprava vyšla přibližně na cca je-
den milion korun.
Běla: Neabsolvovala jsem celé čtyřleté ob-
dobí. Ale čas svůj, rodiny a trenérů jen těžko 

vyčíslím sumou. Nejde fi-
nančně propočítat pře-
konání nechuti k tréninku 
ani dřinu, ani ranní vstá-
vání. Nejde připsat do 
plusu radost mou i mých 
blízkých, trenérů a ostat-
ních. Snad jen poznám-
ku: konečně jsem letos 
nemusela brát peníze 
z rodinného rozpočtu.
David: Vyčíslit by to šlo, 
ale asi by lépe odpově-
děli naši funkcionáři. 

Eva: Finanční stránka mé čtyřleté přípravy se 
skládá z peněz získaných od sponzorů a pe-
něz z vlastních zdrojů. Přesnou částku lze 
obtížně vyčíslit, ale pokud budu počítat, že 
od sponzorů získám během čtyř let přibliž-
ně 200 tisíc, tak celková částka na přípravu 
je několikanásobně vyšší. Kvalita a podmín-
ky přípravy se bohužel odvíjejí i od finanční 
podpory a ta není taková, jakou bych si přála 
a potřebovala. 
Šárka: Pokud za dva roky spočítám vybave-
ní, startovné, tréninky lukostřelecké i s kon-
dičním trenérem, cestovní náklady, asisten-
ci apod., dostávám se k částce cca 200–250 
tisíc, tj. minimálně 100 tisíc na rok. Ale berte 
v úvahu, že tvrdé tréninky mi začaly až letos 
v březnu, kdy jsem zahájila kromě  lukostřelby 

STOLNÍ TENIS
Jiří Suchánek 

34 let, ženatý, otec syna, zaměstnání: 
 instruktor soběstačnosti na Spinální jed-
notce v Krajské nemocnici Liberec
Svaz a oddíl: ČSTPS, SKST Liberec, tre-
nér: osobní (sparing) Jiří Kodým, repre-
zentační Milan Jašek, kategorie: TT2, 
handicap: tetraplegik
Jiří utrpěl poranění krční páteře při auto-
nehodě v roce 1999. Byl operován v Li-
berci, kde později našel i své zaměstná-
ní. Náplní jeho práce je naučit „čerstvé“ 
vozíčkáře s co možná nejnižším stupněm 
závislosti návrat zpět do života. Stolním 
tenisem se nejprve bavil, později začal 
trénovat pravidelně. Díky Jiřímu Kodýmo-
vi začaly tréninky nést ovoce a po třech 
letech přišel postup z nejnižší výkonnost-
ní skupiny C až do „áčka“. Svými výsled-
ky se nominoval již na LPH v Londýně. 
Jiří je velký vlastenec a po napínavých 
bojích na LPH v Riu, kdy porazil několi-
kanásobné vítěze minulých her a MS, vy-
bojoval pro naše barvy vytouženou bron-
zovou medaili. 

Dosavadní úspěchy:
2009 – ME, 2. místo družstva
2013 – ME, 2. místo jednotlivci
Několikanásobný medailista z meziná-
rodních mistrovství. Dosažení 5. místa ve 
světovém žebříčku, 3. hráč Evropy.
2016 – LPH Rio de Janeiro, 3. místo jed-
notlivci.

ATLETIKA
Eva Berná 

30 let, svobodná, instruktorka atletiky, 
bydliště: Městec Králové
Svaz a oddíl: Spastic Handicap, TJ ZP 
NOLA Teplice, trenér: Petr Vrátil, katego-
rie: F 37, handicap: pravostranná hemi-
paréza. 
Vzdělání: VOŠ ČSTV, obor sportovní 
management, UJAK – Rozvoj lidských 
 zdrojů
Eva se letos účastnila již svých pátých 
paralympijských her. Ke sportu ji přived-
la kamarádka v lázních v Železnici. Ve 
14 letech se zúčastnila první paralym-
piády v Sydney. Na dalších v Aténách, 
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spolupráci s kondičním trenérem. Letošní rok 
ještě nekončí, počítám, že celková částka 
bude vyšší.
Jirka: Na sezónu potřebuji sehnat přibližně 
150 tisíc korun, takže paralympijský cyklus 
spotřeboval asi 600 tisíc. Tato částka je nut-
ná k splnění kritérií, které vyžaduje meziná-
rodní svaz stolního tenisu postižených. Na-
příklad startovné na jeden standardní turnaj 
stojí přibližně 550 euro plus cesta. Pokud je 
to ME a MS, ceny se pohybují od 1100 až 
po 1500 euro plus cesta. Když jsem letěl do 
Číny na MS, startovné bylo 1450 euro a le-
tenka taky nebyla nejlevnější. Je jasné, že se 
na tyto turnaje nemohu vypravit jen tak sám. 
Takže s sebou musím mít doprovod, který 
platí bohužel stejnou sumu jako hráč. 

 Kdybyste měli každý tři kopie své me-
daile, komu byste ji věnovali? Případně 
můžete jmenovat tři lidi, kteří mají na va-
šem úspěchu lví podíl? 
Arnošt: Kdybych měl dát třeba zlomeček 
medaile každému, kdo má na výsledku po-
díl, byla by rozdělena na hodně kousků. Ne-
troufám si vůbec jmenovat někoho, kdo mi 
k dosaženému výsledku pomohl více a kdo 
méně, každý byl důležitý svým způsobem. 
A lví podíl? Moji rodiče, kteří mě k plavání 
přivedli a vždy vydrželi, ať se dařilo, či nikoliv.
Běla: Medaile mám dvě, krát tři je šest lidí, 
jenže to je stále málo. Musela bych ty své 
dvě medaile vynásobit alespoň dvaceti, aby 
se na každého dostalo. Nárok mají všichni 
trenéři, v posledním roce to byla Eva Šmau-
sová a Andrea Věnseková. Pak celá rodina. 
Kdyby nefungovala, nemohla bych ani tréno-

vat, ani odjet. Moje fyziote-
rapeutka, v posledním roce 
to byla Simona Vocedálko-
vá, bez její péče bych spí-
še ležela v nemocnici, a ne 
u bazénu. Všichni z ČATHS 
a ČPV. A také ti, kteří mi dr-
želi pěsti a přáli mi šťastný 
návrat. Všichni mají lví po-
díl.
David: Tři kopie by mi asi 
nestačily. Můj seznam lidí, 
kteří by si medaili zaslouži-
li, by měl víc než tři řádky. 
Eva: V prvé řadě bych 
chtěla poděkovat své rodi-

ně a přátelům, kteří byli po celou dobu mou 
největší oporou. Tři kopie ale nestačí, všichni 
mají na mých úspěších lví podíl a zasloužili 
by si medaili. 
Šárka: Určitě bych jednu dala své rodině za 
to, že mi byla velkou oporou a držela palce. 
Další by patřila trenérům Danielovi Fridricho-
vi a Filipovi Tomášovi, kteří by si je opravdu 
zasloužili. Velkou zásluhu má David Draho-
nínský, od kterého se stále učím. David má 
ale tu samou medaili jako já, takže by mu 
moje kopie k ničemu nebyla. Přemýšlím, že 
těch kopií by muselo být daleko více, proto-
že bez mnohých přátel a sponzorů bych stří-
let nemohla, a všichni by si je zasloužili.
Jirka: Tři je málo. V cestě za medailí bylo 
velmi mnoho lidí, kteří mi pomohli, a neby-
li to jen sponzoři. Můj hnací motor je rodi-
na, která mě podporuje nejen po sportovní 
stránce. Velkou motivací je snaha o co nej-
lepší výsledky pro mého kamaráda a dlou-
holetého sparing partnera Jirku Kodýma. 
Od začátku mě dlouhých jedenáct let trénu-
je. Neznám obětavějšího člověka. Nabízel 
jsem mu, aby se mnou do Ria odcestoval. 
Bohužel, z osobních důvodů odmítl. Škoda, 
za ta léta, co spolu hrajeme, by bylo nádher-
né uhrát poslední bod, zahodit pálku a obe-
jmout ho. Přál jsem si, aby byl součástí na-
šeho úspěchu.

Podporuje mě i má šéfová Alena, kte-
rou familiárně oslovuji „má nejdražší chle-
bodárkyně“, a MUDr. Richard Lukáš, který 
mě před sedmnácti lety operoval. Postupem 
času mohu říct, že je beru již nejen jako za-
chránce, ale k mému štěstí i kolegy a přáte-
le, kteří by si také kousek medaile zasloužili. 

Dalšími jsou hasiči z Chlu-
mína, odkud jsem se před 
léty do Liberce přistěhoval. 
Kousek patří také stolnímu 
tenisu neregistrovaných 
amatérských zdravých hrá-
čů, proti kterým jsem ně-
kolik let hrál a vypracoval 
se. Lidí, co by si zasloužilo 
medaili nebo alespoň zlo-
mek, je mnoho a nelze je 
stavět do pozice „většího“ 
či „menšího“ pomocníčka. 

Alex. M. Videmannová
Foto: Jan Malý 

a archiv Evy Berné

Pekingu i Londýně získala vždy bronz 
ve vrhu koulí. V Riu se jí bronz podařilo 
opět obhájit. 

Dosavadní úspěchy:
2003 – ME Nizozemsko, 1. místo hod 
diskem, 2. místo vrh koulí, 3. místo hod 
oštěpem
2004 – LPH Atény, 3. místo koule
2005 – ME Finsko, 1. místo disk, 2.  místo 
koule; MS USA 1. místo koule, 2. místo 
oštěp
2008 – LPH Peking, 3. místo koule
2012 – LPH Londýn, 3. místo koule; ME 
Nizozemsko, 1. místo koule, 3. místo 
oštěp
2013 – MS Francie, 2. místo koule
2014 – ME Swansea, 1. místo koule, 
3. místo oštěp
2016 – LPH Rio de Janeiro, 3. místo vrh 
koulí, ME Grosseto, 2. místo hod diskem 

LUKOSTŘELBA
Šárka Musilová 

25 let, zadaná, studentka z Trutnova
Svaz a oddíl: Spastic Handicap, SC OA 
Janské Lázně, trenér: Vladimír Brada, 
Daniel Fridrich, kategorie: W1, handicap: 
tetraplegie
Vzdělání: SOŠ a SOU Trutnov
Šárka uklouzla na mokrých schodech 
v létě roku 2010 a při pádu si přerušila 
míchu na několika místech. Následně si 
na rehabilitačním pobytu v Kladrubech 
vyzkoušela florbal a poté na pozici bran-
kářky hrála za Kamat team Janské Láz-
ně, který funguje při Obchodní akade-
mii pro tělesně postižené, kde studovala. 
Zde se seznámila i s trenérem lukostřel-
by Danielem Fridrichem a následně v Pa-
rapleti s Davidem Drahonínským, který jí 
doporučil střílet z kladkového luku. Lu-
kostřelba ji okouzlila a závodně střílí dru-
hým rokem. Díky klubu, Spastic Handi-
cap, ČPV a svým sponzorům společnosti 
BBraun, Compek a městu Trutnov si 
mohla pořídit vlastní luky a vystřílet si na 
MS a na světovém poháru v Novém Měs-
tě nad Metují účastnické místo pro LPH 
v Riu. Společně s Davidem zde dokázala 
vybojovat bronz v mixu. 

Dosavadní úspěchy:
2015 – Nové Město nad Metují, 3. místo 
mix team 
2016 – LPH Rio de Janeiro, 3. místo mix 
team; Nové Město nad Metují, 2. místo 
mix team.
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INZERCEVEŠKERÁ SOUKROMÁ INZERCE 
JE V NAŠEM ÈASOPISE BEZPLATNÁ

Vybrané inzeráty vložíme na tuto stranu v dalším čísle 
 Vozíčkáře. Uzávěrka je 5. 2. 2017.

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), pí-
semně jste se zavázal/a, že budete 5 let vlastníkem pomůcky a budete ji využívat. Pokud se 
jedná o příspěvek na zakoupení motorového vozidla, je lhůta od 1. 1. 2012 dokonce 10letá. 
Prodejem pomůcky se tedy můžete vystavit riziku postihu ze strany obecního úřadu anebo 
ÚP, který příspěvky vyplácí. Pokud vám byla pomůcka poskytnuta „na předpis“ odborného 
lékaře a byla hrazena ze zdravotního pojištění, JE MAJETKEM této pojišťovny. I v tomto přípa-
dě tedy nejste oprávněn/a pomůcku prodat, jedinou výjimkou je situace, kdy zdravotní pojiš-
ťovna pomůcku na základě posudku revizního technika vyřadí a pomůcku převede do vašeho 
vlastnictví. Liga vozíčkářů neručí za obsah inzerátů a nenese žádnou zodpovědnost v přípa-
dě, že někdo takovou pomůcku prodá.

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

■ Prodám elektrický čtyřkolový skútr STERLING EMERALD, nový, 
těsně po záruce, 1x použitý. Obě nápravy jsou odpruženy, barva 
červená. Emerald dokáže jet svižně i v nesnadném terénu. 

■ Prodám také otoč nou vysouvací sedačku spolujezdce do pravé 
strany automobilu TURMOUT COMPACT seat s loketními opěrka-
mi. Tři roky používaná. Cena dohodou. 

■ Prodám i nový gelový podsedák JAY EASY 44x42 cm, zakoupe-
ný v červenci 2015. Potah je snímatelný, voděodolný. Cena doho-
dou. E-mail: dobson@email.cz, tel.: 605 968 265.

■ Prodám stropní zvedací zařízení pro zvedání postiženého, zn. 
GULDMANN HD5000, cena dohodou. Jsem z Olomouce. Tel.: 
585 426 888/604 797 082.

■ Prodám el. vozík zn. TWISTER za dobrou cenu. Je velmi zacho-
valý a nabízí i úpravu pro ovládání vozíku doprovodem postižené 
osoby. Baterie je stará 2 roky. Cena 13 500 Kč. Prodám také za-
chovalý mechanický vozík, šířka sedu cca 45 cm. Cena 1 300 Kč. 
Oba k vidění ve Vsetíně. Tel.: 602 516 145.

■ Prodám za čtvrtinovou cenu pojízdnou sedačku značky Stan-
nah na schodiště. Vnitřní za 65 000 Kč a venkovní za 75 000 Kč. 
 Sedačky jsou ve velice dobrém stavu. Brno, tel.: 702 165 950. 

■ Prodám červený Ford Focus Combi, 1,6 benzín, automatická 
převodovka, rok výroby 2004, najeto 110 000 km. Auto je garážo-
vané, nehavarované, první majitel, servisní knížka, nové rozvody, 
STK do 2018. Nezávislé, mechanické ruční ovládání plynu a brzdy 
API bez omezení nožních pedálů – lze na přání odmontovat. Do-
dám i 4 disky se zimní pneumatikou. Cena 60 000 Kč. Bližší infor-
mace na tel. 728 802 833, Brno. 

■ Koupím díly na vozíky Neon, Starlight, Helium, Sopur, Quickie. 
Ideálně nové (někdo může mít doma vozík nepoužívaný nebo je po-
řídit jinak), případně použité v dobrém stavu. Pokud nějaké máte 
nebo můžete díly sehnat, napište mi prosím na salmoninfo@se-
znam.cz.

■ Koupím zvedák SUNRISE MEDICAL. Prosím, nabídněte. Tel.: 
725 580 842, Opava.



  Máte potíže s chůzí po schodech? 

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

Obchodní zastoupení 
ve všech krajích! 

VOLEJTE ZDARMA  
800 303 304 

 www.ALTECH.cz 

 Nejlepší řešení překonávání  
bariér je přímo od výrobce 
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