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STROPNÍ ZVEDACÍ A ASISTENNÍ SYSTÉM

ROOMER

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

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

JAK SI ROOMER PO\ÍDIT?

www.roomer.cz

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

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

ZDARMA
PROVEDEME VÁS JEDNÁNÍM S ÚP

ERILENS s.r.o. ൟ Papírenská 114/5 ൟ 160 00 Praha 6
tel.: 234 123 362 ൟ e-mail:roomer@erilens.cz ൟ www.erilens.cz
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MILÍ ČTENÁŘI...
v poslední době raději přemýšlím pozitivně.
Sčítám úspěchy, raduji se z toho, co se
povedlo, oceňuji každou snahu pohnout
zeměkoulí směrem
k dobru. Není to vlastnost, která by se cenila u novinářů. V běžných médiích bych
neuspěla, tam se
do popředí dostávají ti, kteří mají ve svém vnímání světa nastavený režim „problém“. Takoví světaznalí rádi lidem sundávají růžové brýle
a ukazují jim, jak to chodí.
Pojďme si říct, co ty růžové brýle vlastně znamenají. Jsou průsvitné, takže člověk není slepý.
Jen to nevidí tak černě, tak tragicky, a tudíž se
může bez zoufalství z marného boje do bitvy
pustit. Člověk, který svět pozoruje radostnýma
očima, se spoléhá na druhé lidi. Obklopuje se
přáteli a kolegy, kteří mají stejnou perspektivu,
a společně konají. Vidí nejen jakési obecné
dobro, které svou pílí šíří, ale vidí také jednotlivé úspěchy, kapky v moři, které mají odlišnou
barvu, tudíž s šedou vodní masou nesplynou.
A právě ty růžové brýle jim umožňují v kalných vodách třpytivé kapičky lépe rozeznat.
Nežijeme však v bludu, v klamu? Neděláme
si svět hezčí, než ve skutečnosti je? Co je skutečnost? Není to to, co žijeme? Co myslíte, pokud budeme žít z drobných radostí a budeme
považovat lidi kolem sebe za milé bytosti, které nejsou prvotně naprogramované k úmyslu
škodit, budeme pak dál rozšiřovat řady škarohlídů, deprimovaných lidí se sklonem k aroganci a k trestným činům? Těžko.
Je důležité se na svět dívat pořád, i přes ty
růžové brýle. Nezavírat oči, vnímat problémy,
hledat řešení a předně – radovat se z pokroků.
I když to může znít na první pohled dětinsky
a naivně, já mám ty svoje růžové brýle ráda.
Taky si myslím, že se mi s nimi nejen žije, ale
hlavně pracuje snáze. Je to, slovy dnešní moderní společnosti, efektivnější, v privátním i veřejném sektoru.
Pozitivně myslí i vedení Obchodní akademie v Janských Lázních, když plánují, jak své
aktivity pro studenty s hendikepem posunou
dál. Stejně tak i další instituce, které letos slaví
dvacetileté jubileum. Pozitivně k výzvě přistupují i mladí lidé z organizace Joy Ride!, kteří nečekají a shánějí peníze na outdoorové
kompenzační pomůcky. Pozitivně myslí i Alex
Videmannová, která navštívila výstavu Pragomedica, a místo aby spílala chabé organizaci a účasti, vyhledala radši takové informace,
které vám, čtenářům, přinesou víc než jen dojem zmaru a naštvání. Mistr v nošení růžových
brýlí je i pan Klich, s nimž vede v rubrice Váš
příběh rozhovor Vítek Formánek. Nezahořkl,
i když by na to měl právo, a díky kvalitně nastaveným purpurovým dioptriím našel a vykopal
i vrak letadla. Dokonce, až to zní hořce, si Věrka Schmidová umí najít to dobré i v chronické
bolesti, jak píše ve své glose.
Nevěříte, že to jde? Zkuste to. Udělejte si
takové cvičení. Ve svých trápeních, strastech
či v osamění najděte alespoň jeden den v měsíci něco pozitivního. Možná objevíte nečekané obzory. Takové, které se ukáží jen těm, co
nosí brýle v barvě červánků. Ne abyste je ale
přehlédli... pěkně do práce!
Aneta Vidurová
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Na Lize se
sešli zástupci
rehabilitačních
ústavů a spinálek
Ke kulatému stolu zasedli 22. října na Lize
vozíčkářů odborníci z mnoha neziskovek
a rehabilitačních ústavů a spinálních jednotek, aby se domluvili na společném postupu při řešení legislativních problémů cílové skupiny – lidí s míšní lézí. Bylo to velmi
přínosné setkání, které organizovala Česká
asociace paraplegiků. Závěrem byly zformulovány návrhy memoranda, které by mělo
vytyčit stěžejní oblasti, jimž se budou dále
věnovat. Mezi problematické oblasti zařadili
diskutující příspěvky a dávky pro osoby se
zdravotním postižením, příspěvek na péči,
invalidní důchody, (ne)dostupnost bezbariérových bytových kapacit, zaměstnávání,
dodržování lhůt správního řízení, předepisování zdravotnických pomůcek a přístupnost
veřejných prostor. Tyto neziskové organizace budou společně připomínkovat legislativu a komunikovat se zákonodárci, budou si
předávat informace, pozvánky, tipy na informační zdroje atd. Další setkání se uskuteční
na začátku příštího roku. Jsme rádi, že první schůzka tohoto týmu se uskutečnila u nás
a že se do tohoto projektu zapojujeme.

Zpět do aktivního
života
Obracíme se s touto výzvou především
na lidi, které potkala mozková příhoda, měli
úraz nebo jim ztěžuje život jiná zdravotní
komplikace. Centrum denních služeb chce
pomoct hlavně těm, kteří se chtějí opět zapojit do plnohodnotného života po nemoci
či úrazu.
„Podporujeme hlavně takové lidi, které
úraz, mozková příhoda či dlouhodobá nemoc vyřadila z běžného života a chtějí se
pomocí intenzivní práce a rehabilitace posunout dopředu,“ říká Hana Svobodová, vedoucí centra denních služeb.
Co na klienty u nás v ulici Bzenecká
na brněnských Vinohradech čeká? Především nové bezbariérové prostory, individuální přístup a postupné získávání a obnovo-
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vání dovedností. „Nacvičíme si například jak
vařit, nakupovat, pohybovat se v prostoru
a starat se o osobní hygienu. Ve skupině budeme hodně konverzovat, naučíme se navazovat vztahy a zlepšíme motoriku. S tou bývá
po nemocích či úrazech velký problém,“
sdělila Svobodová.
Takovým lidem nabízíme i navazující služby, které je posunou směrem k opětovnému získání samostatnosti i zaměstnání. „Aby
člověk se zdravotními komplikacemi mohl žít
aktivně, musí se zorientovat ve svých možnostech, právech, musí znát typy bezbariérového bydlení, musí umět oslovit nadace
a sponzory a umět komunikovat s úřady i se
zaměstnavateli. S tím vším umíme pomoci
i v terénu,“ podotkla Hana Duchoňová, vedoucí služby sociální rehabilitace. Podmínkou pro přijetí mezi klienty rozhodně není
invalidní vozík, naopak. „Jsme tu pro lidi
s různými zdravotními komplikacemi, které
dokážeme nasměrovat k samostatnému životu tak, jak potřebují právě oni s tou či onou
diagnózou,“ dodala Duchoňová.
Pro ty, kteří se stále ještě rozhodují, zda
naši službu využít, je možnost vyzkoušet si
jeden den pobytu v Centru zdarma. Pokud
někoho ve svém okolí máte, koho by tyto
služby posunuly dál, řekněte mu o nás. Více
informací poskytnou zájemcům pracovníci
Centra na tel.: 777 010 335 nebo na e-mailu
cds@ligavozic.cz.

Příběhy s dobrým
koncem – pomoc
na pobočkách,
která funguje

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Často na tomto místě informujeme o tom,
co se děje na pobočkách Ligy vozíčkářů.
Píšeme o tom, kolik lidí našlo díky kterému
projektu zaměstnání, kolik kurzů jsme
uskutečnili a jaké zaměstnavatele jsme
oslovili a jaké služby jsou v kterých regionech k dispozici. Tentokrát bychom vám

chtěli představit práci našich kolegů ze Znojma, z Jihlavy, Velkého Meziříčí a z Hodonína
trochu jinak. Na Janu Kloudovou a Lucii Tomáškovou se obrátil, říkejme mu kvůli anonymitě, pan Pavel. Žije v chráněném bydlení
pro osoby s mentálním postižením. Na individuální konzultaci se zmínil, že by rád pracoval. Do Znojma přijela naše psycholožka
Zuzka Bednářová a společně s Pavlem pomocí pracovní diagnostiky zjistila, že se nebojí fyzické práce a že by rád uplatnil svou
dobrou kondici. Pavel také prošel kurzem
Komunikace se zaměstnavatelem, který mu
pomohl vytvořit si lepší představu o svém
budoucím zaměstnání. Delší dobu se klientovi nedařilo najít vhodnou práci. Nakonec se díky projektu Společně do práce podařilo vytvořit pracovní místo nejen pro něj,
ale i pro další dva klienty chráněného bydlení. Získali tak zaměstnání na plný úvazek
v místě svého bydliště jako pomocní dělníci na stavbě. V práci jsou spokojení a chtěli by v ní zůstat co nejdéle. Rovněž zaměstnavatel je s klienty spokojený a s podporou
Ligy chce řešit udržitelnost pracovních míst
i do budoucna. Zní to jako pohádkový příběh, ale je to tak. Klient s mentálním postižením, snaha najít práci, ale i vstřícný zaměstnavatel a další dva zaměstnaní lidé
s hendikepem navíc. I takové konce může
mít jedna návštěva na pobočce. Neváhejte
se k nám, pokud jste z Jihlavska, Hodonínska, Znojemska či Velkomeziříčska, vydat.
Třeba budeme psát příště o vás.
Brno
Bzenecká 23, Brno, 628 00,
tel.: 777 010 334, e-mail: brno@ligavozic.cz
Znojmo
Pontassievská 1 (budova České spořitelny),
Znojmo, 669 02, tel.: 725 933 427,
e-mail: znojmo@ligavozic.cz
Jihlava
Žižkova 89, Jihlava, 586 01,
tel.: 606 070 359, e-mail: jihlava@ligavozic.cz
Velké Meziříčí
Poříčí 11, Velké Meziříčí (Dům zdraví), 594 01,
tel.: 725 104 848,
e-mail: velkemezirici@ligavozic.cz
Hodonín
Štefánikova 15, Hodonín, 695 35
tel.: 775 310 221
e-mail: hodonin@ligavozic.cz

Ebi má novou
paničku Zuzanku
Velká změna nastala v životě asistenční fenky Ebi, kterou Liga před rokem předávala
Patrikovi, těžce postiženému chlapci z Ostravy. Protože její pomoc nebyla tak efektivní a živá rodina nedávala prostor pro rozvíjení empatické a klidné povahy Ebi, souhlasili
všichni o přemístění fenky do rodiny, v níž
žije osmiletá Zuzanka Měchová. Má Worster
– Droughtův syndrom a k tomu do nedávna
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PSÍ ŽIVOT
Junior potřetí – proč tak rád aportuje
Mému štěněti Juniorovi je devět měsíců. Máme jednu společnou zábavu, pro kterou
kdykoli zapomene na fenky v okolí a nepřeslechne mou výzvu ani uprostřed smečky
psích kamarádů. Tou zábavou je aport.
Když lidé Juniora při aportování vidí, často se mě ptají, jak to děláme, že ve svém
věku věci přináší tak ochotně zpět a klidně mi je předává do ruky. Říkají, že jejich pes
aportuje jen napůl, vyběhne za míčkem, ale cestou o něj ztratí zájem. Nebo že pro něj
doběhne, ale pak si s ním začne hrát sám a nepřinese ho, případně že míček přinese,
ale pustí ho na zem pár metrů od nich.
Způsobů, jak vycvičit aport, je samozřejmě hodně jako u všeho, co chcete psa naučit. Tenhle je jeden z nich. A hned na začátku vězte, že „aport“ není v kynologické terminologii jen popisovaná činnost, ale taky věc, kterou pes přináší.

Nejdříve pár věcí, které při nácviku aportu nedělejte:

prodělávala až stovku epileptických záchvatů denně. Po příchodu Ebinky do rodiny se
počet záchvatů snížil, nyní už ji téměř nezlobí, jen když je Zuzka unavená. Její maminka
nám píše:
„Ebinka se Zuzankou se už krásně sžily.
Když řeknu Ebince: ‚Kde je Zuzanka?‘, tak
jde za ní a olíže jí obličej (Zuzanka z toho má
legraci). Ebinka je nejvíce nadšená při házení míčku venku a doma je ráda, když může
Zuzance pomoci se svlékáním. Zuzanka jí to
moc neulehčuje; místo aby jí pomohla, tak
třeba propne nožky a Ebinka se snaží sundat
ponožky, z toho má Zuzi ohromnou radost
a Ebi, když svlékne jeden kousek oděvu, tak
se hned hrne svléknout další. :-) Dokonce se
nám stalo, že jsem Zuzi oblékla nové ponožky a Ebinka je vzápětí svlékla, což způsobilo
u dcerky velké nadšení, a od té doby musí
Ebi asistovat při každém svlékání. Když odcházíme a Ebinka zůstává doma, tak jí jde
Zuzanka dát pusu na rozloučenou se slovy
‚My přijdeme‘. Je krásné vidět dcerku, jak je
šťastná, když se s Ebi mazlí a snaží se zapojit
do péče o ni (začíná jí s naší pomocí dávat
granulky).“

Na vánoční
trhy s naším
mikrobusem
Plánujete navštívit stánky s punčem, voňavými dárky a kouzelnou adventní atmosférou?
Nejen pro tyto účely je ideální naše bezbariérová doprava. Pokud chcete vyrazit ve skupině, je to i velmi komfortní a výhodná jízda.
Snížili jsme cenu, za 12 Kč/km vás řidič a asistent v jedné osobě může odvézt třeba do Olomouce, Krakova, do Vídně či do Bratislavy,
kde jsou tyto vánoční trhy vyhlášené. Za hodinu jeho asistence pak zaplatíte 100 Kč. A až
budete prokřehlí, stačí jen nastoupit a vrátit
se přímo do tepla svých domovů. Dobrý tip,
co myslíte? Dopravu objednávejte telefonicky
na čísle 608 275 301 (ve všední dny 9.00 –
16.00) nebo na e-mail: doprava@ligavozic.cz
u dispečera Karla Hrůzy.

Neházejte svému pejskovi klacek. Budete se divit, ale aportování klacku je už docela vyšší
škola. Pohazováním klacku po louce se naučí aportovat jen zanedbatelné procento psů.
Nikdy nehrajte se svým psem první hru, kterou vám nabídne – na honěnou. Nechte ji
psům, ať ji hrají mezi sebou navzájem. I několikaměsíční štěně nedoženete a nevyhrajete nad ním. Hra na honěnou jde proti snaze o aportování.
Nechtějte po svém aportovacím začátečníkovi, aby vám přinášel hračku, kterou má
okoukanou a která ho už nebaví. Vyberte si nějakou novou věc, která je pro něj zajímavá.
Nikdy nenechte psa, aby si sám hrál s aportem. S aportem si vždycky hrajte jen spolu. Pokud si nehrajete, aport schovejte.
Nikdy nedávejte psovi za aport pamlsky, pravděpodobně by vám přestal nosit aport
do ruky a pouštěl by ho na zem pár metrů od vás. Odměnou za aport mu budiž přetahování o aport nebo samotné aportování.
Nespěchejte, netlačte na psa, ať mu aport neznechutíte, ještě než se ho pořádně naučí. Pokud budete trpěliví, on vám aportování začne časem nabízet sám.
Jestliže váš pes provozuje jeden z výše zmíněných poloaportů, přestaňte mu aporty
házet úplně a začněte znovu od začátku.

A co tedy dělat?
Nejdřív vzbuďte u psa zájem o aportovací věc. Zájem znamená chuť se do aportu zakousnout. Psovi nikdy za účelem probuzení zájmu necpěte aport do tlamy, ale jen na něj
třepáním upozorňujte a ustupujte s ním od psa. Dělejte mu z aportu „utíkající myšičku“ –
vždycky směrem od něj. Třeba věc přivažte na provaz a tahejte ji před ním po zemi, když
to bude potřeba. I domestikovaní psi mají v sobě zapsaný reflex obvykle zvaný „lov malé
kořisti“. Znamená to, že pes má tendenci vyběhnout za malými věcmi, které se pohybují před ním směrem od něho, a tu věc ulovit. Kdysi jim tenhle reflex umožňoval přežití –
pes zahlédl myšku a doběhl si pro ni. Tak toho využijte a stavějte na tom.
Naučte svého psa hrát na přetahovanou. Když „myšičku“ dožene a vezme ji do tlamy,
začněte se o ni přetahovat. Přetahujte se tak dlouho, dokud vzrůstá jeho zájem. Pak ho
nechte vyhrát, aport na chvíli pusťte z ruky a lákejte psa, ať vám ho za účelem další hry
na přetahovanou přinese zpět do ruky.
Pokud má váš pes po výhře v přetahování snahu s aportem odběhnout, připněte si
ho na vodítko, ať máte jeho pohyb pod kontrolou. Jestli máte aport přivázaný na provaze už od fáze probouzení zájmu a pes už teď aport dobře drží, můžete jeho pohyb kontrolovat přes šňůru k aportu a psa nemusíte na vodítko připínat. Tahle druhá možnost je
dokonce lepší.
Když pochopí, že po výhře v přetahování vám musí za účelem pokračování ve hře
aport přinést zpět do ruky, začněte v té chvíli před ním ustupovat zpět. Prodlužujte tím
víc a víc dobu, po kterou sám drží aport a nese vám ho.
V téhle přetahovací fázi setrvejte klidně několik týdnů nebo i měsíců, to závisí na aportovacích předpokladech psa a vaší šikovnosti. Raději se přetahujte o pár týdnů déle, neuspěchejte to, než mu začnete aport házet, aby ho zkoušel sbírat ze země. Pokud vydržíte a vytrváte, on vám to jednou oplatí a začne aportování nabízet sám.
Aport musí být věc psovoda, ne hračka psa. Ta by mu brzy zevšedněla, ale aport mu
musí být vzácný po celý život. Nejdřív vyberte jako aport něco měkkého, co se psovi
dobře drží, třeba starou koženou rukavici, později peška nebo míček na provázku.
A na závěr zlaté pravidlo jakéhokoli výcviku, aportu obzvláště. V nejlepším skončete,
vždycky ukončete aportování vy, nikdy pes. Ať se na aportování příště těší ještě víc než dnes!
A my vám pak zas poradíme, jak dál.
S Juniorem vám k tomu všemu držíme tlapky.
Ivan Benda

www.vozickar.cz
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Život nejen
na kolech 2014
Fotograf má v rukou velkou moc. Dokáže zachytit to, čeho si běžné oko v kalupu života sotva všimne. Správně zaostří, zvolí úhel,
pokusí se vyjádřit to, co zrovna v sobě daný
okamžik nese. A umožní nám, divákům třeba takové magazínové galerie, se zamýšlet,
uvědomit si ledasjaké souvislosti a zvýrazní
momenty, které by jinak byly zapomenuty.
Takto převážně uvažuje odborná porota fotosoutěže Život nejen na kolech, když hodnotí jednotlivé snímky. Letošní devatenáctý ročník opět posuzovali fotografové v čele
s prof. Jindřichem Štreitem, a že měli dost
práce! Do fotosoutěže, kterou pořádá Liga
vozíčkářů, se přihlásilo víc jak padesát amatérských i profesionálních fotografů. Každý
však měl stejnou šanci. Všechny soutěžní fotografie i archiv fotosoutěže si můžete prohlédnout na stránkách www.nejennakolech.
cz a už teď můžete sbírat fotky i zážitky pro
příští, jubilejní dvacátý ročník. Vždyť silná
sdělení jsou ve vašich každodenních životech a vyfotit je není v dnešní době nic těžkého. I vy máte šanci vyhrát hodnotné ceny,
za něž děkujeme sponzorům – společnosti
iRobot, která dodala robotický vysavač, firmě Digitální studio, které nám vytisklo bezplatně řadu fotografií, firmě Annabis, která
vyrábí kosmetiku a léčiva z konopí, vydavatelství Radioservis, které poskytlo CD s audioknihami, nakladatelství Host za kvalitní literaturu, kosmetické firmě Yves Rocher
za hodnotné balíčky a v neposlední řadě děkujeme vydavatelství iFoto Video, které věnovalo praktické doplňky pro fotografy.
(ata)

1. místo: Štěpánka Trenz – Do vln Indického oceánu

2. místo: Karol Belas – Bez názvu

3. místo: Jan Povýšil – Bez názvu
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Iva Ondráčková –
Můj malý
biorezonátor
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Čestné uznání: Stanislav Navrátil – S maminkou na nákupech

Jiří Seman – Bez názvu

Tomáš Funfálek – Bez názvu

Sdružení Orion – Bez názvu
Andrej Lojan – Lepší svět II.

Partneři fotosoutěže:

www.vozickar.cz
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Jaké změny nás čekají od 1. ledna 2015?
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

Rozšíření příspěvků
na zaměstnávání osob
s hendikepem
Od srpna 2014 je opět možné žádat
na Okresní správě sociálního zabezpečení o uznání statusu osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ). Kategorie OZZ existovala
již v minulosti, ale byla zrušena v tzv. sociální reformě od 1. 1. 2012. Podle přechodných ustanovení uvedeného zákona však
platila rozhodnutí o OZZ vydaná úřadem práce do 31. 12. 2011 po dobu, po kterou byla
platná, nejdéle však do 31. 12. 2014. Nejednalo se o dávku pro samotnou osobu s hendikepem, tento status ale mnohdy otevíral lidem dveře do zaměstnání především proto,
že zaměstnavatel mohl na tyto osoby čerpat
příspěvky od ÚP.
Stát bude prostřednictvím úřadu práce
zaměstnávání „osob zdravotně znevýhodněných“ podporovat poskytováním příspěvků
na zaměstnávání osob se zdravotním postižením zaměstnavatelům. O příspěvky však
mohou zaměstnavatelé začít žádat na úřadu práce až od 1. 1. 2015.

Valorizace důchodů

OKAMŽIK

Podmínky pravidelného zvyšování důchodů by měly být v roce 2015 příznivější než
v minulých letech, navíc se v některých případech použije tzv. „mimořádná“ valorizace.
Základní výměra důchodu (ta část, která
je u všech důchodů stejná) se zvýší o 60 Kč,

tedy na 2400 Kč. Procentní výměra se pak
zvýší běžně o 1,6 %.
Průměrně by se tedy důchody měly
zvednout o cca 200 Kč.
„Mimořádná valorizace“ (tedy jiný způsob
výpočtu zvýšení důchodu) se použije pouze
u důchodů stejných anebo vyšších než průměrný starobní důchod. Nicméně rozdíl ve výpočtu zvýšení (mezi běžnou a mimořádnou
valorizací) dělá většinou pouze několik korun.
Modelový výpočet běžné i mimořádné valorizace naleznete na webu www.vozickar.
com v sekci Legislativa. Doplňuji, že nová
částka zvýšeného důchodu by vám měla
přijít vždy od první splátky v roce 2015.

A co se plánuje, ale možná
nestihne od 1. ledna 2015?
Porodné i na druhé dítě
Porodné by skutečně mělo být vypláceno
i na druhé dítě, přičemž výše porodného
na 1. dítě by měla i nadále činit 13 500 Kč
a na druhé dítě by měla být 10 000 Kč. Zároveň by se měla zvednout hranice příjmů
pro nárok na porodné, a to na 2,7násobek
životního minima.
Snazší výměna průkazu pro hendikepované
Od ledna příštího roku si možná budou moci
držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P vyměnit
tyto průkazy bez zbytečných administrativních průtahů a správního řízení, které by znovu posuzovalo jejich zdravotní stav.
Výměna se měla původně týkat průkazů
mimořádných výhod vydaných podle předpisů účinných před 1. lednem 2012 a průkazů
vydaných podle předpisů účinných v letech
2012 až 2013. Platnost těchto průkazů končí
nejpozději dnem 31. prosince 2015.
Vydání průkazu i na dobu odvolacího řízení
V legislativním procesu je i novela zákona
o dávkách pro osoby se zdravotním posti-

žením. Od ledna 2014 totiž úřady práce nevydávají
občanům průkaz osoby se
zdravotním postižením v případě, kdy tyto osoby podají odvolání. Liga vozíčkáLucie
řů v této věci intervenovala Marková
u veřejného ochránce práv
a tomu se podařilo prosadit změnu, která by
měla platit od 1. ledna 2015. Pokud tedy osoba nebude souhlasit s přiznáním stupně průkazu a podá odvolání, přesto bude možné
vydat průkaz, který byl rozhodnutím přiznán.
Osoba jej tak bude moci používat po dobu
vyřizování odvolacího řízení, a nepřijde tedy
o výhody či např. o příspěvek na mobilitu z důvodu nesouhlasu s rozhodnutím úřadu práce.
Zpřísnění podmínek pro výplatu doplatku
na bydlení ubytovnám
Ministerstvo práce a sociálních věcí reaguje
na „obchod s chudobou“ a snaží se legislativně omezit výplatu doplatku na bydlení do nevyhovujících ubytoven, zároveň pomalu vzniká
dlouho chybějící koncepce sociálního bydlení.
Otevírá se téma posuzování příspěvku
na péči
V roce 2015 se bude otevírat téma posuzování nároku na příspěvek na péči, očekává
se dlouhá diskuse nad deseti základními životními potřebami a nad způsobem jejich
posuzování. Případné změny v legislativě
tedy nastanou jistě až od let dalších.
UPOZORNĚNÍ: Ve dnech 22. 12. 2014 –
2. 1. 2015 (včetně) nebude fungovat ani
Poradna pro život s postižením (poradenská linka, e-mail, internet, skype...), ani
půjčovna kompenzačních pomůcek Ligy
vozíčkářů. K dispozici vám a vašim dotazům budeme zase od pondělí 5. 1. 2015.
Děkujeme za pochopení.

Nejlepší pečovatelé si odnesli ocenění
Ač mezi pečovatelkami procentuálně převažují ženy,
mezi letošními nositeli ocenění Pečovatel/pečovatelka
roku je i jeden muž. Dámy ale mají přednost, proto si
představme nejdřív je. Titul získala Anna Pastyříková
z Domova Vítkov v kategorii pobytových služeb. Deset
let pracuje se seniory, kteří trpí demencí. Eva Kandrnálová z havířovského centra Santé získala ocenění v kategorii ambulantních služeb za dlouholetý citlivý přístup
ke klientům. Vlasta Sidonová ze sociálního oddělení
pražské židovské obce byla oceněna jako nejlepší sociální pracovnice, zasadila se o rozvoj služeb pro přeživší pogromu Šoa, a Petr Křivánek z pražského Klubu
vozíčkářů Petýrkova si zasloužil cenu za terénní práci
s vozíčkáři a jinak tělesně postiženými klienty. Cena
veřejnosti pak náleží Jiřině Červenkové z krnovského domova pro zdravotně postižené Harmonie. Díky
její pomoci je jedna z klientek, která dřív končívala
v klecovém lůžku, nekomunikovala a ostatní obyvatelé
a personál se jí báli, schopná navštěvovat svou rodinu.
Cenu udělují Diakonie Českobratrské církve evangelické s Asociací poskytovatelů sociálních služeb.
(ata)
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Přínosy a nedostatky
současné legislativy

GLOSA

rozhovor s JUDr. Pavlem Ptáčníkem, vedoucím sekretariátu
Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

Integrace je
nejlepší školou
života

Část druhá: O dávkách,
posudkových lékařích a příspěvku
na péči
 Sociální reforma ministra Jaromíra Drábka skončila dřív, než nabrala na tempu.
Přesto je stále co napravovat. Vzhledem
k tematickému ladění našeho časopisu se
zaměřím na lidi s těžkým tělesným postižením. Těm byla výrazně snížena možnost
získat příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky a výrazně omezena možnost bezbariérové úpravy bytu: už nemůžou dostat příspěvek třeba na úpravu přístupu do domu,
povrchu podlahy v bytě nebo na stavební
úpravy spojené s instalací výtahu. Nový příspěvek na mobilitu zase znamenal citelné
snížení částky, kterou mohou vozíčkáři použít na jízdy automobilem. Dojde k nápravě
v poskytování dávek kompenzujících zvýšené životní náklady spojené s tělesným
postižením? Nebo budou vozíčkáři nadále
odsouváni na okraj společnosti?
Je potřeba zdůraznit, že ta reforma nebyla provedena dobře. Očekával jsem, že postoj pravicové vlády k dávkám bude založen
na větší adresnosti, na individuálních potřebách jednotlivce. Že třeba zajistí na dávkách
víc peněz rodině, která každodenně vozí autem do školy zdravotně postižené dítě, nebo
vozíčkářovi dojíždějícímu pravidelně do zaměstnání, a méně peněz třeba osobě v důchodovém věku. Nic takového se však nestalo, ministr Drábek přišel jen s restrikcemi,
což lidé s postižením zcela oprávněně vnímali negativně. Dalším jeho krokem byly neuvážené změny v oblasti posuzování míry
závislosti na péči druhé osoby, které vedly k velkým nespravedlnostem u vozíčkářů
i ostatních lidí s postižením.
Zatím nemám žádné signály o tom, že
by současná vláda uvažovala, jak příspěvky
a dávky, respektive pravidla jejich poskytování, vrátit novelou vyhlášky či zákona zpátky
do období před působením ministra Drábka.
Na druhé straně si ministerstvo práce a sociálních věcí zaslouží pochvalu za to, že dobře
přenastavilo systém přiznávání průkazů osoby se zdravotním postižením: nově vychází
z funkčních hodnocení diagnóz a jejich dopadů na omezení pohyblivosti a orientace.
Celkově je však jasné, že náprava špatné legislativy bude obtížná a potrvá dlouho.
Je důležité, aby potřeby a zájmy zdravotně
postižených lidí důsledně hájily jejich organizace. Významnou roli by měla hrát Národní rada osob se zdravotním postižením, ale
i mnoho jiných, specificky zaměřených organizací – třeba rodičovských nebo poradenských. Je prostě nutný velký tlak zdola, aby
se aspoň některé oprávněné požadavky podařilo prosadit.

 V naší zemi působí Miloš Pelikán
asi 400 posudkových lékařů, přičemž jen u příspěvku na péči je
ročně zapotřebí zhotovit posudek u desítek tisíc žádostí. Česká správa sociálního zabezpečení proto angažuje smluvní
lékaře, jejichž odbornost bývá problematická: jsou mezi nimi dokonce zubaři nebo pediatři. I proto bývají posudky
míry soběstačnosti člověka s postižením
nekvalitní: jsou známy případy, kdy dítěti s amputovanýma nohama nebyla uznána potřeba mobility, zcela ochrnuté osobě či chlapci s těžkou dětskou mozkovou
obrnou byl neopodstatněně snížen příspěvek na péči a u dítěte s diagnózou typický autismus byla nesprávně posouzena míra soběstačnosti. Nezodpovědně se
chovají i někteří sociální pracovníci, kteří
mívají tendenci podcenit životní podmínky člověka s postižením a jednostranně
přijmout stanovisko posudkáře či úřadu.
Jak by se dala tato situace změnit?
Ohledně příspěvku na péči nyní probíhají
jednání na ministerstvu práce, kde byla zřízena odborná skupina, která se snaží odstranit největší deformity při posuzování míry závislosti. Jde hlavně o pojetí deseti základních
životních potřeb, zkoumaných u příspěvku
na péči, a také o pravidla pro činnost posudkového lékaře. Ta musí být natolik jasná
a jednoznačná, aby riziko jeho špatného rozhodnutí bylo co nejmenší. A aby to rozhodnutí bylo srozumitelné i pro člověka, kterého
se týká. Zároveň je potřeba změnit nesprávně nastavená kritéria při posuzování soběstačnosti: třeba to, že kdo může využívat
veřejnou dopravu, není omezen v mobilitě.
Nápravná opatření bude nutné promítnout
do novely prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách.
Zásadní otázkou do budoucna je, zda je
současný systém posuzování soběstačnosti člověka s postižením životaschopný, nebo
zda ho musíme nastavit zcela jinak. Teď se
vlastně potřetí mění systém během osmi let,
což rozhodně není optimální. Nejprve jsme
měli 36 úkonů péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti, pak se z nich stalo deset
základních životních potřeb a nyní musí být
provedeny další závažné změny…
Osobně si myslím, že je žádoucí připravit nový systém, ovšem s rozmyslem a beze
spěchu, třeba v horizontu několika let. Aby
byl kvalitní, spravedlivý a mohl fungovat bez
podstatných zásahů třeba deset let. Stabilita systému je totiž velmi důležitá: umožňuje
úředníkům, sociálním pracovníkům, posudkovým lékařům i lidem s postižením důkladně pochopit a osvojit si všechny klíčové
principy, všechna „pravidla hry“. Rozhodně by se neměla opakovat situace spojená

Kdyby existoval slovník nejužívanějších
slov lidí s tělesným postižením, jsem si jistá, že „integrace“ by si (v závěsu s „kryplíkem“ či „vozmenem“) hrdě uzurpovala
přední příčky. Důkazem budiž několik tisíc
žáků se zdravotním postižením, kteří navštěvují běžné školy. A buďme za to rádi.
Není to totiž tak dávno, co jsem slyšela,
že „LIDÉ JAKO VY patří jen do speciálních
škol“ nebo „ale pro VÁS jsou přece praktické školy, ne?“ V takové chvíli jsem se
musela přesvědčit, zda mě stroj času čirou náhodou „nedeportoval“ do starověku, protože v té době by podobný názor
plný pohrdání a nedůvěry možná uspěl.
Ale ono ne. O to těžší bylo přijmout fakt,
že ani ve 21. století někteří (na první pohled) vzdělaní lidé nejsou schopni oddělit
informace od svého postoje. A co je ještě smutnější? Že studijní průměr 1,1 jako
by neměl vypovídající hodnotu, zato vozík
postačí na to, aby člověk dostal nálepku
ztracence, co si nezaslouží rovné podmínky.
Ať už však zasáhla nějaká vyšší síla,
osud nebo prostě jen náhoda – říkejme
tomu, jak chceme – i mně se nakonec
dostalo příležitosti chodit na běžné školy: základní, střední i vysokou. A s čistým
svědomím můžu říct, že není lepší „školy života“. Nejen že se člověk socializuje
a okusí nejednu radost i strast, ale hlavně se naučí mít ostré lokty, případně stupačky. Vždycky se totiž najde někdo, kdo
bude mít potřebu si na vás kompenzovat
zhrzené ego. Ale jak se říká: co tě nezabije, to tě posílí. A tak právě ve škole jsem
se naučila, že když mi někdo uštědří ránu,
nemá cenu fňukat. Tím si člověk nepomůže, nýbrž uškodí. Základní pravidlo tedy
zní: Neukazovat svou slabost. Mnohem
efektivnější je nastavit znovu tvář a dát tak
na srozuměnou, že se sebou nenecháte
zametat, ani kdyby vám měla kola upadnout. Věřte nebo ne, vyplatilo se.
Za pomoci této strategie jsem se totiž „dointegrovala“ až na vysokou školu.
Doma se mi práší na dva tituly a buďte si
jistí, že není lepší satisfakce než vědomí
toho, že jsem se kdysi vykašlala na hloupé řeči ještě hloupějších lidí a šla jsem si
za svým snem. Vlastně bych všem těm škarohlídům měla poděkovat. Bez nich bych
možná nebyla tam, kde jsem… Pokud to
jen trochu jde, zkuste to taky. Žijte svůj sen,
nevzdávejte se toho, po čem toužíte, kvůli
druhým. Na tomhle světě jsme totiž jen jednou, takže by byla velká škoda ho pouze
přežít. A pamatujte, že nějaký ten hlupák se
tak či onak najde. Ale každý jsme nějaký,
no ne? :-)
Magdalena Hanková
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s nepovedenou reformou ministra Drábka,
kdy posudková schémata vznikla během
pouhých několika měsíců, bez důkladného
projednání argumentů a připomínek všech
zainteresovaných stran.
Potěšitelné je, že paní ministryně Marksová i její náměstkyně jsou připraveny o novém
systému posuzování diskutovat a případně
na něm začít pracovat. Ale jsme pochopitelně na úplném začátku, ve stadiu úvah.
 Česká správa sociálního zabezpečení se potýká s nedostatkem posudkářů
a s jejich vysokým věkovým průměrem.
Přitom se jeví jako nedobytná tvrz, která svými rozhodnutími výrazně zasahuje
do života lidí s postižením, ale není přístupná věcné kritice a nepřiznává závažné
chyby některých posudkových lékařů. Co
vůbec může udělat člověk, který má vážné
důvody pochybovat o správném rozhodnutí posudkáře?
Především se může vždy odvolat, každý posudek je přezkoumatelný. A odvoláním se
zabývá posudková komise ministerstva práce, jejímž členem je i lékař specializovaný
na to které konkrétní postižení. Tak je zaručena objektivita přezkoumání. Člověk s postižením by tedy v případě pochybnosti rozhodně měl odvolací mechanismus využít
– a třeba jít i do správní žaloby. A pokud nebude vědět, jak na to, existuje mnoho poraden, často provozovaných neziskovkami,
které mu bezplatně pomohou.

 Problematická bývá i činnost některých
sociálních pracovníků, zejména sociální
šetření v rodině člověka s postižením…
V souvislosti s reformou ministra Drábka došlo k podstatnému snížení počtu sociálních
pracovníků a byli převedeni z obecních úřadů na úřady práce. A rozhodně není dobré,
že dnes jsou to spíš dávkoví specialisté než
sociální pracovníci. Nemívají čas na standardní sociální práci, třeba na šetření v rodině žadatele o příspěvek na péči, protože
se musí věnovat administrativě. Bohužel se
zmenšil prostor pro kvalitní sociální práci, zejména v terénu…
Ale rozebírat minulost nemá moc smysl.
Nyní musíme hlavně přemýšlet, jak dál, jak
napravit restrikce a nespravedlnosti v oblasti dávek pro lidi s postižením. Úplný návrat
do původního stavu, někam před rok 2012,
je málo pravděpodobný, protože by si vyžádal velké mandatorní výdaje ze státního rozpočtu.
 Zůstaňme ještě u dávek. K 31. prosinci
2011 byl zrušen sociální příplatek. Byl poskytován rodinám s nízkým příjmem, pokud bylo dítě například zdravotně postižené. Mnohé rodiny, které ho pobíraly, přišly
až o několik tisíc korun příjmu, spadly
do chudoby a jsou odkázány na dávky pomoci v hmotné nouzi. Což je rozpočtová
položka, která začíná růst. Stát tedy ušetřil finance za příplatek, ale zase musí vydávat rostoucí sumu peněz na hmotnou

nouzi. Není proto žádoucí uvažovat o znovuzavedení sociálního příplatku, který by
obtížnou situaci rodinám s postiženým dítětem, zejména matkám samoživitelkám,
ulehčil?
Stát by rozhodně neměl dopouštět, aby tyto
rodiny byly závislé na režimu hmotné nouze.
Pokud se to děje, je to špatně! My na Vládním výboru jsme s Národní radou proti zrušení příplatku usilovně bojovali, bohužel
neúspěšně. Nicméně potom se nám ve spolupráci s některými poslanci podařilo situaci částečně napravit tím, že v určitých definovaných situacích byly navýšeny částky
u příspěvku na péči, a to o dva tisíce korun.
V některých rodinách ale byl původní příplatek ještě vyšší, takže se jejich životní úroveň
zhoršila, někdy i výrazně.
Domnívám se, že koncept sociálního příplatku je do budoucna nereálný, že nebude
obnoven. Co by naopak mělo být zavedeno,
je valorizace příspěvku na péči. Tento krok
by jistě pomohl všem zdravotně postiženým
lidem, kteří ho pobírají. Valorizační opatření
zatím není v legislativě zakotveno, což znamená, že výše příspěvku zůstává řadu let
stejná (s výjimkou změn prosazených za ministra Drábka) a že jeho reálná hodnota každým rokem klesá. Prosadit tuto valorizaci
bude sice obtížné, ale když se o to budou
organizace lidí s postižením snažit, mají naději na úspěch.
Miloš Pelikán
(dokončení v příštím čísle Vozíčkáře)

Dvacetiletá obchodní akademie v Janských Lázních –
víc než jen střední škola
Devadesátý čtvrtý rok minulého století by se dal označit jako milník českého národního obrození hendikepovaných. V tomto přelomovém roce se v mnoha regionech udály zlomové okamžiky. V Praze bylo založeno Centrum Paraple, v Olomouci vznikl Spolek
Trend vozíčkářů, v Brně zahájilo svou první sezonu Bezbariérové divadlo Barka. Přece jen by se dalo říci, že v popředí těchto událostí stojí založení Obchodní akademie, odborné a praktické školy Olgy Havlové v Janských Lázních. Tato instituce totiž ovlivnila a stále
ovlivňuje život mladým lidem s různými typy postižení, s různými adresami trvalého bydliště i s různými koníčky.
Do obchodní akademie přicházíme, když
už první oslavné shromáždění začalo (cesta na druhý konec republiky byla dlouhá,
ale stála, jak se ukáže, za to). V aule se
sešli zakladatelé, učitelé, někdejší i dnešní
studenti. Obecenstvo bedlivě poslouchá
a oceňuje zaměstnance, kteří jsou na škole od samého začátku, bouřlivým potleskem. Poté mluví absolventi školy a současní studenti se jich vyptávají na minulé
školní zážitky, ale i na to, jak dokázali nabyté dovednosti v životě zužitkovat. Jsem
tu poprvé, i tak tady cítím cosi, co se
označuje, i když to zní jako klišé, přátelskou atmosférou.
„Vším, čím jsem byla, byla jsem ráda,“ začíná s trochou nadsázky vyprávění ředitelka školy Jana Marešová. Je ve funkci teprve
dva roky, ale na škole rozhodně není poprvé,
dlouhá léta tu učila němčinu. Když se v roce
2012 hlásila do výběrového řízení, brala to
jako výzvu. „Důležité pro každou školu je,

aby měla tradici a dobrou pověst. Obojí se
tvoří postupně už dvacet let a zasloužili se
o to naši předchůdci. My máme dnes tu čest
tuto tradici a pověst udržet a dále rozvíjet.“
Nezůstává jen u slov, při pomyšlení na následující roky hýří nápady.
První novinky už má škola za sebou,
rozšířila letos středisko volného času, které je otevřené i běžné
veřejnosti. „Chceme,
aby se naše brány co
nejčastěji otevíraly lidem, rodinám, dětem.
Aby docházelo k propojování světa našich
studentů a veřejnosti
každý den. Vyzkoušeli jsme si to například
při populárních velikonočních dělánkách, při
akci, kterou navštěvují stovky rodin s dětmi

z blízkého i dalekého okolí. Naši studenti jim
ukazují různé výtvarné techniky a společně
si povídají a tráví tu příjemné odpoledne,“
popsala Jana Marešová. Středisko volného času na tuto myšlenku navazuje a každý den otvírá řadu kroužků a aktivit, na které
chodí lidé zdraví i hendikepovaní. V nabídce

Na svou školu přišly zavzpomínat desítky studentů.
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Jana Marešová, ředitelka školy (uprostřed),
mezi svými kolegy zářila.

je například aqua aerobic, badminton, deskové a PC hry, dramatický kroužek, florbal,
zpěv, posilovna, tanec, plavání atd. Tato paleta se neustále rozšiřuje.
Dalším plánem do budoucna, který už má
konkrétnější obrysy, je spolupráce s Ergotepem, s družstvem, které se zasazuje o pracovní uplatnění hendikepovaných na trhu.
„Naši studenti budou moct díky této spolupráci absolvovat praxi přímo ve firmách ještě
na střední škole. Je možné, že mnozí z nich,
pokud se osvědčí, získají i možnost pracovního uplatnění,“ slibuje si od nového projektu spolupráce Jana Marešová.
Elán paní ředitelky nebere konce, proto
s radostí představila i další záměr. Studenti obchodní akademie budou totiž v budoucnu vést
workshopy a semináře o podnikání na jiných,
běžných školách. Budou motivovat vrstevníky,
ukazovat jim možnosti v jejich životě a zároveň zahájí tu nejpřirozenější cestu k integraci –
prostřednictvím přímé spolupráce.
Procházíme školou, moderními učebnami s interaktivními tabulemi, na zdech visí
různé plakáty, které vyráběli žáci a které jim
pomáhají v osvojení si učiva. Obdivuji PC
učebnu a především kanceláře fiktivní firmy.
Do tohoto projektu se zapojují i jiné střední školy, žáci se učí podnikat nejen na základě získané teorie, ale naživo – s reálnými
produkty, se strategií, schůzemi, s vedením
firmy, s manažery reklamy a komunikace.
Dál se zastavujeme u rehabilitace, bazénu
a v obrovské a architektonicky velmi zajímavé moderní tělocvičně. Nahlížíme do klubu
Azyl, do výtvarné dílny, procházíme internát.
Studenti si nás pamatují ze zahájení, takže
všichni zdraví a smějí se. Připadám si jako
v reklamě na ideální střední školu…
Letošní nával u přijímaček, o kterém se
při rozhovoru zmínila ředitelka, byl možná
náznakem toho, že zaměření i kvalita výuky i plány vedení OA mají ohlas. Ovšem je
tu ještě druhá strana mince – nepodařené
pokusy o inkluzivní vzdělávání. „Školy a pedagogové nejsou často připraveni přijmout
hendikepovaného studenta, i když se vše
může na první pohled zdát bezproblémové. Bezbariérová škola neznamená jen to,
že do ní nevedou schody. Je nutné změnit
přístup pedagogů i ostatních žáků. Když se
to nepovede, výsledkem jsou frustrovaní

mladí lidé, kteří raději přestoupí k nám. Zde
opět získají sebevědomí a začnou se do školy zase těšit,“ uvažuje ředitelka. Studentský
život naplno a bez ústrků, i to je to, co vyhledává řada mladých lidí na přijímacích
zkouškách. Ale samozřejmě také studijní
obory Obchodní akademie, Obchodní škola a Praktická škola, které jim umožní široké
uplatnění. „Mnoho našich studentů pokračuje na vysokých školách, někteří podnikají –
a úspěšně. Jiní se zase věnují jiným oborům,
je to pestré,“ dodává ředitelka.
Obchodní akademie nabízí i řadu přidružených aktivit, nejen pouhou výuku a kroužky. Podporu nacházejí studenti této i jiných
škol ve Speciálně pedagogickém centru,
které kombinuje práci psychologů, sociálních pracovníků a speciálních pedagogů,
aby své klienty nasměrovali a pomohli jim
vytyčit oblasti, které můžou rozvíjet. Dále
zde funguje rehabilitace, zahraniční výměny
a projekty, již zmíněná fiktivní firma, divadelní
spolek, kulturní aktivity, studenti si vydávají
své noviny a tvoří webové stránky. Ubytování
poskytuje internát, sportovní vyžití v mnoha
disciplínách sportovní klub atd.

Naši studenti jsou odrazem doby,
říká psycholog obchodní akademie a bývalý
ředitel (1994 – 2012) PhDr. Karel Nosek.
 Jací byli a jací jsou
studenti obchodní
akademie?
Je nutné říct, že něco
jako průměrný student obchodní akademie neexistuje. Každá diagnóza s sebou
nese jiné komplikace,
jinak zasáhne intelekt.
Při utváření osobnosti člověka, jeho přístupu
k životu, uplatnění, ke vzdělání jej navíc ještě
formují rodiče.
 Rodina na tyto děti působí jinak než
na běžné studenty?
Ano, své děti například často utvrzují v tom,
že mají na všechno automatický nárok. „Ty
máš hendikep, musíš od narození trpět, je ti
ublíženo bez viny. Měl bys být v životě šťastný.“ A horem spodem dětem nosí štěstí pod
nos. Jenže co je to štěstí? To jsou okolnosti,
ale předně to, co s nimi uhraju já sám.
 Hraje v tom procesu roli i inkluzivní
vzdělávání na nižších úrovních, které se
ve společnosti vyzdvihuje?
Ano, ale ne vždy pozitivní. U mnoha studentů
nedochází ke vtahování do života v pravý čas.
První krůčky k samostatnosti by měl každý
udělat už v mateřské škole. Jenže jak, když už
ve třech letech mají děti asistenta pedagoga,
nemusí prakticky o ničem rozhodovat? V jistém směru považuji i tuto školu za pokračování tohoto trendu. I zde mají studenti plný servis
a nespočet příležitostí, které chodí za nimi.
Oni je vůbec aktivně vyhledávat nemusí.
A pak taky o ně nemají tak upřímný zájem.

Typický architektonický prvek budovy Obchodní
akademie.

Kromě skvělého zázemí se tato škola
může pochlubit ještě skvělým pedagogickým sborem. Mnozí učitelé a vychovatelé se
studentům věnují od devadesátého čtvrtého
roku. „Není to stereotyp, portfolio studentů
se mění každým rokem, vždy přibydou nějací inspirativní lidé. Také se mění i rozložení míry a druhů hendikepů, takže v současné době mnohem více než před několika lety
pracujeme se studenty s poruchou autistického spektra. Souvisí to s rostoucím počtem
těchto poruch ve společnosti. Jsme neustále
nuceni se vzdělávat, učit, naslouchat. To se
neomrzí,“ sděluje nám Jana Honzíková, jedna z učitelek, které pogratulovala ředitelka
školy k dvaceti letům na jednom pracovišti.
Srovnávat může i Karel Nosek, který stál
u zrodu školy, ale stál také v jejím čele celých 18 let.

 Neustále se ale hovoří o nových technologiích, o inovacích, které vzdělání zpřístupňují…
Jenže mizí aktivita lidí, ta chuť technologie
využít. Například dříve jsme hodně vyučovali psaní na stroji. Naši studenti nacházeli
uplatnění třeba u soudu. Dnes se ale lidé nechtějí učit gramatiku do hloubky, a tak už jim
schopnost rychle psát není k ničemu. Abych
ale nebyl jen skeptický, máme mezi absolventy i úspěšné podnikatele, jejichž firmy
prosperují. A to je moc povzbudivé.
 Snažíte se řady těchto úspěšných studentů rozšířit?
Jak je motivujete? Pracujeme s každým individuálně v poradenském centru. Snažím
se naše studenty navést na správnou cestu,
vyjít jim vstříc, i když jde občas člověk proti
pravidlům. Třeba jsem jednou podepsal posudek pro přidělení elektrického vozíku jednomu studentovi, i když jsem si nebyl stoprocentně jistý, zda jeho ovládání zvládne.
Jemu to ale v pohybu a sebevědomí ohromně pomohlo. Nikdy totiž nemůžete odhadnout, kdo svůj potenciál rozvine a stane se
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GLOSA
Řeč symbolů
Ne nadarmo se jedna kniha amerického spisovatele Roberta Fulghuma jmenuje Všechno, co
opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Je to velké moudro, ze kterého
by se mělo poučit mnoho lidí, kterým chybí troška toho selského rozumu a kteří si pletou zá- Aneta Vidurová
kladní, běžně užívané znaky.
Mezinárodně uznávaný symbol vozíčkáře totiž neznamená to
stejné, co například kočárek s dítětem. Pan František Fux z Brna si
to myslel taky, Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje už měl jiný názor. Když se pan Fux chystal do termálních lázní
Laa, samozřejmě si v jízdním řádu ověřil, zda se jedná o bezbariérový spoj. U autobusu byl avizovaný znak – „Hurá, můžeme jet,“
pomyslel si. Jaké bylo jeho překvapení, když na nástupiště přijel
sice nízkopodlažní spoj, ale nevybavený plošinou, tudíž pro nástup člověka na elektrickém vozíku naprosto nevhodný. Z výletu
nebylo nic, zůstalo jen rozčarování.
Pan Fux se pochopitelně dotázal, jak je to možné a co tedy
tento znak v jízdním řádu označuje. Tato odpověď mu přišla: „Ne
ve všech nízkopodlažních vozidlech je instalována plošina pro nástup vozíčkářů. V současné době je plošina povinnou výbavou
pro všechny nově pořizované nízkopodlažní autobusy. V minulosti
se však tomu několik dopravců vyhnulo. Symbol vozíčku v jízdním
řádu znamená, že se jedná o nízkopodlažní autobus. Je důležitý
nejen pro vozíčkáře, ale především pro matky s kočárky. Proto je
vždy dobré předem informovat, že nějakým spojem chcete cestovat. Pak by bylo možné pro Vás přepravu zajistit.“

Najdi pět rozdílů:

z něj úspěšný absolvent. To za ta léta vím. Studenti mě stále dokážou překvapit, a proto se vyplácí investovat energii a čas do všech,
bez rozdílu.
 Proměnil se nějak vztah zaměstnanců ke studentům ve srovnání se začátky?
Řekl bych, že na začátku společnost vnímala práci s hendikepovanými jako hodnotu, jako pomoc bližnímu. Dnes se proměnila
ve vztah k platícímu klientovi. Ale samozřejmě, nelze to paušalizovat, máme i výborné lidi, kteří tu už jsou dlouho, a své studenty považují za parťáky. Dokonce s nimi tráví i volný čas, věnují jim nadstandartní péči. A studenti je za to uznávají. Já bych je v mnoha
případech označil za světce.
 To je trochu překvapivé. Vždyť mladí jsou pověstní tím, že se
proti autoritám bouří.
Je to dáno jak přátelským přístupem personálu, tak i tím, že obecně mladí už nemají proti čemu revoltovat. Není to jen znakem hendikepované mládeže, ale společnosti jako takové. Zároveň se snižuje i tlak na zodpovědnost, na povinnosti. Naši studenti jsou v tom
zkrátka stejní jako běžní adolescenti. Ale jak říkám, jsou mezi nimi
i takoví, u nichž si člověk pomyslí, že učitelské povolání má cenu.
Oslavy jubilea pokračují dál. Plavecká štafeta a plážový volejbal.
Vernisáž výstavy prací žáků z fotografického kroužku, učitelů i žáků
z výtvarné výchovy. Večerní diskotéka v místním klubu Lesanka, kterou jako by míjelo tempo doby, vládnou v ní osmdesátá léta. V sobotu se začínají sjíždět hosté – bývalí studenti, chodby jsou plné dojetí
a objímání. Setkání v aule s absolventy, kvíz, který vyluští jen ti, kteří
se po škole pořádně projdou, ukázky z představení místního divadelního spolku Arnošt, beseda s úspěšnými absolventy a sportovci.
Nechyběl David Drahonínský nebo Miroslav Šperk. Na závěr pořádný raut, cimbál… Dvacetiletá škola slaví. Nechť žije a dělá dál čest
své patronce, zakladatelům, absolventům i současným studentům.
Aneta Vidurová

Euroklíč lze od prosince
získat zdarma ve všech
krajích
Naprosto nesystémové řešení, ohradil se pan Fux. A ohradil se
správně. IDS JMK totiž porušuje tímto způsobem zákon. Symbol vozíčkáře je totiž definovaný vyhláškou 398/2009 Sb. Příloha 4. odst. 1
uvádí u popisu ke znaku vozíčkáře: Symbol zařízení nebo prostoru
pro osoby na vozíku. „Je-li tedy tímto symbolem označeno vozidlo,
které neumožňuje přepravu osoby na vozíku, pak je jednáno proti
dané vyhlášce a takové jednání je trestné,“ říká Kateřina Poláčková, konzultantka bariér Ligy vozíčkářů. Potvrdila to i Jana Bránková
ze sdružení Svět bez bariér. „Dle mezinárodních standardů je piktogramem vozíčkáře vždy označováno vozidlo vhodné pro přepravu
vozíčkáře, což je tímto záznamem v jízdním řádu garantováno. Je-li
na trasu vysláno nízkopodlažní vozidlo bez plošiny pro naložení, má
přepravce povinnost toto vozidlo vybavit tzv. ližinami pro naložení
vozíčkáře, jinak porušuje i tzv. antidiskriminační zákon.“
Proč by si totiž měl každý cestující na vozíku ověřovat správnost informací v jízdním řádu, když k nástupu do bezbariérového
autobusu není třeba žádná speciální plošina nebo zvláštní úkony? Proč, pokud přijede avizovaný bezbariérový autobus, by měl
volat předem na nějaká čísla a domáhat se přepravy? To by měl
dělat pokaždé, když by chtěl dojíždět třeba do Brna za prací?
Smutné na tom je, že to není první případ a že se situace nelepší ani po připomínkách už několik let. Člověku nestačí apelovat
na správná označení jízdních řádů, která se aktualizují co chvíli, musí zvednout prst a pohrozit: Pozor, porušujete zákon. A to
se nesmí! Může za to přijít baci baci na zadek. A jsme zase u té
mateřské školky…
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Pomůcka, která zajišťuje snadnou dostupnost veřejných bezbariérových záchodů, výtahů a zdvižných plošin osazených eurozámkem.
Tak lze charakterizovat euroklíč, který je určen pro vytypované skupiny lidí s postižením a rodiny s dítětem do tří let: moderní toalety
bývají totiž vybaveny i přebalovacím pultem a umožňují zaparkování
dětského kočárku. Po dohodě s lékaři a organizacemi lidí s postižením mohou euroklíč získat držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, osoby trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, Crohnovou chorobou, ulcerózní
kolitidou a močovými dysfunkcemi.
Počet uživatelů i míst osazených speciálním zámkem v Česku stále
roste. Distribuci obou pomůcek v naší zemi zajišťuje Evropský institut
pro udržitelný rozvoj. Jak oznámil jeho předseda Pavel Hříbek, euroklíče
budou od prosince ve všech krajích k dostání zdarma (dosud si je mohli
bezplatně pořídit jen obyvatelé Středočeského, Plzeňského, Olomouckého, Jihomoravského, Pardubického a Královéhradeckého kraje).
Distribučními místy budou zejména oblastní pracoviště a poradny Národní rady osob se zdravotním postižením, většina center pro
zdravotně postižené lidi a krajští koordinátoři BESIPu. Rodinám s dítětem do tří let pomůcku zajistí krajské koordinátorky Sítě mateřských center. Seznam všech míst v Česku osazených eurozámkem,
distribuční místa euroklíče a další informace o rozsáhlém projektu
lze najít na stránkách www.euroklic.cz.
Nápad poskytovat vozíčkářům a dalším lidem s postižením euroklíče a instalovat speciální zámky vznikl v Německu v polovině
80. let. Obě pomůcky jsou kromě této země nejvíc rozšířeny v Rakousku, Švýcarsku a Skandinávii.
(mp)
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Žádný hendikep, hlásal i letošní ročník pražské výstavy
Veletrh s tak dlouholetou tradicí nemusíme našim čtenářům nijak zvlášť představovat, vždyť letos se uskutečnil již po osmnácté. Tato
specializovaná výstava pro zdravotně postižené se ve dnech 22. až 24. října konala na pražském Výstavišti v Holešovicích souběžně
s již 36. ročníkem zdravotnického veletrhu Pragomedica pod pořadatelskou taktovkou společnosti Incheba Praha.
Největší zájem však vzbuzovala prezentace společnosti
ZLKL a její český unikátní vůz
Elbee, jehož cílem je poskytnout hendikepovaným tolik žádanou svobodu pohybu. Vozidlo Elbee je možné řídit přímo
z invalidního vozíku. (Pozn. redakce: O tomto vozidle jsme
naše čtenáře podrobně informovali již v čísle 3.)

Doprovodný program
předčil očekávání
Vystavovatelé se s návštěvníky sešli ve střední hale secesní budovy Průmyslového paláce a nutno říci, že místo je to velice důstojné.
Představilo se zde více než 50 vystavovatelů. Osobně chodím na veletrh pozdravit své
přátele z různých dobrovolnických organizací a přitom si prohlédnu novinky pomůcek
pro hendikepované. Jak známo, zdravotnictví se rozvíjí neuvěřitelnou rychlostí a je třeba
držet krok s nejnovějšími trendy a pokusit se
informovat veřejnost.

Co mne na veletrhu oslovilo
Mimo výborného doprovodného programu,
ke kterému se vrátím v druhé části článku,
to byl například čistě český výrobce sportovních kočárků a vozíků za kolo od firmy Benecykl či speciální motorový vozík Cart rovněž českého výrobce E-cart. Samozřejmě
jsem navštívila i řadu firem, které zde prezentovaly všechny složky související s řízením
automobilů, včetně úprav ručního řízení či
jiných nástaveb. Představily se zde společnosti Autoškola Peml Přelouč, dále pak firmy
působící na českém i zahraničním trhu, které
se zabývají individuálními a speciálními úpravami vozidel pro vozíčkáře, jako např. Protec
Metal, Josef Hurt, Invacar nebo Iroa-HDC.
Většina těchto firem má ve svém středu vozíčkáře a problémy s řízením či nasedáním
a vysedáním z vozidla velmi dobře znají. Řešení bezbariérového přístupu do budov nabídla firma Manus Prostějov prostřednictvím
vystavených plošin, schodolezů a nájezdových ramp či zvedacích zařízení. Stejný obor
zastupoval i Altech, největší český výrobce
schodišťových plošin pro imobilní osoby.
Nechyběli ani výrobci mechanických
a elektrických vozíků jako např. Meyra ČR
a Medicco, které navíc představilo i skútry
a klinické sedací systémy. Tradiční vystavovatel CZ.TECH Čelákovice uvedl antidekubitní podložky do vozíků. Společnost Resi
Třeboň nabídla vyšetřovací a rehabilitační
lehátka, masážní, skládací a přenosné stoly
a lůžka a firma Proormedent předvedla své
zdravotnické přístroje a motodlahy.

Přiznávám, že jsem si návštěvu veletrhů záměrně naplánovala na čtvrtek 23. října. Důvodů bylo
hned několik. Přece jen jsem „sporťák“, tudíž
mne zajímalo vše, co aspoň trochu souvisí
se sportem. V rámci programu se například
před Průmyslovým palácem šlapalo do pedálů charitativních Oranžových kol Nadace
ČEZ, která se tentokrát roztáčela pro obecně
prospěšnou společnost Dobrá rodina a Nadaci Národ dětem.
Přesně v poledne jsem si na pódiu vyslechla poutavé povídání našeho paralympionika Jaroslava Petrouše, který v roce 2013,
v rámci projektu Cesta za snem, zdolal výstup na Sněžku. Tehdy byl tento atlet teprve
rok po amputaci levé nohy a svůj extrémní
výstup uspořádal na podporu tříleté holčičky
se stejným hendikepem, Simonky Smutné.
Všichni jsme si poslechli příběh o nezdolné
touze a vůli dokázat něco velkého, tím se
stal právě výstup na nejvyšší horu České republiky. Protože jeho výkon měl velkou morální i finanční podporu, zopakoval si stejný
výstup ještě v květnu 2014, kdy se výtěžek
věnoval na pokrytí nákladů na kurz chůze
bez berlí v pražském rehabilitačním centru
Malvazinky pro dvanáctiletého Péťu Januše.
O nohu jej, stejně jako Simonku, připravila
rakovina. Zbývající částka byla určena na nákup rehabilitačních a sportovních pomůcek.
Jaroslav také představil plány do budoucna, kdy chce za podpory našich horolezců i dobrodruhů v charitativních výstupech
(možná i v zahraničí) pokračovat. Na Pe-

trouše volně navázal svou prezentací polárník Václav Sůra, jenž představil své výpravy
a extrémní expedice, kdy třeba v roce 2005
došel jako čtvrtý Čech na severní pól, v roce
2010 přešel zamrzlé jezero Bajkal a na jaře
2013 odjel stanovat na nejchladnější obydlené místo na světě.
Doslova zchlazeni jsme zůstali i u následujícího povídání Agnes Mikschové o projektu 1000 statečných, který navazuje na sérii
humanitárních koncertů Motol-Motolice. Ty
Agnes začala organizovat již v roce 2007
na podporu činnosti nadace Národ dětem
po úmrtí své sestry Janky na oddělení dětské onkologie ve FN Motol. Tam zjistila, jak
jsou tento obor a problematika opomíjeny,
a ve spolupráci s nadační radou v čele s panem profesorem Josefem Kouteckým začala organizovat různé akce, sbírky a koncerty.
Aktérku asi nejlépe charakterizoval Láďa Angelovič ze známé skupiny The Tap Tap, který
řekl: „Tentokrát jsme hráli bez nároku na honorář, protože jsme hráli pro ‚motolicovou
Agnes‘. Známe ji už léta, kdy se snaží shánět
finanční prostředky na onkologický výzkum,
který umožní přežít většímu počtu onkologických dětských pacientů. Její úsilí je o to záslužnější, že se zaměřuje na ty pacienty, kteří
propadají sítem standardní léčby.“ Na Agnes
navázala Nadace ČEZ, která jejím prostřednictvím během odpoledne přímo na pódiu
předávala 11 dětských oranžových horských
kol jak dětem z pěstounských rodin (Dobrá
rodina), tak nemocným a často hospitalizovaným dětem z kliniky dětské hematologie
a onkologie FN Motol (Nadace Národ dětem). Odpolední doprovodný program pak
vyvrcholil benefičním koncertem Motol-Motolice, kde vystoupila známá kapela studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu The
Tap Tap pod dirigentskou taktovkou Šimona
Ornesta.
Doplním jen informaci, že vstup na oba
veletrhy i doprovodné akce byl zdarma pro
všechny návštěvníky. Partnera akce tvořily
Národní rada osob se zdravotním postižením
ČR a Unie Roska.
Alexandra M. Videmannová
Foto: autorka

www.vozickar.cz
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Být „trendy“ je fajn. Už dvacet let
Píše se rok 1994. Ve světě se etabluje hnutí
Independent Living. V Olomouci několik vozíčkářů a jejich přátel uvažuje o podobném
konceptu. Rodí se Spolek Trend vozíčkářů.
Zakladatelé tehdy snili o sdružení, které by lidem s hendikepem žijícím v Olomouci a okolí pomáhalo zvládat a překonávat ztížené životní podmínky, a to především proto, aby
zdravotně postižení lidé nemuseli do ústavu
nebo domova důchodců, ale mohli žít doma,
ve svém bytě.
Pustili se do nelehkého boje s úředním
šimlem, do shánění různých dokladů, potvrzení, razítek… a již 5. srpna 1994 získali registraci na ministerstvu vnitra, 3. září téhož
roku se pak konala první valná hromada členů nově vzniklého Spolku Trend vozíčkářů
v Olomouci.
Hned zkraje, na podzim roku 1994, začal spolek poskytovat první služby. Zpočátku měl jen pár zaměstnanců, kteří především poskytovali a zabezpečovali osobní
asistenci. Postupně přibývalo členů, asisten-

tů, zaměstnanců, připojilo se i pár vozíčkářů z okolí Olomouce. Spolek se začal starat
i o volný čas svých členů – organizovaly se
různé zájezdy, návštěvy divadla, různé sportovní akce. U těchto oblíbených aktivit zůstalo dodnes. Společně vyrážejí klienti osobní
asistence i jiných služeb za kulturou, na společenské akce i na výstavy. S velkým ohlasem se setkala například v poslední době
návštěva výstavy Šangri-la, veletrhu Tourism
Expo, Flóry nebo ZOO na Svatém Kopečku.
Postupem času přibyla sociální rehabilitace, služba sociálního poradenství nebo dnes
výrazná sekce, která si klade za cíl podpořit zaměstnávání lidí s hendikepem. Spolek Trend hledá místa na běžném trhu, ale
také je vytváří, a to například v digitalizačním
centru, kde skenují historické dokumenty
do elektronické podoby.
V Trendu jsou oblíbené i různé přednášky a povídání. Nedávno se třeba uskutečnilo
setkání se zvláštním názvem „Probuď svého
vnitřního Inda“, kde předseda spolku Milan
Langer povídal o svých
cestách na elektrickém
vozíku po Indii a zážitcích s tím spojených.
Všechny nás zaujalo i povídání Michala Koutného o tom,
jaké to je, když se vozíčkář dostane na jeden z nejvyšších vrcholů slovenských
Tater, na Rysy. Dozvídali jsme se něco
i o sexuální asistenci,
o čínské diagnostice,
medicíně, akupresuře

a probíralo se mnoho dalších a dalších zajímavých témat. Pravidelně se koná i filmový klub, také mikulášská besídka s tombolou
a tancem. Několikrát ročně se členové setkávají i u táboráku.
Máme mezi sebou aktivní lidi. Několik vozíčkářů je členy Baletu Globa a tančí na profesionálních scénách. Další je mistryně světa
ve vrhu koulí, jiní hrají 1., 2. a 3. ligu v boccii
nebo sledge hokej, jiní jezdí každou zimu
na monoski, to vše v rámci spolupráce s Katedrou aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého
v Olomouci.
Dnes, po dvaceti letech fungování spolku, můžeme říct, že spolek Trend vozíčkářů
v Olomouci udělal velký kus práce a mnoha
vozíčkářům ulehčil, zpříjemnil a zpestřil život.
Díky za to!
Věra Schmidová

Péče o lidi s poškozením míchy v Norsku a Slovinsku
Zástupci České asociace paraplegiků (CZEPA) navštívili během podzimu několik rehabilitačních zařízení směrem na sever a jih
od České republiky. A protože jedno čínské přísloví říká, že „cestování dělá mladého muže starého zkušenostmi“, přinášíme z těchto cest za poznáváním několik zajímavých postřehů.

Norsko: kvalitní sekundární pomoc
Zdravotní odborná spinální péče, vhodný vozík, pomůcky, upravené auto, bydlení, rehabilitace a pomoc s návratem do zaměstnání – i tak se dá shrnout norský model péče
o ty, kteří se po úrazu či vlivem onemocnění stali pacienty s poškozením páteře a míchy. Finančně náročný, ale již více než 20 let
uzákoněný model poskytované péče v Norsku přispívá k vysokému počtu těch, kteří se
přes svůj hendikep vracejí do pracovního
procesu. A svými nemalými daněmi opět přispívají do rozpočtu.
Komplexní rehabilitační zařízení Sunnaas HF nabízí široké spektrum služeb
od ošetřovatelské péče, fyzioterapie, ergoterapie, sociální práce, psychologie až
po skupinovou psychoterapii, edukační poradenství v oblastech každodenního života a sportovního vyžití a sexuologické pora-
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denství. Důležitou roli v celém systému hrají
takzvaní peeři: lidé s poškozením míchy, kteří provázejí a pomáhají hendikepovanému
v jeho komunitě a při řešení jeho aktuálních
problémů. Zaujalo nás, jak role peerů (podporovatelů) v Norsku velmi dobře funguje.
Navštěvují rehabilitační centra, aby co

Rehabilitační místnost na oddělení rehabilitace
v Sunnaas HF

nejdříve připravili a doprovodili „nového“
vozíčkáře na jeho nelehké cestě a probrali
s ním úskalí, s nimiž se bude často potýkat.
Nejde jen o psychologickou podporu, ale
také především o pomoc v místě jeho bydliště a v úředních záležitostech.
Pro ty, kdo mají první „kolečko“ péče
za sebou, nabízí norský systém sekundární
pomoc. Centrum CatoSenteret se zaměřuje na zdokonalování fyzické kondice a soběstačnosti. V rámci tohoto zařízení funguje kvalitní a přímá spolupráce s komunitou,
ve které osoba s poškozením míchy žije (tj.
s rodinou, úřady, poskytovateli péče apod.).
Nedílnou součástí komplexní rehabilitace
v Norsku je návrat do zaměstnání a pracovní rehabilitace, kdy zaměstnavatel spolupracuje přímo se zařízením. Až 70 % osob s poškozením míchy se vrací zpět do pracovního
procesu. V rehabilitačním procesu si samy
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volí takový rehabilitační program, který považují za nejdůležitější pro svůj osobní rozvoj.

Slovinsko: jedno centrum a síť
regionálních poboček
Slovinsko, jeden ze států bývalé Jugoslávie,
má kromě krásných hor, moře, vinic nebo pršutu také dva miliony obyvatel a každý rok
asi čtyřicet lidí, kteří ochrnou po poškození
míchy. Již od roku 1969 zde působí organizace Zveza paraplegikov. Ve svých 45 letech je slovinský svaz „zasloužilým otcem“
devíti regionálních poboček s vlastní právní subjektivitou, ve kterých aktuálně využívá
služby 1035 členů. Současně je uznávanou
autoritou pro vládu, ministerstva i zdravotní
pojišťovny. S celkem 56 zaměstnanci a 12
automobily nabízí podporu skupině vozíčkářů dané lokality, prostory pro setkávání,
zájmové aktivity a výměnu zkušeností, byty,
rekreačně-rehabilitační prostory a specifické programy. Díky tomu, že slovinský svaz

Bazén s mořskou vodou v pobočce
Dom paraplegikov Pacug

je mj. přímo financován zdravotní pojišťovnou, mohou jeho členové každý rok využít
14–17denní rehabilitační pobyty v některém
z jeho center. V rámci organizace samozřejmě funguje podpora nových klientů prostřednictvím služebně starších a zkušenějších vozíčkářů (tzv. „peer to peer“, neboli
ve slovinštině „invalidi invalidom“).

Zaměstnanci České asociace paraplegiků navštívili ve Slovinsku hlavní zázemí
Zveza paraplegikov v Ljubljani a regionální pobočky Dom paraplegikov Čatež (bungalovy v areálu termálních lázní), přímořský
Dom paraplegikov Pacug a Dom paraplegikov Novo Město. V případě volné kapacity nabízejí domy v místech Čatež a Pacug
bezbariérové ubytování s možností koupání i zájemcům mimo členskou základnu slovinského Zveza. Informace o nich najdete
na stránkách www.vozejkmap.cz.
Slovinský model jedné zastřešující organizace poskytující podporu lidem s poškozením míchy a vytvoření funkční regionální sítě
může být inspirací pro Českou republiku,
kde v pojetí pomáhajících státních i neziskových zařízení dosud převládá roztříštěnost.
Obě pracovní stáže mohli zástupci CZEPA absolvovat díky finanční podpoře Evropské unie.
Dominika Horáková, CZEPA

Centrum Paraple oslavilo dvacet let činnosti
Právě tato situace radenství a nově též odlehčovací (respitní)
vedla v říjnu roku 1994 péči. Pořádá kurzy zaměřené na zvyšování
ke vzniku specializova- kvalifikace, na počítačové dovednosti, zdraného centra s celostát- vý životní styl či mateřství vozíčkářek, nabízí
ní působností. Zřídil jej výtvarné workshopy. Člověk, který ještě neSvaz paraplegiků, kte- dávno nevěděl o vozíčkářích téměř nic a nyní
rý svou činnost zahájil je jedním z nich, může konzultovat své prouž v únoru 1990. Šest blémy s psychologem, vyzkouší si různé
zaměstnanců na ploše sporty, k dispozici má tréninkovou kuchyni,
160 m2, roční rozpočet posilovnu a půjčovnu pomůcek.
zhruba 500 000 korun
Nejdůležitější bývá vůbec první pobyt
a služby poskytované v Parapleti. Klient si během několika týdnů
pouze ambulantně pěti osvojí základní návyky spojené s životem
či šesti lidem denně. Ta- na vozíku, získá cenné informace z oblasti
kové byly začátky.
legislativy, pomůcek, prevence zdravotních
V současnosti pra- potíží či pracovního uplatnění, zvýší se mu
cuje v Parapleti 52 lidí sebedůvěra a obvykle i chuť do života.
Zakladatelé Alena Kábrtová, Zdeněk Svěrák a současná ředitelka Margita Pištorová
a 30 externistů na rozloZa ostatní lidi s poškozenou míchou to
Každým rokem přibude v Česku zhruba ze 2600 m2. Rozpočet dosahuje až 30 milio- na tiskové konferenci potvrdil 63letý Vác250 lidí, kteří se následkem úrazu či vážné- nů korun ročně: téměř polovinu je nutné po- lav Jůza. „Když jsem se v roce 2005 poprvé
ho onemocnění musí učit žít na vozíku. Těm, shánět od sponzorů a partnerů. O významu dostal do Centra Paraple, byl jsem na tom
kdo mají poškozenou míchu, slouží už dva- poradenského, informačního a rehabilitační- psychicky špatně. Vůbec jsem nevěděl,
cet let Centrum Paraple. Kulaté výročí si ne- ho centra svědčí i fakt, že za rok jeho služeb co dál. Ale tady jsem zjistil, že i na vozíku
státní zařízení v Praze-Malešicích připomnělo opakovaně využije asi 1400 vozíčkářů; denně můžu dělat spoustu věcí, a vrátilo se mi seve čtvrtek 25. září nápaditou slavností, kte- jde o 25 až 28 klientů. „Samozřejmostí je indi- bevědomí.“
ré se zúčastnil jeho spoluzakladatel, herec viduální a komplexní
a scenárista Zdeněk Svěrák, ale i moderátor přistup ke každému
Marek Eben, skladatel Jaroslav Uhlíř či praž- člověku s poškozeský primátor.
nou míchou,“ zdůraz„Myslím, že naše hlavní poslání dobře nila paní Pištorová.
vystihuje motto Pomáháme vozíčkářům naV moderním zaříjít cestu dál,“ uvedla na tiskové konferenci zení působí fyzioteraMargita Pištorová, nová ředitelka Paraplete. peuti, ergoterapeuti,
Nad člověkem s poraněnou míchou se ten- sociální pracovníci,
hle pomyslný deštník do nepohody rozevře rehabilitační odbornív situaci, kdy je stabilizován jeho zdravotní ci, právníci, psychostav a on se pokouší o návrat zpět do běžné- logové, ale i dlouhoho života. Zdravotnická i rehabilitační péče letí vozíčkáři s mnoha
bezprostředně po úrazu je sice u nás na so- cennými zkušenostlidní úrovni, avšak v náročném období, kdy mi a poznatky. Pase pacient vrací domů coby „nový“ vozíčkář, raple poskytuje soobvykle nemá ve své obci zajištěnou kom- ciální rehabilitaci,
plexní pomoc.
sociálně právní po- Pohodová party na zahradě Centra

www.vozickar.cz
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Čemu by zatleskal
i Jára Cimrman
Není překvapivé, že trefný název pro centrum vymyslel Zdeněk Svěrák, muž s brilantní
češtinou, kterou kdysi vyučoval na několika
školách. Vyšel z fonetické podobnosti slov
„paraplegik“ a „paraple“ a z jejich příhodné
významové souvislosti. Pokud jde o samotný vznik centra, inspirovala pana Svěráka
závažná situace jeho kamaráda, herce Jana
Kašpara. Ten se v roce 1988 ocitl na vozíku
po pádu ze stromu, a když se po operacích
a pobytech v rehabilitačním zařízení pokoušel o návrat do běžného života, citelně mu
chyběly důležité informace a konkrétní sociální pomoc.
Záchranné lano hodilo i Divadlo Járy Cimrmana. „Honza byl po úrazu přesvědčen,
že s hraním je konec. Když se v divadle objevil na vozíku, mohli jsme ho odmítnout.
Ale my se rozhodli, že pro něj budeme psát
sedací role a vozík se prostě stane běžnou rekvizitou,“ zavzpomínal pan Svěrák.
A s nadsázkou dodal, že divadlo by mohlo být příkladem pro ostatní zaměstnavatele, aby bylo mezi vozíčkáři míň nezaměstnaných.
Centru Paraple poblahopřál k dvacetinám
i noblesní Marek Eben a vzápětí poděkoval
Zdeňku Svěrákovi za to, že je po celou dobu
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jeho patronem, protože „je to věrohodná tvář
pro veřejnost i sponzory“.
K jubileu však nebyla pro hosty a novináře přichystána jen tisková konference,
komentovaná prohlídka budovy či desky
s informačním servisem. K tahákům příjemného odpoledne patřilo poutavé bubenické vystoupení, poděkování hlavním partnerům, obří dort s 20 svíčkami, které zvládl
sfouknout pan Svěrák, a zejména humorný
krátký film o začátcích Paraplete. Tvořily jej
vhodně vybrané a poskládané scény z komedií, ve kterých Zdeněk Svěrák hrál: bylo
až s podivem, jak plynule na sebe dialogy
a výjevy z oblíbených evergreenů navazovaly a jak vtipně vystihovaly záměr pomáhat
vozíčkářům.

Spolehlivost jako samozřejmost
Milým překvapením byla nová ředitelka Centra Paraple Margita Pištorová. Při svém prvém
vystoupení na veřejnosti sympaticky přiznala, že hlavní zásluhu na dosavadním rozvoji
centra má její předchůdkyně Alena Kábrtová,
a dokonce jí na chvíli předala mikrofon. Jak
vtipně podotkl pan Svěrák, nestává se často,
aby současný ředitel pozval na podnikovou
oslavu toho bývalého.
Paraple však není obyčejným podnikem,
ba ani běžnou obecně prospěšnou společ-

ností. Panují v něm „nestandardní“ vztahy,
založené na profesionalitě, důvěře a vlídnosti mezi zaměstnanci i směrem ke klientům.
I proto zůstává vlajkovou lodí mezi vozíčkářskými organizacemi.
Ještě jedna věc stojí za povšimnutí. Centrum má výborné renomé nejen díky spokojeným klientům s tělesným postižením. Umí
také obdivuhodně zaujmout širokou veřejnost: každoroční televizní Dobročinnou akademii či Běh pro Paraple zná většina národa.
Úspěch má i vydávání audio nahrávek literárních děl. Čerstvým přírůstkem jsou Rybí
povídky, které napsal Ota Pavel a načetli je
Marek Eben, Zdeněk Svěrák, Jiří Lábus a Miroslav Táborský. Cédéčko je dárkem ke dvacetinám Centra Paraple a k zakoupení bylo
už na zářijové oslavě.
„Nemá moc smysl přemýšlet nad tím,
proč se ten úraz přihodil zrovna mně. Člověk až časem zjistí, k čemu může být dobré, že se ocitl na vozíku. Honza Kašpar říkal,
že předtím byl horším člověkem. On po úrazu zmoudřel, k tomu byl úraz dobrý,“ zmínil
Zdeněk Svěrák klíčovou zkušenost zesnulého
přítele. Díky kvalitním službám Centra Paraple
má šanci (znovu) najít sám sebe každý, kdo
ochrnul. A kde je šance, tam bývá i naděje...
Text: Miloš Pelikán
Foto: Martin Salajka
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Šampioni a borci 2015
Na pódiu výstaviště v Letňanech, před zraky návštěvníků veletrhu World Of Beauty & Spa, byl pokřtěn kalendář pražského Sportovního clubu Jedličkova ústavu (SC JÚ) s názvem Šampioni a borci. Kmotrami byly sedminásobná olympijská vítězka ve sportovní
gymnastice Věra Čáslavská a medailistka z paralympijských her, plavkyně Kateřina Coufalová.

Projekt zhotovení sportovního kalendáře je
nápadem dvou mužů, sportovního redaktora České televize Jiřího Rejmana a Pavla
Martínka, předsedy SC JÚ, a byl realizován
v hledáčku fotoaparátu známého fotografa
Roberta Vana. Focení se uskutečnilo v létě
v prostorách Divadelního sálu Jedličkova
ústavu a na jeho organizaci se podílel celý
tým nadšenců. Všechno bylo třeba do detailů naplánovat, protože aktéry focení tvořili velice vytížení vrcholoví sportovci, kteří si museli složitě přeorganizovávat svůj
program. Ale povedlo se! Že během focení
sportovních hvězd šlo o velice přátelskou at-
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mosféru, jasně
dokumentují publikované
fotografie Roberta Vana.
Focením to
ale rozhodně neskončilo a nastala
mravenčí práce všech entuziastů. Projekt Šampioni
a borci nese
motto spisovatele Antoina de
Saint Exupéryho: „Člověk
se plně projeví, teprve když
změří síly s nějakou překážkou.“ Snaží se připomenout, že
překonávání překážek může člověka vyčerpávat, ale také jej obohatit a posílit.
Na překrásných černobílých fotografiích si olympionici (Šampioni) střihli roli
trenérů, jejich svěřence pak představují hendikepovaní sportovci JÚ. Šampiony
zastupují snowboardkrosařka Eva Samková, plavkyně Simona Baumrtová a Petra Chocová, skikrosař Tomáš Kraus, překážkářka Zuzana Hejnová, fotbalista David
Lafata, veslaři Mirka Knapková a Ondřej
Synek, pětibojař David Svoboda, kajakář
Vavřinec Hradílek, judista Lukáš Krpálek,

hokejista Tomáš Plekanec, kajakář Josef
Dostál a biatlonista Ondřej Moravec. Jejich
„svěřence“ pak reprezentovali Borci – plavci Gabriel Izsof a Tomáš Chovanec, curleři
Žaneta Schmuttermeierová, Radek Musílek
a Štěpán Beneš, boccistka Kateřina Cuřínová, cyklisté Jiří Bouška a Václav Kubička,
atleti Anna Luxová, František Serbus, Anna
Muziková a Barbora Čelanská, snowboardkrosař Tomáš Vaverka a milovník adrenalinových sportů Jakub Koucký.
Na titulní straně kalendáře jsou zmenšené
formáty všech fotografií, na dalších dvanácti listech pak velké fotografie s velmi střídmým kalendáriem. Čtrnáctý list představuje
všechny sportovce jmenovitě s jejich portrétem a dominantní medailí, poslední strana
pak nezbytné poděkování všem spolupracovníkům projektu, kteří pracovali bez nároku na honorář.
Po zářijovém křtu kalendáře si na letňanském výstavišti mnozí návštěvníci přímo
na místě nechali zakoupený kalendář podepsat od aktérů focení. Získali tak do sbírky
opravdový unikát.
Pokud se chcete i vy stát majitelem povedeného kalendáře pro rok 2015, můžete
ho zakoupit za 200 Kč přímo ve Sportovním
clubu Jedličkova ústavu Praha, V Pevnosti 4,
128 41 Praha 2 nebo lze napsat na e-mail:
scjupraha@centrum.cz
Alexandra M. Videmannová
Křest kalendáře fotila Pavla Vrbová.
Fotografie stran kalendáře
laskavě zapůjčil Robert Vano.
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„Neděláme charitu, chceme se bavit,“
říká zakladatel zájezdů pro hendikepované
No, někdy se na nás lidé dívají trochu s údivem, ale to je spíš kvůli humoru, který používáme. Co nám totiž vadí nejvíc, je, že spousta
lidí s hendikepovanými jedná v rukavičkách,
opatrně, mají strach z toho, jak se k nim chovat. O to ale postižení opravdu nestojí, protože je to ještě víc izoluje od ostatních. Nehledají soucit ani lítost. A proto si z nich
normálně děláme srandu, tak jako z každého jiného. A oni si ji samozřejmě dělají taky
z nás. A dost často používáme i černý humor.
S tím jsou pak možná spojené reakce lidí,
kteří nás potkávají. Neřekl bych, že jsou ty reakce negativní, ale spíš jsou ti lidé překvapeni, že se k nim právě nechováme jako k hendikepovaným, ale jako k sobě rovným.

Vozíčkář a paintballová pistole. Vozíčkář
a rafting na divoké vodě. Pětadvacetiletý
Jan Wimmer se takové kombinace nebojí.
Spolu s bratrem mají cestovní kancelář, která může mít přízvisko nejen pro mladé, ale
také pro hendikepované. Zkusit něco, o čem
se vám ani nesnilo, hendikepu navzdory. Taková je filozofie Joy Ride!. Nápad na zážitkové zájezdy pro postižené se zrodil souhrou několika náhod.
Za vším však stálo rozhodnutí studenta Jana Wimmera, že chce svůj volný čas
trávit jinak než na internetu
nebo u televize. Asi před třemi roky běžel pražský půlmaraton, kde ho spolu s ním
absolvovaly i hendikepované děti na speciálních vozících, a to ho tehdy nadchlo.
Pak dostal kontakt na jednoho kluka jménem Zdeněk, se kterým od té doby
začal trávit svůj volný čas,
chodili ven, na pivo. Postupně znalo Zdeňka celé jeho
okolí a v pomoci se začali
angažovat další – jeho bratr, kamarádi, rodina. V této chvíli byl už jen krůček od toho začít organizovat párty zájezdy s postiženými.
O těchto začátcích, ale i o žhavé přítomnosti
opavského sdružení Joy Ride! jsme si právě
s Janem Wimmerem povídali.
 Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl věnovat hendikepovaným, byla to přímá
zkušenost? Je někdo ve vašem okolí tělesně postižený?
Nikdo v mém blízkém okolí není postižený. Inspirovalo mě spíš víc věcí najednou.
Již zmíněný půlmaraton, kde jsem po celou
trať vezl hendikepované děti na speciálních
sportovních vozících. Když mi bylo 17 let,
studoval jsem rok v USA na střední škole a líbil se mi tamější přístup k dobrovolnictví. Je
to normální složka života téměř každého stu-

denta. A v neposlední řadě pár lidí kolem mě
již nějak pomáhalo.
 S Joy Ride! dáváte lidem zakusit různé adrenalinové sporty. Je podle vás
adrenalin v životě důležitý?
Nemyslím si, že to musí být zrovna adrenalin. Každý upřednostňuje něco jiného, někdo cestuje, někdo sportuje. Podle mě je ale

důležité, aby si člověk užíval života, jak nejvíc to jde, a je už jen na něm, jakou formu
zvolí. Aby měl na konci života na co vzpomínat a nelitoval, že nic nezažil. Lepší něco
zkusit, i když se to třeba nepovede, než pak
skuhrat, že jsem to ani nezkusil. A to se snažíme vnést i do Joy Ride!. S hendikepovanými se pouštíme i do takových věcí, o kterých
si třeba ani v životě nemysleli, že je potkají.
Podstatou je jim ukázat, že si můžou užívat
naplno stejně jako my. Navíc mladým lidem
bez postižení dáváme možnost se snadnou
a zábavnou formou angažovat v pomoci
druhým.
 Nesetkali jste se s nějakými negativními reakcemi? Nevyčítal vám někdo například, že jsou adrenalinové sporty pro vozíčkáře nebezpečné?

 Kdo všechno s vámi může jet? Máte
nějaká omezení z hlediska hendikepu?
Většinou jsou to lidi s dětskou mozkovou
obrnou. Nicméně jezdí s námi i autisti nebo
lidi s Downovým syndromem. Pokud s námi
jede někdo poprvé, chceme vědět samozřejmě něco o jeho postižení. Ale také neformální věci – co ho baví, co by rád zkusil. Tyto informace pak dostanou jeho asistenti. Podle
závažnosti hendikepu mohou být asistenti až
čtyři. Snažíme se také hendikepované a asistenty sladit nejen podle věku, ale
především podle zájmů, aby je to
spolu bavilo.
Koho naše aktivity zaujaly,
rád jej pozvu na další zájezdy.
V současné době vybíráme pomocí portálu Hithit na speciální
vozíky, takže program zájezdů
neustále zkvalitňujeme.
 Je něco, na co jste pyšný?
Něco, co se vám s Joy Ride!
povedlo?
Nejvíc mě těší zájem lidí. Jezdí
s námi opravdu hodně asistentů a fakt je to baví. V současné
době je Joy Ride! komunitou lidí,
kteří se stýkají i mimo oficiální
akce či zájezdy. Mnozí s námi jezdí opakovaně už od začátku, podporují nás různé firmy
a toho si opravdu vážím. A člověka pak samozřejmě taky nejvíc potěší, když vidí radost
a úsměv na tvářích těch, pro které to primárně děláme. To je super pocit.
Ladislava Blažková
Joy RIDE! je projekt, který se zaměřuje na mladé hendikepované. Hlavním cílem je odbourat zbytečné bariéry
mezi nimi a jejich zdravými vrstevníky.
První zájezd se uskutečnil v květnu tohoto roku a od té doby se konalo několik dalších akcí. Joy RIDE! v letošním roce vyhrál soutěž Social Impact
Award a dostal se také do finále soutěže „Makro dobrý podnikatel“.

www.vozickar.cz
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Zdravotní problémy na vozíku
aneb pomozme si sami

GLOSA
Jsem mrtvá, nebo
se stal zázrak?
Asi jako každý vozíčkář i já mám spoustu přidružených zdravotních problémů, hlavně bolestí. Jednou je to bolest bederní páteře, poté
kolen, za krkem, ramena… nebudu to tu rozebírat, prostě nic moc.
Na rehabilitaci chodím již mnoho let pravidelně, v mezidobí ke mně dochází můj osobní fyzioterapeut, jak jsem ho nazvala. Výsledek
je asi ten, že bolestí nepřibývá (hurá!) a drží
se pořád na stejné, vcelku snesitelné úrovni
(hurá!). Kdo to zná, jistě chápe i to hurá!
Když si tady kousek od nás otevřel jeden
doktor ordinaci čínské medicíny, hned jsem
se objednala. Čínské medicíně – bylinkám,
akupunktuře, moxování i speciálním masážím
věřím, sama jsem to kdysi trochu studovala
a s úspěchem občas praktikovala.
Na první návštěvě se mě pan doktor zeptal,
co mě trápí a co mě bolí.
„Zeptejte se mě, co mě nebolí. Výčet bude
kratší.“
„Dobrá – co vás tedy nebolí?“
„Nos. Pokud naň nespadnu a nenarazím
si ho.“
Pan doktor dostal záchvat smíchu. Najednou si všiml, že já se nesměji ani neusmívám,
tudíž to vtip asi nebyl. Zvážněl:
„Až tak?“
Přikývla jsem.
Začal tedy píchat jehly jednu za druhou,
zapnul speciální moxovou lampu, dal mi nějaké bylinky a já jela nic netušíc, ale s vírou
domů.
Ráno jsem se vzbudila s pocitem, že tady
něco schází, že něco je úplně jinak. Chvíli jsem přemýšlela a brzy mi to došlo: nic mě
nebolí! Tak to jsem asi mrtvá, napadlo mě. Jinak to totiž není možné. Když skoro třicet let
trpíte neustálými bolestmi nebo křečemi a najednou nic, klid, nic jiného vás ani nenapadne
než to, že jste asi mrtví.
Pohnula jsem tedy jednou rukou – dobrý,
hýbe se. Druhou rukou, jednou nohou, druhou – dobrý, vše se hýbalo, nic nebolelo. Pro
jistotu jsem otevřela i ústa a zamlela s nimi –
vše v pořádku.
Chvíli jsem tak ležela a užívala si tu krásu.
Na ten pocit, když vás ale fakt vůbec nic nebolí, už jsem totiž dávno zapomněla. Byl to tak
slastný okamžik, že jsem se divila ostatním lidem žijícím bez bolestí, že nejsou permanentně šťastní.
Ještě jsem chvíli přemýšlela, jestli nejsem
náhodou fakt mrtvá. Do kruté reality mě vrátil nevydařený pokus dostat se na vozík, který skončil tvrdým dopadem mé sedací části
na zem. Hodně tvrdým. A vše se vrátilo do starých kolejí. Škoda. No, aspoň vím, že žiju.
Věra Schmidová
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Asi každý člověk sedící na vozíku trpí kromě svého základního onemocnění ještě dalšími zdravotními problémy. Ne vždy
musíme hned jezdit po doktorech. Zkusme se nad některými zastavit a zamyslet,
co s tím, jak a jestli vůbec si můžeme pomoct sami a kdy opravdu musíme vyhledat lékaře.

Díl třetí: Žaludek a žlučník
Lidé sedící na vozíku často trpí různými
problémy s trávením. Je to způsobeno
tím, že chůze podporuje trávení i vyprazdňování. Člověk, který jen sedí, bývá nafouklý, má pocit těžkosti, plnosti, kamenů
v žaludku, nebo naopak pálení žáhy.
ŽALUDEK bývá často překyselený,
pálí. Pokud i vy máte tyto problémy, vypijte ihned jednu až dvě sklenky čisté vody
bez bublinek. Dlouhodobě pak pijte každé
ráno šťávu z půlky citronu ve sklence teplé vody. I když je citron kyselý, mění pH
v žaludku na zásadité.
Hodně častá je i žaludeční neuróza.
Vozíčkář má pocit sevřeného žaludku, nic
nemůže polknout, je mu na zvracení. Pomůže vám, když ráno nalačno sníte kousek kvasnic. Ty nijak neupravujte, snězte
co největší kousek tak, jak jej koupíte. Zapijte je sklenkou čisté vody bez bublinek
a 20 minut nic nejezte ani nepijte. Kvasnice musí být opravdu první, co vám ten
den přijde do žaludku. Utvoří na jeho stěnách povlak, léčí žaludeční sliznici, jsou
výborné i na léčbu vředů.
Pokud potřebujete vytrávit, není nezbytné hned užívat léky. Když vás trápí
„kameny v žaludku“, snězte jablko, dobře

jej rozžvýkejte. Nebo si dejte pivo či čaj ze
zeměžluče nebo pelyňku.
Sklenka vody se šťávou z citronu, pokud ji budete pít dlouhodobě ráno nalačno, pomůže vždy.
Vozíčkáře také často trápí ŽLUČNÍK.
Prvotní příčina je opět v nedostatku pohybu, v absenci chůze, která masíruje břicho
a nutí ho k činnosti. Často se na vozíku
aspoň narovnávejte, pokud to zvládnete,
dýchejte do břicha, komu to jde. Břicho
si hlaďte, masírujte, mačkejte, třete. Podpoříte tím peristaltiku, pohyb střev, i práci
všech orgánů v břišní dutině. Pijte sklenku piva před nebo po jídle (pokud neberete léky nebo neřídíte – pozor na alkohol
v pivu!), jezte hodně jablka.
Někomu na žlučník vadí káva, někomu
vajíčka, někomu čokoláda. Zkuste vypozorovat a vyloučit ty potraviny, které vám
nedělají dobře. Žlučníku vždy vadí houby
– jsou těžce stravitelné.
Trávení naopak podpoří koření, nebojte se ho. Doporučuji chilli, kari, pepř.
Zkuste, co vám bude vyhovovat.
Vozíčkáři, kteří opravdu nic moc nezvládnete, jezděte aspoň hodně ven
a dýchejte zhluboka, nejvíc co to dá. Pijte čaj z jablečníku, podporuje funkci žlučníku, je vcelku chutný a za pár korun ho
koupíte v každé lékárně.
Můžete také vzít do dlaně akupresurní balónek s bodlinkami a hlavně – nechte si občas pořádně promasírovat nebo
jen promačkat oblast okolo lopatek. Jsou
tam zóny žaludku, jater a žlučníku, masáž
těchto míst podpoří jejich funkci a uleví se
vám.
Věra Schmidová

Co můžeš pro tělo udělat sám?
Nejspíš to znáte taky.
Úplně přesezený z dlouhého pobytu na vozíku…
Choďákům známý pocit
„rozlámaného těla“, jaký
mají při sezení u dlouhého filmu v kině nebo při
jízdě autem z Chorvatska
domů.
Všem přesezeným
přinášíme tip, jak se vsedě protáhnout. Poctiví
sportovci se možná dokonce zapotí – i to je (nejen před vánočním obdobím) zdravé.
Vzpomínáte na dávný televizní pořad Cvičme v rytme?
Cvičte s podobným elánem jako tenkrát u černobílé televize. Česká asociace paraplegiků (CZEPA) nabízí edukační
DVD, která vás seznámí s dobře zvlád-

nutelnými cviky a protažením na vozíku.
Objednejte si je na telefonu 775 980 952
či je zhlédněte online
na www.czepa.cz/cinnost/publikace-a-dvd.
DV D
poskytuje
CZEPA zdarma, v případě odběru poštou
hradí příjemce poštovné. DVD by měla být
k dispozici také v rehabilitačních ústavech
(Kladruby, Luže-Košumberk a Hrabyně),
Centru Paraple a ParaCENTRU Fenix.
Kompletní rehabilitaci tímto cvičením
nenahradíte, ale rozhodně se budete cítit lépe a pro své tělo uděláte dobrou věc.
Zdeňka Faltýnková

ozickar_97x141_orange_vcetneZTP.indd 1

POMŮCKY DO VANY
A DO SPRCHY

554

kód pojišťovny
12/0023935

závěsná sedačka

4628 H
17.12.12 11:17

sedačka do vany

4055
stolička k vaně

kód pojišťovny
12/0023915

sklopná sedačka do sprchy

kód pojišťovny
12/0011634

539 A

kód pojišťovny
12/0023918

sedačka do sprchy

sedačka na vanu

559

538

kód pojišťovny
12/0023937

541 A

kód pojišťovny
12/0023920

židle do sprchy

546 B

kód pojišťovny
12/0023929

pojízdné křeslo do sprchy

Prodejna • Eshop • Půjčovna • Repasy • Poradna
DMA Praha s. r. o., U Dálnice ,   Kunice, tel.:   

WWW.DMAPRAHA.CZ
Informace o všech našich produktech naleznete na našich webových stránkách.

TECHNOLOGIE

22

Foťte parkovací místa – pomáhejte si
S takovou výzvou přichází slovenské sdružení GO-OK a jeho mobilní aplikace parking4disabled. Tato aplikace umožňuje těm,
kteří mají chytré telefony, zmapovat vyhrazená parkovací místa pro hendikepované a také k nim řidiče navést. I když autoři myšlenky pocházejí ze Slovenska, její
ambice jsou celosvětové. „Vyhradené parkovacie miesta sú nenahraditeľnou pomocou pre tých, ktorí majú rôzne pohybové

ťažkosti a preto sú miesta nadimenzované
tak, aby spĺňali určitú šírku, mali strategické
rozmiestnenie a prístup k nim musí byť bezbariérový. Preto je dobré vedieť, kde sú
a hlavne ako ich rýchlo nájsť,“ uvádí Ivo Páleník, lídr týmu sdružení GO-OK.
Tento tým se rozhodl, že osloví pro mapování vyhrazených parkovacích míst i běžnou veřejnost. Vyfotit přes aplikaci parkovací místo a odeslat data administrátorovi, který

je schválí, je totiž snadné a zvládne to každý. Otevírá se zde prostor pro dobrovolnickou aktivitu, která lidem nezabere tolik času,
a přesto pomáhá. To vysvětluje i motivační
spot, do jehož přípravy se zapojil i slovenský
rapper BEKIM. Aplikace funguje na systému
Andriod i iOS a je stažitelná na stránkách
www.vyhrazena.cz. Tam je možné i databázi
sledovat na počítači a zjistit si další informace.
(ata)

Vychytávky z REHACARU v Düsseldorfu
I když mnohé z nejčerstvějších inovací, které
se každoročně na jednom z největších veletrhů rehabilitační a zdravotnické technologie,
na německé výstavě REHACARE, představují, nejsou v české distribuci, je dobré se
o nich zmiňovat. Jen tak může mít člověk
přehled a pídit se po správných místech a firmách, které by mohly tyto trendy přivézt ze
světa i k nám. Zda se podaří prolomit ledy
i u pojišťoven a zákonodárců – to je věc druhá. Snažit se ale musíme.
Veletrh byl letos zaměřený na automobily
pro hendikepované, na drobné pomocníky
v každodenním životě, na bezbariérové bydlení a na sportovní aktivity. Nechyběly novinky z robotiky, nabídky z pracovního trhu,
rady pro seniory a celosvětová přehlídka výrobků a firem. Česká republika měla solidní zastoupení. Vozidlo Elbee, které vyrábí
firma z Loštic, sklízelo velké úspěchy u návštěvníků i novinářů. O něm a jeho velkém
startu jsme už ve Vozíčkáři psali (02/2014).
A jaké jiné technologické „špeky“ bylo možné na veletrhu vidět?

vit v kufru běžného auta. Má sice jen dojezd
11 kilometrů v rychlosti 6 km/hod, ale pro
pochůzky ve městě je takový přístroj ideální. Pokud se na něm zastavíte třeba v kavárně nebo na úřadech, díky otočnému sedátku
se pohodlně usadíte u každého stolu. Zásluhou kvalitních součástek unese tento skútr
až 150kilového řidiče.

Chodítko, které brzdí samo
Když jde uživatel z kopce, nemusí se už bát
úrazu. Chodítko, jehož brzdový systém je tak
vyvinutý, že podle sklonu i úchopu pozná, jak
moc má brzdit, ušetří hendikepovaným i seniorům síly a především je zbaví obavy z chůze po nerovném terénu. To kromě toho zajistí
i lepší držení těla při chůzi a větší oporu. Tuto
inovaci vymyslela německá firma Handicare.

Prevence proti dekubitům
Antidekubitní sedák, který navíc kontroluje,
jak uživatel sedí a které partie neúměrně zatěžuje. Senzory ve speciální podložce, která
se vkládá pod sedák, neustále snímají a vyhodnocují tlak. Data pak odesílají do chytrého telefonu díky speciální aplikaci. Není
tedy nutné mít žádný jiný přístroj, snímač.
Tento systém může pomoci jak vozíčkářům,
tak i rodinným příslušníkům, kteří můžou
mít dohled nad zatěžováním partií těla dětí
či seniorů. Tuto technologii vyvinula a na trh
uvedla firma Sansimat.

Druhá ruka pomocnice

Elektrický skútr lehký jako kolibřík
Lehký, složitelný do kufru auta, s otočnou sedačkou. Taková je novinka firmy
SANIMED. Skútr se jmenuje COLIBRI, váží
pouhých 44 kilogramů, a když se rozloží
na komponenty, je možné jej snadno přepra-

Ovládat počítač nebo vozík
pohybem hlavy a mimikou
S HeadMouse3D můžete ovládat počítač velmi snadno. Stačí natočit hlavu nebo
udělat nějaký pohyb mimickými svaly. Kliknutí – nadzvednutí obočí, enter – našpulení
pusy, doleva – brada dolů… vše si může uživatel naprogramovat a nastavit podle toho,
co zvládne. Taková technologie umožňuje
ovládat počítač těm, kteří nezvládají jiný pohyb nebo mají problémy s řečí. Možnosti takové technologie jsou velké. Pomocí stejného mechanismu lze ovládat elektrický vozík,
domácnost… Nové možnosti samostatnosti
se tak naskýtají lidem s onemocněním ALS,
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s roztroušenou sklerózou nebo kompletním
ochrnutím těla. Vše spočívá v malé kameře,
která ve 3D snímá obličej uživatele. Kdo by si
to ještě před pár lety pomyslel…

Máte potíže s rukama? Nefunguje tak dobře úchop nebo ji máte ochrnutou úplně? To
je potom každá zdánlivě jednoduchá činnost
k vzteku. Dát něco do pytlíku, zavázat balíček, zalepit obálku… pro takové případy vymysleli inovátoři z firmy Gripability nový systém X-hand, který nahradí ruce v domácnosti
i třeba v továrně nebo v řemeslné dílně. Toto
zařízení je nejlépe připevnit tam, kde chcete něco důmyslnějšího a manuálního dělat,
ale lze přidělat i k vozíku. Různé nástavce
a funkce uchopí i velmi tenký předmět, natočí ho, jak potřebujete, a vy jste schopní
jednou rukou udělat to, k čemu jiní potřebují
končetiny dvě. Tato firmy má ještě jeden produkt – Gripability e3, držák pro různé tužky,
drobné bonbony, štětce, nářadí i pro dámskou kosmetiku. Usnadňuje život převážně
kvadruplegikům.
(ata)

VÁŠ PŘÍBĚH
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Rybář, včelař, historik, truhlář, střelec…
Jeden by řekl, že když je člověk na vozíku, že
se mu život zpomalí. U pana Klicha to je asi
obráceně. Potkali jsme se na Aviatické pouti
v Pardubicích počátkem června a sedm týdnů
trvalo, než na nás měl čas. Tu byl na rybách,
tu na závodech, pak zase vykopával letadlo
z II. světové války. Leckterý zdravý člověk by
mu nestačil. Jiří Klich je ze Suchdolu nad Odrou, je mu 55 let, je ženatý, má dvě děti, povoláním je obráběč a k úrazu přišel v roce 1989.
 Jak k vašemu úrazu došlo?
Byla to nešťastná náhoda, jel jsem na traktoru jako spolujezdec, držel se madla, které se
se mnou utrhlo, a já takto nedobrovolně vystoupil. To se psal květen 1989. Skončil jsem
v Novém Jičíně v nemocnici, kde jsem si poležel celkem šest týdnů. Rehabilitoval jsem
pak v Hrabyni, kde jsem strávil osm měsíců. Dobře se tam tehdy o mě starali, protože
vědí, jak na to.
 Jak jste se vypořádal se závislostí na
pomoci ze strany druhých? Co ostych,
stud, nemohoucnost?
Nijak zvlášť jsem si to nepřipouštěl, protože
v Hrabyni to vždycky dělali tak, že se na pokoj k čerstvému pacientovi po úraze snažili dát nějakého zkušeného pacienta, „mazáka“. Nováček od něj spoustu věcí pochytí
a zjistí, co a jak. Dozví se, na co má nárok,
jak co funguje, jak se zeptat atd. Pomohli mi
také, když už jsem se vrátil domů. Zavolali
mi, pozvali mě na nějakou akci pro vozíčkáře, takže díky nim a jejich pomoci a kamarádství ten přechod do normálního života byl
mnohem snadnější.

 Co vás čekalo, když jste se vrátil
domů? Bylo těžké vše upravit pro pohyb
s vozíkem?
Ke konci pobytu v Hrabyni jsem vždycky
jezdil na víkendy domů, byl jsem doma na
Vánoce, takže jsem si pomalu na všechno
zvykal. To mi hodně pomohlo. Bydlím v rodinném domku, takže jsme museli přidělat
rampu, abych se dostal dovnitř, upravit koupelnu, výtah ke schodům atd. Na tom všem
jsem pracoval, až když jsem se vrátil domů,
abych to měl podle svých představ, a to
s pomocí kamarádů.

 Předtím jste byl živitelem rodiny, teď jste
se vrátil domů na vozíku. Nezvyklá situace pro
muže, který na jiný způsob života není zvyklý…
Moc jsem si nějaký pocit závislosti nebo zbytečnosti nepřipouštěl. Vždy
jsem měl sen pracovat
se dřevem. Bavilo mě to,
a tak jsem si postavil dílnu
a stroje upravil podle potřeb vozíčkáře. Stal se ze
mě stolař. Samozřejmě,
všechno nejde dělat z vozíku, takže mi rodina nebo kamarádi museli třeba nanosit těžké desky, ale většinu jsem toho zvládal sám.
A tím pádem jsem podstatně přispíval do rodinného rozpočtu, takže jsem si připadal
stále rovnocenný a platný člen domácnosti.
Když děti odrostly a přestala být nutnost vydělávat peníze tak akutní, tak jsem se přeorientoval a dělám spíše pažby na historické
zbraně než okna a dveře. Také mi tím pádem
zůstává víc času na jiné aktivity.
 Jaké jste měl zkušenosti s institucemi
a úřady, jak jste s nimi bojoval o svoje nároky?
Tehdy to byla katastrofa. Když tam člověk
nepřišel s přesným paragrafem, jak to má
být, že na tohle a tohle má nárok, tak neměl šanci, prostě ho odšoupli a hotovo. To
všechno musela obíhat manželka, protože
všude tehdy byly jen schody. Byl jsem naštěstí pojištěný, takže z pojistky jsem peníze
dostal. Člověk se nesměl nechat dát a s úřady se musel doslova poprat. Dneska už je to
lepší, i když taky jsem slyšel příběhy, že někdo, kdo byl těžce postižený, dostal příspěvek na auto 40 000 Kč, jiný, který skoro chodí, dostal 200 000 Kč, tak nevím, podle čeho
to přidělují. Úřad od úřadu je to jiné, takže
v něčem je to do dneška podobné.
 Když jsme se potkali v Pardubicích,
říkal jste, že se závodně věnujete lukostřelbě.
Mě střílení vždycky bavilo. Už na učilišti jsem
střílel ze vzduchovky a z malorážky. Po úraze jsme tady chtěli založit klub pro střelbu
z malorážky, ale po revoluci to nešlo, protože
vozíčkář a zbraň – to bylo nemyslitelné. Pak
jsem se čirou náhodou dozvěděl o lukostřelcích a že budou na jedné akci, tak jsem se
tam vydal a seznámil se s nimi. Z luku jsem
začal střílet v roce 1993 a stal jsem se členem klubu v Novém Městě nad Metují. Začal
jsem střílet i s reflexním lukem, to mi vydrželo deset let, ale zničil jsem si prsty, takže
jsem přestal střílet jako pravák a začal znovu
jako levák, a to s kladkovým lukem. V roce
1997 jsem začal vyjíždět na mezinárodní
akce, na mistrovství Evropy, na mistrovství
světa, z nichž dvě se konala u nás v Nymburku. Dál jsem navštívil např. Nový Zéland,

Jižní Koreu, Itálii, Francii, Anglii. A samozřejmě jsem se zúčastnil i paralympiád. Ta první
paralympiáda byla v Sydney, pak přišly Athény, ale tam jsem nejel, protože jsem přecházel na již zmíněný kladkový luk a tato kategorie ještě nebyla. V Pekingu už ta kategorie
byla, takže tam jsem také soutěžil. Potom
přišel Londýn. A příští rok je mistrovství světa v Německu, kde se bude bojovat o postup
do Rio de Janeira. Loni jsem byl v Bangkoku
na 5. místě v kvalifikaci a na 5. místě v družstvech na mistrovství světa. Většinou se všude umísťuji do první desítky.
 Kromě toho jste na zmíněné pouti
v Pardubicích prezentoval archeologický
spolek. To je další z vašich koníčků?
Máme tady v Suchdole muzeum, kde jsou
exponáty, které vykopal náš spolek letecké archeologie. Hledáme po archivech údaje o tom, kde jaké letadlo spadlo během II.
světové války a pak se snažíme tyto případy objasňovat. Když se nějaké letadlo najde,
tak se vyřídí veškeré papíry, zajistí se pyrotechnici, osloví se majitelé pozemku a jede
se kopat. Vrak, který najdeme, očistíme
a dáme k nám do muzea. Na začátku srpna
jsme za Opavou vykopali americkou stíhačku Mustang. Zjistili jsme, že pilot to přežil.
Byl to Lincoln T. Hudson, černoch ze slavné
332. stíhací skupiny známé pod přezdívkou
Red Tails. Víme, že umřel v roce 1987.
Loni jsme vykopali dva ruské bombardéry, kde zahynula celá posádka. V říjnu bude
pohřeb, ruská ambasáda už o tom ví, takže
je všechno připraveno. Přijede i vnuk jednoho z pilotů. Takže naše „práce“ není jen vykopat kus železa, ale zjistit i detaily o posádce a případně informovat příbuzné, když se
je podaří najít.
 Jakou funkci tam máte vy, přece nekopete s krumpáčem z vozíku, že?
Já mám čtyřkolku, takže odvážím nálezy, dělám fotodokumentaci, natáčím.
 Co všechno ještě stíháte?
Chodím na ryby a dělám včelařinu. Teď mám
na zahradě 36 úlů a ještě střílím z pistole, takže si občas vyjedu na střelnici. Je toho hodně.
Děkujeme za rozhovor.
Eva Csölleová a Vítek Formánek

www.vozickar.cz
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Splněný sen má jméno La Grace
Moře z pevniny je jen příslib. To jsem pochopil v létě 2011, kdy jsem prožil první setkání
s nekonečným vodním obzorem. Plul jsem
s kamarády na půjčené jachtičce mezi chorvatskými ostrovy a celý týden jsem proseděl
na dřevěném sedátku vedle kompasu. Zážitek to byl ale přelomový. Od té doby, kdykoliv jsem se dostal k moři, nedojímaly mě
vlny, pláže, dokonce ani polosvlečené slečny, ale jen jsem zasněně hleděl za tu nekonečně rovnou linku horizontu, za níž jsem tušil nedozírné mořské dálavy.

Sedíme na pláži v severoitalském Piombinu. Ovívá mě vlahý slaný vítr a jako u vytržení koukám na tyrkysový záliv, ve kterém kotví
černožlutá kráska, jako vystřižená ze starých
pirátských filmů. Stále nemůžu věřit tomu,
že za pár desítek minut se to opravdu stane.
Opravdu budu všemi čtyřmi koly na palubě
zcela jistě té nejpůvabnější české lodi a popluju na ní celý týden až do francouzského
Toulonu.
La Grace! Půvabná! Hmatatelný důkaz
toho, že kde je vůle, tam je cesta. Pár desítek zapálených lidí v čele s kapitánem Pepou

Dvorským dalo dohromady síly a finance,
aby si v Egyptě nechali postavit věrnou kopii brigy z 18. století. Nádhernou plachetnici,
jejíž jmenovkyni vlastnil slavný český mořeplavec, kartograf a v pozdějších dobách i karibský korzár Augustin Heřman. Za čtyři roky
své existence svezla tisíce lidí, stihla ztroskotat u španělských břehů, díky množství dobrovolníků však znovu vstala z popela, aby
následně vyhrála prestižní soutěž historických plachetnic Tall Ship Race.
Na člunu se k nám blíží kapitán. Trochu
nerad měním elektrický vozík za mechanický, ale na palubě je samozřejmě daleko
praktičtější. Než se naději, už sedím ve člunu
a za omamného houpání vln se tryskem blížím k palubě vysněné lodi. V duchu přemýšlím, co jsem všechno zanedbal, co všechno
jsem nepromyslel, ale naštěstí jsem si nezapomněl vzít ze zvedáku síť, díky níž a kladce
na ráhně se v mžiku houpám nad horní palubou. Tam jsem, hned vedle kormidla, prožil
úžasný čas.
Vítr je na plachetnici klíčové slovo. To on
je zásadní veličinou, jemu se nabízí všech
deset plachet a kvůli němu se napínají kilometry lan v jakoukoliv denní či noční dobu.
Poznali jsme to hned při západu slunce, kdy
se zvedl příhodný vítr a nově nalodění kadeti
začali natahovat plachty. Jakmile se do nich
opře vzdušná síla a 140tunový kolos se dá
do pohybu, začíná ta pravá magie. Vítr vám
čechrá vlasy, kýl rozráží černou masu vody,
kterou zdobí bílá krajka zpěněných vln, měsíc postříbřuje horizont ve vlnách a jedinou
stopou, co za sebou zanecháváte, je jen
bílá brázda, která se ve chvíli rozpije zpátky do nekonečna. Pluli jsme celou noc, tak
jsem šel ulehnout do improvizovaného lože
pod stěžněm a šťastně usínal s pohledem
na kymácející se stožár, nad nímž se blyštilo
tisíce hvězd.
Propluli jsme kolem Korziky, kotvili v nádherných zátokách, obdivovali kontrasty mezi
vysokými horami a mořem. Je neskutečné,
jaké ohromné množství míst uvidíte pouze
z lodi. Jste divákem v dechberoucím divadle, kde se každým okamžikem proměňují
kulisy. Pevninu jsem navštívil až ve starobylém korsickém městě Calvi, čehož jsem vy-

užil k objednání točeného piva a návštěvě
WC, neboť podpalubí je pro vozíčkáře dost
bariérové. Tady jsem opět zažil pocit zákeřné suchozemské nemoci. Vaše tělo sedí nehybně na prkénku, ale vaše duše uvnitř se
hýbe ze strany na stranu, protože mozek si
velice rychle zvykne na to, že houpat se je
normální.
Největším zážitkem ovšem byla 27hodinová nepřetržitá plavba z Korziky k francouzským břehům. Začal foukat vymodlený vítr,
vlny zmohutněly a rozpohybovaly naši kocábku mnoho metrů nahoru a dolů. Chlapi
z posádky, pro které nebylo nic problém,
mě připoutali k vozíku, který museli připevnit k palubě. Takto jsem zůstal celou tu dobu
a mohl prožít pocit otevřeného moře, kde široko daleko nevidíte kus pevné země. Moře
je nejdokonalejší meditační prostor. Dotyk
s nekonečnem, bohaplná prázdnota, nepředstavitelně ohromný, stále se měnící prostor, jediný pevný bod je vaše lodička, která se stává jediným útočištěm… Necítíte ale
strach, naopak, obestře vás velký pocit bezpečí. V každé buňce lidského těla je kapka
mořské vody. Proto, když jste na moři, se cítíte vlastně doma. Jste v epicentru stvoření
všeho živého, co známe.
Na La Grace jsem měl tu čest poznat
úžasné lidi, vidět nádherná místa, zamyslet
se nad sebou a svým směřováním v životě. Dokonce mě kolegové vytáhli do 15 metrů vysokého strážního koše, abych získal
správný rozhled. Byl to zážitek, který změnil mé chápání světa, duše i Boha. Vy všichni, co zápasíte s tělesným postižením, netruchlete! Tři čtvrtě planety je bezbar! Stačí
najít loď, nadšenou posádku a můžete se
dostat na neuvěřitelná místa. Když jsem to
dokázal já, dokáže to každý!
Michael Vidura

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

Rotren Solo

Výroba, prodej, půjčovna a servis pro ČR a SR

Motren Duo 1

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

5 / 2014

KULTURA

26

Festival Souznění baví účinkující i diváky už patnáct
let a hledá nové tváře
Ačkoli zářijový festival Souznění pořádá sdružení Aragonit, vnímavému pozorovateli je záhy jasné, že největší odpovědnost má a nejvíc
práce musí vykonat jediný člověk. Je jím vozíčkář Miroslav Hrbek, mimochodem náruživý sledge hokejista, hráč našeho reprezentačního týmu. Rozhovor s ním jsem pořídil ve Františkových Lázních, které tvoří s Chebem a Karlovými Vary trojlístek festivalových měst.
 Festival Souznění, zaměřený hlavně
na folkovou a rockovou hudbu, existuje už
patnáct let. Jeho pomyslnou konkurencí
může být jen legendární festival Vivat Vita,
který se konal na Moravě, obvykle v Olomouci a Zlíně. Jak vznikl nápad udělat
přehlídku zdravotně postižených hudebníků a zpěváků na opačném konci republiky, na západě Čech?
Nejsem u festivalu od začátku, ale vím, že
zakladatel Aragonitu Martin Frous se vydal
s kamarády podívat na Vivat Vitu, protože
se dobře znal s vozíčkářem Romanem Herinkem, písničkářem ze Zlína. A napadlo je
udělat něco podobného i v Čechách.
Já jsem se k festivalu dostal, až když se
připravoval třetí ročník. V Karlových Varech
jsme chtěli pod sdružením Aragonit založit
sledge hokejový klub a jeho předseda mi
tehdy nabídl, abych tuhle přehlídku rozšířil
do dalších měst v regionu: do Františkových
Lázní a Chebu. Později jsem převzal veškerou administrativu a s ní největší organizační zátěž. Učil jsem se takříkajíc za pochodu, na spoustu věcí jsem přišel až během
příprav festivalu. Ale musím podotknout, že
mám kolem sebe skupinu dobrovolníků, bez
kterých by nebylo možné tuhle akci dělat.

Trio nevidomých zpěvaček Makabara

 Povídáme si krátce po skončení odpoledního programu tady na kolonádě.
Příjemně mě překvapilo, že účinkující dávali přednost autorské tvorbě a byli
instrumentálně zdatní. Rozhodně nešlo
o nudnou přehlídku notoricky známých
písniček, jako je Na kameni kámen nebo
Když mě brali za vojáka…
Je to tak. My sice těm, kdo na festivalu chtějí zahrát a zazpívat, nestanovujeme žádné
podmínky, nijak je neomezujeme. Ale oni
sami chtějí ve školách či na kolonádě představit hlavně vlastní písničky. Ti nejlepší pak
vystoupí i na večerních koncertech: dnes
v Divadle Boženy Němcové tady ve Františkových Lázních, zítra ve Varech, v malém
sále hotelu Thermal.
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 Všiml jsem si, že skoro všichni zpěváci
a hudebníci jsou z Moravy. Je to náhoda?
Asi ne. Mnozí vystupovali na Vivat Vitě a potom začali jezdit sem na západ Čech. Vlastně
jsme festivalem Souznění převzali pomyslnou
štafetu. Koná se vždy třetí víkend v září.
 Jste s festivalem spojen dlouhé roky,
viděl a slyšel jste celou řadu muzikantů
a zpěváků. Které z nich považujete za nejlepší?
Já bych nikoho nevyzdvihoval, bylo by to
nefér. Myslím, že všichni byli dobří. Jiná věc
je, že jsem si některé účinkující víc oblíbil,
protože hrají hudbu, kterou mám rád – bigbít. Ale naživo si poslechnu třeba i operu,
kterou jinak vůbec nevyhledávám.
 Na večerních koncertech vždy vystoupí nějaká známější kapela jako tahák pro
širokou veřejnost. Letos to je Jiří Schelinger revival a Queenie – world Queen tribute band. Je tahle zvyklost spojena s festivalem od samého začátku, nebo jste ji
zavedli až ve chvíli, kdy jste chtěli tuhle
přehlídku dostat víc mezi lidi?
Dá se říct, že je to tradice. Ale v případě rockových kapel nebo operní zpěvačky je to
i nutnost, protože potřebují zvukovou aparaturu, sál s dobrou akustikou a většinou i speciální osvětlení. Na kolonádě za denního
světla by jejich vystoupení nedopadlo moc
dobře… Na večerní koncerty chceme přilákat co nejvíc lidí. Nejdřív zahrají a zazpívají
kumštýři s hendikepem, pro které je vystoupení před početným publikem velmi atraktivní. No a závěr patří tomu, na koho se diváci
nejvíc těší: v posledních letech sázíme hlavně na revivalové kapely. Tahle kombinace se
nám v rámci festivalu osvědčila a zachováme
ji i v příštích letech.
 Asi se shodneme, že dnešní doba podobným akcím moc nepřeje. Jak festival
financujete?
Podotýkám, že festival děláme proto, aby
zdravotně postižení umělci dostali šanci vystoupit před publikem, nikoli abychom z něj
měli zisk. Financování je náročné, nejdůležitější je dotace od ministerstva kultury, které
nás podporuje řadu let. Moc za to děkujeme!
Přispívá nám i Karlovarský kraj, festivalová
města a taky některé obce v regionu: ze čtyř
set, kterým zašleme dopis, zareaguje asi desetina. Ale každá tisícikoruna od nich je dobrá. Samozřejmě je nutná i podpora partnerů
z podnikatelského sektoru. Musíme uhradit náklady spojené s pobytem účinkujících,
pronájem sálů, kvalitní ozvučení a spoustu
dalších věcí… Nedovedu si představit, že by
takhle pojatý festival mohl být ziskový.

 Vrátím se ještě k propagaci. Na plakátech jsou
zvýrazněny hlavní hvězdy, zatímco hendikepovaní umělci jsou trochu
v pozadí. Proč jste zvolili
tenhle způsob?
V minulosti jsme měli problémy s diváky kvůli tomu,
že jsme festival anoncovali jen jako přehlídku
zdravotně postižených umělců. Ukázalo se,
že veřejnost stále vnímá tyto lidi jako něco
nepatřičného, že má od nich odstup. Uvedu jeden příklad. Když tady v zimě vystoupila v divadle Věra Martinová, lístek stál 250
korun a přišlo asi 300 lidí – bylo vyprodáno.
Pak tady zahrála v rámci Souznění, lístek byl
zdarma a do divadla přišla jen stovka lidí.
A doslechli jsme se, že příčinou malého zájmu bylo právě to, že vystupovala na jednom
pódiu se zdravotně postiženými kumštýři.
S tímhle problémem se potýkáme už dlouhé roky. Aby byl festival atraktivnější, zavedli
jsme třeba slosování vstupenek o hodnotné
ceny. A na plakátech a inzerátech dáváme víc
prostoru známým kapelám a zpěvákům, kteří
vystupují jako hlavní hvězdy.
 Předsudky zdravých lidí se snažíte narušit i pátečním koncertem pro školáky…
Ten se v posledních letech koná v základní umělecké škole v Chebu a zapojujeme
do něj i chlapce a děvčata ze speciální školy v Chebu. Pro mě osobně jde o hlavní část
festivalu: děti si během koncertu uvědomí, že i vozíčkáři nebo třeba nevidomí patří
do společnosti, že umí skvěle hrát a zpívat,
že dovedou pobavit.
 Připadá mi, že festival není za hranicemi vašeho kraje moc známý, že o něm
nevědí ani někteří zdravotně postižení písničkáři, zpěváci a kapely. Tenhle článek
to může změnit. Zkuste shrnout podmínky,
které dokážete účinkujícím vytvořit.
Všichni mají zdarma ubytování a stravu. Přijet
můžou už ve čtvrtek večer, aby v pátek mohli zahrát na koncertu pro školy. Každému přispějeme na jízdné. Samozřejmostí je zvuková
zkouška a hraní před natěšeným publikem.
Troufám si tvrdit, že účinkující jsou tady
spokojeni a rádi se k nám vracejí. Ale samozřejmě chceme, aby se na Souznění objevily
i nové kapely, noví interpreti. Snad se nám to
povede.
Miloš Pelikán
Kdo chce o festivalu vědět víc, může
navštívit stránky www.aragonit-kv.cz
nebo kontaktovat Miroslava Hrbka
na e-mailu aragonit.kv@quick.cz a mobilu 603 717 399.
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MS v boccie očima reprezentačního trenéra
Vladimíra Noska
Letošní vrchol boccistické sezóny se uskutečnil od 19. do 28. září 2014 v čínském Pekingu. MS se zúčastnilo více
než 170 sportovců z 31 zemí světa, nechyběla mezi nimi ani reprezentace ČR.

Problémy…
Mistrovství světa v Pekingu letos provázely nešťastné okolnosti. Už při cestě do Asie
potkaly českou výpravu první trable v podobě zrušeného letu Air France. Ty se naštěstí
povedlo překonat a český tým do místa konání dorazil v pořádku, ale skutečné potíže
vznikly až v čínské metropoli. Pořadatel totiž novým způsobem přeměřoval hrací míčky
a velké množství jich vyřadil jako nevyhovující normám. „Nikdo nevěděl, jak přesně míče
měřit, organizátor jich ze začátku zabavil velké množství, a snad všem ve výpravě. Největší dopad to mělo na naše dva „rampaře“. Jiří
Svojanovský přišel při kontrole o dva modré
a dva červené míče, které mu byly vráceny
den po kvalifikačním zápase do turnaje. Kamil Vašíček přišel o oba zahajovací míče, které každý hráč pečlivě vybírá tak, aby byly co
nejvíce podobné bílému míči. Právě tato skutečnost ovlivnila celou Kamilovu hru po dobu
turnaje jak v párech, tak v jednotlivcích,“ řekl
reprezentační trenér Vladimír Nosek. Po stížnostech se zjistilo, že právě šablona na měření i měřicí tabulka nevyhovovaly rozměrům
uvedeným v pravidlech. Velká část míčků putovala zpět ke svým vlastníkům, ale u některých hráčů již bylo pozdě a dané jednání jejich výkon negativně ovlivnilo.

Soutěž párů
Jako první do světové soutěže zasáhly týmy.
Česká výprava poslala do bojů dva. První
tvořili hráči v kategorii BC3 –Svojanovský,
Vašíček a Suchý. Druhý tým nastoupil v kategorii BC4 ve složení Procházka, Lacina
a Hubalovský. Oba české páry svorně skončily po prvním dnu na nepostupových pozicích. K tomu dodává trenér Nosek: „Pár v kategorii BC3 sice předvedl výborný výkon, ale
hned první zápas poslal náš pár proti bronzovému týmu z poslední paralympiády, tedy
Belgičanům, kdy naši v tie-breaku podlehli. V dalším zápase prohráli s Kanadou 1:3.
Při posledním utkání s Japonskem už nebylo

co ztratit. Nasadili jsme Suchého,
který příležitosti využil, a pod jeho
vedením náš pár zápas vyhrál.
Ukázalo se, že nominace Svojanovského představovala dobrou
volbu. V konečném pořadí Češi
BC3 obsadili desátou příčku. V kategorii BC4 měli naši velice těžký los v podobě domácího výběru s úřadující světovou jedničkou
Zhengem. Číňané zvolili pro tento zápas vyrážecí taktiku, na kterou naši nenašli odpověď a i přes
slušná zahájení prohráli. Také druhý duel s maďarským párem nebyl
výsledkově o moc lepší, nepomohlo ani střídání pro čtvrtou a pátou
směnu. V konečném pořadí Češi BC4 skončili dvanáctí a je nutno přiznat, že hra v této
kategorii se vyvíjí a je třeba větší hráčské
agresivity, která našim sportovcům chybí.“

hužel neprošel velice přísAlexandra
ným sítem šestnácti skupin, M. Videmannová
kde postupovali pouze vítězové. Jeden zápas vyhrál a jeden prohrál.
Oba zápasy však byly velice vyrovnané a stav
hry se měnil každým hodem. Na světovém
žebříčku tak z 15. místa klesl na 22.“
Z české výpravy se jako poslední v osmifinále představila Kateřina Cuřínová v kategorii BC1. Vladimír Nosek její vystoupení
na MS posoudil takto: „Ve skupině si Katka
počínala velice dobře, když vyhrála dva zápasy ze tří. Jediný zápas prohrála zbytečnou
chybou, když ve čtvrté směně zahajovala
a přehodila jackem kurt o pár centimetrů.
Soupeř chyby využil a zápas vyhrál. Katce
se podařilo ve světovém žebříčku posunout

Jednotlivci
Nejlepším hráčem z našich byl ve své kategorii BC3 devátý Jozef Suchý. „Ten využil
všechny trumfy a postoupil z těžké skupiny,
v níž předváděl výbornou hru. V osmifinále
se představil proti Mohammadové ze Singapuru, která den předtím porazila právě
našeho Vašíčka. Zápas probíhal vyrovnaně, ale šťastnější byla nakonec hráčka ze
Singapuru, která si v napínavém duelu připsala těsné vítězství 4:3,“ doplňuje výsledek našeho reprezentanta trenér Nosek
a přidává výsledky i dalšího hráče této kategorie. „Vašíček si vypil kalich hořkosti až
do dna. Nepostoupil ze skupiny po jednom
vyhraném a jednom prohraném zápase.
Naději na úspěch a lepší umístění měl
i Radek Procházka, který postoupil ze skupiny a všechny zápasy vyhrál zcela jednoznačně. Byl velmi dobře rozehraný po šňůře
tří výher v základní skupině, měl tak reálnou
šanci na umístění v první desítce a možná
i výše. Jeho hru kladně zhodnotil i reprezentační trenér slovy: „Hrál úplně jinou hru než
v párech. Ukazoval jistou a agresivní hru, kterou u něj známe z let minulých. Bohužel, v osmifinále prohrál kontumačně pro pozdní příchod do call roomu. Je to zklamání po všem,
co turnaji obětoval. Radek se celkově umístil
na děleném 15. a 16. místě a tím přišel o cenné body do světového žebříčku.“ Poslední zápas tak Procházka odehrál s maďarským boccistou Beresou, kterého po letech konečně
dokázal porazit 5:1. O postup do osmifinále
bojoval i František Serbus (BC2) se Španělem
Corderem. První směnu vyhrál český reprezentant 1:0, ve druhé se dařilo více jeho španělskému sokovi. O všem rozhodla poslední
směna, která poslala dále vítězného Španěla.
Jeho výkon trenér shrnul slovy: „František bo-

na 7. místo.“ Na adresu Leoše Laciny (BC4),
který prohrál dva zápasy ze tří, trenér řekl:
„S Leošem jsme se shodli, že své hráčské
schopnosti plně předvedl až v posledním zápase turnaje.“
Reprezentační trenér Vladimír Nosek pochválil a zhodnotil celé mužstvo, které dle
něho fungovalo jako jeden tým, navzájem se
povzbuzující a podporující. „Přestože jsme
z MS nepřivezli žádný cenný kov, chci všem
hráčům poděkovat za maximum, které během
závodů a rovněž během přípravy odvedli. Slova chvály míří ke všem asistentům a spoluhráčům za pomoc při přípravě hráčů, dopravě
do dějiště MS i během vlastních závodů. V neposlední řadě nesmím zapomenout poděkovat všem za způsob, jakým se zhostili situace s nedostatkem financí a jejich sháněním.“
Připravila Alexandra M. Videmannová.
Foto: Pavla Vrbová
Zpracováno dle podkladů
www.spastic.cz a www.paralympic.cz.
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Sledge hokejová reprezentace otevřela sezonu
turnajem v Německu
„Úvodní turnaj v Hannoveru se české reprezentaci vydařil. Celkové 2. místo, 9 vstřelených gólů, 3 obdržené branky mluví za vše.
Tým složený ze dvou gólmanů, 7 hráčů ze sestavy z paralympiády v Soči a 2 nováčků přivezl nejen kvalitní výsledek, ale i dobrý pocit
z předvedené hry. Pochvalu zaslouží celý tým, a to nejen svým výkonem na ledě, ale i dobrou atmosférou mimo něj. Po celý turnaj
panovala pohoda v týmu a pozitivní nálada. I když jsme nebyli kompletní a měli určité překážky, turnaj jsme si všichni užili,“ prozradil nám v rozhovoru trenér sledge reprezentace Jiří Bříza.

Co turnaji předcházelo

Turnaj čtyř národů v Langenhagen

V srpnu 2014 Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje na svém zasedání schválil nové složení realizačního týmu národního
mužstva. Zároveň odsouhlasil obměnu personálního složení své komise sledge hokeje, ve které kromě zástupců svazu a reprezentace figuruje i zástupce ČSHA, tedy
klubů. V souladu s návrhem valné hromady ČSHA se tímto členem stal Jan Zapletal
ze Sparty Praha. Realizační tým národního
týmu ve sledge hokeji pro sezonu 2014/2015
bude pracovat ve složení: manažer Tomáš
Rak, hlavní trenér Jiří Bříza, fyzioterapeut/
lékař Libor Musil, fyzioterapeutka Miloslava
Švendová a hospodář Petr Stránský. V komisi sledge hokeje při ČSLH pro uvedené období zasednou mimo manažera a hlavního
trenéra ještě předseda komise Karel Jankovič (ČSLH), zástupcem klubů byl zvolen Jan
Zapletal (ČSHA) a funkci sekretáře bude zastávat Martin Loukota (ČSLH).

První letošní mezinárodní turnaj ve sledge
hokeji se uskutečnil pod hlavičkou IPC v německém Hannoveru, konkrétně v severní
části zvané Langenhagen. Turnaj proběhl
za účasti domácího Německa a týmů Česka, Itálie a Švédska. Českému týmu se dařilo
a z Německa přivezl stříbrnou medaili. „Byl
to náš první turnaj sezony, na který tým odjížděl v omezeném počtu, neboť Šafránek,
Kubeš a Krupička byli nemocní, navíc Tomáš Kvoch
ukončil repre kariéru a Fojtík bude reprezentovat Slovensko. Tým tak doplnili nováčci Martin Novák
a Lukáš Kořínek. Po náročné paralympijské sezoně jsme na turnaj odjížděli
s přípravou dvou soustředění, a proto bylo pro nás
otazníkem, v jaké herní výkonnosti se i tak oslabený
tým nachází v konfrontaci
s ostatními týmy,“ prozradil
ještě před turnajem hlavní
trenér Bříza.

Smolný první zápas,
Česko – Itálie 1:3
Italové nastoupili do zápasu se třemi pětkami plnými mladých šestnáctiletých nováčků, kteří udělali
za poslední rok obrovský
pokrok. „Výsledek neodpovídá vývoji zápasu, tako-
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vý už je hokej. V první třetině jsme přestříleli
soupeře na střely 12 : 4, k tomu nastřelená
tyčka a spousta vyložených šancí, jež zůstaly neproměněny,“ hodnotí Bříza a pokračuje „Italové hráli svůj typický fyzický hokej,
založený na neustálém celoplošném pressingu. Svým důrazem po naší nepozornosti před brankou se dostali do vedení a od té
doby se soustředili na obranu středního pásma. Srovnat se nám podařilo až na začátku
poslední třetiny, kdy krásnou souhru Hábla a Paláta zakončil do odkryté branky Geier. Za stavu 1:1 jsme dostali soupeře v jeho
třetině pod tlak a vytvořili si šance na to jít
do vedení. Bohužel, udeřilo na druhé straně.
Nepozornost naší obrany při možném icingu
potrestali Italové gólem na 2:1. Nezbývalo
moc času, Italové dobře bránili modrou čáru,
až v závěru svitla naděje při naší přesilovce
na srovnání zápasu. Nestalo se. Italové pečetili své vítězství při power play šest na čtyři
do prázdné branky na 3:1. Zápas měl náboj
a slušnou úroveň, škoda nevyužitých šancí
v první třetině. Na ledě se objevili Vápenka,
Berger, Hrbek, Raul, Motyčka, Hábl, Palát,
Geier, Novák, Kořínek.

Jednoznačně: Česko – Švédsko 5:0
Po celou dobu jsme soupeře přehrávali a vůbec nebyla znát únava z předešlého těžkého utkání. Skvělý zápas našich kluků hodnotí trenér slovy: „Věděli jsme, že nás čeká

29

SPORT

velmi těžký a známý soupeř s vynikajícím
Kasperim v sestavě, který nám na paralympiádě v Soči dělal velké problémy. Na všech
byla cítit touha spravit si chuť a dovést zápas do vítězného konce. Souhra celé pětky na ledě fungovala dobře a takticky jsme
hru kontrolovali. Často jsme si vytvářeli tlak
v soupeřově pásmu, což vedlo k mnoha
brankovým příležitostem. Pochvala patří celému týmu. Cením si nejen krásných gólů,

že více sil bude na straně soupeře. „Takticky jsme drželi obraz
hry proti Švédům. Měli jsme více
ze hry, ale stále se nám nedařilo
vstřelit branku. Jít do vedení se povedlo na konci první třetiny skvěle hrajícímu Geierovi, který proměnil krásnou individuální akci jeden
na jednoho. Ve druhé třetině jsme
měli více klidu při zakončení, a to
přineslo další dva góly Geiera a Paláta. Zároveň však docházely síly,“
hodnotí zápas trenér. Z utkání odstoupil zraněný Hrbek, navíc Motyčka odehrál zápas se zánětem
zubu. „Třetí třetina byl doslova boj
se zbytkem sil hráčů a projevem
maximálních taktických zkušeností ve hře.
Po dvou třetinách brankáře Vápenky udržel
i Matoušek nulu na svém kontě a tým uhájil bez obdržené branky cenné vítězství. Mé
poděkování patří neodmyslitelně všem!“
chválí hráče i celý realizační tým Jiří Bříza.
Přestože si celkové vítězství v Langenhagenu připsali neporažení Italové, nemohl jim být výsledek započítán do bodování
světové série. Důvod byl prostý, na turnaj totiž přivezli několik nováčků, kteří ještě neměli licenci IPC. Úspěch našich borců je velmi
cenný pro nadcházející sezonu, která vyvr-

cholí mistrovstvím světa v americkém Buffalu na přelomu dubna a května 2015. Tomu
bude předcházet ještě další turnaj národů,
jenž se uskuteční v Česku od 17. do 21. prosince 2014 v Litoměřicích. Čeští sledge hokejisté budou mít možnost před domácím publikem obhájit své vedoucí místo ve světové
sérii a změřit své síly opět s Itálií, Německem
a tentokrát také s Koreou. Všichni jste srdečně zváni, přijeďte podpořit naše borce!
Alexandra M. Videmannová
Foto © www.parasport-photo.de,
Marco Knisse

ale i skvěle takticky zvládnutých třech našich
oslabení. Obráncům patří pochvala za důrazné pokrytí Kasperiho, který se v zápase
prosadil pouze jednou. Tuto šanci však kryl
pozorný Matoušek. Za zmínku ještě stojí první vstřelená branka Martina Nováka za národní tým.“ Sestava byla stejná jako v zápase s Itálií, pouze branku hájil Matoušek. Góly
vstřelili Geier, Berger, Raul, Novák a Hrbek.

Těžce vybojovaná výhra
3:0 nad Německem
Šlo o velmi těžký a náročný zápas s domácím týmem s velice početnou lavičkou, navíc s posíleným sebevědomím z předešlé výhry nad Švédy. Němci předváděli důraznou
a fyzickou hru a s vývojem utkání bylo znát,

www.vozickar.cz
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Prezident hendigolfistů Mistrem ČR
Vrcholem domácí sezony hendikepovaných golfistů bylo mezinárodní Mistrovství ČR 2014, uskutečněné první říjnový víkend na hřišti
v Hluboké nad Vltavou. Mimo naší reprezentace a zahraničních hendigolfistů se turnaje účastnili i hráči seniorské tour a přátelé a příznivci České golfové asociace hendikepovaných.
 Můžete krátce zhodnotit celou sezonu?
Kolik turnajů naši reprezentanti absolvovali?
Z letošní sezony máme obrovskou radost,
kromě Mistrovství ČR totiž poprvé proběhla šňůra osmi dalších turnajů pro naše členy a pozvané hosty CZDGA Golf Tour. Tyto
turnaje se odehrály na našich partnerských
hřištích a jsou důkazem toho, že se na golfových greenech mohou potkávat hendikepovaní i tělesně zdraví hráči. Je potřeba zmínit
i další mezinárodní turnaj hendikepovaných
golfistů Czech Disabled Golf Masters 2014,
který jsme pořádali v golfovém resortu Darovanský Dvůr. Turnaje se zúčastnilo 43 reprezentantů ze 13 zemí. V průběhu sezóny naše
reprezentace vycestovala také na evropské
turnaje do Francie, Anglie, Holandska, Švédska, Itálie a ještě nás čeká výjezd do Portugalska.

Protože hlavní cenu turnaje i titul Mistra ČR
si odnesl ing. Miroslav Lidinský, domácí člen
Golfového klubu Hluboká nad Vltavou a zároveň prezident České golfové asociace
hendikepovaných, poprosili jsme ho spolu
s generální sekretářkou CZDGA Janou Brabníkovou o zhodnocení nejen celého turnaje,
ale také dalších aktivit asociace.
 Kolik hendikepovaných golfistů se turnaje zúčastnilo?
Na mezinárodní Mistrovství ČR přijelo 40 hráčů, z toho na startovní listině bylo 13 hendigolfistů. Pozvání přijali i zahraniční hosté
z Německa a Švýcarska. Patří jim velký obdiv, jak dlouhou cestu absolvovali, například
Švýcar Urs Bucher s manželkou ujeli do místa konání turnaje okolo tisíce kilometrů,
Dieter Danneberg z Německa trasu přibližně o sto km kratší. Na Hluboké se i přes nepřízeň počasí a déšť podařilo udržet hřiště
ve výtečném stavu, za což jsme si jako organizátoři vysloužili slova uznání. Všem místním tak patří obrovský dík.
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 V jakých kategoriích postižení (případně
disciplínách) se hrálo?
V rámci turnaje byly vypsány čtyři kategorie.
Účastníci mistrovství soutěžili ve třech kategoriích, které byly rozděleny podle golfového
hendikepu (HCP 0-18,4; HCP 18,5-36 a HCP
36,1-54) a hrály se systémem stableford, poslední čtvrtá kategorie se hrála na rány (HCP
0-54). Dodejme, že pojem golfový hendikep
je číselné vyjádření kvality golfistovy hry. Čím
je číslo nižší, tím je hra lepší. V elitní kategorii si síly poměřili držitelé speciálních zdravotních průkazů – medical pass, kteří již hrají v evropské sérii turnajů. Vítězové se také
vyhlašovali v kategoriích dle tělesného postižení, byli to nejlepší hráči s postižením dolní končetiny, horní končetiny, vozíčkář a hráč
z kategorie ostatní postižení.
 Kdo v kategoriích zvítězil?
Se všemi těžkými nástrahami hřiště v Hluboké nad Vltavou se nejlépe vyrovnal domácí
vítěz Miroslav Lidinský, který se stal i mezinárodním Mistrem ČR v golfu hendikepovaných
pro letošní rok. Převzal i putovní
pohár pro nejlepšího hendigolfistu roku 2014. Druhý skončil
německý golfista Dieter Danneberg a třetí další český zástupce a zároveň Mistr ČR 2013 Tomáš Prouza. V kategoriích dle
postižení byli vyhlášeni nejlepší vozíčkář – Urs Bucher (Švýcarsko), nejlepší hráč s postižením horní končetiny Jáchym
Bém a s postižením dolní končetiny Miroslav Lidinský. Tomáš
Prouza si odvezl prvenství jako
nejlepší hráč v kategorii ostatní
postižení.

 Jak se naši umístili na Mistrovství
Evropy?
Květnové ME (European Disabled Golf Tour
2014) bylo nejvýznamnějším turnajem sezony, konaném v anglickém Belton Woods.
Samotný turnaj se odehrál na 73parovém
hřišti Westwoods, které vynikalo svou členitostí a množstvím vodních překážek. Do samotného turnaje nastoupilo několik desítek zahraničních hráčů a zbytek startovního
pole doplnili favorizovaní hráči Anglie, Walesu a Skotska. Mezi nejvýše nasazené patřili

například Stefan Morkholt (Dánsko), Johan
Kammerstad (Švédsko), Kevin Harmisson
(Anglie) a Caroline Larsson (Švédsko). Náš
reprezentační tým bojoval ve složení Miroslav Lidinský (GK Hluboká nad Vltavou), Michal Hošna (GC Český Krumlov), Vlastimil
Hebelka (Sokrates Golf & Country Club), Tomáš Prouza (Nová Amerika Country Club)
a Aleš Süsser (GK Darovanský Dvůr). Neočekávaně dobré výsledky českých reprezentantů potvrdily stabilní formu a řadí nás,
i vzhledem k výsledkům z loňských let, k silným evropským týmům. Z celkového pohledu je umístění všech reprezentantů ČR
v golfu hendikepovaných v top 10 ve svých
kategoriích na ME obrovských úspěchem.
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fové reprezentace. Velké šance na čtyřnásobnou obhajobu v kategorii stableford má
i Hošna, který drží taktéž průběžné první místo.

Rád bych vyzdvihl především výkon Hošny,
který ve stablefordové kategorii skvělým finišem dotáhl vedoucí hráče a přivezl do České republiky stříbrný kov. Stal se tím historicky třetím českým vicemistrem Evropy v golfu
hendikepovaných.
 Čerstvé výsledky máte i z mezinárodního turnaje v Itálii…
Turnaj EDGA Disabled Golf Tour 2014, konkrétně 14th Italian Open, se hrál od 24.
do 26. října v resortu Miglianico Golf Club,
který krátce předtím hostil i profesionály
z Alps Tour. Český golf zastupovali jen dva
reprezentanti, Mirek Lidinský a Jakub Kovařík (GK Čechie), oba v doprovodu Jany
Brabníkové. Pro Lidinského byl tento turnaj
velmi důležitý, neboť umístění hráčů mohlo zcela zásadně změnit celkové pořadí
žebříčku Order of Merit v kategorii 3 stroke
play. Kovařík v kategorii 4 stableford bojoval
o umístění top 10. A vyšlo to! Krásným děleným 3. místem se do první desítky nejlepších
hráčů Evropského poháru probojoval. Miroslav Lidinský stabilními výsledky v obou kolech suverénně zvítězil s velkým náskokem
třinácti ran a tím si zajistil průběžné celkové
vedení v Evropském poháru. Navíc tak zvýšil šanci na obhajobu pětinásobného vítězství v poháru EDGA v sérii Order of Merit.
Vše se rozhodne v posledním turnaji sezony v portugalském resortu Pestana Vila Sol,
kam odcestuje stabilní kádr české hendigol-

 Organizovali jste i akce
pro širokou veřejnost?
Kromě oficiálních turnajů jsme
pořádali i další zajímavé akce,
na kterých se snažíme široké
veřejnosti přiblížit golf a hendigolf společně. Velmi úspěšnými se staly Dny otevřených
dveří na golfu s CZDGA pro děti, mládež,
hendikepované a veřejnost v Hluboké nad
Vltavou, v Třeboni či v Mladých Bukách.
 Jak se aktivně zapojují hendikepovaní
do tohoto sportu, jak od založení asociace
vzrostla oddílová základna?
O hendigolf je obrovský zájem. Tato skutečnost se nám potvrzuje na našich akcích
a také zvýšením aktivity v našich tréninkových centrech. Naše členská základna čítá
50 výkonnostních hráčů a zároveň evidujeme okolo 200 sportovců, kteří si golfovou
hru zatím jen zkouší. Dostávají se k nám zájemci z mnoha cílových skupin, jde o hráče po amputaci horních i dolních končetin,
po ochrnutí od narození či po úrazech, paraplegiky – vozíčkáře, hráče se zrakovým
nebo sluchovým postižením, mozkovou obrnou, roztroušenou sklerózou či s neurologickým onemocněním, které postihuje pohybový aparát.
 Jaké plány máte do nadcházejícího
roku 2015?
Vzhledem k tomu, že očekáváme nárůst
členské základny a rozšíření našich aktivit,
je nutné naši činnost především zprofesionalizovat a zajistit kvalitní zázemí. Mezi hlavní
cíle pro rok 2015 patří v první řadě zajištění finančních prostředků, materiálního zázemí a zabezpečení administrativy. Za hlavní
aktivity lze označit další ročník mezinárodního turnaje Czech Disabled Golf Masters v České
republice, účast reprezentace na mezinárodních turnajích série Order of Merit, další akce na podporu
hendigolfu v České republice, rozvoj projektu Golf
bez bariér a pořádání vlastní série turnaje CZDGA
Golf Tour. Jsme si vědomi,
že pro tréninková centra
hendikepovaných je nutné
zakoupit speciální golfové vertikalizační vozíky Paragolfer nebo Powergolfer a pro začínající golfisty
sady golfových holí pro tréninky. V neposlední řadě
je důležité, aby se CZDGA zapojila do evropského
hnutí o začlenění hendigol-

fu do paralympijských sportů. Vizí CZDGA
je příprava paralympijského hendigolfového
týmu České republiky. Nesmíme zapomenout ani na reprezentaci českých hendigolfistů, kteří i přes krátké působení na mezinárodní scéně významně bodují ve všech
kategoriích evropského žebříčku. V příštím
roce se chceme zapojit do seriálu mistrovství
světa, a tím se prosadit i na světové scéně.
Rozhovor připravila
Alexandra M. Videmannová.
Foto z turnaje v Itálii a v Hluboké
nad Vltavou poskytla Jana Brábníková.

Ing. Miroslav Lidinský je veřejnosti znám jako válečný veterán z Afghánistánu a držitel několika vyznamenání
za statečnost a hrdinství. Protitanková
střela vypálená z jeskyně Talibanu mu
ustřelila patu. Nohu mu lékaři nezachránili, život ale ano. Bývalý člen speciální
jednotky SOG po amputaci nohy začal hrát golfové turnaje s protézou. Zakrátko se stal členem reprezentace ČR
v golfu hendikepovaných. Je čtyřnásobným vítězem Evropského poháru EDGA
(European Disabled Golf Asociation)
z let 2010 až 2013, vicemistr Evropy golfu hendikepovaných 2010 a vicemistr
ČR z let 2011 – 2013. Před několika dny
se stal Mistrem ČR pro rok 2014.

Česká golfová asociace hendikepovaných je nezisková organizace, jejíž
hlavním cílem je umožnit osobám s tělesným či zdravotním postižením hrát
golf na golfových hřištích v České republice a v zahraničí. Vznikla koncem
roku 2009. Již v začátcích si sdružení
vytyčilo určité cíle, jakými bylo navázání dlouhodobé spolupráce s golfovými
kluby v ČR, Českou golfovou federací, profesionální golfovou asociací hráčů a učitelů golfu v ČR a především se
stát dalším členem European Disabled
Golf Association. Neuplynul ani rok
a všechny smlouvy i vstupní protokoly
byly podepsány.

www.vozickar.cz

VEŠKERÁ SOUKROMÁ INZERCE
JE V NAŠEM ÈASOPISE BEZPLATNÁ
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■ Prodám elektrický exteriérový invalidní vozík značky Ortopedia, 2x gelové akumulátory. V provozu asi 40 h a jsou asi 1 rok staré, 1x nabíječka. Celkově ve slušném stavu. Cena: 14 500 Kč. Tel.:
702 499 734, Vyškov
■ Prodám ocelovou rampu určenou pro vozíčkáře. Délka rampy je 3,07 m a šířka 70 cm. Sloužila k překonání 3 schodů. Cena:
2 000 Kč. Tel.: 274 860 127, Praha 10
■ Prodám Ford Focus combi 1.6 TDCi s automatickou 7st. převodovkou a úpravou na ruční řízení Hurt (jedna páka, může řídit i klasicky), 12/2006, 117 000 km, nová STK, nebourané, plná výbava (ABS,
ESP, ASR, dual klima, modrá metalíza...), 1. majitel, servis pouze
Ford. Tel.: 608 308 608, Jaroslav.JMK@seznam.cz
❑ Zdeněk, v ID, 40 let, 190/95. Hledám obyčejnou ženu. Nechci
krásu, peníze, ale společný život. Chci lásku, důvěru atd., ne faleš
a podrazy. Chci být šťastný a mít hezký život ve dvou. Zn. celá ČR, já
bydlím v Havlíčkově Brodě. Prosím, jen SMS na tel.: 607255933. Pa.
❑ Rád poznám ženu pro společné výlety, povídání a inspiraci, na
handicapu nebo postavě nezáleží. Je mi 62 let. Jen dopisy prosím.
Skalsko 118, 254 01, Jílové u Prahy.

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

ROHO

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

podložky do vozíků
hrazeny VZP
– 0000277
sk. 13

Rozloení tlaku u osoby
sedící na molitanu

Všechny inzeráty umisťujeme průběžně na

www.vozickar.cz .

Inzerci si můžete zadat:
• na www.vozickar.cz,
• zaslat na e-mail info@ligavozic.cz,
• nebo nadiktovat na telefonním čísle 537 021 493.
Vybrané inzeráty vložíme na tuto stranu v dalším čísle
Vozíčkáře. Uzávěrka je 28. 1. 2015.
UPOZORNĚNÍ: Pokud vám byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku dle vyhlášky č.182/1991 Sb.
(do 31. 12. 2011) anebo dle zákona č.329/2011 Sb. (od 1. 1. 2012), písemně jste se zavázal/a, že budete 5 let vlastníkem pomůcky a budete ji využívat. Pokud se jedná o příspěvek na zakoupení motorového vozidla, je lhůta od 1. 1. 2012 dokonce 10letá. Prodejem pomůcky se tedy můžete vystavit riziku
postihu ze strany obecního úřadu anebo ÚP, který příspěvky vyplácí. Pokud vám byla pomůcka poskytnuta „na předpis“ odborného lékaře a byla hrazena ze zdravotního pojištění, JE MAJETKEM této pojišťovny. I v tomto případě tedy nejste oprávněn/a pomůcku prodat, jedinou výjimkou je situace, kdy zdravotní pojišťovna pomůcku na základě posudku revizního technika vyřadí a pomůcku převede do vašeho
vlastnictví. Liga vozíčkářů neručí za obsah inzerátů a nenese žádnou zodpovědnost v případě, že někdo
takovou pomůcku prodá.
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a na antidekubitní
podloce ROHO

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

PŘÍMÁ CESTA K MOBILITĚ

