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 nejjednodušší a nejrychlejší 
transport po celém byt  bez 
jakýchkoliv stavebních úprav

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

 komplexní a este  cké ešení 
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 z postele až do koupelny bez 
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 výkon, výdrž, spolehlivost, tradice
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 kontaktujte nás pro bližší 
informace a konzultace
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chci vám za celou 
redakci poděkovat. 
Mnoho z vás se ne-
zaleklo předplatné-
ho a časopis pod-
pořilo. Také nás těší 
rozmanitá zpětná 
vazba, kterou ten-
to krok vyvolal. Není 
nad to rozčeřit sto-
jaté vody a vypro-

vokovat lidi k akci. Přece jen pak má člo-
věk pocit, že žije, že má názor, že jej může 
sdělit a stát se tak součástí různých příbě-
hů. V minulém čísle jsme vás chtěli moti-
vovat k dobrovolnické práci, v tomto čísle 
najdete více různých názorových textů, ko-
mentářů a rozhovorů o žhavých tématech, 
která odsouvají zarytá tabu na vedlejší ko-
lej. Obojí má smysl. Přímá akce i diskuze. 

Tím se řídila i Rozkoš bez rizika, která do 
světa vypustila v listopadu přelomovou infor-
maci – v Česku začne působit první pětice 
sexuálních asistentek. Rozbor této situace, 
informace z mezinárodní konference, kterou 
tato nezisková organizace pracující s ženami 
v sexbyznysu uspořádala, a rozhovor s vozíč-
kářem Milanem Langerem se tomuto důleži-
tému kroku věnují z vícero perspektiv. 

Debatuje se i o postavení lidí, kteří peču-
jí o své příbuzné. Nově vzniklá Unie pečují-
cích má před sebou velké úkoly – a nejde jen 
o peníze. Přečtěte si o nich v rozhovoru s je-
jím předsedou Leošem Fučíkem.

Diskuze o legendárních víčkách se sta-
la inspirací pro další vtipnou glosu Michae-
la Vidury. Glosovala i Věrka Schmidová, a to 
v příběhu, který jste určitě v mnoha obdo-
bách zažili i vy. Oba sloupce určitě nepře-
hlédněte (opravdu našlapaná je i sportovní 
rubrika – medaile v bocii, v atletice, příběh 
tanečního sportu atd.). 

Když už jsem vás nalákala na některé tex-
ty v časopise, jak se v editorialu sluší a pat-
ří, dovolte ještě jeden minipříběh. Díky němu 
ke mně přišel letos Advent. Těsně po uzávěr-
ce mi zazvonil telefon. Ozval se pan Petr Kor-
belář. Jeho dobrá nálada a optimistický pří-
stup k životu prýštil ze sluchátka i na dálku. 
„Mám mnoho zkušeností s používáním elek-
trických skútrů a rád bych pomohl lidem, kte-
ří to potřebují. Říkal jsem si, že někteří vaši 
čtenáři ocení rady při nákupu, že jim můžu 
být užitečný.“ Bavili jsme se nějakou tu minu-
tu a mně bylo veselo. Nejen z dobré nálady 
a z vtipů, které pan Korbelář během našeho 
povídání dělal, ale i z toho, že jsou lidé jako 
on. Takoví, kteří rádi vymyslí cestu, jak být ná-
pomocní. Je to další důkaz toho, že dobro-
volnictví může mít mnoho podob a že téma 
minulého čísla nemluvilo do větru. 

V novém roce vám, milí čtenáři, přeji mno-
ho takových „satori“, jaké jsem prožila v jed-
nom podzimním dni i já. 

Aneta Vidurová 

P. S. Věnujte, prosím, pokud jste ještě nezapla-
tili předplatné, pozornost straně 5. Kromě mož-
ností, jak symbolickou stokorunu uhradit, zde 
najdete i vysvětlení stávající situace a upozorně-
ní na to, že se z Vozíčkáře stává čtvrtletník. Ten 
ale na objemu zesílí, o stránky naplněné zajíma-
vými informacemi a reflexemi tedy nepřijdete. 

MILÍ ČTENÁŘI...
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LIGA INFORMUJE
Budoucnost Ligy je spojena se schopností pružně 
reagovat a hledat vlastní cesty
Liga vozíčkářů už čtvrtstoletí pomáhá hen-
dikepovaným na cestě k samostatnosti. Vý-
ročí většinou vyzývá k rekapitulacím a bi-
lancování. O pár vzpomínek i výhledů do 
budoucna jsme poprosili ředitele Zdeňka 
Škaroupku. 

 Kdybyste se měl ohlédnout za uplynu-
lými 25 lety Ligy, co byste o nich řekl?
Dvacet pět let je už skutečně dlouhá doba. 
Jednoduše je shrnout snad ani není mož-
né, pokud se tedy člověk chce vyhnout běž-
ným klišé. Bezvadně se vzpomíná na dobro-
volnické začátky v době sametové revoluce. 
Na obrovské nasazení i obrovskou naivitu. 
Ale obojí velmi krásné. Během všech těch let 
jsme prošli několika fázemi, které asi k roz-
voji každé organizace patří. Prožili jsme 
období entusiasmu, období honby za od-
borností, období hledání těch správných 
hodnot. Období se sto zaměstnanci i obdo-
bí dobrovolníků. Každé z nich nám přineslo 
zkušenosti i poznání, které jsme ale zdaleka 
ne vždycky dokázali využít. K některým vel-
mi kvapně opuštěným postupům a cílům se 
dnes s velkou pokorou navracíme.

Pokud bychom měli vytvořit kupecký 
účet, tak bychom sčítali položky složené 
z desítek aktivit, registrovaných sociálních 
služeb, vyřešených klientských problémů, 
získaných peněz, akcí pro veřejnost, stovek 
představení divadla Barka, odvážných novi-
nek, jako byl v pravěku výlet dětí z Kocián-
ky do Vídně a dnes je to intimní poradenství 
pro zdravotně postižené. Násobit bychom to 
mohli důvěrou, které se těšíme.

Na druhou stranu odečítat bychom moh-
li položky, jako jsou fluktuace, která je zdro-
jem téměř stálé nejistoty, obrovská závislost 
na veřejných rozpočtech a dotacích, která je 
zdrojem téhož. V poslední době se ukazuje, 
že jsme pro samou odbornost více času vě-
novali samy sobě než monitorování potřeb 
klientů. Společnost se vyvíjí, a potřeby se tu-
díž mění. Nelze čekat, že služby postavené 
na potřebě z devadesátých let budou stále 

stejně nezbytné. Těž-
ko se nám při naší ve-
likosti žije s vědomím 
nutnosti nepřetržitého 
hledání a neustálých 
změn. Stále jsem však 
přesvědčen, že po-
kud si to podtrhneme 
a sečteme, přinášíme 
výrazně plusový vý-
sledek. Výsledek po-
stavený na práci a za-
ujetí ligových lidí.

 Je nějaký zážitek, 
okamžik nebo situa-
ce, o kterých můžete 
říct: vzpomínám si, 
jako by to bylo vče-
ra?
Setkání s prezidentem Havlem ve Špa-
nělském sále Pražského hradu. Nezažil 
jsem, že by příchod podobně nenápadné-
ho člověka vzbudil podobně tichý, ale vel-
mi soustředěný hluboký zájem a absolut-
ní pozornost. Promluva tichým hlasem bez 
bonmotů a s pomlkami pro přemýšlení a hle-
dání správné formulace. Daleko předaleko 
od nacvičených divadýlek, která mají působit 
na masy. Liga byla odměněna účastí na se-
tkání s prezidentem a jeho manželkou. Mělo 
to jedinou chybu, to, co jsem prožil, jsem ni-
kdy nedokázal ani vzdáleně přiblížit ostat-
ním. A moc, moc mě to mrzí.

S tímto zážitkem ostře kontrastuje jiný, 
který měl být původně podobný. Setkání 
s manželkou prezidenta na půdě jejich nada-
ce, také za odměnu. Po půlhodinovém čeká-
ní do místnosti plné představitelů neziskovek 
vtrhly dvě feny boxerky a udělaly tam tako-
vý rošambo, že příchod jejich prezidentské 
psovodky naprosto zanikl…

 Jak vidíte budoucnost Ligy vozíčká-
řů? Jaký podle vás, bude start do dalšího 
čtvrtstoletí?

Na takové otázky většinou padají reakce 
typu: čekají nás velké změny, musíme se 
reformovat… V posledním roce Liga znač-
ně zeštíhlela. Pro mnohé je to známka ztrá-
ty potenciálu. Jakoby redukce nutně muse-
la znamenat předzvěst krušného konce. Já 
si naopak myslím, že nás zeštíhlení od kruš-
ného konce zachraňuje. Hodně stojím o to, 
abychom si uvědomili, že život není jen stá-
lý ekonomický a jiný růst, jak nás přesvěd-
čují v televizních novinách. Přestal jsem je 
poslouchat, protože skutečně důležité infor-
mace nepřinášejí. Přesvědčil jsem se o tom, 
že pro neziskovku, a možná pro každého, 
je nejdůležitější nepřetržité osobní vyhod-
nocování situace, absolutní přijetí odpověd-
nosti a schopnost reakce. Schopnost reali-
zace nových řešení. Ochota a připravenost 
na změnu. Chceme lpět na jistotách, ale ony 
neexistují, jedinou vedle smrti je ta, že přijde 
další změna. To je potřeba skutečně přijmout 
a brát změnu jako každodenní součást života. 
A jestli se přitom zvětšíme nebo zmenšíme, 
není důležité. Jsem přesvědčen, že budouc-
nost Ligy je spojena se schopností pružně 
reagovat a hledat vlastní cesty.  (lb)

Život nejen na kolech už po dvacáté
Už dvě desetiletí se pod záštitou Ligy vozíč-
kářů koná soutěž pro všechny fotografy, kte-
rým se podařilo zachytit okamžik ze světa 
hendikepu. Nezmeškejte její jubilejní ročník.

Pokud se chcete zúčastnit, pošlete sou-
těžní fotografii do 1. dubna 2016 na e-mailo-
vou adresu prezentace@ligavozic.cz.

I letos všechny snímky zhodnotí poro-
ta složená ze známých českých fotografů 
a vybere ty nejlepší účastníky, kteří dosta-
nou hodnotné ceny. Těšíme se na vaše fo-
tografie a přejeme šťastnou ruku při mačká-
ní spouště.

(lb)

Výherkyní předcho-
zího ročníku se stala 
Štěpánka Trenz 
s fotografií Do vln 
Indického oceánu.
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Chcete odstartovat novou 
životní etapu? Podpoříme vás
Jirka byl docela obyčejný mladý muž. Po 
práci ho doma čekala žena a dvě děti, jed-
nou týdně si s kamarády chodil zahrát fotbal 
a po něm na dvě pivka. Rád jezdil na kole 
s celou svojí rodinou, kluky bral o víken-
dech do zoo a v létě na zmrzlinu. Obyčejný, 
šťastný život. Až do chvíle, kdy měl na fotba-
le úraz. Zpočátku to nevypadalo na nic váž-
ného, ale záda bolela stále víc, a tak musel 
k lékaři. Začal kolotoč vyšetření, rehabilitací 
a pracovních neschopností. Po pár měsících 
přišel o práci, protože pracoval manuálně 
a jeho zdravotní stav mu to už neumožňo-
val. Novou práci hledal obtížně, byl vyučen 
obráběčem kovů a nic jiného neuměl. Rodi-
na řešila finanční potíže a Jirka začal být po-
drážděný a popudlivý. Přestal se stýkat s ka-
marády a na fotbal se už nechodil ani dívat. 

Rodina se mu odcizila. Měl 
čím dál silnější pocit, že je na 
všechno sám, ale přitom vě-
děl, že to sám už nezvládne.

Prožili jste podobný pří-
běh? Máte zdravotní omeze-
ní, kvůli kterému se vám ne-
daří v práci, doma a nemůžete 
trávit volný čas tak, jak bys-
te si představovali? Nebo se 
možná jen potřebujete poradit 
či něco naučit. Pak neváhejte v Lize vozíč-
kářů kontaktovat sociální službu s názvem 
Sociální rehabilitace. Umíme vám pomoci 
s nácvikem pracovních dovedností, při hle-
dání bydlení, zvýšení vaší samostatnosti, 
poskytneme vám potřebné informace nebo 
vás naučíme pracovat s počítačem. Reali-

zujeme také zajímavé vzdělávací seminá-
ře a kurzy a klientům sociální rehabilitace 
je k dispozici i psycholog. Kontaktujte nás 
e-mailem na adrese sor.brno@ligavozic.cz 

Společně najdeme nejlepší řešení vaší 
 situace. 

Eva Chladová

Ligaedu je, když…

…chcete získat praktické zkušenosti, a ne te-
orii z knížek
…záleží na výběru lektorů stejně jako na ob-
sahu kurzu
…kvalita je víc než kvantita
…všechno vzdělávání vychází z praxe a je 
pro praxi určeno
...vzděláváme v tom, čemu opravdu rozumíme
…nám záleží na zpětné vazbě účastníků 
vzdělávání
…nabízíme komplexní servis účastníkům se 
zdravotním postižením

Vzdělávání a učení je přirozenou součástí na-
šich životů. Někdy o tom ani nevíme a učíme 
se. V současnosti nám často v profesi, ale 
i v soukromém životě nestačí znalosti a do-
vednosti, které jsme získali ve škole v mlá-
dí. Žijeme v době tzv. celoživotního vzdělá-
vání a učení. A protože pro dospělé platí jiná 
pravidla a zákonitosti než pro děti, je důležitá 
také forma, jakou se vzděláváme. Jestli nás 
to baví, zajímá, jakou máme motivaci se učit. 
Liga vozíčkářů si tuto důležitost uvědomuje, 
a protože za 25 let svojí existence má mnoho 
praktických zkušeností a „vychovala“ hodně 
odborných pracovníků, rozhodla se tyto do-
vednosti a zkušenosti předávat dál. Vznikla 
tedy Ligaedu. Platforma, ve které poskytuje 
Liga kvalitní vzdělávání, při němž hraje roli 
především individuální přístup a zkušenos-
ti z praxe. Nečekejte u nás žádné teoretic-
ké kurzy a nudné lektory, kteří nevědí, o čem 
mluví. U nás je to jinak. Přesvědčte se o tom! 

Momentálně pořádáme kurzy pro lidi se 
zdravotním postižením a pro sociální pracov-
níky. Nabídka se bude rozšiřovat o speciali-
zované semináře, zatím se dle zájmu otevíra-
jí tyto osvědčené kurzy: 

Základy obsluhy osobního počítače
45 hodin výuky, akreditace MŠMT
Účastníci kurzu se seznámí s počítačem 

a jeho příslušenstvím, získají základní orientaci 
v operačním systému Windows. Zorientují se 
v programu MS Word, naučí se psát texty 
a pomocí základních funkcí je upravovat 
a formátovat. Také se naučí tvořit tabulky 
i grafy v programu Excel a dokážou použít 
základní matematické funkce programu. Dále 
získají dovednosti v oblasti práce s internetem, 
založí si vlastní e-mailovou schránku a naučí 
se používat elektronickou poštu.
Cena za 2 měsíce výuky, 16 lekcí – 1600 Kč.

Obsluha osobního počítače
80 hodin výuky, akreditace MŠMT
Tento kurz představuje soubor základních 
a pokročilých dovedností. Absolvent kurzu 
se zorientuje v operačním systému MS Win-
dows, naučí se pracovat v MS Word a po-
užívat základní i pokročilejší funkce pro-
gramu – umí napsat v tomto programu text, 
který dokáže formátovat, vložit záhlaví a zá-
patí, obrázky do textu, komentáře, umí vy-
tisknout dokument, dokáže jej uložit, kam 
potřebuje. V programu MS Excel umí účast-
ník vytvořit i složitější tabulky, pomocí zá-
kladních i pokročilých funkcí je formátuje. 
Dokáže také používat statistické a matema-

tické funkce a je si jistý při 
tvorbě vzorců, umí tvořit 
a formátovat graf, tisknout a ukládat soubor. 
Na internetu dokáže vyhledávat konkrétní 
informace, umí použít pokročilé vyhledává-
ní, zvládá poslat e-mail s přílohou, tisknout 
z internetu, umí se orientovat ve své e-mai-
lové schránce.
Cena za 3 měsíce výuky, 30 lekcí – 3000 Kč. 

Sociálním pracovníkům pak přinášíme mož-
nost naučit se uvolňovat a procvičovat svůj 
pohybový aparát, který je při manipulaci 
s imobilními lidmi výrazně zatěžován. To vše 
v kurzu Měj se ráda, šetři záda. Dále předává-
me zkušenosti v komunikaci s lidmi se zdra-
votním postižením, umíme poradit, jak přesu-
novat klienty z vozíku, z postele, do sprchy, 
na WC… a to v kurzu A šup! Také pořádáme 
semináře o sociálním zabezpečením OZP. 

V blízkém budoucnu připravujeme kurzy 
i pro neformální pečovatele a pro firmy. Na-
bídku můžete sledovat na webové stránce 
www.ligaedu.cz 

Andrea Slavíčková, 
tel.: 725 464 268, 

e-mail: andrea.slavickova@ligavozic.cz

...protože každý má sv j potenciál

2     61
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PSÍ ŽIVOT
Zázraky se dějí
O dětech a psech byla už napsána spousta slov. Přesto mě zas 
a znovu udivuje, jakou sílu toto spojení má.

Zuzka a Sofinka

Zuza a Sofi si padly do oka hned při prvním setkání na podzim 
2014. Zuzka je veselá holčička, a tak když s ní při přetahování 
o hračku Sofi vysmýčila podlahu, měla z toho velkou radost. Tedy 
Zuza. Při procházce pak dělala parťáka Zuzčinu dvojčeti Julince. 
Julinka si ji vedla na vodítku několik metrů před námi a v tu chvíli 
nikoho dalšího nepotřebovala. V lednu 2015 se Sofi nastěhova-
la k Janištinům natrvalo. Už při předávání bylo vidět, že fenka do 
rodiny zapadne. U Zuzky leží, když má jít spát, podává hračky, 
otvírá dveře. Ale nejdůležitější pro všechny členy rodiny je povel 
,,podej nočník“, když se Zuzce chce čůrat. Sofinka se tak zdoko-
nalila, že už nepotřebuje ani povelovat a stačí, když Zuza řekne: 
„Ee“ a ona hned běží pro nočník. Po půl roce společného soužití, 
kdy rodina přijela na rekondiční pobyt, se ukázalo, jak krásně se 
všichni sehráli. Test chování a ovladatelnosti asistenčního psa na 
veřejnosti zvládli „levou zadní“.

Daneček a Fany
Daneček se letos na rekondičně integračním pobytu poprvé se-
tkal se svou budoucí asistenční terapeutickou fenkou Fanynkou. 
Daneček má problémy s aklimatizací na nové prostředí. V bu-
dově, kde s rodiči bydlel, potkával asistenční pejsky ostatních 
a také za ním chodila Fanynka. A světe, div se, za pár dní bez 
problémů překonal tmavou chodbu a jedl s ostatními v jídelně. 
Na dece se s Fany mazlil, a když spolu odpočívali, dokázal ležet 
v klidu. Na procházce si na ni položil ruku a najednou bylo ticho, 
příjemné ticho. Zájem o Fanynku a dotek hebké psí srsti dokázal 
to, co nic a nikdo předtím. Daneček přestal „houkat“. I Danečkův 
první pobyt v lese je spojen s doprovodem jeho nové přítelkyně 
fenky Fanynky. Radost, kterou bylo možné číst v tváři rodičů, byla 
více než zřejmá.

A pak že zázraky se nedějí!
Od začátku prosince je Fany s Danečkem, jeho rodiči a sest-
rou společně. Začínají nový život. Život, jehož nedílnou součástí 
bude nezištná pomoc nenahraditelného zvířete – asistenční tera-
peutické fenky Fanynky.

Přeji všem do dalšího života hodně radosti.
Irena Bartoňová – trenér asistenčních psů
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Předplatné 2016
Milí čtenáři, 
jistě jste v minulém čísle zaregistrovali zmín-
ku o předplatném. Chtěli bychom vám připo-
menout, že pokud chcete Vozíčkáře odebírat 
i nadále v roce 2016, je nutné do konce úno-
ra zaplatit stokorunu. Ještě než si připome-
neme jak, ráda bych vysvětlila, proč se vlast-
ně toto děje.

Časopis Vozíčkář vydává Liga vozíčkářů. 
Brněnská neziskovka, která kromě toho po-
skytuje asistenci 40 klientům s postižením, 
která pomáhá stovkám lidí v Jihomoravském 
kraji a kraji Vysočina najít zaměstnání, bezba-
riérové bydlení, zařídit se po nemoci či úrazu 
tak, aby život nekončil, ale jelo se dál. Kromě 
toho provozuje Poradnu pro život s posti-

žením, vydává další publikace, otevírá kaž-
dý den půjčovnu kompenzačních pomůcek 
i centrum denních služeb, kde aktivně tráví 
čas dospělí lidé s postižením. Nadto provo-
zuje výcvik asistenčních psů i Divadlo Barka, 
vede osvětovou kampaň Přisedni si. Docela 
dost na jednu organizaci… A protože najít fi-
nance na toto všechno není žádný med a pe-
níze na adekvátní fundraising už také nejsou, 
chceme, aby vydávání časopisu Vozíčkář ale-
spoň nezatěžovalo rozpočet celé Ligy. To zna-
mená, že budeme samozřejmě dle možností 
využívat státní dotace (které ale výrazně ubu-
dou kvůli plánované změně statusu Ligy dle 
nového občanského zákoníku) a oslovovat in-
zerenty. Místo hledání dalších zdrojů si ale do-

volujeme požádat vás, naše dlouholeté čtená-
ře, o pomoc právě formou předplatného. 

Aby se tak stalo a časopis byl skutečně 
finančně nezávislý na dalších nadacích a fi-
remních sponzorech, přichází ještě jedna, 
snad už poslední změna. 

Z časopisu se stává čtvrtletník (přijde 4 x 
do roka), zato k vám do schránky doputuje 
ve větším rozsahu 40 stran. 

Dovolte mi ještě poděkovat za vstřícná slo-
va mnohých z vás, kteří kromě zaplaceného 
předplatného posíláte i ujištění, že časopis za 
to stojí. Je vás velká většina. Děkuji i několi-
ka lidem, kteří časopis odhlásili, za dosavad-
ní přízeň a vůbec za to, že jste řádkům tohoto 
magazínu věnovali pozornost.   (ata)

JAK ČASOPIS ZAPLATIT? 
Převodem na účet
Číslo účtu: 43-4625040297/0100, variabilní symbol 1112016. Do zprávy pro příjemce uveďte 
své jméno, příjmení a adresu (pokud se nevejde, alespoň město).

Složenkou
Na poště vyzvednete složenku typu A, vyplníte svoje jméno (jako odesílatel), adresáta (Liga vo-
zíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 Brno), variabilní symbol 1112016, číslo účtu (43-4625040297/0100).

Prosíme, částku 100 Kč uhraďte do konce února 2016. Pokud je to ve vašich silách, pošlete nám prosím i aktualizaci vašich kontakt-
ních dat, abychom s vámi v dalších letech mohli komunikovat (další předplatné, doručení na jinou adresu v případě stěhování atd.). 
Stačí na e-mail aneta.vidurova@ligavozic.cz odeslat své jméno, adresu, e-mail a telefonní číslo. Data můžete aktualizovat i telefonicky 
na tel. 573 021 493, 777 010 331 v pracovní dny od 8 do 15 hodin.

Pozor, možnost platby pomocí SMS jsme museli kvůli vysokým provozním nákladům zrušit (platili jsme 
30 % ceny dodavateli služby, příznivější tarif bohužel na trhu není). Prosím, používejte tyto dva výše 
uvedené způsoby. 

100------- --
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1 1 1 2 0 1 60100
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Liga vozí ká ,
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Co na nás chystá leden? 
Starý rok je již za námi. Cukrovím provoněné 
místnosti, odpočinek a čas strávený s těmi 
nejbližšími u vánočního stromku se nám 
přehoupl do nového roku a nyní je nutné se 
opět probrat z vánočního lenošení. Nový rok 
nám přinese spoustu nového. Co nás nyní 
čeká a na co si dát pozor?

Co dělat, pokud jste nestihli 
vyměnit průkaz osoby se 
zdravotním postižením?
Pokud jste v roce 2015 nepodali žádost 
o výměnu průkazu a neprokázali jste nárok 
na tuto výměnu, pak je nutné podat novou 
žádost o přiznání průkazu. Na základě této 
žádosti bude posouzen váš zdravotní stav. 
Na základě tohoto posouzení by vám pak 
mohl být nový průkaz přiznán.

Jak to bude s příspěvkem 
na mobilitu v tomto roce?
Příspěvek na mobilitu je vázaný na průkaz 
osoby se zdravotním postižením ve stupni 
ZTP a ZTP/P. S výměnou těchto průkazů se 
proto pojí nutnost o tento příspěvek zažádat 
znovu, a to do konce ledna letošního roku. 
V případě, že máte platný průkaz OZP, je 
vhodné o příspěvek zažádat skutečně hned 
první měsíc v roce, a to z toho důvodu, že 
příspěvek může být vyplacený již za měsíc, 
ve kterém o něj bylo zažádáno. Pokud byste 
žádost podali až např. v únoru, ochudíte se 
o výplatu této dávky za měsíc leden.

Jak to vypadá s příspěvkem na péči?
Příspěvek na péči se v roce 2016 zvýší 
o 10 procent, a to ve všech stupních. K va-
lorizaci dojde od 1. srpna. Jde o první zvýše-
ní této dávky od jejího zavedení v roce 2007. 
Reálná hodnota příspěvku však nadále zůstane 

výrazně nižší, neboť ceny sociálních služeb 
se mezitím zvýšily zhruba o 50 procent.

(Pozn. red.: Jedná se o první zvýšení pří-
spěvku na péči od roku 2007. Pro ilustraci uvá-
díme jeden příklad: cena hodiny osobní asi-
stence byla v té době v jedné z brněnských 
institucí poskytujících tuto službu 40 Kč. Dnes 
platí klienti stejnému poskytovateli 95 Kč za ho-
dinu, dotační systém stále nutí organizace zvy-
šovat ceny sociálních služeb. Lidem s těžšími 
formami postižení nezbývá, než se spoléhat na 
finanční podporu rodiny nebo se stát profesio-
nálními fundraisery pro svou osobu).  

Dochází k valorizaci důchodů!
Veškeré důchody, tedy nejen invalidní, ale 
i starobní, vdovské, vdovecké i sirotčí, které 
jsou přiznané před 1. 1. 2016, se od tohoto 
data zvyšují o 40 Kč měsíčně. Toto navýšení 
probíhá automaticky, není o něj nutné žádat.

K důchodům bude také náležet jednorá-
zový příspěvek důchodci, který stát poskytne 
jako finanční výpomoc. Měl by být součás-
tí únorové splátky důchodu, zatím však není 
jasné, jaká bude jeho výše. 

Za naši Poradnu pro život s postižením vám 
chceme popřát vše dobré v tomto roce. Ať je 
pro vás rok 2016 úspěšný, poklidný a plný pří-
jemných zážitků. I letos jsme tu pro vás, tak se 
na nás neváhejte obrátit! Ivana Hájková

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 

Vychází nová 
publikace 
Nápadník
Poradna Ligy vozíčkářů nabízí nové vy-
dání publikace Nápadník s aktuální-
mi  informacemi z legislativy platnými 
k 1. 1. 2016 za cenu 95 Kč pro jednotlivce 
a 165 Kč pro organizace.

Publikaci je možné objednat na tel. 
čísle 537 021 490 nebo na e-mailu po-
radna@ligavozic.cz. V případě osobního 
vyzvednutí v sídle organizace platí odbě-
ratel pouze cenu publikace.

V případě zaslání publikace poštou je 
nutné uhradit cenu publikace včetně poš-
tovného nebo nákladů na dobírku (podle 
vámi zvoleného způsobu doručení – oby-
čejná zásilka nebo zásilka s dobírkou). 
Poštovné za obyčejnou zásilku činí 21 Kč, 
náklady za dobírku činí 101 Kč. Uvedené 
ceny jsou stanoveny dle aktuálního ceníku 
České pošty.

Publikaci lze platit předem na účet: 
43-4625040297/0100, variabilní symbol: 
9002016, po přijetí platby a objednávky 
vám bude publikace zaslána na adresu 
uvedenou v objednávce.

Publikace začínáme zasílat v průbě-
hu února.

Omlouváme se za zdražení publikace 
o cenu poštovného či dobírky. Dříve se 
děly tyto provozní náklady na vrub Ligy 
vozíčkářů, ušetřené náklady pomohou do-
financovat jiné sociální služby pro zdravot-
ně postižené. Děkujeme za pochopení.

Foto: Ondřej Srp
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Sociální služby: zásadní změna odložena, 
ale příspěvek na péči se zvýší o 10 %

Pro lidi s těžkým zdravotním postižením to 
není moc příznivá zpráva. Zásadní změna zá-
kona o sociálních službách se pro nový rok 
smrskla na pouhou valorizaci příspěvku na 
péči. Ještě na konci listopadu byly stále ve 
hře dvě varianty: podle jedné mělo dojít ke 
zvýšení dávky o 10 % ve všech čtyřech stup-
ních závislosti, a to s platností od 1. červen-
ce. Druhá varianta valorizovala dávku o 5 % 
od 1. července a o dalších 5 % od 1. ledna 
2017. Václav Krása, předseda Národní rady 
osob se zdravotním postižením, se přitom 

opakovaně vyjádřil, že příspěvek je nezbyt-
né navýšit o 10 procent již od 1. července, 
protože nebyl nikdy valorizován a jeho sou-
časná výše neodpovídá nárůstu cen sociál-
ních služeb za posledních téměř deset let. 
Nicméně za schůdnou považoval i postup-
nou valorizaci.

Jistě, pro ty, kteří mohou i díky příspěv-
ku žít doma a „dopřávat si péči“ své rodi-
ny, kamarádů či osobních asistentů, je kaž-
dá stokoruna navíc dobrá. Na podstatě věci 
se však nic nezmění: nadále budou platit ne-
spravedlivá kritéria pro posuzování závislosti 
člověka s postižením na pomoci druhé oso-
by. Tedy systém, který prosadil ministr práce 
Jaromír Drábek od ledna 2012 a který zna-
menal pro tisíce osob snížení příspěvku na 
péči, nebo dokonce jeho odebrání. Výrazně 
se tak zhoršila kvalita jejich života. Největší 
škody napáchala redukce šestatřiceti zkou-
maných každodenních úkonů na deset zá-
kladních životních potřeb v rodinách pečují-
cích o těžce postižené dítě.

O peníze jde až v první řadě
Drábkův systém posuzování považuje za 
špatný Národní rada i mnohé další organiza-
ce zdravotně postižených lidí. A před parla-
mentními volbami ho ostře kritizovaly i dnes 
vládnoucí strany, hlavně sociální demokra-
cie. O to nepříjemnějším překvapením bylo 
červencové stanovisko vlády, v němž se ob-
jevilo tvrzení, že „změna způsobu posuzová-
ní stupně závislosti od 1. ledna 2012 nezhor-
šila situaci osob se zdravotním postižením 
jako celku, a to ani osob starších 18 let věku, 
ani osob do 18 let věku“. Právní úprava mi-
nistra Drábka je ve zmíněném textu dokonce 
charakterizována jako „přehlednější, srozu-
mitelnější a klientsky přívětivá“.

Připomeňme, že vláda letním stanovis-
kem odmítla navrátit systém posuzování do 
období před lednem 2012, což požadovala 
petice Sdružení zdravotně postižených a Na-
dačního fondu KlaPeto, podepsaná více než 
11 tisíci lidmi. Kabinet si k negativnímu roz-
hodnutí dal zpracovat odbornou analýzu, 
která však nebyla zveřejněna...

S čísly, fakty a údaji ze sociální oblasti lze 
pohříchu čarovat tak, aby posloužily předem 
danému úmyslu. I ta analýza nejspíš za-
fungovala jako účelový nástroj, který vládě 
umožnil odmítnout změnit model posuzová-
ní, aniž by musela přiznat pravý důvod. Mar-
ná sláva – velmi pravděpodobně šlo hlavně 
o peníze. Kdyby totiž vláda odsouhlasila zru-
šení špatného systému a obnovení systému 
předchozího (který měl z pohledu zdravotně 
postiženého člověka evidentně míň chyb), 
musela by vydat z rozpočtu víc financí, než 
původně předpokládala.

Vrabec v hrsti budiž pochválen
Na stole tedy zbyl jen příspěvek na péči. Mi-
nisterstvo práce a sociálních věcí přichystalo 
novelu zákona a premiér v říjnu oznámil, že 
vláda ji projedná ještě letos. Nechala to věru 
na poslední chvíli: na půlku prosince. To není 
vstřícný signál: svým otálením i úporným 
zvažováním postupného (jen pětiprocentní-
ho) zvyšování příspěvku dal stát najevo, že 
chce nadále šetřit peníze na zdravotně posti-
žených lidech, jak to jen půjde.

Aby mohl být příspěvek v roce 2016 va-
lorizován, bylo zároveň nutné navýšit rozpo-
čet ministerstva o 520 milionů korun. Návrh 

státního rozpočtu včetně 
této sumy odsouhlasila Po-
slanecká sněmovna 9. pro-
since. A od půlky prosince 
je konečně jasno: „Považu-
ji za zásadní, že jsme pře-
svědčili ministra financí o navýšení o celých 
10 % už od 1. srpna 2016. Lidé, kteří příspě-
vek pobírají, si desetiprocentní valorizaci ur-
čitě zaslouží,“ informovala ministryně Micha-
ela Marksová. Dodejme, že novelu zákona 
ještě musí během zimy či na jaře schválit 
Poslanecká sněmovna. Ta jí však téměř jistě 
žádné překážky klást nebude.

Je potěšitelné, že vláda nakonec od-
souhlasila výraznější zvýšení dávky. Ovšem 
pokud by chtěla být k lidem s postižením 
skutečně spravedlivá, prosazovala by ni-
koli deseti, ale padesátiprocentní valoriza-
ci. Zhruba takový je totiž nárůst cen sociál-
ních služeb oproti roku 2007, kdy začal být 
příspěvek na péči poskytován. Buďme však 
rádi i za těch deset procent od srpna. V situ-
aci, kdy náš stát bez váhání poskytuje desít-
ky milionů korun na pomoc uprchlíkům z da-
lekých zemí, je nutné zatleskat tomu, že na 
zdravotně postižené lidi úplně nezapomíná.

Nejde o potlesk radostný, ale posmutně-
le vděčný. Stát se má starat především o své 
vlastní občany: hlavně o ty, kteří jsou nikoli 
vlastní vinou ohroženi na zdraví či na životě. 
Děje se však pravý opak. K největším úspo-
rám v oblasti sociálního zabezpečení dochá-
zí právě na úkor vozíčkářů, lidí s duševním 
onemocněním či třeba onkologických paci-
entů. Jednorázové zvýšení příspěvku na péči 
proto mělo být v novele rozhodně doplněno 
vhodným valorizačním mechanismem. To se 
bohužel nestalo, a dávka tudíž bude mít i na 
konci roku 2016 výrazně nižší reálnou hod-
notu než v době svého vzniku.

Uvidíme, co přinesou nejbližší měsíce. Mi-
nisterstvo už oznámilo, že připravuje zásad-
ní změnu zákona o sociálních službách. A že 
k tomuto účelu vytváří expertní skupinu, do 
které chce přizvat i zástupce organizací lidí 
s postižením. Momentálně se však zdá, že 
pokud Národní rada a další neziskovky po-
leví v nátlaku na politiky, tak české občany 
s postižením nejspíš předběhnou i běženci 
z Blízkého východu či Afriky.

„Přístup k lidem, kteří pečují o své blízké, 
by se měl změnit,“ 
říká Leoš Fučík, předseda představenstva Unie pečujících

Podle statistických údajů žije v České repub-
lice 330 tisíc lidí, kteří se především ze zdra-
votních důvodů neobejdou bez péče jiné 
osoby. Dá se předpokládat, že přinejmen-
ším stejný počet osob se o ně stará. Nejde 
jen o pracovníky ústavních zařízení či asis-

tenční služby. O mnohé zdravotně postiže-
né lidi různého věku se starají také jejich ro-
diny. A právě domácí péče zůstává v České 
republice stále na pokraji společenské po-
zornosti. O tom, jak tuto situaci změnit, ho-
vořili účastníci konference s názvem Pod-

pora pečujících osob. 
Tato konference se konala 
3. listopadu 2015 v Brně. 
Vystoupil na ní také Leoš 
Fučík, předseda představenstva Unie peču-
jících. I když zmíněný spolek vznikl v červ-

Miloš Pelikán

Věra Rudolfová
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nu roku 2015, velmi aktivně se 
problematikou pečujících osob 
zabývá.

 Lidé, kteří se starají 
o zdravotně postiženého čle-
na vlastní rodiny, nemají leh-
kou situaci především po fi-
nanční stránce. Příspěvek na 
péči nebyl od roku 2005 va-
lorizován. Můžete charakteri-
zovat současnou situaci?
Pro kvalitu života zdravotně postižených 
jsou zcela zásadní tři skupiny podpory. Je 
to příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu 
a oblast příspěvků na kompenzační pomůc-
ky včetně úprav bezbariérovosti bydlení. 
Všechny tyto dávky byly v posledních třech 
až pěti letech prudce sníženy. Unie pečují-
cích vnímá mimořádnou důležitost příspěv-
ku na péči, nachází se však v situaci, kdy 
musí vyjednávat o dávce, která nám – pe-
čujícím – nepřísluší. Na druhé straně, řada 
pečujících je v pozici zákonných zástupců – 
v případě péče o nezletilé dětí, někdy i po-
ručníků. Tak či onak je příspěvek na péči vý-
znamným, leckdy jediným příjmem osob, 
které v důsledku celodenní péče jinou mož-
nost výdělku mít nemohou. Důvodem je 
skutečně celodenní starost a dotace 18 Kč 
na hodinu na jinou péči nevystačí a pracovní 
místa pro osoby s pečovatelským režimem 
 neexistují.

 Jaký je podle vašeho názoru postoj 
 vlády a parlamentu ke zvýšení příspěvku 
na péči?
Postoj ústředních orgánů vůči příspěvku na 
péči, resp. odmítání jakéhokoli – byť i jen 
zcela symbolického, prvního a jediného na-
výšení tohoto příspěvku, je pro nás všech-
ny naprosto nepochopitelný. Každopádně 
však tento postoj naše členská základna in-
terpretuje tak, že patří do skupiny, která si 
nezaslouží ani symbolicky se podílet na vý-
borných hospodářských výsledcích České 
republiky. Kromě toho se domníváme, že ši-
rokou veřejnost a politiky tato problematika 
nezajímá. Mezi lidmi se objevují názory, že 
pečování je přece dobrovolné a že stát po-
skytuje nemocným i jejich pečovatelům do-
statek finančních prostředků. Někteří si do-
konce myslí, že pečující má peníze za nic.
Celkově mám dojem, že atmosféra ve spo-
lečnosti není nakloněna zabývat se finanč-
ní situací pečujících a politici zvýšení či 
valorizaci příspěvku na péči ignorují. Po-
kud jde o ty, kteří pečují o osobu blízkou, 
nemají většinou čas ani sílu tyto věci ře-
šit. Někteří mají dokonce pocit, že se nedá 
nic změnit. Je tedy asi nutné nejdří-
ve změnit myšlení samotných pečujících.
Domníváme se, že tlak na politiky, aby se za-
bývali zmíněným příspěvkem, musí vychá-
zet právě ze strany pečujících a nemocných, 
kteří si z příspěvku na péči platí sociální služ-
by. Rádi bychom fungovali tak, abychom 
propojovali různé skupiny se společným zá-
jmem, a to celorepublikově.

 Co by mohla Unie pečují-
cích udělat a nabídnout pro 
zlepšení pozice pečujících 
osob v naší společnosti? 
Jaké jsou její nejdůležitější 
úkoly?
Unie  pečujících hodlá oslovo-
vat  širo kou ve řej nost, vysvět-
lovat problematiku pečujících, 
zviditelňovat je. Hodláme také 
více sdružovat pečující, po-
řádat besedy, semináře a vy-

světlovat jim, že o svoje zájmy musí bojo-
vat sami. Zveřejňování jednotlivých životních 
příběhů je jedna z možností jak přiblížit tuto 
problematiku ostatním. Fotosoutěž „Dob-
ré světlo pečujícím – my žijeme!“, slavnost-
ně vyhlášená 3. listopadu 2015 v Café Práh 
v Brně s následnou putovní výstavou fotogra-
fií, je jedním z těchto počinů. Vnímám jako 
nejdůležitější úkoly Unie sdružovat pečují-
cí, snažit se je zaangažovat na řešení svého 
postavení ve společnosti. Musejí sami chtít 
něco změnit. A je toho hodně. Nejen pravi-
delná valorizace příspěvku na péči v budouc-
nu, ale řešení především starobního důcho-
du pečujících, nemocenské, dovolené, atd.

 Ve svém příspěvku na konferenci jste 
hovořil také o tom, že domácí péče spočí-
vá především na bedrech žen. Počet otců 
je mimořádně nízký. Proč?
Myslím, že to souvisí s celkovým stavem 
a myšlením naší společnosti. S péčí o své 
blízké byla v minulosti a i dnes spojová-
na převážně žena. Muž byl živitel rodiny 
a žena se starala o domácnost, o děti, o ro-
diče. V myšlení lidí, zejména žen, tento mo-
del přetrvává stále. O rodiče pečuje většinou 
dcera nebo snacha, o manžela  manželka. 
Muž je v roli pečovatele málokdy, o jeho 
ženu se často stará opět dcera či snacha. 
Pokud je v rodině postižené dítě, muž to vel-
mi často nezvládne a rodinu opouští. Není 
to ale pravidlem. Je velmi mnoho rodin, kde 
fungují manželé oba a zapojí se do péče 
i zbytek rodiny a postupně i sourozenci. 
Znám i případy, kdy rodinu s postiženým dí-
tětem opouští žena a pečujícím se stává muž.
Proč však právě muž tak často opouští rodi-
nu s postiženým dítětem? Možná to souvisí 
i s potřebou muže mít dokonalé potomky, mít 
vedle sebe ženu, která se věnuje hlavně jemu, 
a ne unavenou a vystresovanou matku svého 
postiženého dítěte. Nepochybně se projevu-
je i absence možnosti jakéhokoli respitního 
či odlehčovacího pobytu, která by umožni-
la pečujícím strávit dovolenou spolu, mimo 
prostředí celodenní péče. Nicméně v naší 
společnosti jsou matky  živitelky  zdravých 
dětí již něčím samozřejmým, tak proč by to 
mělo být jiné v případech dětí nemocných?

 Unie pečujících připravila projekt na 
vybudování komunitního centra v Brně. 
Můžete s ním čtenáře blíže seznámit?
Komunitní centrum pečujících je dlouhodo-
bým výhledovým projektem Unie pečujících. 
Centrum by mohlo vzniknout v části prostor 

Podpora 
pečujících 
osob stále není 
dostatečná
Pokud zdravotně postižený člověk potře-
buje pomoc při zvládání základních ži-
votních potřeb, většinou se o něj posta-
rají pracovníci ústavních zařízení nebo 
asistenti sociální péče. Mnohé rodiny však 
péči o osobu blízkou převzaly na svá bed-
ra. Nemají v tomto směru lehké postavení 
a potřebovaly by větší společenskou pod-
poru. Právě touto tematikou se zabývala 
konferece Podpora pečujících osob, která 
se konala 3. listopadu 2015 v Brně. Uspo-
řádala ji Národní rada osob se zdravotním 
postižením ČR ve spolupráci s Jihomorav-
skou krajskou radou osob se zdravotním 
postižením a Magistrátem města Brna.

S úvodním referátem vystoupil Václav 
Krása, předseda Národní rady osob se 
zdravotním postižením. Informoval o jed-
náních s představiteli vlády ČR o zvýše-
ní příspěvku na péči. Návrh rady počí-
tal se zvýšením od 1. ledna 2016, termín 
však bude pravděpodobně posunut na 
1. července 2016. Docent Jan Michalík 
z Ústavu speciálně pedagogických stu-
dií seznámil přítomné s výsledky výzkumu 
postavení pečujících osob ve společnos-
ti. Uvedl například, že 60 % dotazovaných 
nemá prakticky v souvislosti s péčí o oso-
bu blízkou ani jeden volný den. Na konfe-
renci vystoupila rovněž Tereza Stoupová, 
zástupce Kanceláře veřejného ochránce 
práv. Zdůraznila, že pečující osoby často 
nevědí o svých právech, např. o tom, že 
mohou požádat o přizvání k jednání po-
sudkové komise. Na konferenci také ho-
vořili zástupci organizací, které podporu 
pečujících osob považují za svou prioritu. 
Už tři roky působí v Brně sdružení Klára 
pomáhá, které poskytuje zájemcům po-
radenskou pomoc. Informovala o něm 
Dagmar Švédová. V červnu 2015 vznikla 
rovněž v Brně Unie pečujících (rozhovor 
s Leošem Fučíkem, předsedou spolku, 
přinášíme na str. 8). Matkám, které se sta-
rají o postižené děti, věnovala pozornost 
Lidmila Pekařová ze sdružení Svítání. Po-
stavení těchto žen je zvlášť obtížné, proto-
že většinou na péči o děti zůstávají samy. 
Petra Tomalová informovala o Centru Pro-
vázení 2018. Zřizovatelem tohoto odbor-
ného střediska je Společnost pro muko-
polysacharidosu. Pomáhá rodičům dětí, 
kterým byla stanovena závažná a nepříz-
nivá zdravotní diagnóza. 

O konferenci byl velký zájem. Zúčastnili 
se jí nejen ti, kteří pečují o osobu blízkou, 
ale také poskytovatelé sociálních služeb, 
občané se zdravotním hendikepem, pra-
covníci veřejné správy a zástupci nezisko-
vých organizací z celé České republiky.

(vr) 
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Domu s pečovatelskou službou na Kartouz-
ské ulici v Brně-Králově Poli. Koncepce vy-
chází z úkolů, které si Unie klade v oblasti 
vzdělávání pečujících a odborné veřejnosti. 
Jde například o pracovníky sociálních odbo-
rů. Pečujícím by centrum umožnilo pokračo-
vat ve zdárně započaté tradici neformálních 
setkávání, které zatím pořádá naše partner-
ská organizace Klára pomáhá. Hojně navště-
vovaná setkání probíhají v Centru Kociánka, 
které však není ideálně dopravně dostupné. 
Komunitní centrum jedná rovněž s úřadem 
práce o možnosti poskytnutí dotace na vy-
tvoření a udržení pracovního místa pro peču-
jící osoby tím, že bychom převzali provozová-
ní výdejny jídel pro seniory, která se nachází 
v objektu Kartouzská a momentálně není Pe-
čovatelskou službou využívána. Pokud by se 
podařilo dovést jednání s úřadem práce do 
fáze realizace, byli bychom prvním případem 
v České republice, kde se variabilní pracov-
ní místa, vhodná pro pečující, podařilo zřídit. 
Celý objekt Domu s pečovatelskou službou 
je plně bezbariérový, s dostatečným parko-
váním a bezbariérovými zastávkami městské 
hromadné dopravy v dosahu 50 metrů.

 Ministerstvu práce a sociálních věcí 
jste poskytli řadu návrhů, jak zlepšit po-

stavení pečujících osob. S jakou odezvou 
se setkáváte?
Na základě výsledků jednání s paní náměst-
kyní Stöckelovou, které se uskutečnilo na 
jaře 2015 v Praze, jsme byli vyzváni, aby-
chom spolu s partnerskou organizací Klára 
pomáhá předložili paní ministryni naše ná-
měty a podněty k dalšímu řešení problema-
tiky pečujících. K rozsáhlému materiálu, za-
slanému MPSV, posléze ministerstvo zaslalo 
vyjád ření, které shrnulo jeho krátkodobé 
a dlouhodobé cíle. K některým bodům v ob-
lasti navrhovaných změn při řízení o přizná-
vání příspěvku na péči (např. opatření proti 
nedodržování lhůt revizních zdravotních po-
sudků při posuzování závislosti apod.) se za-
tím ministerstvo práce a sociálních věcí ne-
vyjádřilo. V této věci jsme připraveni dále 
jednat. Bohužel, jednání expertních skupin, 
ke kterým jsme dostali příslib účasti, byla na 
ministerstvu ukončena dříve, než nám byla 
zaslána pozvánka k účasti.

 Cesta ke vnímání důležitosti domácí 
péče bude zřejmě dlouhá a obtížná. Kdo 
vám v tomto směru nejvíce pomáhá?
Unii pečujících založili sami pečující, v orgá-
nech Unie pracují výlučně osoby, které jsou 
sami pečujícími, případně se jich otázka ne-

formální péče týká v blízké rodině. Příslib 
podpory vnímáme také z úrovně Jihomorav-
ského kraje a Magistrátu města Brna. Pomá-
hají nám především dlouholeté osobní zku-
šenosti s pečováním a uvědomění si toho, že 
jen my společně můžeme něco změnit. Lidé, 
kteří se dnes stávají pečujícími, nemají žád-
né informace, neví, kam se obrátit, jsou dez-
orientovaní. Velice brzy se péčí vyčerpávají 
a neví si rady. Někdy odmítají část břemene 
péče vložit na sociální služby a neuvědomu-
jí si, že aby péče fungovala a sami pečující 
se nakonec nezhroutili, je nutná právě spolu-
práce rodinných pečujících a sociálních slu-
žeb. Ale aby se pečující mohli o péči podělit 
s vhodnými sociálními službami, potřebují mít 
adekvátní finanční prostředky. A jsme zase 
u příspěvku na péči. Jeho navýšení je nutné, 
aby systém mohl vůbec fungovat.Chceme 
změny do budoucna právě pro ty, kteří při-
jdou po nás. Nechceme, aby zaží vali to, čím 
si musíme v současnosti procházet my.

 Věra Rudolfová

Více informací najdete na: 
www.uniepecujicich.cz
https://www.facebook.com/
uniepecujicich.info/

Nápad, který si skutečně zaslouží „nějaký humbuk“
aneb Lehce rýpavý komentář k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění

„Dokončili jsme návrh zákona, který ko-
nečně zavede jasný systém do stanovení 
maximálních cen zdravotnických prostřed-
ků i jejich úhrad zdravotními pojišťovna-
mi,“ pochlubil se v létě ministr zdravotnic-
tví Svatopluk Němeček. Z hlediska člověka 
s těžkým tělesným postižením je stěžejní 
myšlenkou onoho právního předpisu úhra-
dová regulace, kterou chce stát zavést na 
poli zdravotních prostředků. Patří mezi ně 
i léčebné, rehabilitační i kompenzační po-
můcky.

Oč jde? Hlavní roli samozřejmě hrají pe-
níze. V ideálním případě by mělo veřejné 
zdravotní pojištění díky vylepšené legislati-
vě ušetřit gigantickou sumu, která (jak mi-
nistr ujišťuje) půjde ve prospěch pacientů. 
„Čekám, že se velmi brzo staneme cílem 
útoků dovozců zdravotnických prostředků. 
Vždyť jim chceme sebrat skoro šest miliard 
korun zisků ročně. To už za nějaký humbuk 
stojí,“ zavěštil si pan Němeček v Lidových 
novinách. Během podzimu se ukázalo, že 
je špatným prorokem: místo naštvaných ob-
chodníků s pomůckami sklidil hlasitou kriti-
ku od těch, kteří měli jím oznámené úspoře 
zatleskat.

Se závažnými připomínkami se totiž 
ozvala Národní rada osob se zdravotním 
postižením (NRZP) a nesouhlasné reakce 
zazněly i odjinud, třeba z České asocia ce 
paraplegiků. Mezi zhruba čtyřiceti tisíci po-
ložkami, na které se novela zákona o ve-

řejném zdravotním pojištění vztahuje, jsou 
třeba obvazy, injekční stříkačky, kontakt-
ní čočky nebo skalpely, ale i pomůcky pro 
stomika, vozíčkáře či nevidomého člověka. 
Zmíněná novela, jež obsahuje návrh na za-
vedení úhrady pomůcek podle jejich nejnižší 
ceny v Evropské unii, vyvolává u mnoha lidí 
s postižením velké obavy. Zjednodušeně je 
lze vyjádřit takto:

– V oblasti léčiv stanovení základních cen 
v jednotlivých úhradových skupinách 
dobře funguje, pro občany jsou díky 
němu léky cenově dostupné a nastavený 
systém je přijatelný i pro zdravotní pojiš-
ťovny. Tento systém ale není možné uplat-
nit i v oblasti zdravotnických prostředků 
a pomůcek, zejména těch individuálních, 
jako jsou třeba ortopedické vozíky.

– Novela zákona nezachovává pro někte-
ré skupiny pojištěnců jejich zákonný ná-
rok na minimálně jeden zdravotnický pro-
středek, který by plně kompenzoval jejich 
hendikep a byl plně hrazen z veřejného 
zdravotního pojištění.

– Závažným nedostatkem je neřešení otáz-
ky, které zdravotnické prostředky budou 
pacientům pouze zapůjčovány a které 
přejdou do jejich vlastnictví. V této  oblasti 
návrh pouze konzervuje současný nevy-
hovující stav.

– Novela zákona vůbec neumožňuje pa-
cientovi změnit zdravotnický prostředek, 

pokud by mu původně přiznaná pomůc-
ka nevyhovovala a nekompenzovala jeho 
zdravotní hendikep.

Tak závažné námitky vzbuzují mnoho otá-
zek ohledně jejich oprávněnosti, ohledně 
možností, jak minimalizovat nežádoucí do-
pad na lidi s těžkým postižením, a ohledně 
formulací, kterými by se dal navrhovaný zá-
kon zkvalitnit. V příštím čísle Vozíčkáře bu-
deme aspoň na některé otázky hledat od-
povědi.

Veřejné zdravotní pojištění má i v ob-
lasti zdravotnických prostředků sloužit zá-
jmům pacientů. To je cíl, na kterém se pan 
Němeček s organizacemi zdravotně postiže-
ných lidí jistě shodne. Cestu, která k němu 
vede, je však zapotřebí hledat společně. Bu-
de-li ministerstvo zdravotnictví přesvědčeno 
o své neomylnosti, dočká se nejspíš důraz-
ného protestu a jistého pozdvižení.

Miloš Pelikán

Pozn. autora: Dle oficiálně nepotvrzené in-
formace ministerstvo nakonec uznalo zá-
važnost argumentů NRZP a od problema-
tického návrhu zákona ustoupilo. Zároveň 
projevilo ochotu ke společnému úsilí o vy-
tvoření vhodnějšího modelu, jak z veřejného 
zdravotního pojištění hradit pomůcky pro lidi 
s postižením. Existuje tedy naděje, že nedo-
jde k vyloženému průšvihu.
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Elegance, nespoutaná 
živelnost a radost opět 
triumfovaly nad bariérami

Ve čtvrtek 22. října se v rychnovském Spo-
lečenském centru konal třetí ročník Elegan-
ce bez bariér. Na charitativní módní přehlíd-
ce, kterou uspořádal spolek VerMi, se opět 
představili vozíčkáři společně s chodícími 
modelkami a modely. Předváděli tři kolekce; 
letos autorky večera oslovily módní návrhář-
ku Martu Musilovou, stylistku Alenu Nonno-
vou a manažerku obchůdku Havlíčkova 919 
Gabrielu Tomkovou.

Na pódiu se objevily i známé osobnosti 
a umělci. Pozvání přijala Miss Earth 2012 Te-
reza Fajksová, Muž roku 2015 Jakub Kraus, 

Mister International 2014 
Tomáš Dumbrovský, 
Muž roku 2003 Milan 
Souček, Jitka Nováčko-
vá – Česká Miss 2011, 
mistryně ČR na handbi-
ku Petra Hurtová, mistry-
ně Evropy v plavání Pet-
ra Chocová, bronzová 
medailistka ve slalomu 
Kristýna Křenová či nej-
úspěšnější česká tenist-
ka na vozíku Laďka Po-
řízková.

Letos byl poprvé vysí-
lán přímý přenos z prů-
běhu přehlídky. Na pódiu 
zazpívali finalisté Super-
Star Martin Šafařík a Ve-
ronika Stýblová, dětská 

taneční skupina Mad Style z Třebechovic 
pod Orebem a tahákem večera byl populár-
ní český písničkář vystupující pod pseudony-
mem Voxel.

Vyprodaný sál, neskutečná 
atmo sféra, pozitivní energie, to je 
Elegance bez bariér. Díky mnoha 
partnerům a lidem, kteří akci letos 
opět podpořili, se vybralo 132 tisíc 
korun, což je největší částka v do-
savadní historii této akce. Všem 
srdečně děkujeme!

Kromě zmíněné částky se po-
vedlo sehnat počítač od společ-
nosti Asus v hodnotě 16 tisíc Kč, 
velký potravinový koš a kosme-
tickou tašku od společnosti Der-
macol. Generální partner, pora-
denská společnost Czechoslovak 
Real, věnoval dotykový tablet. Vše 
bude předáno rodině Vítkových, 
pro kterou byla letošní přehlídka, 
momentálně jediná svého druhu 

v Česku, uspořádána.
Michaela Rázková 

a Veronika Vavrečková, 
organizátorky

Významný krok k jednotné minimální mzdě
Od 1. ledna 2016 se výrazně zvýší minimál-
ní mzda příjemců invalidních důchodů, a to 
z dosavadních 8 000 na 9 300 korun. Stan-
dardní minimální mzda pak bude od nové-
ho roku činit 9 900 korun, tedy o 700 korun 
víc než nyní. Na svém srpnovém zasedání to 
schválila vláda. „Napravujeme tak pochybe-
ní předchozích pravicových vlád, které zvý-
šení dlouhodobě blokovaly, a v důsledku 
toho má naše země stále jednu z nejnižších 
minimálních mezd v Evropské unii,“ uvedl 
v písemném prohlášení premiér Bohuslav 
Sobotka.

„Je to dobrý základ k tomu, aby od 1. led-
na 2017 došlo k úplnému vyrovnání stan-
dardní minimální mzdy a minimální mzdy 

u příjemců invalidních důchodů. Vláda tak 
plní svůj závazek, který je schválen v Národ-
ním plánu podpory vyrovnávání příležitostí 
na období 2015 až 2020,“ konstatoval Václav 
Krása, předseda Národní rady osob se zdra-
votním postižením. Vláda podle něj udělala 
přesně to, oč organizace usilovala: „Napsali 
jsme všem ministrům a nakonec se ukázalo, 
že naše úsilí a argumentace nebyly marné. 
Potvrdilo se, že trvalý tlak vede ke kýžené-
mu výsledku.“

Zvýší se i příspěvek 
pro zaměstnavatele
Národní rada považuje nižší minimální mzdu 
pro příjemce invalidních důchodů za zjev-

nou diskriminaci, kterou je nutné odstra-
nit. Avšak zmíněné zvýšení o 1 300 korun 
vyvolává nejistotu u subjektů zaměstnáva-
jících převážně osoby s postižením. Petr 
Sulek z tiskového oddělení Ministerstva 
práce a sociálních věcí nám k tomu v listo-
padu sdělil: „Počítáme s řešením situace 
prostřednictvím zvýšení příspěvku posky-
tovaného dle § 78 zákona o zaměstnanos-
ti tak, aby byla pokryta potřeba zaměstna-
vatelů osob se zdravotním postižením již za 
první čtvrtletí roku 2016. V návrhu novely zá-
kona o zaměstnanosti, která je v současné 
době v legislativním procesu, je proto navr-
ženo zvýšení příspěvku o 1 500 Kč.“

(mp)

Komu pomůže výtěžek z akce
Rodina Vítkových žije v Rychnově nad 
Kněžnou v pronajatém bytě. Matka je 
samoživitelka a stará se o syny Láďu 
a Honzu. Příjem rodiny tvoří pouze so-
ciální dávky, protože matka nemůže 
docházet do zaměstnání. Láďovi bylo 
diagnos tikováno závažné a současně 
vzácné neurodegenerativní onemocně-
ní – achalázie. Výtěžek z módní přehlíd-
ky rodina využije na speciální polohovací 
lůžko, celkové vybavení pokoje a také na 
zajištění asistenta na střední škole.
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Mezinárodní abilympiáda podruhé v Evropě: 
štafetu přebírá Francie

Po dlouhých 16 letech se do Evropy vra-
cí mezinárodní abilympiáda. Odehraje se 
ve francouzském Bordeaux v březnu 2016 
a mezi účastníky opět budou i Češi. Ačko-
li jsme měli od roku 1991 své zástupce na 
každé této soutěži a Praha ji hostila jako vů-
bec prvé evropské město, veřejnost i média 
ji často zaměňují s paralympiádou, kde bo-
jují o medaile zdravotně postižení sportov-
ci. A tak se následující řádky pokusí o ma-
lou osvětu.

Základní fakta a souvislosti
Když v Japonsku vznikalo zkraje 70. let abi-
lympijské hnutí, byl to velký krok do nezná-
ma. Japonská organizace pro zaměstnávání 
lidí se zdravotním postižením neměla odkud 
brát inspiraci, ale vsadila na to, že i mezi nimi 
jsou podnikaví jedinci, kteří se nebojí ukázat 
na veřejnosti, co umějí. Prvé národní soutěže 
zároveň sehrály roli neobvyklého trhu práce, 
neboť na nich byli přítomni zástupci podnika-
telského sektoru, kteří nejlepším soutěžícím 
nabízeli možnost zaměstnání.

Abilympiáda měla v zemi vycházejícího 
slunce příznivý ohlas hned při své premiéře 
v roce 1972. V následujících letech se tato 
soutěžní přehlídka konala pravidelně a těši-
la se velkému zájmu soutěžících, veřejnosti 
i zástupců podnikatelské sféry. A tak se Ja-
ponci rozhodli uspořádat i prvou mezinárodní 
abilympiádu: uskutečnila se v roce 1981 v To-
kiu. Následovala kolumbijská Bogota (1985), 
Hongkong (1991), australský Perth (1995), 
Praha (2000), Nové Dillí (2003), japonská Ši-
zuoka (2007) a korejský Soul (2011).

Abilympijské hnutí, jehož vrcholným or-
gánem je Mezinárodní abilympijská federace 
(IAF), v Asii nejen vzniklo, ale je tam i nejvíc 
rozšířeno. Silné zázemí má hlavně v Číně, In-
dii a Koreji. I na starém kontinentu však už 
najdeme země, kde soutěžní přehlídka, na 
níž spolu bojují o medaile lidé s nejrůznějšími 
typy postižení, zapustila kořeny. Jde o Slo-
vensko, Polsko či třeba Rakousko. Nejdelší 
tradicí se však může pochlubit Česká repub-
lika, kde se národní abilympiáda koná už od 

roku 1991: prvá byla v Praze, dějištěm všech 
ostatních byly Pardubice. Od roku 2006 se 
tam soutěží v moderní víceúčelové hale, kde 
hrává zápasy extraligový hokejový tým.

Co chystá galský kohout
A nyní na skok do Francie. Prestižní sou-
těžní přehlídku, která se uskuteční v pátek 
25. a v sobotu 26. března v Bordeaux, po-
řádá nově vytvořená organizace Abilym-
pics France. Ta sdružuje subjekty zaměře-

né na lidi s postižením, 
zaměstnavatelské aso-
ciace, představitele re-
gionu Akvitánie a také 
zástupce ministerstva 
sociálních věcí a mini-
sterstva cestovního ru-
chu. Dějištěm 9. mezi-
národní abilympiá dy (IX. 
International Abilympics) 
je Výstavní centrum, je-
hož prostory budou bez-
bariérově upraveny.

Vyhlášeno je 49 ře-
meslných a volnočaso-
vých disciplín, rozděle-
ných do 5 tematických 

skupin (řemeslné, po-
travinářské, počítačové, 

průmyslové, služby). Některé obory mají 
kategorie „začátečníci“ a „pokročilí“: abilym-
pionici do nich budou řazeni podle rozsahu 
hendikepu tak, aby o medaile soupeřily oso-
by s podobnými možnostmi zvládnout zada-
né úkoly.

Jinak budou pracovat poroty. V každé dis-
ciplíně sice nadále budou tři rozhodčí, ale 
změní se bodování předvedených výkonů 
a finálních výrobků. Koordinátor (dříve hlav-
ní rozhodčí) se svými dvěma kolegy nejpr-
ve projedná záležitosti týkající se soutěžních 
úkolů, výběru a rozdělení nářadí, pomůcek 
a materiálu, nastavení hodnotících kritérií atd.

Každý rozhodčí bude hodnotit jen jeden 
parametr soutěžního úkolu a až do skonče-
ní disciplíny nebude znát bodování svých 
kolegů. Navrhované body a umístění si 
pak všichni tři sdělí navzájem a podiskutují 
o nich. Až po této debatě budou stanoveny 
a zveřejněny výsledky.

Sympatická snaha Francouzů je v rám-
ci mezinárodní abilympijského hnutí revo-
luční. Až dosud dával každý rozhodčí body 
za všechny aspekty soutěžního zadání a už 
během disciplíny své názory probíral s kole-
gy. To někdy vedlo k nežádoucímu sjedno-
cování názorů a přidělovaných bodů, jehož 
důsledkem bylo zvýhodňování „domácích“ 
před „přespolními“. Hlavně v Asii byl počet 
medailí získaných tradičními abilympijskými 
velmocemi jako Japonsko či Korea neuvěři-
telně velký…

Zároveň s abilympiádou se v Bordeaux 
odehraje regionální kolo Světové doved-

nostní soutěže (World-
Skills Competition), na 
níž budou bojovat o po-
stup do celostátního fi-
nále mladí lidé ve věku 
17–22 let. Obě akce mají společné dějiště 
i zahajovací ceremoniál a budou se konat 
pod společným mottem „Obyčejné doved-
nosti, neobyčejní lidé“.

Osm mušketýrů z Česka
Do přístavního města na pobřeží Atlantiku se 
v březnu vydá asi 650 soutěžících a 270 roz-
hodčích ze třiatřiceti zemí. Budou mezi nimi 
i reprezentanti naší republiky. Při sestavování 
týmu byly pro Českou abilympijskou asocia-
ci (CAA) klíčové výsledky dosažené na po-
sledních čtyřech pardubických přehlídkách. 
Dalším důležitým kritériem byl souhlas no-
minovaných lidí, že si zajistí peníze na ces-
tu a pobyt ve Francii: jde o necelých 37 ti-
síc korun.

Nominaci přijalo a v Bordeaux si nej-
spíš zasoutěží 8 Čechů. V keramice a mal-
bě na hedvábí předvede svou šikovnost 
Milan Ševčík (Prostějov), ve fotografová-
ní a elektronické montáži Jan Wenemoser 

Jak vzniklo logo pořadatele
Logo pořádající organizace v barvách 
francouzské trikolóry má zajímavý pů-
vod. Vytvořil ho na předchozí abilympiá-
dě v roce 2011 v Soulu vozíčkář Thomas 
Veillon, a to během soutěžení v tvorbě 
webových stránek. Šikovný kvadruple-
gik tam mimochodem, jako jeden z mála 
úspěšných Evropanů, vybojoval bronzo-
vou medaili.
 
Zúčastněné země podle 
kontinentů
Asie – 15 států, Evropa – 9 států, Afrika 
– 5 států, Severní a Střední Amerika – 
3 státy, Austrálie – 1 stát.
 
Kde hledat aktuální informace
– V češtině na stránkách www.abilympia-
da.cz, konkrétně v rubrice Světová.
– V angličtině na www.jeed.or.jp/eng-
lish: na titulní stránce Japonské organi-
zace pro zaměstnávání starších, zdravot-
ně postižených a nezaměstnaných osob 
jsou tři odkazy na informace o posled-
ních mezinárodních abilympiádách v Ši-
zuoce, Soulu a Bordeaux.
– Ve francouzštině na www.abilympics-
-france.fr. Angličtina je sice oficiálním ja-
zykem mezinárodní abilympiády v Bor-
deaux, ale Francouzi nezapřeli svůj 
patriotismus a coby pořadatelé zatím na 
internetu informují převážně v rodné řeči. 
I přídomek „mezinárodní“ na oficiálním 
logu akce je ve francouzštině.

V keramice bude soutěžit Helena Nejedlá z Krnova, vozíčkářka 
s kombinovaným postižením.
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(Ledeč nad Sázavou). Ve vyšívání zabojuje 
Martina Mašková (Plzeň) a v keramice He-
lena Nejedlá (Krnov). V řezbářství se před-
vede Jan Venzara (Hradec Králové). Dva zá-
stupce máme i v košíkářství: Anton Kozák 
(Praha) i Jaroslav Wojnar (Palkovice na Frý-
decko-Místecku) patří v Pardubicích dlouho-
době k nejlepším. Bez šance na medaili není 
ani Vladimír Zrna (Žamberk) v elektronické 
montáži.

Dalšími členy výpravy CAA jsou dopro-
vodné osoby, které budou našim abilympi-
onikům pomáhat fyzicky a překladatelsky, 
dále zdravotník a jeden rozhodčí: Vladimír 
Zvěřina (Pardubice) byl vybrán do poroty 
v počítačové editaci textu.

Držme našim mušketýrům palce, aby si 
z hlavního města Akvitánie přivezli nejen ces-
tovatelské zážitky či lahvinku skvělého vína!

Miloš Pelikán

Rychlovky z Česka
Tip na dárek: kalendář plný 
hádanek a fotografií z dalekých cest
Originální stolní kalendář vytvořili a nabí-
zejí Márovi z Přerova. Rodina v něm zúro-
čila množství fotografií a více než desetileté 
poznatky z cestování po světě, jehož hlav-
ní postavou vždy byl vozíčkář Jirka. Už jsme 
o něm několikrát psali, tak jen zmiňme, že le-
tos s autobiografickým příběhem zvítězil v li-
terární soutěži Internet a můj handicap a zá-
roveň získal cenu našeho časopisu.

Na každý týden je v kalendáři připravena 
hezká fotografie z některé expedice. Všech-
ny skrývají malé tajemství a souvisejí s nimi 
soutěžní otázky. Kdo odpoví správně, může 
každý týden něco vyhrát…

Nápaditý kalendář, který stojí pouhých 
100 korun, může být vhodným dárkem. Po-
kud si jich objednáte pět, získáte od Máro-
vých zdarma jedno DVD o jejich dalekých 
cestách.

Objednávku najdete na stránkách www.
jirkamara.cz. A pokud na webovky zavítáte, 
určitě se podívejte, zda se někde ve vašem 
regionu nechystá beseda s Jirkou, jeho ses-
trou a rodiči. Na setkáních Márovi promítají 
fotografie a videofilmy a za doprovodu do-
morodé hudby vyprávějí o veselých i vzrušu-
jících zážitcích z potulek po světě. Už mimo-
chodem zavítali na všechny kontinenty. (mp)

Pravěk a raný středověk 
v Pardubicích i pro vozíčkáře
I vozíčkáři a zrakově postižení lidé mohou 
navštívit novou archeologickou expozici Pro-
ti proudu času – Pardubicko v pravěku a ra-
ném středověku. Ve Východočeském muzeu 
v Pardubicích byla otevřena 24. listopadu. 
Ve čtyřech místnostech se lze vydat na cestu 
od doby sv. Václava přes období Germánů 
a Keltů až k nejstarším zemědělcům a lov-
cům mamutů. Keramických, kovových i ka-

menných replik se můžou dotýkat všichni 
zájemci: vnímání archeologie hmatem tak 
umožňuje zažít zcela nové pocity.

Pro zrakově postiženého návštěvníka je 
přichystána hmatová stezka, která ho zave-
de do všech místností a ke všem tematickým 
blokům. Navíc dostane speciální katalog 
s textem ve zvětšeném černotisku pro slabo-
zraké, přepisem do Braillova písma a reliéfní-
mi plastovými obrázky.

Muzeum sídlí v pardubickém zámku, nová 
expozice je umístěna v jeho druhém  patře. 
Zámek má bezbariérový vchod, do patra 
se vozíčkář dostane výtahem. Prohlídku si 
lze objednat u Heleny Slepičkové na e-mai-
lu slepickova@vcm.cz nebo na telefonu 
606 241 128. (mp)

Domov sv. Josefa v Žirči poslouží 
dalším desítkám lidí 
s roztroušenou sklerózou
Velmi rušno bylo v posledních týdnech v are-
álu Domova sv. Josefa ve východočeské Ži-
rči. Ojedinělé zařízení s komplexními služ-
bami pro pacienty s roztroušenou sklerózou 
1. prosince slavnostně otevřelo dva nové ob-
jekty se čtyřiačtyřiceti lůžky. Jde o zrekon-
struované historické budovy fary a pivovaru. 
Mezi oficiálními hosty byl i kardinál Dominik 
Duka.

V přízemí bývalého pivovaru se kromě 
rehabilitačních místností nachází velký cvi-
čební sál, místnost s vodoléčbou a kancelá-
ře se zázemím pro zaměstnance. V prvním 
patře jsou pro klienty připraveny převážně 
jednolůžkové pokoje vybavené  celoplošným 

Glosa

Veselý život 
vozíčkářský
Jednou z věcí, které mi mozek nebere, je 
lidské myšlení, nebo aspoň myšlení někte-
rých lidí.

Před pár dny jsme vystupovali v jed-
nom větším městě na Moravě na festivalu 
francouzské kultury. Náš balet na vozíku 
měl takový úspěch, že nás poté pořada-
telé pozvali na jejich raut do blízké re-
staurace. Vedlo do ní 12 schodů, ale to 
beru – v čase domlouvání a zařizování ne-
mohli vědět, že to dopadne pozváním vo-
zíčkářů na raut. Ale organizátoři byli vstříc-
ní a ochotní, nabídli pomoc a my s sebou 
měli dva mladé, silné, zdravé muže. Vy-
nesli nás. Stejně jsme na vozících byli je-
nom tři, takže v tom nebyl problém.

Ten nastal až před odchodem domů, 
kdy jsem potřebovala navštívit WC zdejší 
restaurace.

„Máme tady toalety i pro vozíčkáře,“ 
hrdě mi oznámila pořadatelka.

Mile mě to překvapilo – do restaurace 
vedou schody, a oni mají WC pro vozíčká-
ře! Zajímavé.

Mé překvapení nebralo konce, když mi 
ukázala na 8 schodů: „Tam.“

„A kde máte výtah?“ zeptala jsem se.
„Nemáme.“
„Aha, je tam plošina?“
„Není.“
Šok a chvíle mlčení.
„To je snad vtip, ne?“ ozval se za mnou 

úplně neznámý pán. Nabídl pomoc. Ještě 
že existují ochotní a chápající lidé.

„Raději na vás počkám,“ řekl nám na-
hoře.

Otevřela jsem dveře vozíčkářské-
ho WC. Co jsem viděla? Zkuste hádat – 
všechno, jen ne toaletní mísu: vysavač, 
kýbly, smetáky, hadry, toaletní papíry, 
ubrousky… Možná někde za tím a pod tou 
haldou bylo WC, nevím. Než bych ho na-
šla, jistě bych ho už nepotřebovala, zato 
mýdlo a sprchu určitě. A kdo ví, jaké pře-
kvapení by mě čekalo tam! Neriskovala 
jsem.

Díky tomu, že mám malinký dětský vo-
zík, využila jsem WC normální. V pohodě 
totiž projedu šedesátkami dveřmi, jenom 
jsem je za sebou nemohla zavřít. Ale lepší 
něco než nic a vozík mě kryl.

Tak už chápete, proč mi mozek nebere 
některé myšlenky a nápady některých lidí?

Jenom škoda, že jsme neměli s sebou 
fotoaparát, takto tomu spousta lidí nebu-
de věřit.

A já se ani nedivím. Nejspíš jim to mo-
zek taky nepobere. 

Věra Schmidová

Soška kozla z neolitu patří k tahákům expozice.
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 transportním zařízením, a velká jídelna. 
V podkroví zanedlouho vznikne prostorný 
sál určený pro konání kulturních a společen-
ských akcí.

Bývalá fara poskytne zázemí odlehčova-
cím pobytům, je v ní také přednáškový sál 
a stravovací prostor. Pokoje zde jsou vícelůž-
kové, ty v prvním patře jsou vybaveny celo-
plošným transportním zařízením.

Ještě před zmíněným otevřením, konkrét-
ně 24. listopadu, se v Domově uskutečnila 
konference o roztroušené skleróze. Sobo-
ta 28. listopadu pak byla dnem otevřených 
dveří: od 10 hodin byl zpřístupněn celý areál 
a od 17 hodin se v tamním kostele sv. Anny 
konal adventní koncert folkové skupiny 
 Devítka.

A protože cesty časopisu Vozíčkář jsou 
nevyzpytatelné, otiskujeme ještě následují-
cí informaci. V souvislosti se zvýšením kapa-
city Domova o 44 lůžek (tedy o celých 100 
procent!) vzniklo mnoho nových pracovních 
míst. Zařízení hledá zejména zdravotní sest-
ry, ošetřovatele a fyzioterapeuty.

Uchazeči o zaměstnání i zájemci o pobyt 
najdou vše potřebné na stránkách www.do-
movsvatehojosefa.cz.

(mp)

Když hvězdy a vozíčkáři tančí 
Jeden z dílů populární taneční soutěže Čes-
ké televize StarDance byl pojat jako benefi-

ce pro Centrum Paraple. Soutěžící měli za 
úkol nacvičit taneční vystoupení společně 
s vozíčkáři z centra. Jako mimořádný po-
rotce vystoupil navíc jeho zakladatel Zde-
něk Svěrák. Vybrat se nakonec podařilo více 
než dvanáct milionů korun, přičemž divá-
ci, kterých 28. lis-
topadu bylo před 
obrazovkou celý 
milion, poslali přes 
dárcovské SMSky 
pět a půl milio-
nu korun. Získané 
prostředky využije 
organizace na udr-
žení nezbytné kva-
lity multioborové 
péče pro lidi, kte-
ří se, nejčastěji po 
úraze, ocitají s po-
škozením míchy 
na vozíku. (krk)

 Kam 
do banky? 
Pomůže internet
 Kde vybrat peníze? Kam zajít na pobočku? 
Na takové otázky najdou rychlou odpověď 
hendikepovaní klienti České spořitelny. Ta 
spustila speciální webové stránky www.ban-
kabezbarier.cz. Na webu si snadno najde-
te tu nejbližší z 234 bezbariérových pobo-

ček Spořitelny i bankomaty 
uzpůsobené pro ovládání 
z invalidního vozíku.

(ata)

Na unikátní 
Stezku v oblacích 
se můžou vydat 
i vozíčkáři
Pozoruhodná stavba, která 
nemá v Evropě ani na svě-
tě obdoby, vyrostla během 
půlroku na Orlickoústecku. 
V Dolní Moravě, poblíž cha-
ty Slaměnka, byla v sobotu 

5. prosince slavnostně otevřena Stezka v ob-
lacích. Je vysoká 55 metrů.

Jde o spleť propojených dřevěných cest 
o celkové délce 750 metrů. Po té nejširší 
se až na vrchol pohodlně dostanou i rodi-
ny s kočárkem nebo lidé na mechanickém 

vozíku. Z masivního chodníku se nabíze-
jí úchvatné výhledy na pohoří Králického 
Sněžníku s údolím řeky Moravy, na hlavní 
hřeben Jeseníků, Orlické hory a Krkonoše.

Nová atrakce se nachází nedaleko horní 
stanice lanovky Sněžník ve výšce 1116 met-
rů. Stavba z modřínového dřeva a ocele na-
bízí nejen rozhled široko do krajiny: návštěv-
níky zároveň vzdělává a baví. Z informačních 
tabulí se dozvědí zajímavosti o okolí stav-
by, historii zdejšího údolí a o mracích jako 
meteo rologickém jevu. K cestě dolů pak mo-
hou odvážnější děti i dospělí využít stometro-
vý nerezový tobogan s okénky.

Kdo byl spokojen s procházkou či pro-
jížďkou po Stezce korunami stromů v Lipně, 
nebude zklamán ani „výletem do nebe“ na 
česko-moravském pomezí. Stezka v obla-
cích je v zimní sezóně otevřena denně od 10 
do 16 hodin. Aktuální ceník, další informace 
i fotogalerii lze najít na stránkách www.dolni-
morava.cz. (mp)

Rychlovky ze světa
Neztratit se v USA
Nového průvodce mají k dispozici všich-
ni hendikepovaní turisté, kteří touží navští-

vit jakýkoliv z dvaceti států USA. Přehledný 
a aktualizovaný rádce pro cesty na vozíku 
nabízí informace o přístupných památkách, 

autopůjčovnách, bezbariérových 
ubytovacích zařízeních, národ-
ních parcích, restauracích atd. ve 
všech dvaceti státech. A na zá-
věr to nejdůležitější – nového prů-
vodce si můžou zájemci stáhnout 
zdarma elektronicky na stránkách 
http://20statesonwheels.com/. 

Slovensko má první 
komisařku pro osoby 
se zdravotním postižením
Stala se jí advokátka Zuzana Sta-
vrovská, kterou zvolili poslan-

ci národní rady. Do funkce by měla na-
stoupit rovněž její kolegyně – komisařka 
pro děti Viera Tomanová. Funkční období 
obou dam je 6 let a během něho by měly 
chránit práva těch nejzranitelnějších sku-
pin ve společnosti. A co vidí Zuzana Stav-
rovská jako nejdůležitější úkol? Ve sloven-
ských médiích uvedla, že základní problém 
na Slovensku vidí v názorech společnosti 
založených na předsudcích vůči zdravot-
ně postiženým lidem. Úlohou komisaře by 
proto podle ní měl být individuální přístup 
k hendikepovaným a snaha, aby měli rov-
noprávný přístup ke všem složkám spole-
čenského života.

(ata, dle vozickar.sk)
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API CZ s.r.o. | Slapy 136 | CZ-391 76 Slapy u Tábora

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

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

557
nafukovací sedačka do vany

Gripeeze Elastic
úchopová rukavice

Gripeeze Sport
úchopová rukavice

506
vyměkčený nástavec na WC

Progeo Tekna
skládací aktivní vozík

Progeo Joker
aktivní vozík s pevným rámem

Clipdrive
přídavný elektropohon k vozíku

Viper Plus
elektrický vozík s polohováním

WWW.DMAPR AHA.CZ

PRODEJ  • ESHOP  • PŮJČOVNA  • SERVIS  • PORADNA
U Dálnice ,    Kunice, tel.:   , e-mail: dmapraha@dmapraha.cz
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Intimní poradna není jen o sexu a uspokojování
Od října roku 2015 funguje v Lize vozíčká-
řů intimní poradna. Je to první služba svého 
druhu, která pomáhá řešit problematiku se-
xuality a která je otevřená všem. V jednotli-
vých zařízeních a institucích se potkáte s in-
timními poradci, ale ti většinou mají danou 
klientelu. Na Aleše Vosáhla, který přichází 
„s kůží na trh“, se však může obrátit každý. 
Lidé s fyzickým hendikepem, lidé mentálně 
postižení, rodinní příslušníci, studenti, sociál-
ní pracovníci, muži, ženy… O svém přístupu 
k sexualitě, o otevřenosti i o nabídce porad-
ny hovoří v následujícím rozhovoru.

 Jak ses k tematice sexuality a intimní-
ho života hendikepovaných dostal?
Většinu svého profesního života jsem strá-
vil ve zdravotnictví, kde se s tímto tématem 

člověk také setkává. Víc jsem se o sexualitu 
hendikepovaných začal zajímat, když jsem 
studoval speciální pedagogiku na Masaryko-
vě univerzitě na „pajdáku“. Přímo za kated-
rou se ještě o tomto tématu tehdy nemluvilo, 
bylo to kolem roku 2000, ale v jednom sbor-
níku přednášek jsem narazil na články věnu-
jící se sexualitě hendikepovaných a sexuální 
asistenci v severských zemích a v Německu.

Posléze jsem začal spolupracovat s Ligou 
vozíčkářů, vedl jsem kurzy první pomoci. 
Před nedávnem se tu konala různá setkání 
týkající se sexuální asistence, zúčastnil jsem 
se jich. Zaujalo mě, že se diskuze nad téma-
tem začíná rozvíjet i v České republice. Ná-
sledovala konference v Barce a pak mi přišla 
pozvánka na workshop, který pořádala orga-
nizace Rozkoš bez rizika.

 Čím to bylo, že tě ta tematika tak zauja-
la? To není úplně oblast, kterou chce vět-
šina zdravotníků poznat hlouběji.

Nemůžu úplně říct, který konkrétní impulz 
mě k tomu přímo inspiroval, spíš jsem sbí-
ral různé informace, potkával různé hendike-
pované lidi... Měl jsem kontakty v ústavu so-
ciální péče pro mentálně postižené. Slýchal 
jsem, jak holkám přivazují ruce k posteli, aby 
nemohly masturbovat. To je právě příklad 
staršího přístupu k sexualitě. Věděl jsem, že 
se to v zařízeních řeší. A zajímalo mě, jak by 
se to dalo řešit jinak.

 Co tě vede k otevřenosti v otázkách se-
xuality, o kterých má problém mluvit větši-
na lidí? 
Vycházím ze zkušeností ze zdravotnictví. 
Jsem zvyklý lidi ošetřovat v intimních situa-
cích. Nahota je běžná součást takové práce. 
Mám i odborné znalosti týkající se různých 

druhů hendikepu – 
příkladem jsou tře-
ba problémy s erek-
cí u pacientů po 
úrazech. No a v ne-
poslední řadě jsem 
jako každý člověk 
sexuální bytost. Vní-
mám sexualitu jako 
danou součást ži-
vota, troufám si 
říct, že za dlouhole-
tý partnerský život 
i z role dvojnásob-
ného otce dvou do-
spěláků, kteří pro-
šli pubertou, mám 
vyrovnaný přístup 

k životu i k intimním otázkám. Uvědomuji si 
však, že ne každý má k rozvoji sexuality pří-
stup. Proto si myslím, že je dobré takovým 
lidem pomoct.

 Mnozí z lidí, kteří čtou tyto řádky, ne-
musí sexualitu brát jako přirozenou sou-
část života svého nebo svých hendike-
povaných příbuzných. Případně můžou 
namítat, že v takovém oboru se nesluší 
nebo nemusí vzdělávat.
Četl jsem zajímavou knížku, že nám lidem 
není dáno instinktivně pohlavní styk usku-
tečnit, pokud nám někdo neřekne, jak na 
to, nebo to někde neuvidíme. Nejsme v tom 
tak pudoví jako zvířata. Pohlavní pud přiro-
zený je, ten máme společný, ale musíme se 
jej učit uspokojovat. Narážím na situaci, kdy 
například mladý dospívající člověk s posti-
žením žije odloučeně od běžné společnosti 
jen uvnitř rodiny nebo v ústavní péči, rodiče 
nebo sociální pracovníci s ním nechtějí o se-

xualitě hovořit, nechtějí mu pomoct ji rozvíjet, 
nemá kamarády, kteří by mu ukázali ve ško-
le časopis... I u zdravých dospívajících není 
komunikace o sexualitě s rodiči či s vrstevní-
ky jednoduchá. Podporu o to víc potřebují ti, 
kteří tuto možnost kontaktu nemají.

 Pro mnohé je téma vlastní sexuality 
hodně náročné, často i bolestivé, zraňují-
cí. Proč jej měli otevírat? Nelze žít zkrátka 
bez sexu, bez intimností?
Sexualita patří k životu. Není možné ji oddě-
lit. Pokud chce člověk žít plnohodnotným ži-
votem, není důvod se o ni ochuzovat, když 
všichni ostatní svou sexualitu nějak prožívají. 
To, že člověk má nějaký hendikep, není pře-
kážka. Dnes už nemusíme řešit, zda máme 
co jíst a jestli neumrzneme, jsme dál, a po-
kud se ptáme po kvalitě života, musíme se 
těmito otázkami zabývat. Initmní poradna by 
však neměla být jen o sexu a uspokojení, ale 
můžeme člověku poradit i v partnerských 
problémech, nasměrovat jej v budování vzta-
hů, v rozvoji společenského života atd.

 Pokud má někdo netypické touhy, 
úchylky, může s tebou zkonzultovat své 
problémy?
Samozřejmě, různé úchylky neberu jako pro-
blém. Dokážu o nich hovořit, vycházím totiž 
z názoru sexuologů, že se jedná jen o pře-
kračování norem. Pokud nejde o protizákon-
né chování, jsou různé netypické sexuální 
představy, praktiky a touhy přirozené. Něko-
mu je dané, že sexuální potřeby uspokojuje 
jiným způsobem než ostatní. Když se člověk 
zamyslí nad širším kontextem, tak pozná, že 
to, co my tady v Evropě považujeme za nor-
mu, je nemyslitelné v jiných koutech země-
koule a naopak. Určitě není problém všech-
no probrat.

 Poradna je v začátku. Ozvat se ale mů-
žou i jiní klienti než přímo osoby s posti-
žením. Komu všemu umíš pomoct?
Můžou volat samozřejmě rodiče, přáte-
lé, sociální pracovníci… nechci si však hrát 
na vševěda. Když si nebudeme vědět rady, 
mám volající kam nasměrovat. Spolupracuji 
s Petrem Eisnerem, který má dlouholeté zku-
šenosti s různými cílovými skupinami. Můžu 
volající odkázat na neurology, sexuology, na 
spinální jednotky – pomůžu zorientovat se ve 
zdravotnické síti. Považuji poradnu za prvot-
ní kontaktní místo. Chceme dát světu vědět, 
že je člověk, se kterým se o těchto intimních 
věcech lze poradit.

(ata)

Když se odvážné přání vyplní
Sexuální asistence se stala horkým tématem 
v médiích i v diskuzích mezi hendikepova-
nými i v široké veřejnosti. Tuto listopadovou 
lavinu odstartovala mezinárodní konference 
o sexuální a intimní asistenci, kterou v Pra-

ze uspořádala organizace Rozkoš bez rizi-
ka. Na ní totiž kromě odborných příspěvků, 
zkušeností sociálních pracovníků i rodičů či 
přednášek zahraničních sexuálních asistentů 
zazněla přelomová informace: od ledna začí-

ná v Česku působit pětice sexuálních asis-
tentek.

Tato skutečnost nenechala klidným téměř 
nikoho, kdo se o problematiku sexuality hen-
dikepovaných zajímá. Stát v roli největšího 
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pasáka? Legalizace prostituce? Příspěvky 
na sex pro zdravotně postižené? Padaly po-
dobné nesmyslné otázky i názory. V té smrš-
ti však byly opomenuty některé důležité sou-
vislosti.

Rád bych se podíval na témata konferen-
ce i na samotnou sexuální asistenci poněkud 
střízlivějším pohledem a vysvětlil mnohá ne-
dorozumění a špatné interpretace, které tato 
mediální turbulence způsobila. 

Sexuální asistence není 
pro všechny
Aktivity lidí, kteří v Česku prosazují vznik se-
xuální či intimní asistence, vycházejí z před-
pokladu, že všichni lidé na světě jsou lidé 
sexuální. Každému z nás je dáno sexuální 
prožívání, aniž bychom si jej volili. Patří ke 
spokojenému životu, a pokud člověk s hen-
dikepem projeví zájem sexuální život naplnit, 
a nemá možnosti realizace, je třeba pomo-
ci. Už zde však vidím nepochopení rozdílu 
slov sex a sexualita. Umožnění vlastního po-
hlavního styku není jedinou či hlavní metou. 
Cílem sexuální asistence je umožnit prožití 
svojí sexuality jako žena či muž. Sem patří 
spousta věcí, které zdraví lidé žijí samozřej-
mě, ani o nich neuvažují. Může to být kromě 
jiného pravidelný styk s osobami opačného 
pohlaví, sebeuspokojování, opatření erotic-
kých pomůcek, oblékání, které zdůrazňuje 
sexualitu (jsem žena, jsem muž) atd. Je tře-
ba upozorňovat na to, že sexuální asistence 
může mít právě proto mnoho podob a týká 
se především osob s těžkým zdravotním po-
stižením, které chtějí pomoc při prožívání se-
xuálního života. Spousta hendikepovaných 
udržuje partnerské vztahy, naplňuje různě 
svůj sexuální život. To nejsou a nebudou 
klienti sexuální či intimní asistence. Na dru-
hou stranu existuje mnoho lidí se zdravotním 
omezením, těžkým fyzickým či mentálním, 
kteří tuto službu potřebují.

Ujasnit si pojmy 
Za velmi důležitou považuji orientaci v ná-
zvosloví. Je trochu složitější, protože jeho 
sjednocení je v České republice teprve ve 
stadiu zrodu. Zatím se používají pojmy sexu-
ální asistence i intimní asistence. Obě sou-
sloví mají svá pro i proti. Čas ukáže, které 
se v praxi začne používat běžně. Co lze roz-
lišit již na začátku, je asistence aktivní a pa-
sivní. Pasivní asistencí se rozumí všechno, 
co se týká komunikace, výchovy a pomoci 
s prožíváním sexuálního života. Tato forma 
však nepřipouští fyzický kontakt s klientem. 
Pasivní sexuální asistence, jak vyplynulo na 
workshopech, z diskuzí, i na konferenci, se 
již v mnoha zařízeních a organizacích peču-
jících o zdravotně postižené osoby dávno 
uskutečňuje. Jen se o tom nemluví na ve-
řejnosti. Situace je však nevyrovnaná a ne-

existuje standard vydaný státní správou pro 
zřizovatele těchto aktivit. Jsou zařízení, kde 
mají jasně a velmi otevřeně zpracovanou 
práci se sexualitou klientů. Zaměstnanci po-
depisují závazné kodexy, v institucích půso-
bí vyškolení specialisté (POZOR! Jedná se 
o pasivní sexuální asistenci. Stát se nepodí-
lí na aktivní formě, takže výkřiky v diskuzích 
na sociálních sítích o tom, že ze státu se stá-
vá největší pasák, jsou naprosto liché). Jsou 
však i zařízení, kde je sexualita klientů nadá-
le tabu a kde klient nemá možnost se v běž-
ném životě potkávat s osobami opačného 
pohlaví.

Oproti tomu sexuální asistence aktivní 
se posouvá mnohem dále a připouští fyzic-
ký kontakt. Znovu musím zdůraznit, že pří-
mý pohlavní styk nemusí být tím hlavním cí-
lem. Může se jednat o společnou nahotu, 
vzájemné dotýkání, pomoc s masturbací, 
masáže, fyzickou pomoc při pohlavním sty-
ku u osob, které se bez ní neobejdou, až sa-
mozřejmě po přímý pohlavní styk. Vše zále-
ží na nastavení hranic jednotlivých asistentů. 
Mohu uvést příklad z workshopu, který lek-
torsky vedli sexuální asistenti ze švýcarské 
organizace InSeBe. Ta v této zemi provozuje 
sexuál ní asistenci a vychovává další sexuál-
ní asistenty. Oba lektoři byli aktivními asis-
tenty, ale oba měli hranice nastaveny jinak. 
Erik nepřipouštěl během své kariéry pohlavní 
styk, Eva má hranice posunuty dále, pohlav-
ní styk s klientem připouští.

Cesta ČR k sexuální asistenci
Tito lektoři nepocházejí ze sexbyznysu, ne-
rekrutovali se z řad prostitutek a prostitutů. 
Mají svá civilní povolání, mají rodiny a této 
oblasti se věnují mimo svoji hlavní profesi. 
Musí projít poměrně dlouhým a náročným 
kurzem, do kterého musí investovat nema-
lé finanční prostředky. V České republice se 
však sexuální asistence začala etablovat ji-
nak. Tohoto úkolu se neujala žádná instituce 
pracující se zdravotně postiženými, ale Roz-
koš bez rizika, což je nezisková organizace, 

která se stará o pracovnice v sexbyznysu. 
A vzala to od podlahy.

Napsala projekt Právo na sex, jenž byl 
podpořen z Programu švýcarsko-české spo-
lupráce. Díky tomu se uskutečnila nejen 
zmíněná konference, ale i jeden workshop 
s lektory z organizace InSeBe ze Švýcarska 
a jeden se sexuální pedagožkou Catherin Di-
serensovou, také ze Švýcarska. Těchto se-
minářů se zúčastnili lidé ze sociálních slu-
žeb, zdravotníci, pečující osoby i pracovnice 
ze sexbyznysu. Zájemců bylo dost, takže se 
vybíralo na základě dotazníku. Probírala se 
témata jako fyziologie sexuálního prožívá-
ní, omezení, která mohou mít lidé s určitým 
zdravotním postižením, lektoři se snažili při-
vést účastníky k přemýšlení o nastavení hra-
nic svojí sexuality, probíraly se právní aspek-
ty, komunikace s klientem, rodinou, s dalšími 
pečujícími osobami a mnoho dalšího.

Hned při prvním workshopu vykrystalizo-
vala skupina 5 pracovnic v sexbyznysu, které 
měly zájem se dozvědět více o problematice 
zdravotně postižených a od začátku nemě-
ly problém s tím, že by zdravotně postižené 
přijímaly jako klienty. Tyto dámy byly pozvá-
ny na další vzdělávací akce a na konferenci 
o sexuální a intimní asistenci bylo oficiálně 
oznámeno Rozkoší bez rizika, že se v Čes-
ké republice proškolilo prvních 5 sexuálních 
asistentek.

Je to prostituce?
Prostituce v naší republice není ani povole-
ná, ani se trestně nestíhá. To už tak u nás 
chodí. Stát už dávno od sexbyznysu daně 
vybírá, i když oklikou. Vystavuje živnosten-
ské listy na masáže, osobní služby apod. 
Ženy v sexbyznysu pracují a některé i při-
jímaly či stále přijímají osoby se zdravot-
ním postižením, přestože neabsolvova-
ly žádné kurzy. Proč to tedy měnit? Jsou 
zde dva důvody. Jeden představují klienti 
z řad zdravotně postižených, kteří tyto služ-
by budou využívat. Pak je daleko lepší, aby 
 navštívili dámu, která je seznámena s jejich 

Všechny informace o vyvíjených aktivi-
tách Rozkoše bez rizika včetně progra-
mu konference naleznete na webových 
stránkách www.sexualniasistence.org
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 omezeními, se  zdravotními komplikacemi, 
které mohou u klienta nastat, a se všemi tě-
mito okolnostmi dopředu počítá. Nevznik-
nou pak ponižující situace, kdy je člověk 
kvůli zdravotnímu hendikepu odmítnut. Dru-
hý důvod je stěžejní: mnozí lidé s těžšími for-
mami hendikepu potřebují mnohem víc než 
jen ochotnou prostitutku. Potřebují svou se-
xualitu objevit, poznat své tělo, své možnosti, 
a tak i sebe sama.

Je však třeba podotknout, že proškole-
né sexuální asistentky nemají žádné státem 
akreditované vzdělání. Je to školení, které 
zorganizovala Rozkoš bez rizika, dle svého 
uvážení, dle svých osnov. Nevznikla nová 
profese. Pracovnice ze sexbyznysu byly pro-
školeny v tom, jaké aspekty může mít jejich 
práce se zdravotně postiženými osobami. 
Toť vše. Přesto si myslím, že takové škole-
ní má svůj význam. Dámy, které workshopy 
absolvovaly, Rozkoš bez rizika vybrala a za-
řadila do kurzů, protože je zná osobně. Ví, 
jakým vzděláním prošly, a tudíž mohou dát 
dobrozdání, že je možné se na ně obracet 
bez rizika (pokud vůbec lze v této oblasti rizi-
ko vymazat na nulovou úroveň). Proškolené 
sexuální asistentky navíc podepsaly kodex, 
který jim pomohla vypracovat Rozkoš bez 
rizika. Tím dávají najevo, že chtějí zachovat 
vysoký standard své poskytované služby.

Platí klient
Další informace, která na konferenci zazněla, 
byla z mého pohledu zavádějící a zkompli-
kovala pochopení problematiky v očích ve-
řejnosti. Hodina sexuální asistence bude stát 
1200 Kč. Tato částka nebyla stanovena žád-
nou institucí, dohodlo se na ní 5 sexuálních 
asistentek. Je to jejich pohled na cenu prá-

ce, jejich interní dohoda. Ovšem jak to bude 
ve skutečnosti, ukážou čas a praxe.

K tématu financí ještě jedna poznámka. 
Na některých setkáních s touto tematikou, 
které pořádala Liga vozíčkářů, zazněl poža-
davek, aby se na hrazení sexuální asistence 
podílel stát. My si myslíme, že to není dobrá 
myšlenka. Pasivní intimní asistence vyplývá 
přirozeně z komplexní péče o zdravotně po-
stižené. Konzultace, vzdělávací aktivity pro 
zdravotně postižené, vzdělávání pra covníků 
v přímé péči, komunikace o sexua litě s klien-
ty, s pečujícími osobami apod., to vše je 
zahrnuto ve stávajícím financování sociál-
ní péče. Tam je třeba jen přidat otevřenost. 
Aktiv ní sexuální asistence musí být hrazena 
klientem.

Předat kontakt?
Zajímavým vystoupením na konferenci při-
spěl do diskuze o sexuální asistenci Michal 
Šmíd, právník z ministerstva vnitra (pozor, 
jedná se jen o právní názor, ne závazný vý-
klad zákona). V souvislosti se sexuální asis-
tencí se totiž řeší problém trestného činu 
kuplířství, který znemožňuje přímé doporu-
čování sexuálních asistentek. Vysvětlím na 
příkladu z Intimní poradny Ligy vozíčkářů. 
Při kontaktu s klientem můžeme sdělit in-
formaci, že taková služba existuje. Můžeme 
podrobně popsat možnosti služby, ale ne-
smíme předat kontakt na jednotlivé sexuál-
ní asistentky. Tím bychom se dostali již za 
hranici zákona. Avšak právních důsledků 
bychom se nemuseli podle právníka Šmída 
obávat, pokud například na webových strán-
kách zveřejníme seznam všech proškole-
ných sexuálních asistentek nebo odkaz na 
jejich webové stránky. Tento právní názor vy-

chází z existence spousty erotických webo-
vých serverů, kde jsou uváděny přímé kon-
taktní údaje pracovnic v sexbyznysu, bez 
jakýchkoliv právních důsledků.

Asistenti pro ženy
Na konferenci zazněly i dotazy na roli mužů 
jako sexuálních asistentů – např. na to, proč 
mezi proškolenými není žádný muž. Rozkoš 
bez rizika se k tomu vyjadřovala dle mého 
velmi rozumně. Tato organizace pracuje se 
ženami v sexbyznysu, a proto se v první fázi 
soustředila na vzdělávání sexuálních asis-
tentek. Mezi jejich klienty muži nejsou. Do 
budoucna se vzdělání sexuálních asistentů 
nebrání, ale není to momentálně jejich prio-
rita. Nicméně, a to bylo na konferenci řeče-
no, sexuální asistence by měla být přístupná 
i zdravotně postiženým ženám, i když budou 
asi co do počtu objednávek v menšině. Švý-
carští lektoři pracující jako aktivní se xuální 
asistenti nám sdělovali svoje zkušenosti – 
i u nich pochází devadesát procent požadav-
ků na sexuální asistenci od mužů.

Problematiku sexuální a intimní asistence 
budeme dále sledovat. Pokud by téma ně-
koho zajímalo více nebo by chtěl získat po-
drobnější informace ať pro sebe či někoho 
blízkého, jsme k dispozici v Intimní porad-
ně Ligy vozíčkářů každou středu od 15 do 
17 hodin na telefonním čísle 778 761 309. 
V této době je po domluvě možná i osobní 
návštěva, případně můžete psát e-maily na 
adresu intimni.poradna@ligavozic.cz. Nabí-
zíme i terénní poradenství, můžeme přijet za 
klientem. Více informací naleznete na www.
ligavozic.cz.

Aleš Vosáhlo
Intimní poradna Ligy vozíčkářů

 Rozhovor o sexuální asistenci: Lidi s postižením, 
ozvěte se, tlučte na brány!
Následující rozhovor vedla koordinátor-
ka projektu Právo na sex Barbora Pšenico-
vá z organizace Rozkoš bez rizika. Hovořila 
s Milanem Langerem, ředitelem olomoucké-
ho Trendu vozíčkářů. Jejich vyprávění nám 
přišlo natolik inspirativní a aktuální, že jsme 
se rozhodli uveřejnit je i ve Vozíčkáři. Považ-
te sami... 

 Co pro tebe osobně znamená sex nebo 
sexualita?
S oblibou tvrdím, že jsem nekuřák, nepiják 
a nemrava. Zastávám názor, že sexualita je 
motorem nejenom lidstva, ale života vůbec. 
Je to svým způsobem nejdůležitější v nás za-
kódovaný pud, který je takřka neodbouratel-
ný. To neznamená, že někdo se neprojevu-
je sexuálně tak, jak to chápeme všichni, ale 
v každém z nás nějakým způsobem sexua-
lita je.

 Daří se ti v tvém běžném životě něja-
kým způsobem uspokojovat své sexuální 
potřeby? Jestli je ti to nepříjemné, tak od-
povídat nemusíš.

Moje sexuální potřeby se v životě daří na-
plnit. Tím samozřejmě nemůžu tvrdit, že 
všechno. Zastávám názor, že nejdůležitější 
se xuální orgán je lidský mozek. Ten mi fun-
guje dobře a mé představy jsou někdy vel-
mi bujné a mládeži nepřístupné. Nejsem pa-
nic. Považuji za velmi dobré, že i tuto stránku 
jsem nějakým způsobem v životě otevřel 
a snad i mnohé zkusil.

 V čem si myslíš, že je důležitý projekt 
sexuální asistence?
To je otázka na půl dne.

 Já vím, tak zkus prosím vypíchnout 
nějaké body, které pro tebe osobně jsou 
podstatné. Proč si myslíš, že by ta služba 
měla vzniknout?
Stýkám se běžně se spoustou lidí se zdra-
votním hendikepem. V různých situacích. 
Ne každý má odvahu přiznat, že zrovna toto 
je jeho problém a že by potřeboval pomoct 
otázku své sexuality řešit. Víte, když někdo 
vyrůstá v prostředí, kde neví, že nějaká čo-
koláda vůbec existuje, tak může tvrdit, že mu 

nechybí. Přesto ta čokoláda má své místo na 
zemi. To je samozřejmě věc nesrovnatelná. 
Mně se líbí článek, který jsem teď před ne-
dávnem viděl na vašich stránkách, že sexua-
lita je něco jako toaletní papír. Není to z mé 
hlavy a omlouvám se, teď si nevzpomenu na 
autorku. Je v tom hluboká pravda, ať si ka-
ždý sáhne do svého svědomí. A dovede si 
on představit, že by se jemu zavřely veškeré 
brány sexuál ního života? Rozhodně nechá-
pu sexualitu pouze jako gymnastické cvičení 
muž a žena. To je jenom jeden, možná pro 
někoho nejpřirozenější způsob, ale rozhod-
ně to není celá sexualita. Je to od vnímání 
krásy lidského těla, a tedy i sebe samého, 
přes různé erotické vjemy, které nám doká-
žou zpříjemnit život. Hudba, příjemné jíd-
lo, tanec. Tanec je v podstatě sám o sobě, 
a domnívám se, že proto vzniká, erotická zá-
ležitost. Vůně. Vnímání hlasu toho druhého. 
Až po takové věci, jako jsou dotyky, hlazení 
a potřeba masturbace. Nevím, jestli se dě-
lal průzkum, který by zodpověděl, kolik pro-
cent dospělých v padesáti letech by řeklo, 
že nikdy nemasturbovalo. Myslím si, že číslo 
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těch, kteří by  mohli s  čistým svědomím říci 
ne, je velmi nízké. A umíte si představit, že 
jsou lidé, kteří nejsou sami schopni toto vy-
konat, že nemají tu možnost? Jak mají nabýt 
sebevědomí? Jak mají poznat, že mají právo 
hledat třeba regulérní partnerský vztah? Po-
třebují zjistit, že to stojí za to, že je to vůbec 
možné v jejich případě. A třeba i náhradními 
způsoby si užít daru lidské sexuality.

 Jak by sis tu službu konkrétně předsta-
voval? Kolik si myslíš, že by ideálně moh-
la nebo měla stát? Co vše bys od té asis-
tentky třeba očekával?
Já jsem v trochu jiné situaci, než k čemu je 
sexuální asistence určena primárně. To, jestli 
se partner nebo partnerka, sexuální asistent 
nebo asistentka s klientem vyspí v klasickém 
smyslu, je až třešnička, bonbónek na kon-
ci procesu. Já ho nezavrhuji a naopak po-
važuji za velmi důležité, aby tam byla i tato 
možnost. Ale u mnoha lidí je potřeba za-
čít od píky. Je potřeba je vůbec přesvědčit 
o tom, že jejich tělo je hodno toho, aby na 
něj někdo pohlédl a pohladil ho. Někdo jiný 
než jenom máma, která nás většinou milu-
je, ať jsme, jací jsme. Přesvědčit se, že mů-
žeme mít jako člověk také svá přání, touhy. 
Ale také že můžeme nejenom chtít, ale něco 
i tomu partnerovi dát. Kdyby to měly být jen 
upřímné vděčné oči. 

Sexuální asistence by měla být hlavně na 
míru toho člověka. Já to přirovnávám k bo-
tám. Někdo potřebuje široké vysoké, někdo 
rád šněrovací, někdo naopak bez podpatku, 
nízké. Jiné boty se nosí na ples, jiné do hor. 
Sexuální asistence musí být pružná služba. 
Nemůže se nabízet jako houska na krámě – 
přijdu a poprosím deset deka sexuální asis-
tence.

 A jakou máš představu o ceně? Napad-
lo tě to někdy?
Cenu já vnímám jako potenciální rizikový 
 faktor.

 Tak řekni, kolik by sis 
představoval a kolik si my-
slíš, že si třeba asistentka 
řekne.
Koukám na tebe a mám chuť 
ti říct, aby sis řekla, co chceš 
(smích). Ale vážně. Samozřej-
mě, něco to stát musí a bude. 
Ale na druhé straně pro ty, co 
to budou dělat, to nikdy ne-
může být byznys, na kterém 
velmi zbohatnou. Berme to 
tak, že je to otázka trhu, ceny, 
poptávky. Ale také nákladů. 
Hodin, které tomu ten asis-
tent, asistentka, věnují. Jest-
liže kvalifikovaná síla dneska 
s přípravou vyžaduje pět set 
korun a víc, tak řekněme, že 
ta hodina by mohla začínat 
od pěti set korun nahoru.

 Kdo by podle tebe měl 
pracovat jako  sexuální 

asistent nebo asistentka? Co si mys-
líš, že by ten člověk měl určitě umět?
Jsem docela nepřítelem škatulek škole-
ní. Někdo na to má od přírody. Je vníma-
vý, empatický, citlivý. Dá se říct, že sexuál-
ní asistenci může dělat od hodiny. Pokud 
by to někdo bral, protože je nezaměstnaný 
a chce si vydělat, tak ať vezme nohy na ra-
mena a maže pryč. Je dobré, když asistenti 
a asistentky dostanou nějaký základ. Nějaký 
rozhled v tom, jaké typy postižení jsou, psy-
chologický výcvik, aby uměli zpracovat ne-
příjemné situace, které je nutně budou při 
této práci provázet… Neumím si moc před-
stavit, že se určí povinné vzdělání. Děvča-
ta, která dnes žijí v sexuálním byznyse, mají 
„jednu výhodu“, že umí pracovat s tělem. Ale 
zase to nemůže dělat každá. Musí to být ta, 
která k tomu nějaký vztah má, která umí na-
slouchat.

 Co si myslíš, že by bylo třeba udělat 
pro to, aby se sexualita lidí s hendikepem 
začala brát vážněji?
Lidé s postižením, ozvěte se. Tlučte na brá-
ny. Pište na weby, které se tím zabývají. Ne-
bojte se o tom mluvit se svým okolím. Do-
tažte se u organizace, která vám poskytuje 
jiné služby, jestli o tom vědí a jestli něco ta-
kového poskytují nebo mohou zprostředko-
vat. Z hlediska zákona je to problematické, 
ale pokud se neozveme my postižení, copak 
to může někoho jiného pálit? Koho svědí, ať 
se podrbe.

 Co bys chtěl vzkázat veřejnosti, pokud 
by chtěla změnit pohled na sexuální asis-
tenci?
Možná se budu opakovat. Já po vás chci 
jediné. Umožněte druhým kolem vás to, co 
chcete, aby lidé umožnili vám. Sáhněte si do 
svědomí, kdo z vás by chtěl být buď celý ži-
vot, nebo od určité doby z možnosti prožívat 
erotiku a sexualitu vyloučen. Kdo z vás by to 
chtěl, má právo nás odsuzovat.

Glosa
Hráli jsme víčkovanou, 
vždyť to znáš
„…a na naše postižený děti musíme sbí-
rat víčka!“ čtu čím dál častěji v reakci na 
uprchlickou vlnu. Pokaždé mě to pobaví. 
Vypadá to, že je ke sběru někdo nucen ná-
silím. Je to úplná nákaza, srovnatelná se 
sběrem céček. V dobré víře a v mírné nai-
vitě sbírají snad úplně všichni. Školy, škol-
ky, důchodci, měšťáci, dobrovolní hasi-
či a snad i pracovníci krematoria. Každý 
chce být součástí tohoto krásného pest-
robarevného ráje plného soucitu zhmotně-
ného v obrovské hromadě plastových ví-
ček. Mám pro vás všechny jednu báječnou 
zprávu. Opravdu je sbírat nemusíte, a do-
konce to ani není příliš dobrý nápad. Chá-
pu, že pro homo konzumus je možnost 
páchání dobra touto formou odpadkové 
charity nesmírně lákavá, navíc když je ži-
vena ušlechtilým cílem pomoci potřebným 
a zdáním ekologické prospěšnosti, ale nic 
nemůže být vzdálenější pravdě.

Nežijeme přece ve Víčkolandu! Necho-
díme s hrstí víček pro sirky, s kufrem vršků 
pro žvýkačky a s vrchovatými kýbly uzávě-
rů pro chleba. Žádní milionáři nevystavu-
jí svá víčka na odiv a světe, div se, ani se 
v nich nekoupají. Dokonce ani pan Rath si 
je nenesl v krabici od vína a v podlaze své-
ho domu neukrýval tajný bazén narvaný 
víčky. Co já vím, neproběhlá žádná divoká 
měnová reforma a nezačali jsme platit víč-
ky, ale máme stále své koruny. Jediná pěti-
koruna, kterou jste před Vánoci ve chvilko-
vé slabosti omylem upustili do pokladničky 
v supermarketu, má hodnotu pytle s třista-
šedesáti víčky. Ano, počítáte dobře. Kurz 
je stanoven na jedinou korunu za 72 víček.

Sběr desítek miliónů těchto uzávěrů 
musí někdo organizovat, většinou nebohé 
matky postižených dětí, a spálí tím spous-
tu vzácného času, nehledě na provolané 
peníze za telefon. Vše se musí někde skla-
dovat, roztřídit a naházet do hromady ne-
ekologických plastových pytlů, což sto-
jí další práci a energie. Následně se musí 
zorganizovat převoz a všechno to pestro-
barevné štěstí zavést armádou nepěkně 
kouřících aut do sběren, které snad jedi-
né na této plastové mánii vydělávají. Ne 
nadarmo mají na svých stránkách návo-
dy, jak co nejúčinněji lidi dojmout. Je to 
začarovaný kruh. Sběr víček podvědomě 
posiluje spotřebu, a tak peníze, které by 
posloužily jinde, utrácíme za nápoje v plas-
tových lahvích, čímž zvyšujeme poptávku.

Co říct závěrem? Pokud chcete pomoct 
matce přírodě, nekupujte petky, ale napijte 
se vody z kohoutku. Nejekologičtější obal je 
totiž takový, který se vůbec nevyrobí. Pudí-li 
vás sběratelské vášně, sbírejte celé petláhve 
a dávejte je do kontejneru tříděného odpa-
du. Víčka se od láhví oddělují mechanicky, 
takže je tam klidně můžete nechat. Máte-li 
bohulibou potřebu někoho podpořit v jeho 
údělu, nebuďte lakomí a pošlete mu nějaký 
ten krejcar. Uznejte, že je o moc rozumnější 
utrhnout si od úst desetikorunu než darovat 
pytel 720 víček. Michael Vidura
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Zdravý životní styl vozíčkáře (V. díl): Cvičení vsedě 
na vozíku
Sed je celodenní polohou pro jakékoli aktivity 
vozíčkáře, a je tudíž i častou výchozí polohou 
pro různé typy cvičení, odlehčovacích technik 
k prevenci otlaků i relaxaci (tzv. sklápěčku, tzv. 
sklápěčku, kdy se vozíčkář i s vozíkem sklo-
pí např. na pohovku a nemusí z vozíku přese-
dat). Pokud si chce každodenní uživatel vozíku 
zacvičit na žíněnce nebo i na lůžku, mnoh-
dy potřebuje při přesunu pomoc druhé oso-
by. Proto během dne, kdy vozíčkář má rodinu 
a pracuje, je časově nejméně náročná cvičeb-
ní poloha vsedě ve vozíku třeba i v kanceláři 
– a člověk pro své tělo může udělat mnoho.

Jde o cvičení protahovací, posilovací, sta-
bilizační, korekční nebo jen kondiční. Dopo-
ručujeme konzultovat charakter cvičení a se-
stavu cviků s fyzioterapeutem: nejlépe s tím, 
který je s vozíčkáři v častém kontaktu. Pohy-
bem na vozíku jsou některé svalové skupiny 
přetěžované a jiné naopak málo zapojova-
né do činnosti. Navíc každý vozíčkář má ji-
nou pozici sedu, jinak nastavené těžiště vozí-
ku i jiný pohybový stereotyp paží při pohonu 
vozíku. U většiny uživatelů vozíku se také vy-
skytují svalové dysbalance (nerovnováha), 
o kterých již byla zmínka v minulém díle. Ty 
mohou být příčinou zkrácených svalů, pře-
těžování svalů a kloubů, bolestivých stavů 
a v konečném důsledku patologického drže-
ní těla neboli postury sedu. Je třeba zdůraz-
nit, že i malá nerovnováha mezi svaly s opač-
nou funkcí (ohýbači a natahovači kloubu) 
nebo rozdíly mezi pravou a levou polovinou 
těla na horních končetinách, trupu i dolních 
končetinách ve formě rozdílné síly, svalové-
ho tonu či spasticity mohou časem vést k zá-
važným problémům na pohybovém apará-
tu a potížím s dýcháním, močením a stolicí.

I tetraplegik je schopen samostatně cíle-
ně posilovat. Možností, jak si zacvičit vsedě 
ve vozíku, je mnoho. Cvičení lze provádět 
bez či s pomůckami, jako je overball, gym-
nastický míč, činky, zátěžové manžety nebo 
pružné tahy. Výbornou pomůckou je rozpěr-
ná tyč umístěná mezi zárubněmi dveří, na 
kterou lze uchytit pružné tahy.

Inspirativní cviky
Zátěž lze zvýšit pružným tahem za využi-
tí gumy, závaží na zápěstí, činky, theraban-
du, overballu či velkého míče. Při cvičení je 
důležité dbát na správné držení těla: sed je 
vzpřímený, lopatky směrem „do zadních ka-
pes kalhot“ a ramena stažena směrem od 
uší. Kvalita sedu závisí na typu a rozsahu po-
stižení. Nejčastější chybou při cvičení je ne-
správně volená zátěž, špatné provedení po-
hybu nebo špatná poloha sedu.

Cvik č. 1 – Posilování horní končetiny 
do zapažení

VÝCHOZÍ POLOHA: Obě paže jsou svěše-
né volně podél vozíku, dlaň posilované paže 
směřuje dopředu. V případě zhoršené sta-

bility je dobré druhou rukou uchopit obruč 
nebo výplet vozíku.

Posilování do zapažení – výchozí poloha

Posilování do zapažení – konečná poloha

PROVEDENÍ POHYBU: Pohyb paží podél vo-
zíku směrem do zapažení.

POZNÁMKY: Chybou je tlačení ramene smě-
rem dopředu. Trup by neměl rotovat do stra-
ny ani by se neměl předklánět. Loket by měl 
být po celou dobu natažený. Hlavu držet 
vzpřímeně, nepředsunovat ji dopředu. Cvik 
je možné provádět s gumou, činkou, thera-
bandem nebo závažím. Tento cvik lze prová-
dět oběma končetinami současně.

Cvik č. 2 – Posilování horní končetiny do 
vzpažení

Posilování horní končetiny do vzpažení – vý-
chozí poloha

VÝCHOZÍ POLOHA: Paže mírně v předpa-
žení tak, aby nebyla guma úplně uvolněná, 
dlaň směřuje dozadu.

Posilování horní končetiny do vzpažení – ko-
nečná poloha

PROVEDENÍ POHYBU: Pohyb směrem do 
vzpažení, dlaň po celou dobu cviku směřu-
je dolů.

POZNÁMKY: Pro ztížení cviku je možné ne-
přidržovat se druhou končetinou vozíku 
a upažit ji. I v tomto cviku se snažíme udržet 
ramena od uší, natažený loket a vzpřímený 
sed. Cvik je možné provádět s gumou, ale 
také s činkou, therabandem nebo závažím.

Cvik č. 3 – Posilování horní končetiny 
v šikmém směru

Posilování horní končetiny v diagonálním 
směru – výchozí poloha

Posilování horní končetiny v diagonálním 
směru – konečná poloha
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VÝCHOZÍ POLOHA: Cvičící paže je položená 
na protilehlé kyčli, otočená dlaní dolů, druhá 
paže je volně podél vozíku nebo se pro zlep-
šení stability přidržuje vozíku.

PROVEDENÍ POHYBU: Pohyb od kyčle na-
horu do strany křížem přes osu těla.

POZNÁMKY: Chybou jsou ramena vytažená 
k uším, pokrčený loket u cvičící paže, úklon 
trupu a hlavy. Cvik je možné provádět s gu-
mou, činkou, therabandem nebo závažím.

Cvik č. 4 – Posilování horních končetin 
do upažení

Posilování horních končetin do upažení – 
 výchozí poloha

Posilování horních končetin do upažení – 
 konečná poloha

VÝCHOZÍ POLOHA: Obě paže jsou před-
pažené, mírně pokrčené a otočené dlaněmi 
k sobě.

PROVEDENÍ POHYBU: Obě horní končetiny 
jdou z předpažení do rozpažení.

POZNÁMKY: Druhou variantou cviku je po-
nechat jednu paži v předpažení, druhou upa-
žovat, následně cvik opakovat druhou paží. 
Cvik je možné provádět s gumou, ale také 
s činkou, therabandem nebo závažím na zá-
pěstí. Chybou je špatně nastavená poloha 
sedu, ramena vytažená k uším.

Cvik č. 5 – Posilování horní končetiny do 
předpažení společně s aktivitou trupu

VÝCHOZÍ POLOHA: Vzpřímený sed, loket 
v pokrčení, guma zachycená za vozík na 
stejné straně, jako je posilovaná končetina.

PROVEDENÍ POHYBU: Pohyb horní konče-
tiny směrem dopředu před tělo současně 

s nakloněním trupu dopředu, zápěstí a dlaň 
držené v prodloužení předloktí.

POZNÁMKY: Chybou je u tohoto cviku ro-
tace trupu, pohyb končetiny směřující do 
strany, a ne před tělo nebo oddělení pohy-
bu končetiny a trupu. Cvik je možné prová-
dět s gumou, činkou, therabandem nebo 
 závažím.

Posilování horní končetiny společně s aktivi-
tou trupu – výchozí poloha

Posilování horní končetiny společně s aktivi-
tou trupu – konečná poloha

Cvik č. 6 – Posilování horní končetiny do 
pokrčení v lokti

Posilování horní končetiny do pokrčení v lokti

VÝCHOZÍ POLOHA: Obě paže jsou volně po-
dél vozíku (možná je i poloha v předpažení).

PROVEDENÍ POHYBU: Pokrčení horní kon-
četiny v lokti směrem k rameni.

POZNÁMKY: Je možné cvičit ve třech polo-
hách předloktí, a to v poloze dlaní k sobě, 
palcem k sobě (dlaně směřují k sobě) nebo 
dlaní směrem od sebe. Lze cvičit jen jed-
nou končetinou nebo oběma, současně 

nebo střídavě. Při tomto cviku nemá dochá-
zet k nadhazování zátěže, úklonu trupu nebo 
k vytažení ramen k uším. Cvik je možné pro-
vádět s činkou, závažím, gumou.

Posilování horní končetiny do pokrčení v lokti

Cvik č. 7 – Posilování horní končetiny 
do natažení v lokti

Posilování horní končetiny do natažení v lokti 
– výchozí poloha

Posilování horní končetiny do natažení v lokti 
– konečná poloha

VÝCHOZÍ POLOHA: Jedna horní končeti-
na opřená o stehna, druhá horní končetina 
upažená do pravého úhlu v rameni, předloktí 
volně spuštěné k zemi.

PROVEDENÍ POHYBU: Pohyb z pokrčení do 
propnutí lokte směrem do strany, poloha lok-
te v prostoru se nemění.

POZNÁMKY: Chybou jsou opět ramena vyta-
žená směrem k uším. Pohyb vychází pouze 
z lokte, chybou je, pokud se horní končetina 
pohybuje celá.
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Cvik č. 8 – Posilování prsních svalů

Posilování prsních svalů s overballem

Posilování prsních svalů s overballem – va-
rianta s nataženými lokty

VÝCHOZÍ POLOHA: Lokty před tělem pokr-
čené přibližně v pravém úhlu, mezi dlaněmi 
 overball.

PROVEDENÍ POHYBU: Stlačovat overball 
mezi dlaněmi s krátkou výdrží.

POZNÁMKY: Pro zvýšení náročnosti je mož-
né dělat stejný cvik v předpažení s nataže-
nými lokty. Chybou jsou ramena vytažená 
k uším.

Cvik č. 9 – Posilování horních končetin do 
vzpažení

VÝCHOZÍ POLOHA: V předpažených pažích 
overball.

PROVEDENÍ POHYBU: Vzpažení s over-
ballem, po celou dobu pohybu držet tlak do 
overballu.

Posilování horních končetin do vzpažení – vý-
chozí poloha

Posilování horních končetin do vzpažení – 
konečná poloha

POZNÁMKY: Chybou jsou ramena vytažená 
k uším, výrazný záklon nebo předklon trupu. 
Ke cvičení lze použít i velký míč.

Posilování horních končetin do vzpažení – 
 varianta s míčem

Cvik č. 10 – Posilování horní končetiny 
do opory

Posilování horní končetiny do opory – výcho-
zí poloha

Posilování horní končetiny do opory – koneč-
ná poloha

VÝCHOZÍ POLOHA: Cvičící paže je opřená 
o balon vedle vozíku, mírně pokrčená v lokti.

PROVEDENÍ POHYBU: Stlačit balon smě-
rem do jeho středu a dolů k podlaze, smě-
rem v prodloužení předloktí.

POZNÁMKA: Chybou je úklon nad balon, ro-
tace trupu nebo ramena vytažená k uším.

V příštím, závěrečnému dílu se zaměříme na 
zdravou výživu a správný způsob stravování.

Zdeňka Faltýnková
e-mail: faltynkova@czepa.cz

telefon: 607 453 501
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Čínská medicína nejen pro vozíčkáře 
Část 1 

Čínská medicína si v celém západním světě i u nás získává čím dál více stoupenců a zájem o ni a její metody stále roste. Pro-
to vás nyní zvu k seznámení se se základy tohoto alternativního přístupu léčby různých neduhů, které trápí vozíčkáře i jinak 
hendikepované. V prvním díle nás čeká trocha teorie, abychom lépe pochopili konkrétní praktické cviky, které popíši v dalších 
číslech časopisu Vozíčkář. A nebojte se, všechny budou „bezbar“. 

Čínská medicína je založená a funguje na 
úplně jiných základech než medicína západ-
ní. I v Číně se setkáváme s chemickými léky, 
jako je známe u nás, avšak souběžně s nimi 
se lidé léčí bylinkami, akupunkturou, masá-
žemi, cvičením...

Už při vstupu k lékaři máte možnost si vy-
brat, jak a čím chcete být léčeni. Každý vám 
sice doporučí, co je podle něho pro vás nej-
lepší, ale rozhodujete se sami.

Základní a veliký rozdíl je v tom, že v Číně 
praktikují uznávaní léčitelé, ovšem každý ta-
kový léčitel musí mít i titul doktora medicíny. 
Rozdíl mezi lékařem a léčitelem by měl být 
pouze v tom, že léčitel nepředepisuje che-
mické léky a k léčbě využívá pouze bylinky, 
masáže, baňkování, moxa, cvičení a léčbu 
energií (čchi). Často se využívá léčba po-
mocí cvičení čchi-kung (velice zvláštní, silná 
a naším mozkem absolutně nepochopitelná 
léčba).

Celkový pohled čínské medicíny na člo-
věka a jeho zdraví a nemoci je postaven na 
úplně jiných principech než západní přístup. 

Také pro diagnostiku využívají Číňané 
zcela jiné techniky a metody. Postupně se 
zapojuje pohledová diagnostika, hned poté 
diagnostika z jazyka a pulzní diagnostika 
(tyto se využívají asi nejvíc, i když diagnostic-
kých metod je víc).

Dobrý lékař si o vás a vašem zdravotním 
stavu utvoří názor už při vašem vstupu do 
ordinace (pohledová diagnostika) – podle 
vašeho postoje, držení těla, chůze, mluvy, 
při pohledu na vaši tvář. Ta mu prozradí pro-
blém podle vrásek, podle místa a velikosti 
pupínků, pigmentových skvrn, znamének, 
zbarvení, začervenání různých částí obli-
čeje. 

Poté přistupuje k pulzní diagnostice, kdy 
kontroluje pulz svými čtyřmi prsty na zápěs-
tích obou vašich rukou. I toto má své opod-
statnění. Pod každým prstem je cítit něco ji-
ného a pulz ukazuje na oslabení, nedostatek 
či stagnaci energie nebo na nerovnováhu 
v jiném konkrétním orgánu.

Čínská medicína rozeznává mnoho dru-
hů pulzů a pro každý z nich má zvláštní, ale 
krásné, poetické označení.

Další důležitý diagnostický orgán je ja-
zyk. Jednotlivá přesně určená místa na jazy-
ku ukazují na kondici konkrétního orgánu, na 
případné oslabení či jiný problém v něm.

Také se sleduje povlak na jazyku. Jen tak 
pro zajímavost a velice zhruba: špička ja-
zyka přináleží oblasti srdce, upozorňuje na 
problémy se srdcem (když je zarudlá špička 
jazyka, ukazuje to na silný stres). Střed jazy-
ka je ukazatelem kondice plic, kořen jazyka 
zase našich ledvin a tak dále.

Při diagnostice z jazyka si lékaři všíma-
jí také například prasklin na jazyku, můžou 
ukazovat na problémy se slinivkou, na cuk-
rovku… I lesklý jazyk může upozorňovat na 
nemoci žaludku, onemocnění střev. Jazyk 
se také sleduje zespodu. Modré žilky rovněž 
mnohé říkají a naznačují.

Pokud bychom aspoň trochu chtěli po-
chopit čínskou medicínu, musíme pochopit 
čínskou filozofii, její pohled na svět, na člově-
ka, na celý koloběh a rytmus života, přírody, 
jejich vztahy a vazby, a to pro západně my-
slícího člověka není věc vůbec jednoduchá.

Vztahy a vazby podle čínského pentagra-
mu jsou velice složité, člověk se je učí mno-
ho let. 

Ale i stručný exkurz nám pomůže pocho-
pit a osvojit si v dalších dílech popsané kon-
krétní praktiky.  

Základ pentagramu tvoří 5 ročních období:
Léto – jako prvek mu přináleží oheň. Léto 
přechází do pozdního léta.
Pozdní léto – jako prvek mu přináleží země, 
teplo. Pozdní léto pozvolna přechází do pod-
zimu.
Podzim – z prvků mu přináleží kov a vlád-
ne mu chlad, vlhko. Po podzimu nastupuje 
zima.
Zima – jako prvek jí přináleží voda, chlad. Po 
zimě následuje jaro.
Jaro – patří k němu prvek dřevo.

 Tradiční čínská medicína věří, že se lid-
ské tělo skládá z pěti základních orgánů, tzv. 
mateřských, a pěti přidružených. Tyto spolu 
tvoří tzv. párové orgány. A každý pár přiná-
leží jednomu konkrétnímu ročnímu období 
a jednomu prvku z pěti základních. 

Létu je například podle čínského penta-
gramu ve vztahu se srdcem a jeho párovým 
orgánem tenkým střevem, z emocí pak do-
minuje radost. Pozdnímu létu je připisován 
žaludek, slezina, slinivka, z emocí pak sta-

rosti. Podzimu plíce a jeho párový orgán 
tlusté střevo, z emocí pak úzkost. K zimě pa-
tří ledviny a močový měchýř a z emocí smu-
tek. A k jaru játra a žlučník a hněv.

Člověk je v naprosté vyrovnanosti a ve 
zdraví pouze v případě, že jsou okruhy jed-
notlivých orgánů v dokonalé harmonii. 

V čínské medicíně se nejvíce využívá fyto-
terapie – léčba bylinkami. Lékař je předepíše 
na recept, v lékárně podle něho sestaví směs 
na čaj, obklady nebo mazání. Stejně jako 
u nás se využívají květy, listy, kořeny, kůra… 
ale po vypití čaje se bylinky sní. Obklady z by-
lin jsou v oblibě mnohem častěji než u nás.

Dále je velice často používaná akupunk-
tura, kterou smí praktikovat pouze lékaři, 
zato akupresura (oblíbená a rozšířená meto-
da) se hojně využívá i jako svépomoc.

Některé body jsou hodně silné, slouží 
jako první pomoc a můžou i zachránit život. 
Nejznámější jsou ale asi body tlumící různé 
bolesti.

V Číně jsou oblíbené i různé masáže. 
Oproti našim jsou hodně tvrdé a silné. Rozší-
řené jsou bodové nebo tlakové masáže, kte-
ré jsou trochu podobné akupresuře, pouze 
nemusíte ovládat přesnou polohu jednotli-
vých bodů, protože tato masáž zasahuje vět-
ší  plochu.

Masáže jsou mnohem tvrdší proto, že Čí-
ňané se řídí heslem „co bolí, to léčí“. 

Známá jsou také čínská cvičení a speci-
ální sestavy cviků na uvolnění a protažení 
všech svalů a kloubů, dále pak cviky na roz-
proudění a doplnění energie. Populární a asi 
i nejpoužívanější cvičení jsou tai-či (tai-chi, 
tai-chi-chuan, názvů je víc). Učí se i u nás, 
jsou oblíbené a existuje i verze pro vozíčká-
ře. Ta se ale vyučuje málokde.

Dále pak jsou to cvičení kung-fu a či-kung, 
která pracují hlavně s energií. Zaměřují se na 
doplnění energie, i na její rozproudění. Ener-
gie, která stagnuje, neproudí, nadělá velké 
problémy. V jednom i v druhém typu cvičení 
lze najít cviky vhodné pro lidi na vozíku a ty si 
představíme v dalších dílech seriálu.

Věra Schmidová 
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 Upravené auto z dovozu? Varianta, která peněženku nebolí
Nové auto je často snem mnoha lidí, kteří pečují o hendikepované-
ho člena rodiny. Pomoci by k tomu měl příspěvěk z úřadu práce na 
pořízení motorového vozidla. Náklady ale bývají často několikaná-
sobně větší než přiznaná výše dotace, a sen se stává rázem nedostup-
ným. Nebo že by ne?

Nabídka Miloše Lacmana ze Znojma vrací tento sen opět do hry. 
Od roku 2005 vyhledává ojetá upravená vozidla od vozíčkářů z ji-
ných zemí EU (zhruba 5 let stará), která jsou v dobrém stavu a do-
káží ještě posloužit alespoň po dobu platnosti příspěvku (10 let). 
Dle individuálních požadavků vybere vhodný a spolehlivý auto-
mobil vybavený nájezdovou plošinou a přizpůsobený pro přepravu 
osoby sedící na připoutaném vozíku. Cena se většinou pohybuje od 
250 tis. korun. „Vozíčkářům, kteří nemůžou získat příspěvek a tím 
pádem si nemůžou pořídit zánovní vozidlo, nabízím použitá ojetá 

vozidla mých kli-
entů, jejichž ceny 
se pohybují již od 
100 000 Kč. Zde je 
ovšem potřeba po-
čítat s většími ná-
klady při pravidelné 
údržbě,“ vysvětlil 
M.  Lacman.

Kromě vozů pro 
tři osoby a vozíč-
káře, o které je nej-
větší zájem, umí po-

moct i s netypickými případy. Paní Pavlíčková ze Zbýšova u Brna 
má dvě postižené dcery. Přesun autem byl pro ni i její holky dost 
náročný. Přenášet teď už mladé slečny z vozíku do auta, z auta na 
vozík několikrát denně… Oslovila proto Miloše Lacmana. „Vysvět-
lili jsme si naše cenové možnosti i požadavky a on začal hledat 
nejvhodnější auto. Nakonec to dopadlo ještě lépe, než jsme čekali, 
protože se podařilo najít upravenou dodávku (VW Transporter) pro 
přepravu dvou osob na vozíku s krátkou plošinou – nemáme totiž 
tolik místa na parkování,“ podotkla paní Pavlíčková. Když by na 
nabídku pomoci pana Lacmana nenarazila, vhodné a cenově do-
stupné auto by hledala jen těžko. „Příspěvky od státu nestačí ani na 
nové auto, natož na úpravy. Vůz je sice ojetý, ale naskytly se zatím 
jen malé problémy, které se musí často řešit i po koupi nového auta. 
Jsem nadmíru spokojená, i díky jeho lidskému přístupu a perfekt-
nímu jednání. Chtěli bychom mu za celou rodinu srdečně poděko-
vat,“ dodala.

Jaký je rozdíl mezi konkurenčními fi rmami a nabídkou pana La-
cmana? „Auta vyhledávám, kontroluji, převážím, přihlašuji a pře-
dávám spíš jako svůj oblíbený koníček k zaměstnání, pracuji totiž 

u toho jako řidič České pošty kde používáme podobné značky vozi-
del v každodenním provozu. Rozumím autům a zpočátku jsem takto 
pomohl i vozíčkářům v naší rodině. Pak přišla myšlenka, proč takto 
nepomoci i jiným lidem na vozíku,“ popisuje. 

Pokud se chcete i vy obrátit na pana Lacmana, kontaktujte jej ješ-
tě před tím, než si začnete vyřizovat příspěvek na pořízení automo-
bilu. Najít vhodný a kvalitní vůz v nabídkách evropských prodejců 
někdy trvá. Můžete se v případě vážného zájmu domluvit i na testo-
vací jízdě a vše i s celou rodinou v místě vašeho bydliště prodisku-
tovat a podobný vůz si předem vyzkoušet. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Miloš Lacman, Pražská 6/F Znojmo 66902
Tel.: 603 228 422, email: ztpservis@seznam.cz
www.ztpservis.cz
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 Život je boj naostro 
Málokdy dokáže psané slovo odrazit radost i hořkost, naději i bolest, humor i zoufalství zároveň. Jsou sladkokyselé, prožité, drsné a často bez 
servítků. Odrážejí totiž život člověka na vozíku, který musí bojovat o každou pomoc. Věřím, že vybrané části Ivanina příběhu s dynamickými toky 
myšlenek zaujmou i vás, proto se s jejím životem nabitým změnami můžete setkávat na pokračování i v dalších číslech časopisu Vozíčkář.

2. díl – Život bez střechy nad hlavou
Když jsme vyklidili tátův byt a posledního 
května jej odevzdali, tak jsem si sbalila pár 
drobností a šla si sednout na lavičku do par-
ku. To byl začátek mého bezdomovectví.

Od 1. 6. 2011 jsem se stala ofiko bezďá-
kem i se synem a psy. Pohoda, celý život 
dřu, jen abych uživila rodinu, měla na ná-
jem, a nakonec je to vše k ničemu. Přijde bl-
bej pád, nemoc a váš život se náhle ubírá po 
úplně jiné cestě. A tuto cestičku jsem si ani 
sama nezvolila.

Když jsem čekala na lavičce v parku na 
to, až dcera přijede a odveze mě do lesa 
k rybníku, abych se aspoň měla kde natáh-
nout, tak mi teprve docvaklo, jak je to šílené 
a nenormální.

Tohle je teď realita a jiný to nebude! Šok, 
šok, šok, šok! Začala jsem pociťovat totál-
ní paniku. Co dál? Nemohla jsem si utřídit 
 myšlenky, jak taky!

Vtom mi zazvonil mobil a dcera mi řekla, 
že můžu u nich zatím bydlet na zahradě a že 
mi koupí stan. Svitla malinká jiskřička nadě-
je, cítila jsem, že to přežijeme.

Tu noc jsme měli konečně zas střechu 
nad hlavou a bylo úplně jedno, že jsme leželi 
skoro na holé zemi. Já, dítě odkojené pane-
lákem, a najednou se ze mne stal nedobro-
volný tramp sžívající se s přírodou. Je to můj 
boj a já jdu rovnýma nohama do ringu, aniž 
bych tušila, zda mám vůbec nějakou šanci 
na úspěch anebo je přede mnou zas další 
prohra.

Naštěstí byl můj syn párkrát v životě pod 
stanem s kamarádem, a tak ty základy zvládal 
na výbornou. Já nebyla schopná ani rozdě-
lat oheň. Stan byl úžasný, měl dva oddělené 
pokoje, malou chodbičku a venkovní stříšku, 
aby kryla největší přívaly deště. Pod stan jsme 
položili dvě gumy, které trošku vyrovnaly te-
rén, do té předsíňky mi dcera dala dvě dře-
věné palety, na které se uložila naše bagáž, 
synův a můj kufr s pár hadříkama, varná kon-
vice a pár pytlíků s kořením, co jsem si ucho-
vala z bývalého domova, a nějaký hrnek, aby 
bylo do čeho udělat kávu a čaj. A tak se začal 

můj boj o přežití ve vol-
né  přírodě.

Zeťák mezitím vymy-
slel, jak nám natáhnout 
elektřinu a připojit vodu 
přes hadici nahoru na 
zahradu, aby byla voda 
na pití a umytí. Horší to 
bylo s toaletou. Nejjed-
nodušším řešením byl 
kbelík. Žádná velká slá-
va, ale člověk si musí 
umět poradit.

Lekcí života bylo, že 
až v této situaci vám 
dojde, jak moc člověku 
chybí, když si nemáte 
na co sednout a nemá-
te postel, ze které se vám leze o moc poho-
dlněji. Pro mne to bylo dvakrát tak hrozný, 
protože moje nohy byly zpevněné ortéza-
mi a každý pohyb byl, jako kdyby vám v ko-
lenou točili dýkou, a to v protisměru hodi-
nových ručiček. Nejhorší je vztyk ze země 
a sed, řvala jsem bolestí. Plazila jsem se jako 
raněný vorvaň a musela si osvojit techniku 
po čtyřech, pak se chytit za paletu a vztyčit 
se pomocí berlí. No fuška, která stála za prd. 
Každý den předvádět tyto trapné a nedůstoj-
né gymnastické prostné!

Je pravda, že člověk je obdařen neu-
věřitelnou schopností přizpůsobit se a při-
jmout i nepřijatelné. Dokud se to nestane, 
ani o tom nepřemýšlíte, ale když pak dojde 
na lámání chleba, vše je rázem jiné a vaše 
priority dostanou úplně nový rozměr. A o to 
vlastně asi v životě jde především. Prostě se 
ze všeho, co není podle vašich představ, ne-
posrat, ale postavit se tomu čelem a hledat 
řešení. A hlavně vás nesmí opustit smysl pro 
humor a nadhled…

„Nikdy jsem nebyla žádná padavka, 
která by se hroutila z každé prohry, 
ale naopak ženská, jež měla energie 
na rozdávání. Často se mne moji zná-
mí ptali, zda nekonzumuji k večeři du-

racelky. Můj děda vždy ří-
kal, že jsem ženská krev 
a mlíko, a když padne kůň 
pod károu plnou životních 
trablů, tak pak nastoupím 
já a potáhnu ji dál.“

To léto bylo dost deštivé 
a poprvé v životě jsem na 
vlastní kůži zažívala, jaké to 
je mít vytopený stan, mokrou 
matraci, vlhké peřiny… pro-
stě nedobrovolné saunová-
ní. Byli jsme se synem sko-
ro do půlnoci venku a žrala 
nás hejna krvežíznivých ko-

márů a takových těch malých mušek, které 
zalézají do prádla a dělaljí dost ošklivé bo-
láky. Nestíhala jsem sušit stan, vymetat sli-
máky… Vzbudit se a mít slimáka na stehně 
nebo nad hlavou, no děsnej humus. Beru si 
spodní prádlo a najednou na mne jukne sli-
mák nebo z trička vypadne škvor, který se 
rozhodl, že si náš příbytek vezme za vlastní. 
Zvířata miluji, ale bydlet s hmyzem není můj 
šálek kávy.

Postupem času mi moji přátelé pomáhali 
se zabydlením. Peřiny, polštáře, nádobí, stůl, 
židle, skříňky… Udělali jsme si i malou ku-
chyňku, ukryli věci před hmyzem – už to za-
čalo být snesitelnější.

To léto bylo kupodivu jedno z nejhezčích, 
které jsem v posledních letech zažila. No váž-
ně, může to znít přímo bláznivě, ale byla to 
v podstatě dovolená bez návratu. Měla jsem 
konečně čas na svou vnučku a mohla s ní 
trávit čas jejích prvních krůčků, roztomilého 
žvatlání – ta nevinnost v těch krásně modrých 
očích! Ve snu by mě nenapadlo, že tak rych-
le přijmu takový styl života, ale stalo se. Pro-
stě na to přistoupíte a hotovo! Každá cesta, 
po které se v životě vydáte, má někde v dálce 
svůj cíl a k němu směřujete. Jen se snažíte 
vyhnout těm nejstrmějším zákrutám a nepad-
nout do propasti těsně před cílovou rovinkou.

Snadné to ovšem nebylo. Každý den bylo 
potřeba vyřešit nějakou tu administrativní zá-
ležitost. Odhlášení z bytu, změna trvalého by-
dliště, nový občanský průkaz, aby vše bylo 
v rychtiku a nikdo se po nás nemohl vozit, že 
jsme něco zanedbali. Ty mé nohy mě ale bo-
lely čím dál víc a každá taková pochůzka se 
pro mě stávala čím dál těžší. Moje hybnost 
se tiše a nepozorovaně zhoršovala, kolena 
otékala – postupem času jsem nemohla nosit 
ani ortézy. Začínaly mi atrofovat šlachy a ko-
lenní úpony – vše šlo do kopru rychleji, než 
by se mi líbilo, a žádná pomoc v dohledu – 
tak to nasere, a to tak, že velmi.

Ivana Surovková
(pokračování příště)

Po čase získala Ivana alespoň stavební buňku, prostoru však není nazbyt.

Přístup do zahrady s buňkou lze označit různě, jen ne slovem bezbariérový. 
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 Když jsem se ocitla na ulici
 No, není to příjemné vzpomínání na mé začátky bezdomovce. 
Co slzí bylo prolito… snad bych jimi stvořila novou vodní ná-
drž. Vztek a bolest, jež mnou lomcovaly, když mi všude říka-
li: „Ne, na to nemáte právo. My vám nic nedáme, protože ne-
splňujete naše požadavky. Nedáte se napasovat do žádných 
našich tabulek!“ Člověk by málem od radosti z té vstřícnos-
ti a chápavosti úřadů div neskočil pod pořádně rozjetý vlak, 
aby měl stoprocentní jistotu, že to nepřežije. Banální pracovní 
úraz… Jste v tom nevinně, a přesto jste nějakým zvráceným 
způsobem trestáni, neboť pomoc v nouzi je jen prázdný po-
jem. Nebo je vyhrazena pouze několika málo šťastným.

Nikomu nepřeji to, co se mně stalo, a hlavně to, jak se 
k nám zachovaly instituce, jež by mohly pomoci. Kdyby nebylo 
přátel, rodiny a jednoho šlechetného ředitele šachty, který mi 
věnoval v zimních měsících buňku, tak by byla první zima na 
ulici v mém zdravotním stavu fatální! No, přežila jsem a pět let 
se rvu o každý den a hodinu... Bojuji sama se sebou. Snažím 
se udržet si psychiku, občas mě to ale dostane a já se na dva 
nebo tři měsíce propadnu na totální dno. Pak se hrabu horko 
těžko zpátky do života. Musím se neustále udržovat v mých 
omezených aktivitách. Číst, vzdělávat se a shánět si info o té-
matech, co mne zajímají nebo trápí duši mou, a pak se z toho 
musím vypsat. Dokud neodpadnu…

Je to těžké. Opravdu moc a moc. Skončíte na kriplkáře 
a najednou poznáváte tvrdost slůvka bezmoc. Tu imbecilní zá-
vislost. To, že synovi ničíte mládí tím, že o vás musí pečovat. 
Dceru obtěžujete, přestože jste si vědomi toho, že má svou 
vlastní rodinu a starost o tři děti a manžela. Celý život je vzhů-
ru nohama. A recepis? Co dál, jak se s tím vším porvat aspoň 
trošku důstojně? Změnit rytmus svého života a nabourat život 
svých blízkých – žádná prdel, která by člověka vynesla k výši-
nám. Boj a zas boj o každou maličkost.

Máte příliš mnoho času na přemýšlení o sobě, o společ-
nosti, kde vychováváte své děti. Snažíte se jim vštípit základy 
slušnosti a morálky a pak se jen modlíte, aby vaše úsilí do nich 
vložené přineslo kýžené ovoce… A to se projeví až tehdy, kdy 
vám život uštědří políček. Takový, který cítíte všemi póry těla 
a vaši blízcí ten svůj díl dostanou taktéž vyžrat! Pak už je to jen 
o vaší síle a touze bojovat s osudem a nedat se. Síla charakte-
ru všech zúčastněných je podrobena té největší životní zkouš-
ce. A můžete mi věřit, že neplácám jen do větru. Žiju ten boj 
dlouhých pět let a k šílenství mám velmi blízko; ta brána je pře-
de mnou a já jen doufám, že jí ještě nemusím projít.

Když je mi zle a mě to táhne do propasti, musím velmi rych-
le takový směr zarazit a soustředit veškeré své duševní síly 
k lepší budoucnosti. Nesmím se vzdát strachu a obavám, to 
by byl můj jasný konec. Svět musí vědět, že tu stále jsem a se 
mnou tisíce dalších lidí, co si zaslouží péči a pozornost a lepší 
podmínky pro život s jakýmkoli omezením. Mějme víru v sebe, 
větší lidskost a sounáležitost… Nejsou to jen prázdná slova, 
nebojme se v to věřit. Stále jsou mezi námi dobří lidé, co se 
nebojí pomoci a není jim to zatěžko. Díky za vás. 

Poslední postřeh: i když v mém případě instituce zklama-
ly, jsem ráda za pomoc jiným lidem, i uprchlíkům v jejich tíživé 
situaci. Doufám jen, že peníze budou dobře využity a věřím, 
že pak se snad dočkáme i my ostatní zasloužené pozornos-
ti státu. Zkrátka aby bylo pomoženo všem v této zemi, kdo na 
pomoc ještě čekají a mají šanci se jí také dočkat. Je důležité 
přežít vlastní živelnou pohromu a nebát se o tom mluvit. Beze 
studu, neobviňovat se z toho, že naše životní karta nebyla ta, 
kterou jsme si přáli. Nikdy se k problémům netočit zadnicí, ale 
čelem. Na vše je řešení a někdy ho nalezneme pouze tím, že 
ho necháme do naší mysli tiše vstoupit. Beze spěchu a trpělivě 
očekávat nečekané. Tak se nebojme a dovolme dobru, lásce 
a zázrakům vejít. (is)

Technologie
 Na nákup elektrického 
skútru nejste sami

Nabídka nezištné po-
moci přichází málo-
kdy. Bývá většinou 
k nezaplacení. Stejně 
jako pomocná ruka 
pana Petra Korbelá-
ře, který se rád po-
dělí o své dlouholeté 
zkušenosti s elektric-
kými skútry pro tě-
lesně postižené lidi 
a seniory. Chystáte se 
koupit takovou „maši-
nu“? Nevíte, který typ 

a značka by pro vás byla ideální? Chcete poradit, jak se nene-
chat napálit? Na takové otázky dokáže právě pan Korbelář od-
povědět. A nebojte se, zcela bezplatně.

„V roce 2002 jsem měl těžkou cévní mozkovou příhodu. Po 
dlouhé rehabilitaci jsem se dostal až za tři roky ven, když jsem si 
pořídil první elektrický tříkolový skútr. Hned jsem se do něj zami-
loval a skútry se staly mou vášní. Od patnácti jsem byl totiž fan-
da automobilů a motorek,“ popisuje pan Korbelář. Skútry se pro 
něj staly nejen koníčkem, ale také novou životní silou. Dokonce 
tvrdí, že jsou v mnohém lepší než auta. „Není na ně potřeba ři-
dičské oprávnění a kilometr jízdy stojí deset haléřů. Můžete na 
nich vjet do supermarketů, k doktorům, navštěvovat přátele, za-
stavit na ulici a povídat si, v restauracích na letní zahrádky, mů-
žete do přírody i do lehčího terénu, ujet delší vzdálenosti… Díky 
tomu, že jsem si takový skútr pořídil, se už necítím jako bezmoc-
ný invalida, vrátilo mě to zpět do života,“ popisuje. 

Dnes už má svůj třetí stroj, doma má hned dva typy – skútr 
na menší projížďky a na doma a pak větší mašinu na delší vzdá-
lenosti, která dokáže ujet na jedno nabití až 50 km. Pan Korbe-
lář se vyzná v technických parametrech, v typech vhodných pro 
různé druhy postižení, dokáže vytipovat několik druhů i dle ceny, 
dostupnosti nebo 
kvality servisu.

„To bývá největ-
ší problém. Právě 
proto chci při ko-
munikaci s prodej-
ci lidem poradit, 
aby se neocitali 
ve svízelných situ-
acích bez pomo-
ci. Mnozí lidé také 
kupují repasované 
stroje, což je sice 
možné, ale násled-
ně také náročné 
na posouzení sta-
vu skútru. Na trhu 
existují i podvodní-
ci, kteří zamaskují 
rezivějící části, vsadí staré baterie, které fungují jenom po krátký 
čas, nebo stroj jinak upraví a zákazník pak koupí šunt,“ upozor-
ňuje. Pan Korbelář zájemcům poradí, jak se takovým nepříjem-
nostem vyhnout.

Pokud se na něj chcete obrátit, máte tři možnosti: telefo-
nicky na čísle 739 611 249 (na prozvonění může zavolat zpět), 
e-mailem na adrese korbelar.petr@seznam.cz nebo na skype 
korbelar1. (ata)
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Nápad přijde sám 
Jana Povýšila zná vozíčkářská veřejnost převážně jako českého předního plavce, pětinásobného paralympijského 
medailistu, vicemistra světa a držitele dalších mnoha medailí z evropských i domácích šampionátů. Co se týká spor-
tu, musíme zmínit i jeho reprezentační úspěchy v quadrurugby. Dnešní rozhovor však nebude směřovat k setinám, 
sekundám, minutám či brankám, ale s velkou radostí (mojí i Honzovou) si budeme povídat o focení. 

Není to tak dlouho, co jeho jméno vyskoči-
lo z mailových pozvánek prestižního Cen-
tra Foto Škoda u příležitosti besedy pod 
názvem: Kozy ve vodě. Nemohla jsem se 
dočkat, až uvidím Janovy nové fotografie 
a následně mu budu dávat poťouchlé otáz-
ky. Osud tomu ale nepřál a do pražského fo-
tografického ráje jsem se v den „D“ nakonec 
nedostala. Nechtěla jsem to jen tak vzdát, 
vždyť povídat o fotkách a jejich zákulisí by-
chom oba mohli hodiny a hodiny. Pak mne 
napadlo, že by to možná mohlo zajímat i čte-
náře Vozíčkáře… 

Zajímavá byla už upoutávka na besedu, 
cituji: „Jan měl ambice fotit ženské v ateliéru. 
To mu nevyšlo, tak vzal zavděk vodou, kde 
to s foťákem umí. Je putna, jestli je to rozma-
zané, tmavé nebo světlé, protože se to dá 
označit za umění... Rozmazané ‚dudy‘ v aťa-
su umění nejsou, rozmazané ‚dudy‘ pod 
vodou, to je jiná písnička... A tu vám zpívá 
Jan D. (cosi) Povýšil.“ 

 Už vidím ty závistivé pohledy kamará-
dů. Budu trochu bulvární, ale máš spočí-
táno, kolik ženských ňader prošlo tvým 
objektivem? 
Míň než bych chtěl, a vlastně i míň, než by 
se zdálo. Dokonce ani ne tolik, aby to vydalo 
na větší a obsáhlejší výstavu Kozy ve vodě. 
Tento název byl více méně původně pracov-
ní, jenže nějak jsem neměl čas ho změnit, 
a tak toto pojmenování celé besedě zůstalo. 
Trochu bulváru ☺.

 Známe se více než 15 let, a s foťákem 
jako bys byl srostlý pupeční šňůrou. Sna-
žíš se vymýšlet nové fotografické nápady 
a posouvat hranice akční fotografie. Jak 

dlouhá byla cesta, než byly tvé fotografie 
charakteristické a rozpoznatelné? 
Snažím se nic nevymýšlet, jakmile s něčím 
namáhavě začnu, stojí to za ho… Prostě ná-
pad musí přijít sám. Díky stálému koukání na 
cizí úspěšné fotky a soustavnému pokusu 
analyzovat a přemýšlet, jak ji konkrétní autor 
nafotil a proč, nacházím nové úhly pohledu. 
Tím se pochopitelně učím. Dokážu pak líp 
vnímat světlo a hlavně už na nic nespěchám. 

Těší mne, že jsou „konečně“ mé fotky 
rozpoznatelné, vždyť cesta k nim byla dlouhá 
právě těch 15 let. Začátky s kinofilmem přes 
digitál a pokusy o dokonalou ostrou fotku až 
po setkání se světovým fotografem Antoní-
nem Kratochvílem. Možná díky tomu teď dě-
lám nedokonalou, neostrou černobílou fotku.

 Jsi průkopník nevšed-
ních fotografických pro-
jektů. Když nemůžeš 
„šlapat“ vodu, jak náročné je si vybrat to 
správné místo na focení, vymyslet úhel 
záběru a osvětlení? 
Pod vodou jen mačkám spoušť a někdy to 
vyjde. Není to vůbec těžké. Stačí mít za se-
bou pár let závodního plavání nebo prostě 
jen umět dobře plavat a potápět se. Asi bych 
ještě přidal naučit se vnímat světlo ve vodě 
a vědět předem, jaký chci záběr. Podle toho 
pak vybírám to pravé místo. Někdy se fotka 
povede, i když člověk improvizuje.

 Na jakou fotku jsi v poslední době nej-
víc pyšný? Byl to náhodný okamžik, nebo 
dlouho připravovaná aranž? 
Je to dokumentární podvodní fotka jedné 
z plavkyň USK Praha. Náhoda to nebyla, 
protože jsem si předběžně vybral místo s do-
konalým světlem a nechal si proplavat pár 
lidí předem, abych věděl, co mi světlo udělá. 
Naprostý klid a uvolnění pod vodou umož-
ňují a umocňují pravé soustředění nezbytné 
k zachycení setinového okamžiku. Zásadně 
nearanžuji. Nikdy. Neumím režírovat lidi, aby 
udělali přesně, co chci.

 Kvůli blbnutí ve vodě na toboganu ses 
dostal na vozík, a přesto je právě voda 
tvým osudovým živlem. Má tvoje úspěšná 
výstava „Pod vodou“, ze které byl výtěžek 
z prodeje fotografií věnován na podporu 
paralympijského sportu, nyní nějaké po-
kračování? 
Pokračování „Pod vodou“ se právě fotí. Pou-
ze jsem se přesunul k svým spoluplavcům 
v USK Praha, kde tvrdě trénujeme na letoš-
ní olympiádu i paralympiádu. Je štěstí, že 

Alexandra 
M. Videmannová
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mám šanci sledovat a objektivem zachytit 
cestu tří z nich na Hry v Riu. Teď ale nejsem 
schopen říci, jestli z toho bude další výstava. 
Nabídku vystavovat v Praze Podolí jsem už 
dostal. 

 Je známo, že k tvým velkým oblíben-
cům patří veleúspěšný světový fotograf 
Kratochvíl či tři česká „Š“ –  Štreit, Šibík 
a Šipla. Už jsi měl možnost se s nimi po-
tkat? Co říkali na tvá díla? 
O Antonínu Kratochvílovi jsem se už zmínil 
a setkání s ním mi dalo moc. Kromě Jana Ši-
bíka jsem se potkal se všemi. Není špatné 
poslechnout si, že se takovým fotografům 
jako Kratochvíl a Štreit moje fotky líbí. Samo-
zřejmě že ne všechny fotky a všechno, co 
dělám. Ale i těch pár, které pozitivně ohod-
notili, člověka hned nakopne tím správným 
směrem. 

 Pomohla ti slova kritiky v dalším samo-
vzdělávání a rozvoji, nebo jsi byl spíše za-
skočen?
Kritika pomáhá. Asi jsem měl kliku a zároveň 
velké štěstí, neboť kritika, jak pozitivní, tak 
občas i negativní, mne postrčila dál správ-
ným směrem. Ať už v začátcích, kdy mi po-
mohla malá komunita kolem fotozoo.cz, až 
po Antonína Kratochvíla, který mi naposle-
dy řekl: „To je dobrý bejku, to dělej.“ Je pří-
jemné pozorovat profesora Jindřicha Štreita, 
když kouká deset minut na jednu mou fotku 
a neustále se k ní vrací, jak se mu líbí. 

 A nerozmlouvali ti případné další stu-
dium na Institutu tvůrčí fotografie Filo-
zoficko-přírodovědecké fakulty Slezské 
univerzity v Opavě, o které se pokoušíš? 
Nemáš strach, že tě taková škola spíše 
zdeformuje? 
Základy řemesla není tak těžké sfouknout 
a ovládnout, stejně se dá naučit editaci fo-
tek i výběr. Pořád mám ale pocit, že mi chy-
bí spousta znalostí i praktických zkušeností, 
které mi může dát právě ITF. Pevně doufám, 
že dostanu šanci naučit se konceptuální fo-

tografii, kterou nedokážu zatím nijak ovlád-
nout. Pochopitelně najdou se názory pro 
i proti. Od pár profíků jsem slyšel, že mě tam 
zkazí, ale od většiny, a především právě od 
Jindřicha Štreita, mi bylo řečeno, že školou 
můžu jenom získat. 

 Vím, že ti někdo před rokem nový profi 
foťák ukradl. Jak jsi na tom nyní s technic-
kým vybavením? 
Blýská se na skvělé časy, protože přišla na-
bídka od FUJIFILM a měl bych se stát jedním 
z českých Fuji X fotografů, takže z období 
„jedno tělo, jeden objektiv“ se snad dostanu 
do stavu „jedno tělo, dva objektivy“. ☺

 Systematicky a dlouhodobě se věnuješ 
fotografické sérii quadrurugby. Sportu pl-
nému emocí i drsných okamžiků, kdy vozí-
ky pomalu létají vzduchem. Co se týká fo-
tografování, jde o těžký kalibr, kde se bez 
dokonalé techniky moc neobejdeš. Máš 
možnost si půjčit například tele objektivy? 
Možnost půjčit si vybavení naštěstí mám. 
Bez toho by to kolikrát nešlo. Ale při foce-
ní čehokoli, pokud zrovna nejde o zakázku 
nebo reportáž, se v poslední době spoléhám 
na ohniska 20–24mm. Musím být blíž, fotit 
úplně jinak a je to i zábavnější než fotit na te-
lata ☺. A jak říkal Robert Capa: „Když nejsou 
tvé fotografie dost dobré, nejsi dostatečně 
blízko.“ A to se jednoznačně pro-
jevuje na všech mých sériích. Čím 
blíž jsem se dokázal dostat, tím lep-
ší fotky z toho byly. 

 Bude z toho další úspěšná vý-
stava? Zkoušel si přihlásit nějaké 
fotografie třeba do prestižní sou-
těže Czech Press photo? 
Nad výstavou už hodně přemýš-
lím. Nechám si ještě rok dva foce-
ní a pak možná už dokážu vybrat 
pár fotek dostatečně dobrých pro 
výstavu.

Czech Press photo jsem zkou-
šel. Akorát mi to zatím nikdy nevy-

šlo přesně, jak bych si přál. Buď jsem spletl 
kategorie, kam jsem chtěl fotky poslat, nebo 
úplně nevyšel tisk, nebo jsem prostě jen pro-
švihl termín. Upřímně, není to zrovna levná 
záležitost. Člověk potřebuje dost financí na 
kvalitní tisk, protože i jen základní soubor de-
víti fotek v přijatelné velikosti vyjde na dobré 
tři tisíce. 

 Kterými třemi nejhlavnějšími zásadami 
by se podle tebe měli řídit začínající foto-
grafové? 
– Naučte se perfektně, a pokud možno in-

tuitivně ovládat svůj foťák. Není nic horší-
ho než marně přemýšlet, co a jak nasta-
vit, a zatím mi uteče snímek. 

– Koukejte se na cizí fotky, přemýšlejte, ja-
kou technikou jsou nafoceny. Prohlížejte 
si fotky i obrazy, studujte světlo, vnímejte 
atmosféru.

– A pamatujte si: „Nejlepším přítelem kaž-
dého fotografa je odpadkový koš!“

Přidám ještě další. Není vůbec od věci uká-
zat svoje fotky někomu jinému než kamará-
dům a rodičům. Nebojte se poprosit někoho, 
koho sám obdivujete, aby vám poradil. Ne-
bojte se zeptat, když něco nevíte! 

 Může Jan D. ještě o cosi „povýšit“ svoji 
zálibu? Máš nějaký fotografický sen? 
Fotit v konfliktní oblasti. Jasně, je to sen té-
měř nereálný, ale sám pro sebe a pro svůj 
obdiv k mistrům řemesla válečné fotografie 
bych si to děsně rád vyzkoušel. Možná i pro-
to, abych věděl, jestli dokážu v extrémní si-
tuaci vůbec fotit. Jestli dokážu to, co Nacht-
wey, Kratochvíl, Capa, Ut a další. 

S tím úzce souvisí i další problém –  finan-
cování podobné cesty atd. Nicméně, třeba 
se povede teď ve spolupráci s FUJI a OPEL 
HandyCars vymyslet projekt, který mi můj 
sen splní.

 Co mají společného automobilka Opel 
či Opel handycars s focením a tvým snem?
Hm, možná zdánlivě nic moc… Ale fotím 
především svobodný pohyb lidí a i ti pohy-
bově omezení najdou možnosti, jak se vol-
ně pohybovat. Na Handycars se mi prá-
vě líbí snaha uvést zdravotně postižené lidi 
do pohybu a to nám přináší neuvěřitelnou 
 svobodu. 

Foto: Jan Povýšil
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Soutěž pro klienty center 
sociálních služeb zná své 
vítěze
Konkrétně literární a umělecká soutěž A. Chamráda, kterou pořádalo 
letos podruhé CSS Hrabyně. Na konci listopadu pořádající instituce 
vyhlásila výsledky literární, výtvarné a fotografické kategorie. 

V literární části byly přihlášeny básně a autobiografie, ve výtvarné 
kategorii množství výrobků z keramiky, ze dřeva, z papíru atd. Slovem 
celé vyhlášení v zeleném salonku, kterého se zúčastnili i klienti z Chr-
lic a z Tloskova, spolu s vedoucími těchto zařízení, provázel vozíčkář 
pan František Šenk. Uveďme alespoň výherce jednotlivých kategorií – 
 Oldřich Benda (CSS Hrabyně) – autobiografie, Vladimír Žiga (CSS Tlo-
skov) – dřevěný hrad, zvláštní ocenění získala i Marie Doleželová (CSS 
Hrabyně) – soubor fotografií. Samozřejmě si pochvalu zaslouží všich-
ni zúčastnění. V dalším roce se jistě budou moct utkat další umělci 
a vzpomenout tak na Arnošta Chamráda, který se v Hrabyni narodil 
v roce 1879. Tento spisovatel, slezský písničkář, spoluzakladatel ča-
sopisu Hlas lidu slezského a zakladatel prvního literárního kabaretu 
ve Slezsku by z této soutěže měl jistě radost. (Lucie Blažková, ata) 

Rádi píšete? Tak se 
předveď te!
Kdo rád píše, může se zapojit do literární soutěže Internet a můj hen-
dikep. Ta je určena autorům s jakýmkoli zdravotním postižením: v textu 
dlouhém maximálně 600 slov mají vyjádřit, jak jim internet a mobilní te-
lefon pomáhají v běžném životě, jak jim usnadňují zdolávat hendikep. 
Příspěvky můžete posílat do 8. února na adresu info@helpnet.cz.

Na vítěze čeká odměna 7 tisíc korun, další v pořadí získají 5 a 3 tisí-
ce korun. Opět bude udělena i cena časopisu Vozíčkář – naposledy ji 
získal Jiří Mára z Přerova.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny a ceny předány na tradiční 
pražské konferenci INSPO (informační technologie či pomůcky, počí-
tačová technika, internet pro hendikepované), která se uskuteční v so-
botu 12. března.

(mp)

Taneční soubor Cyranovy 
boty Integra mění název 
na Proty boty

Nově nazvaná taneční skupina Proty boty integ-
ruje tanečníky se zdravotním a fyzickým znevý-
hodněním se zdravými tanečníky. I nadále zů-
stává součástí souboru Cyranovy boty, který 

funguje od roku 2001 ve Středisku volného času Lužánky a Divadle 
Barka. S novým názvem však získává vlastní právní subjektivitu jako 
pobočný spolek spolku Cyranovy boty. Toto netradiční taneční těleso 
se věnuje především tanečnímu a pohybovému divadlu. Tvoří vlastní 
choreografie, které respektují individualitu a specifičnost každého z ta-
nečníků. 

„Členové našeho soubo-
ru jsou motivováni především 
radostí z pohybu, společných 
zážitků a z navazování nových 
přátelských vztahů,“ uvádí 
Mila Vašíčková, předsedky-
ně nové organizace, a dodá-
vá: „Jsme velice rádi, že mů-
žeme nejen našim členům, ale 
i divákům nabídnout nevšed-
ní zážitek a radost z pohybu.“ 
Skupina účinkuje na různých 
festivalech a promoakcích.

Libor Doležal

Program leden 2016

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

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

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

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

Naši činnost podporují:

11. 1. PO

19.00 hod.

KORSIKA – perla Středomoří
Cestovatelská beseda s promítáním. 

Rozeklané horské štíty, skalní věže, kaňony, 

kaskády, křišťálově čistá jezera, polodivoká prasata, 

romantické pláže, kouzelné zátoky, půvabná města 

s atmosférou ukáže Marie Lollok Klementová.

13. 1. ST

14.00 hod.

BARKA zve na 1. OKUK 
(Otevřenou Kulturní Konferenci)

17. 1. NE

16.00 hod.

POHÁDKY ZE ŠPALÍČKU                          Pro děti!

Nestárnoucí Hrubínovy pohádky 

Malá pohádka o řepě, Paleček a jeho kamarádi, 

Dědečkův koblížek…

Pohádku pro nejmenší hraje Kateřina Rakovčíková. 

Divadlo Paravánek.  www.paravanek.cz

18. 1. PO

19.00 hod.

IZRAEL – se spacákem po Golanských 
výšinách i kolem dokola
Cestovatelská beseda s promítáním. 

Zemi starozákonních tradic i vrcholných technologií, 

zemi přistěhovalců a stále ve zbrani, její přírodní 

i historické památky spolu s životem jejích obyvatel 

uvede Josef Šamánek.

21. 1. ČT

19.30 hod.

Boris Vian   PĚNA DNÍ  
DS ASpol uvádí dramatizaci stejnojmenného 

románu Borise Viana. 

Příběh o lásce, leknínech a smrti, které nás vedou 

k dospělosti.  www.brnkadla.cz/oddily/aspol

23. 1. SO

19.00 hod.

SUUD   TANČÍRNA  
Tančilo se vždycky! I když je zima, i když zuří 

válka nebo je politický režim na spadnutí, 

i když se historie mění, tančírna tady zůstává. 

Deset charakterů, několik desetiletí a hlavně 

tanec. Smutný, legrační, nešikovný... lidský. 

Režie: Kateřina Petrášková  www.suud.cz

25. 1. PO

19.00 hod.

KANADA – Skalnaté hory 
i deštné pralesy
Cestovatelská beseda s promítáním. 

Do divočiny kanadských rezervací a národních 

parků Banff, Jasper, Stein Valley, Mount Robson, 

deštných pralesů mírného pásu i do velkoměst 

Vancouver, Calgary a Montreal zavede Martin Čadík.

31. 1. NE

16.00 hod.

O ZLOBIVÉM ANDÍLKOVI                         Pro děti!
Anděl Vendelín chce utéct do pekla a kamarádit 
se s čerty. Je nutno ho přesvědčit, že peklo pro 
andílky není to pravé – a třeba mu zahrát pohádku 
O chytrém ševci a hloupém čertovi. Pohádku 
pro nejmenší hraje Kateřina Rakovčíková – Divadlo 
Paravánek.  www.paravanek.cz

Za fi nanční podpory 

statutárního města Brna

Za podpory Statutárního města Brna

Městské části Brno-Královo Pole
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Vyzkoušejte s námi trail-o
Jsou lidé, kteří si myslí, že kvůli takovýmto kvízům je škoda „vstávat z křesla“. Někoho dokonce odrazuje představa pohybu 
po  lesních cestách. Poměrně dost lidí dostává nevolnost při pohledu na jakoukoli mapu. Pro ty ostatní je tu sport jménem trail 
 orienteering (trail-o).

Karel je kamarád, kterému jsem sliboval ná-
vštěvu už řadu let. Popostrčení přišlo z ne-
čekaného směru, od slovenských trailových 
reprezentantů bratrů Furuczů, kteří postavi-
li letošní závody Bohemia nedaleko Ještě-
du, pod kterým Karel žije. Nejprve jsme vy-
razili na cvičnou kontrolu, která je vidět na 
fotografii o něco níže. Karel příliš neváhal 
a udělal pouze jedinou chybu, kdy zapomněl 
zvážit možnost Zero –  v místě označeném 
kolečkem lampion být nemusí. Během závo-
du už Karel působil celkem suverénně a ka-
tegorii A určenou příchozím vyhrál. 

Je možné, že existují kromě Karla ješ-
tě další lidé, které by bavilo hledání vztahů 
mezi objekty v terénu a na mapě? Pokud 
ano, rád se s vámi uvidím na prvních jarních 
závodech roku 2016! 

Jak začít? 
Málokterý sport má tu výhodu, že bychom si 
ho mohli společně vyzkoušet na stránkách 
našeho časopisu. Podívejte se tedy na obrá-
zek z ukázkové kontroly letních závodů Bo-

hemia 2015, kterou pro vás připravil meziná-
rodní advisor Libor Forst.

Zkuste podle fotky vybrat správný lampi-
on, který odpovídá zákresu kontroly v mapě 
a jejímu popisu. Kontroly se označují při po-
hledu z tzv. rozhodovacího stanoviště (od-
kud je pořízena fotografie) písmeny A – B – C 
až F, správně ovšem v tomto případě nemu-

sí být žádný lampion (odpověď je Z = Zero). 
Úlohy jsou celkem tři a jednotlivé mapy 
s kontrolami jsou zorientované ve směru po-
hledu. 

Vedle mapky se zadáním je šipka, která 
ukazuje, kde je na mapě sever. Pod mapkou 
jsou tzv. piktogramy (vybrané vidíte na ob-
rázku vlevo), které zpřesňují označení správ-
ného místa, např. u zadání 1 je to západ-
ní strana kupky. Pro správné řešení je také 
dobré připomenout základní mapový klíč: 
bílou barvou je označen vysoký les, zelená 
barva je husté křoví (čím sytější, tím hustěj-
ší), zelená kolečka jsou osamocené výrazné 
stromy, žlutá a béžová jsou louky, hnědá te-
rénní nerovnosti (např. hnědá tečka je malý 
kopeček – kupka) a čárkovaná černá čára je 
cestička.

Kvíz připravil 
Bohuslav Hůlka, 

předseda SKV Praha 

Řešení najdete na straně 39, kde najdete 
i shrnutí sezóny 2015.
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Vašíček v Kolumbii vybojoval stříbro 
Koncem minulého roku se v Jižní Americe konal světový pohár World Open v boccie. Santiago de Cali přivítalo 
112 sportovců z 30 zemí, mezi nimiž nechyběl ani zástupce České republiky boccista Kamil Vašíček se spoluhráč-
kou Marií Maňákovou. V kategorii BC3 s ním soutěžilo dalších 40 hráčů. Kamilovi se podařil opravdu husarský kou-
sek, když postupně všechny své soupeře porazil a dostal se až do finále. V závěrečném zápase sice prohrál s Por-
tugalcem, ale odvezl si domů cenný stříbrný kov.

Zázemí
Dnes jednatřicetiletý reprezentant Kamil Va-
šíček v mládí závodně lyžoval a hrál fotbal. 
Po úraze na motorce před jedenácti lety se 
stal kvadruplegikem, který svůj invalidní vo-
zík ovládá pouze pohyby hlavou. Bocciu hra-
je závodně od roku 2009 a rychle se stal ve 
své kategorii BC3 českou jedničkou. Rodák 
z Boskovic žije nedaleko Moravského krasu 
v Blansku a minimálně třikrát týdně trénuje 
pod hlavičkou SK Kociánka Brno. Se spolu-
hráčkou Maruškou tvoří tým druhým rokem. 
Dnes již čtyřnásobný držitel titulu Mistr Čes-
ké republiky si jde tvrdým tréninkem za svým 
největším snem: nominací na paralympiádu 
v Riu de Janeiru 2016, která doslova klepe 
na dveře.

Kolumbie – srovnání se světem 
Na světový pohár odjížděl s velkými am-
bicemi, které komentoval slovy: „Jel jsem 
si pro medaili. Věřil jsem, že je to reálné, 
i když bych byl spokojen i s umístěním do 
první osmič ky. Získat medaili, a to zvláště 
v této světové konkurenci je pro mě velkou 
ctí. Jsem rád, že se naše dlouhá dřina vypla-
tila. Přiznávám, že jsem byl hodně namoti-
vován zejména pro postup do eliminačních 
kol. Většinu svých protivníků znám z různých 
evropských a světových turnajů a i z posled-
ního MS. Taktická příprava před jednotlivý-
mi zápasy tak byla na každého soupeře jiná. 
Každý má svůj herní rukopis a na to je třeba 
se psychicky, fyzicky i herně připravit.“ 

Kamil postupně vyhrál nad Švédem Hag-
dahlem 4:1 a Suarezem Sanchezem z Vene-
zuely porazil vysoko 11:0. V osmifinále na-
razil na Argentinku Ruizovou, kterou zdolal 

poměrem 5:3, ve čtvrtfinále pak Španěla 
Boucherita 5:2. V semifinále doslova sme-
tl dalšího Švéda Hogrella vysoko 8:0 a tím 
postoupil do finále. To, bohužel, proběhlo 
v jasné režii Portugalce José Maceda, kte-
rý zvítězil v poměru 6:0 a získal zlato. Přesto 
je Kamilova stříbrná medaile pro Českou fe-
deraci Spastic Handicap mimořádně velkým 
úspěchem.

Světové a evropské turnaje 
Na přelomu března a dubna minulého roku 
se Kamil účastnil European Continental Cup 
2015 ve Španělsku. Tento bodovaný turnaj 
byl určen nejen jednotlivcům, ale i týmům 
a párům. ČR a Federaci Spastic Handicap 
reprezentoval i Kamil Vašíček, a to v jednot-
livcích i v párech. V kategorii BC3 jednotlivců 
skončil na 6. místě, když po vyrovnaném boji 
o semifinále prohrál s neporazitelným Řekem 
Polychronidisem 2:4. Kamil hodnotil výsle-
dek takto: „Jsem s předvedenou hrou spo-
kojený, přesto ztracené semifinále zamrzelo. 
Porazit evropskou špičku Řeka Polychronidi-
se by pro mne znamenalo, jako bych vyhrál 
celý turnaj.“ V párech si to Kamil vynahradil, 
když společně s Josefem Suchým a Jiřím 
Svojanovským získali pro české barvy stříb-

ro. Ve skupině se nejdříve 
utkali s Irskem a Řeckem, 
ze čtvrtfinále postoupili přes Belgii a v semi-
finále porazili Velkou Británii. O zlato přišli až 
ve finálovém zápase s Řeckem.

Na otevřeném mezinárodním mistrovství 
České republiky koncem května Vašíček re-
prezentoval klub SK Kociánka Brno a obhájil 
již počtvrté v řadě titul Mistr České republiky. 
„Obhajovat titul je pokaždé složité, každý se 
mě pořád snaží porazit, a proto je vítězství 
každým rokem cennější, a to zvláště v této 
mezinárodní konkurenci.“ 

Další zastávkou v rámci světového po-
háru byla červnová polská Poznaň. Turnaje 
se zúčastnilo 143 sportovců z 31 zemí a Ka-
mil ve své kategorii skončil na 13. místě (ze 
48 hráčů). Svůj výkon ohodnotil: „Sice jsem 
nesplnil svůj cíl umístit se v první osmičce 
závodníků, ale i tak jsem zvláště s předve-
denou hrou spokojen, neboť zde soutěžila 
téměř celá světová špička.“

Vytoužené Rio 
Kamil myslí na paralympiádu v Riu doslo-
va každým okamžikem. „Není to přehnané. 
Abych si udržel výkonnost a naději na hry, 
trénuji celkem tvrdě jako zdraví sportovní 
profesionálové. Pokud chci dělat bocciu na 
světové úrovni, musím tomu hodně oběto-
vat. Je to neustálý kolotoč náročný nejen ča-
sově, ale i finančně. Ligové zápasy, světový 
a evropský pohár, ME, MS, paralympiáda… 
Na druhou stranu jsem rád, že mohu něco 
smysluplného dělat.“ Nominaci na Rio ještě 
Kamil jistou nemá a momentálně je na hra-
ně postupu, neboť ve světovém žebříčku je 
přibližně deset boccistů s tříbodovým roze-

stupem „Stříbrem z Kolumbie jsem se dost 
přiblížil, ale rozhodne až Peking.“

Finance…
Kamil má před sebou v březnu nejdůležitěj-
ší závod, MS v čínském Pekingu. Ale není 
to jen trénovanost, sportovní kondice, psy-
chická odolnost a soustředění, co rozhodu-
je o jeho dobrých výsledcích. Kvůli svému 
postižení musí na všechny turnaje jezdit se 
svým osobním asistentem (tuto roli převzal 
jeho otec) a především se svojí spoluhráč-
kou Marií Maňákovou, která za něj směru-
je rampu, po níž pouští pomocí speciálního 
chytáku na hlavě míčky. Zda se tato skrom-
ná skupina vydá letos do Pekingu a Ria, je 
otázka nejen sportovních výsledků, ale i pe-
něz. „Každý mimoevropský kvalifikační tur-
naj stojí přibližně 160 tisíc Kč. Malou část, 
zhruba čtvrtinu jen v některých případech 
pokryje Česká federace Spastic Handicap a 
zbytek si musím sehnat sám. Například do 
Kolumbie mne na moji žádost vyslala sice 

Alexandra 
M. Videmannová
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Federace Spastic handicap, ale fi-
nančně jsem musel turnaj hradit 
sám. Nebýt přátel a mnoha spon-
zorů (Město Brno a Blansko, firmy 
VHZ-DIS, Alfa Helicopter, Aqua-
dem, O.C.Tech, Adagma, Atx Ar-
chitekti, SŠ Tega Blansko a dal-
ší…), těžko bych mohl na turnaje 
jezdit a snažit se pro Českou re-
publiku vybojovat nějaký cenný 
kov. Rád bych poděkoval i svému 
klubu SK Kociánka Brno a Centru 
Kociánka, kteří mi vytváří trénin-
kové zázemí.“ 

Kamil ale nezůstává stranou 
a aktivně se účastní mnoha cha-
ritativních akcí, které pořádá na 
jeho podporu jeho kamarádka 

Pavlína Dvořáková. „Chceme 
přimět lidi k libovolné pomo-
ci tím, že společně s Kamilem 
absolvují v tričkách s nápi-
sem třeba «Kamil do Pekin-
gu» několik běhů městem. 
Každoročně je to půlmaratón 
Moravským krasem či okruh 
městem Blanenská desítka.“ 

Ostatní zajímavosti ze 
všech závodů a akcí naleznete 
na webu www.kamilvasicek.cz.

Alexandra M. Videmannová
Foto: Pavla Vrbová 

a archiv Kamila Vašíčka

Tři bronzy z mistrovství světa v atletice
V katarském Dohá se konalo MS v atletice 2015. Bojovat o medaile přijelo okolo 1300 atletů repre-
zentujících rekordních 100 zemí. Českou výpravu tvořilo celkem 14 sportovců a tři se stali šťastnými 
majiteli bronzových medailí. Vozíčkář Aleš Kisý (kategorie F53) ji vybojoval v silně obsazené kategorii 
ve vrhu koulí, ve stejné disciplíně zabodoval Dušan Grézl (F38), poslední bronz pak pro české barvy 
získal v hodu oštěpem Petr Vrátil (F38).

Nebylo velkým tajemstvím, že česká repre-
zentace odjížděla do Kataru s velkými am-
bicemi, vždyť z posledního kon-
tinentálního šampionátu přivezla 
celkem osm medailí. Velké ambi-
ce jsme vkládali především do ku-
želkářů Běleše, Zvolánka a Vaň-
ka. Průběžné sezónní výsledky 
nasvědčovaly i možným nadě-
jím několikanásobné medailist-
ky a držitelky rekordů Evy Berné. 
Bohužel medailové vyhlídky těch-
to atletů se v cenné kovy nepro-
měnily, důvodem bylo zejména 
počasí. Kuželkáři nastoupili do zá-
vodu za neúprosného vedra přes 
40 °C a nastal velký technický 
problém s lepením, které všichni 

tři používají na úchop kuželky. To se rozté-
kalo a nelepilo. Soupeři kuželku v dlani ne-
lepí, a tak naši bohužel zůstali v poli poraže-
ných daleko za svými maximálními výkony. 
I když vlajkonoška české výpravy Eva Berná 
bojovala ze všech sil, na medaili nedosáhla 
a skončila na nepopulárním bramborovém, 
čtvrtém stupínku. 

Ale vraťme se k příjemnějším medailovým 
chvílím. Dušan Grézl vybojoval cenný bron-
zový kov ve vrhu koulí výkonem 12,05 m, 
když ve 4. sérii překonal v té chvíli třetího 
atle ta a kamaráda z reprezentace Petra Vrá-
tila, který výkonem 11,86 m obsadil 4. příč-
ku. Vrátil si spravil chuť v hodu oštěpem. Prv-
ním pokusem poslal svoje náčiní nejdál ze 
všech soupeřů na hranici 46,17 m a skoro 
o dva metry si vylepšil osobní rekord. I tento 
skvělý výkon mu však v celkovém pořadí na 
lepší než 3. příčku nestačil.

Naši reprezentaci na MS tvořili nominova-
ní České asociace tělesně handicapovaných 
sportovců, konkrétně Radim Běleš, Martin 
Zvolánek a Jan Vaněk (hod kuželkou kate-

gorie F51), Aleš Kisý (vrh koulí F53), 
Jaroslav Petrouš (hod diskem F42) 
a Eva Kacanu (vrh koulí F5). Česká fe-
derace Spastic Handicap nominovala 
Evu Bernou (koule, disk F37), Duša-
na Grézla (koule, oštěp F38), Danie-
la Hynu (běh na 1500 m T38), Annu 
Luxovou (běh na 100 m, 200 m, koule 
T35), Petra Vrátila (koule, oštěp F38) 
a Danu Vrátilovou (disk F38). Český 
svaz mentálně postižených sportov-
ců pak zastupovaly Kateřina Husáko-
vá (běh na 400 m, 800 m) a Tereza Ti-
těrová (běh na 800 m, skok do dálky), 
obě kategorie T20.  (almavi)
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Katarské Dohá očima bronzového 
Aleše Kisého

Parádní vstup do soutěže měl koulař Aleš Kisý, jenž výkonem 7,69 m ve své kategorii rozšířil bronzovou sbírku 
pro české barvy. Alešovi jsme po návratu do vlasti položili pár otázek.

 Aleši, po dvou stříbrech z ME jsi 
přidal do své sbírky další bronz z MS 
a navíc jsi předvedl letošní nejlepší vý-
kon 7,69 m. Jak na tom byli před závo-
dem papírově tvoji konkurenti? 
Den předem jsem obdržel startovku s po-
řadím, jak nastoupíme do závodu, včetně 
nejlepších letošních výkonů všech sedmi 
soupeřů. Z minulých závodů jsem někte-
ré znal (GRE, USA, JPN a JAM), jiné jsem 
doposud na větších světových závodech 
nepotkal a to je vždy nejistota. Boj o me-
daile byl otevřený a já doufal, že se opět-
ně dokážu na velkých závodech vyheco-
vat, což se nakonec potvrdilo. Boj o zlato 
si měli rozdat Řek s Američanem, ale nej-
více mne postrašil Iránec s letošním výko-
nem 8,09 m. Navíc jsem ho neznal a ne-
věděl jsem, jak závod unese psychicky. 
Naštěstí svůj výkon nepotvrdil.

 Byl to těžký závod trvající skoro dvě 
a půl hodiny, jaký byl průběh? 
Závod byl nekonečný a zdá se, že pořa-
datelé absolutně nepřemýšleli. Do závo-
du nás šlo celkem osm, a tak jsme měli 
možnost odházet všech šest vrhů najed-
nou. Realita byla jiná, tedy nejdříve tři 
hody, slézání z vlastních odhazovacích 
koz, aranžování kozy pro dalšího atleta, na-
sednutí, odházení, slézání… pak následova-
lo další kolečko tří hodů pro každého z nás. 
Je pravda, že tato verze se většinou užívá, 
pokud je více než osm závodníků, a po třech 
hodech postupuje dále jen nejlepší finálo-
vá osmička. Opravdu nepochopitelné roz-
hodnutí ze strany pořadatelů. V tom vedru 
a v tak dlouhém závodě bylo obtížné nahro-
madit veškerou potřebnou energii.

 Všichni naši atleti si převážně stěžovali 
na nesnesitelné horko, a dokonce několi-
krát musela zasahovat záchranná služba. 
Jak jsi to zvládal s termoregulací?
Rozdíl 25 °C mezi Českem a Katarem byl vel-
ký a pro některé sportovce dokonce likvid-
ní. Bohužel se to stalo osudným i pro naše 
medailové jistoty, kluky z F51. Radima, Hon-
zu i Martina zradilo lepidlo. V tom vedru jed-
noduše nefungovalo tak, jak mělo. S tímto 

problémem jsem bojoval i já, protože na 
vrh koulí používám lepidlo ve spreji, které 
také nefungovalo, jak mělo. 

Co se týká mého medailového závo-
du, teplotně jsem měl oproti klukům vý-
hodu, neboť začátek byl okolo půl šes-
té, sluníčko za obzorem a teplota okolo 
„pouhých“ 30 °C, což se dalo relativně 
snést.

 Jsi s umístěním spokojen, nebo si 
pomýšlel výš? Bylo v takových pod-
mínkách vůbec možné přiblížit se tvé-
mu osobáku 8,26 m?
Když získám jakoukoliv medaili, jsem 
vždy spokojen. Je samozřejmé, že bych 
si přál stříbro, které by mi zajistilo leten-
ku na paralympiádu do Ria 2016. Ovšem 
překonat výkony soupeřů zlatého Řeka 
Jona Che Fernandese (8,35 m) a stří-
brného Američana Scota Severna (8,14 
m) bylo tentokrát nad moje síly. Určitý 
podíl na tom má i mé vleklé zranění ra-
mene (čeká mne operace), které mi zne-
možnilo plně a maximálně se připravit. 
Celý rok bych hodnotil slovem – limitu-
jící. Doufám, že se operace podaří a po 
rekonvalescenci budu moci naplno opět 
trénovat. 

 Jaké máš atletické plány pro příští rok? 
Na čem je třeba zapracovat, aby ses po-
kusil prolomit to dvojité bramborové pro-
kletí z posledních dvou paralympiád? 
Příští rok mě čeká ME v Itálii a několik dal-
ší sankcionovaných závodů, kde je možnost 
plnit limity na Rio. Pokud se vrátím k mým 
4. místům, tak pochopitelně pevně věřím, že 
se historie potřetí opakovat nebude. Rio chci 

prožít jedině na bedně :-) a udělám 
pro to maximum. Otázka je ale na-
snadě – dosud nevím, kdy a kdo mi 
sdělí, zda jsem do Ria nominován. 
Rád bych tuto informaci, ať už klad-
nou či zápornou, znal co nejdříve. 
Pokud paralympiáda 2016 dopad-
ne, bude čtvrtá. Každopádně mám 
v plánu posunout své výkony až 
nad svůj osobák (8,26 m) a věřím, 
že je to reálné. Jediné, co k tomu 
potřebuji, je pár maličkostí: zdraví, 
čas a bohužel i peníze.

Přeji za všechny čtenáře Vozíčkáře, 
ať se ti to tentokrát povede!

Rozhovor připravila: 
Alex. M. Videmannová

Foto: archiv Aleše Kisého 
a facebook IPC Athletics World 

Championships Dohá 
(Francois Nel/Getty Images) 
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Mistrovství světa v curlingu skupiny B
Ve finském městě Lohja, konkrétně v Kisakallio Sports Institute, se začátkem listopadu uskutečnilo MS skupiny 
B v curlingu za účasti rekordních patnácti týmů. Nechyběla ani reprezentace České republiky. Přijela s ambicemi 
na finále, čímž by si zajistila postup na MS skupiny A, které proběhne v únoru 2016 ve Švýcarsku. To se našim 
bohužel nepovedlo a skončili čtvrtí. Předvedená hra na turnaji ale přesvědčila o velkém herním posunu. 

Týmy byly rozděleny do dvou skupin. 
Ve skupině A sehrály svá utkání Dánsko, 
 Anglie,  Estonsko, Japonsko, Korea, Lotyš-
sko a Skotsko. Naši bojovali ve skupině B 
společně s Itálií, Litvou, Izraelem, Norskem, 
Polskem, Slovinskem a Švédskem.

Skvělé výsledky a cenný skalp 
Litvy, Polska i Itálie
Ve Finsku naše barvy reprezentovali Radek 
Musílek (skip), Martin Tluk (třetí hráč), Ště-
pán Beneš (druhý hráč), Jana Břinčilová 
(první hráč) a Žaneta Schmuttermeierová 
jako náhradník. S týmem odjelo stejné tre-
nérské duo jako v roce 2011, Kateřina Urba-
nová a Jiří Marša. 

První zápas proti Litvě naši zvládli s pře-
hledem a Kateřina zápas ohodnotila: „Jeli-
kož se jednalo o nováčka na MS B, nevěděli 
jsme, co můžeme od takového soupeře če-
kat. Jako strategii jsme proto pro začátek zá-
pasu určili jednoduchou taktiku ve spojení 
s vysokou koncentrací. Přinesla ovoce již od 
1. endu a výhra 14:1 byla příjemným vstu-
pem do šampionátu.“ 

Příští den naši sehráli další dva skvělé zá-
pasy. Polsko porazili vítězným skóre 9:5, ani 
ve večerním zápase proti Italům nezaváhali 
a zdrtili je přesvědčivým výsledkem 9:2. Prů-
běh zápasů Kateřina shrnula: „V utkání pro-
ti Polsku jsme pomalu najížděli na útočnější 
hru. Rychle jsme se uměli adaptovat na led, 
který výrazně zpomalil už ve 3. endu. Je ob-
rovskou výhodou mít v trenérském týmu profi 
ledaře, který dokáže chování ledu odhadnout 
a v pauze pozměnit strategii hry. Jednoduše 
jsme tahali za delší konec a byli o krok na-
před celé utkání. Druhé utkání proti Itálii bylo 
náročnější. Koncentraci se i přes únavu po-
dařilo udržet a mohli jsme se pustit do větší-
ho útoku. Vycházeli nám klíčové kameny, kte-
ré soupeře psychicky odrovnávaly.“

Pokračování vítězné jízdy 
ve skupině
Utkání proti reprezentaci Švédska přines-
lo doslova euforii, neboť naši zvítězili s pře-
hledem 10:6. Toto vítězství našim zajišťovalo 
nejhůře 3. místo ve skupině a jasný postup 
do semifinálových bojů. „Na utkání se Švéd-
skem jsme připravili strategii u výborného 
oběda a samotné utkání byl sladký zákusek. 
Tým předvedl velmi kvalitní výkon a pouze 
s malým taktickým zaváháním v 7. endu měl 
znovu zápas pod kontrolou. Pochvala všem 
za koncentraci a vedenou strategii,“ hodnoti-
la s nadšením Kateřina. 

Naši si ale kladli vyšší cíl –  zvítězit ve sku-
pině B. To by jim zajistilo semifinále automa-
ticky. Další záseky na konto našich přibyly 
díky vítěznému zápasu v poměru 9:2 proti 
Slovinsku a kontumační výhře nad Izraelem. 

„Proti Slovincům jsme se vrátili k defenziv-
nější hře a ta společně s hodovou přesností 
přinesla své ovoce. Výhra nás dále držela na 
průběžném prvním místě s týmem Norska,“ 
komentovala výsledek trenérka a manažer-
ka týmu a k utkání s Izraelem dodala: „Zá-

pas se pro nás vyvinul nečekaně, když po 
1. endu kvůli zdravotním problémům odešla 
jedna z protihráček z ledu. Rozhodčí ozná-
mil, že pokud se do tří minut nedostaví, bude 
našemu týmu připsána výhra a nabídka po-
kračovat v zápase pouze tréninkově. Zbylí 
curleři Izraele souhlasili, ale po dalších dvou 
endech zápas přeci jen ukončili.“

Jediné zaváhání s Nory, vítězství 
nad Japonci
Stále neporažený tým Norska se s našimi dě-
lil o 1. místo ve skupině a právě tento zápas 
byl velice důležitý. Kateřina nechala nahléd-
nout do taktiky trenérů, instrukce byly jas-
né. Od začátku vést zápas velmi ofenzivně 
a dostávat soupeře co nejvíce pod tlak. Pod 
heslem: risk je zisk, naši vstoupili do utká-
ní s mírnou nervozitou, ale netrvalo dlouho 
a dostali se zpět a bojovali. Proti tak zkuše-
nému týmu to nebylo snadné. „Norský skip 
je ukázka vysoké školy curlingu jak taktikou, 
kterou určuje celému týmu, tak svými hody. 
V posledních dvou endech předvedl své zku-
šenosti naplno a po 7. endu zápas skončil 
prohrou 5:12. I když v českém týmu panuje 
zklamání, je důležitá sebereflexe a pozitivní 
sebekritika. Stejně jako soustředit se na ve-
černí zápas.“ 

Pozitivní ladění českého výběru vydrže-
lo i na důležitý boj o postup do semifinále 

proti Japonsku. V prvních čtyřech endech 
naši drželi taktiku a postupně navyšovali 
náskok. Japoncům se podařilo skórovat až 
v 5. a 6. endu, ale v následujícím dostali od 
Čechů pětibodový příděl a utkání skončilo 
jasným vítězstvím českého celku 11:3. 

Semifinálová prohra a celkové 
4. místo
Po skvělých výsledcích v základní skupině, 
kdy mimo Norsko naši porazili všechny své 
soupeře, přišel těžký semifinálový duel proti 
Koreji. Možné vítězství by našim zajistilo mi-
mofinálovou účast i postup na MS skupiny 
A, zároveň tak lepší pozici pro možný start 
na zimních paralympijských hrách v Pchjon-
gčchangu 2018. „Hned v 1. endu, po velmi 
těžkém podařeném kameni korejského kapi-
tána, český tým inkasoval 5 kamenů. Tým za-
reagoval zcela profesionálně a rychle změnil 
strategii na útočnou taktiku, nicméně soupeř 
hrál téměř bezchybně a bodový náskok si stá-
le držel. Ve 3. endu přidali Korejci další bod, 
zatímco Češi poprvé skórovali až ve 4. endu, 
kdy bylo na záchranu pozdě. V konečném 
důsledku znamenal vývoj utkání prohru čes-
kého týmu poměrem 3:9 a definitivně zmaře-
né naděje. V boji o bronz pak Češi těsně pod-
lehli Švédsku 4:5,“ hodnotila zápasy Kateřina 
Urbanová a doplnila stručné shrnutí turnaje: 
„Děkujeme všem za podporu. Byl to náročný, 
ale skvělý turnaj. Zlaté Norsko a druhá Korea 
postupují zaslouženě. Našemu týmu může 
být útěchou, že odehrál výborné zápasy a za-
sloužil si za své výkony i uznání soupeřů.“ 

Alexandra M. Videmannová, 
zpracováno dle podkladů ČPV a SH 

Foto: archiv ČPV 
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Martina opět tančí 
Nápad představit taneční oddíl Sportovního klubu vozíčkářů Praha přišel již v polovině minulého roku. Říkala jsem si, že novoroční 
číslo bude to pravé, vždyť plesová sezóna je v plném proudu. Rádi se podělíme o zážitky a emoce spojené s tak krásnou sportovně 
uměleckou disciplínou, jakou je právě tanec. 

Kdo byl u zrodu 
Taneční oddíl vznikl v květnu 2014 pod hla-
vičkou SKV Praha jako sedmý z oddílů. Jeho 
zakladatelkou, vedoucí a hlavní choreograf-
kou je Martina Henrichová. Rodačka z Plz-
ně, která letos oslaví třicátiny, má za sebou 
nejeden velký úspěch. K tanci se dostala již 
v devíti letech a její jméno bylo spojeno s ně-
kolika skupinami. „V roce 2008 jsem založi-
la E-motion, která funguje pod mým vede-
ním dodnes. Několik let jsem působila jako 
lektorka v plzeňském Centru tance. Se sku-
pinou Pilsen Cheerleaders jsme zvítězili na 
mistrovství republiky a probojovali se až na 
mistrovství Evropy,“ říká o svých úspěších 
Martina a doplňuje: „Mou velkou zálibou 
byla vždy tvorba choreografií, stavěla jsem 
i maturitní předtančení, organizovala taneční 
a společenské akce.“ 

Bohužel to byl právě tanec, který jí způ-
sobil vážné zranění a zásadním způsobem 
změnil život. 

„V únoru 2013 jsem během tréninku při 
nácviku akrobatického tanečního prvku ne-
šťastně spadla. Rozdrtila jsem si krční obra-
tel, poškodila míchu a ochrnula od hrudníku 
dolů. Částečně se mi podařilo rozhýbat hor-
ní končetiny, ale zůstávám odkázána na vo-
zík a při většině běžných denních úkonů po-
třebuji asistenci,“ líčí Martina okamžiky, které 
většina z nás zná až příliš důvěrně. 

Po operaci musela přerušit studium 
a vzdát se i ostatních aktivit, ale na tanec ne-
zanevřela. V současnosti tvoří choreografie, 
sama nadále tančí na vozíku a pořádá pra-
videlné taneční workshopy pro vozíčkáře. 
„V roce 2014 mi Sportovní klub vozíčkářů 
Praha umožnil založit taneční oddíl. K tan-
ci se snažím přivést i další hendikepované 
a zpřístupnit a prezentovat tanec na vozíčku 
co nejširší veřejnosti. Vrátila jsem se rovněž 

ke studiu a udělala si řidičák na auto s ruč-
ním řízením. Snažím se co nejvíce účastnit 
běžných aktivit, sportovat a dělat něco uži-
tečného nejen pro sebe, ale i pro ty, jejichž 
situace je podobná té mojí.“ 

Úspěchy tanečního oddílu 
Taneční oddíl pořádá tréninky v Praze a Plz-
ni, workshopy pro veřejnost, letní soustředě-
ní, vystupuje na nejrůznějších společenských 
a kulturních akcích. Martina oddíl charakte-
rizuje slovy: „Věnujeme se tanečním stylům 
modern dance, jazz dance a street dance. 
Letos jsme vystupovali například na plese 
Fondu ohrožených dětí, jubilejním 10. plese 
Centra Tance, Studentském plese ZČU, po-
hárové taneční soutěži formací Poslední ta-
nec sezóny 2015 či premiérovém Plese han-
dicapovaných. Vytvořili jsme několik nových 
choreografií, uspořádali víkendové letní sou-
středění a nabrali několik nových členů.“ 

Členka tanečního oddílu Anna Krátká, 
která ve svých 17 letech při autonehodě také 
utrpěla zranění páteře, o Mar-
tině a tanečním oddílu říká: 
„Odmala jsem chodila na 
balet a milovala tanec. Když 
se mi p o autonehodě začalo 
stýskat po tanci, hledala jsem 
nějakou možnost. V Centru 
Paraple, kde jsem byla na re-
habilitaci, jsem dostala kon-
takt na Martinu Henrichovou. 
Spojily jsme se a od jara roku 
2014 jsem členkou taneční-
ho oddílu Sportovního klubu 
vozíčkářů Praha. Jsem moc 
ráda, že mne Martina přived-
la zpátky k tanci. Naše akce 
pro mě nejsou jenom o tan-
ci jako určitém druhu sportu, 

ale beru je jako skvělá a příjemná setkání. 
Všichni jsme na stejné vlně, máme totožný 
vztah k tanci a rozumíme si. Tanec a členství 
v tanečním oddílu mi přináší spoustu krás-
ných zážitků, přátelství a zázemí pro sebere-
alizaci a motivování ostatních lidí.“

Plány do budoucna
Cesta Martiny za jejími sny a cíli pokraču-
je. Dostudovala Filozofickou fakultu v Plzni 
a nyní pokračuje doktorandským studiem 
oboru Etnologie na FF ZČU. Tématu tance 
jakožto prostředku resocializace hendike-
povaných se věnuje i ve své dizertační prá-
ci. A rozhodně má k tomuto tématu co říci. 
Je vedoucí nejen tanečního oddílu SKV Pra-
ha, ale i plzeňské taneční skupiny E-motion 
a svojí aktivitou pomáhá i plzeňskému sdru-
žení Lucky kolečka. 

„Chci zůstat všestranně aktivním člo-
věkem, dobrou choreografkou i tanečnicí. 
I když je život na vozíku mnohem kompliko-
vanější a často finančně náročnější, člověk 
potřebuje neustále nějakou pomocnou ruku. 
Pořád je spousta radosti, mnoho nového 
k objevování a naštěstí i lidé, kteří jsou ochot-
ni pomocnou ruku podat. Co se týká tance, 
v následujícím roce bychom rádi rozšířili svo-
je řady. Vyzýváme každého, kdo má rád po-
hyb i tanec a nebojí se překonávat hranice 
svého hendikepu, ať se k nám přidá. Plánu-
jeme mnohá další vystoupení, například ples 
občanského sdružení Lucky kolečka, ples ta-
nečního studia Fitdanceart a další…“ 

A právě taneční lektorku plzeňského stu-
dia Fitdanceart Gabrielu Šmídovou, která je 
zároveň dlouholetou členkou taneční skupi-
ny E-motion, jsme poprosili, aby nám struč-
ně shrnula svoji úzkou spolupráci s Martinou 
a s oddílem: „Martina založila taneční oddíl 
SKV Praha téměř hned po návratu z nemoc-
nice a rehabilitace. Všechny tanečnice, které 
s ní tančily před zraněním ve skupině E-mo-
tion s ní pokračují dosud. Zdá se to neuvě-
řitelné, že za rok se Martina stihla rehabili-
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tovat, dát dohromady dvě skupiny, 
vymyslet choreografii a nacvičit vy-
stoupení. S ním jsme se předsta-
vily na Plese Centra tance v Plzni 
a sklidily ohlušující potlesk. Od té 
doby jsme vystupovaly s několika 
dalšími choreografiemi, nejčastě-
ji na plesech, beneficích a kultur-
ních akcích. Mimo Martinu je pro 
nás velkým tahounem i vozíčkář-
ka Anička Krátká, která dříve tan-
čila balet a nyní je aktivní členkou 
a nadšenkyní tance na vozíku. Ta-
kových činných a odvážných vozíč-
kářů bychom ale potřebovali více.“ 

Martina slova Gabriely doplnila: 
„Taneční oddíl je jedinečný právě 
tím, že je jediným sportovním oddílem v SKV 
Praha, kde se pojí sport s uměním. Navíc je to 

jedna z mála sportovních aktivit pro vozíčkáře, 
která je atraktivní zejména pro ženy – což ale 

neznamená, že mezi našimi ta-
nečníky nejsou i muži, naopak by-
chom jich potřebovali více! Rádi 
bychom oslovili jak vozíčkáře 
a hendikepované, kteří se k nám 
chtějí aktivně připojit, tak zároveň 
všechny, kteří považují naši práci 
za smysluplnou a mají chuť nás fi-
nančně i jinak podpořit.“

Alexandra M. Videmannová,
foto: Jitka Krejčová, Gabriela 

Šmídová a Olga Benešová

Kdo má o tanec opravdový zá-
jem, navštivte stránky taneč-
ního oddílu SKV Praha: http://
www.skvpraha.org/sport/tanec/, 

případně kontaktujte přímo Martinu Henri-
chovou: henrichova@skvpraha.org

Rusové ovládli sledge hokejový turnaj 
4 Nations 

Na domácí půdě, konkrétně v ostravské RT Torax Aréně, proběhl v listopadu mezinárodní sledge hokejový turnaj čtyř zemí. 
Mimo českou reprezentaci se na ledě představilo Japonsko, Švédsko a ruský tým Jugra Chanty-Mansijsk. Český tým skončil 
stříbrný, když ve finále nestačil na ruské hráče, třetí bylo Švédsko. 

V základní skupině se všichni čtyři soupeři 
nejprve utkali každý s každým. Do vedení se 
dostal ruský tým, který všechny své zápasy 
vyhrál. Nejdříve předvedl svoji velkou herní 
převahu jasným vítězstvím nad Japonskem 
v poměru 9:1 a na vítězné vlně pokračoval 
i proti švédskému výběru, který porazil vyso-
ko 10:0. Snad největší odpor kladli Rusům 
naši reprezentanti, ale stejně jim podlehli 1:5. 

Domácí výběr zahájil turnaj proti Švédsku. 
Utkání odehrál český tým v silnější sestavě, 
včetně dvou hráčů Kubeše a Motyčky (po 
střetnutí museli odjet). I když zápas gólově 
otevřeli Švédové, byl jediný, který nový čes-
ký brankář Martin Kudela pustil za svá záda. 
Český tým pak předvedl vynikající útočnou 
hru a Švédy porazil s převahou 6:1, když 
o branky se postarali 2x Palát, 2x Krupička 
a po jedné přidali Hábl s Bergerem. Druhý 
zápas s Japonskem byl v první třetině vy-
rovnaný. Ani jednomu ze soupeřů se neda-
řilo vstřelit branku, výborně hráli především 
obránci. Ve druhé třetině naši změnili taktiku 
a měli jasnou převahu, kterou potvrdili dvě-
ma vstřelenými brankami Šafránka a Geiera. 
Ve třetí třetině se již skóre nezměnilo a zápas 
skončil v náš prospěch 2:0. Poslední zápas 
proti ruskému týmu Jugra Chanty-Mansijsk 
rozhodly první dvě třetiny. Rusové v nich na-
stříleli celkem pět branek. V závěrečné čás-
ti náš tým začal hrát útočněji a Michal Ge-
ier dal branku po krásné nahrávce Zdeňka 
Hábla. Utkání se našim již obrátit nepodaři-
lo. Rusku jsme podlehli 5:1. Pro úplnost ješ-
tě výsledek zápasu Švédsko x Japonsko 5:3. 

Po dni volna turnaj pokračoval semifi-
nálovými zápasy. Utkání o postup do finále 
sehrály týmy Jugra Chanty-Mansijsk a Ja-

ponska. Rusové opětně potvrdili roli favori-
ta a zvítězili celkovým skóre 6:0. Češi v dru-
hém semifinále narazili na Švédsko, které 
tentokrát zdolali 2:1. Naši zahájili zápas vel-
kým tlakem, první branku za záda švéd-
ského brankáře zavěsil v 7. minutě nová-
ček reprezentace Kamil Šnajdar. I když se 
Švédům do konce úvodní třetiny podařilo 
vyrovnat a druhá třetina změnu skóre ne-
přinesla, vstřelený gól naší opory Michala 
Geiera v průběhu třetí třetiny rozhodl o po-
stupu našich do finále turnaje. 

V boji o bronzové medaile nastoupilo 
Švédsko proti Japonsku. Přestože byl sou-
boj velice vyrovnaný, bronzové medaile si 
domů nakonec odváží favorit duelu Švéd-
sko, když roli papírově silnějšího týmu po-
tvrdil vítězstvím v poměru 3:1.

Poslední zápas o zlato mezi Českem 
a Ruskem rozhodli ve svůj prospěch hos-
té, když náš výběr porazili 6:0. Ačkoliv se 
naši snažili soupeře do velkých akcí nepou-
štět, již v 7. minutě inkasovali. Prvním gólem 
do naší sítě skóre otevřel Terentev. Do kon-
ce třetiny jsme obdrželi ještě další branku, 
na kterou Rusové navázali vstřelenou třetí 
brankou ve 2. třetině. Naši tlačili, ale bran-
káře Badaeva se překonat nepodařilo. Na-
opak hned v první minutě 3. třetiny výborně 
hrající Terentev opět zavěsil a posunul skóre 
na 0:4. Češi se nevzdávali a snažili se stále 
bojovat, ale skórovat se jim i přes tyčku rus-
ké branky střelou Geiera do konce zápasu 
nepodařilo. Ruský tým naopak vstřelil ještě 
dva góly a zpečetil svoje vítězství v poměru 
6:0. I přes prohru je třeba naše hráče po-
chválit a vyzdvihnout též trenéra reprezenta-
ce Jiřího Břízu. Ten umožnil nastoupit všem 

nováčkům týmu a tím získat velkou zkuše-
nost ze zápasu proti tak silnému soupeři. Na 
turnaji se mimo stálé opory týmu představili 
i talentovaní mladí hráči jako sedmnáctiletý 
brankář Martin Kudela ze Studénky či pardu-
bický Pavel Doležal, kteří se svorně před tur-
najem účastnili i prvního IPC kempu. Mimo 
tyto mladíky naše české barvy reprezentova-
li ještě brankář Jan Matoušek a hráči v poli – 
Zdeněk Hábl, Zdeněk Šafránek, David Palát, 
Kamil Šnajdar (všichni Zlín), Jiří Berger, Mi-
roslav Hrbek, Michal Geier (všichni Karlovy 
Vary), David Motyčka, Pavel Kubeš (oba Par-
dubice), Zdeněk Krupička, Jiří Raul, Miroslav 
Novotný (všichni Sparta Praha) a Martin No-
vák (Olomouc). 

Dle podkladů www.hokej.cz zpracovala 
Alexandra M. Videmannová
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Trail orienteering v roce 2015
Letošní porce závodů byla opravdu slušná. Šestnáct se jich konalo na území České republiky, tři byly uspořádány na Slovensku 
i v Polsku. Pět závodů organizovalo Chorvatsko a ke čtyřem jsme se rozjeli až do Finska.

V České republice se sportu trail-o pravidel-
ně věnuje asi čtyřicítka závodníků, z toho de-
set vozíčkářů. Závodů letošního neoficiální-
ho evropského poháru se účastnilo celkem 
260 závodníků. Kromě Evropy se tento sport 
provozuje v Asii (především v Japonsku, ale 
i v Číně a Hongkongu) a v USA.

Závody v ČR
Minulá sezóna všech závodů, které spada-
jí pod sportovní disciplínu trail orienteering, 
začala už v březnu 2015 v Prostějově. Dal-
ší závody následovaly, a tak jsme se za nimi 
rozjeli nejdříve pod Kunětickou horu a sou-
těžní klání pokračovalo v Orlických horách 
a Dobrušce, přímo v hlavním městě Praze, 
na Kokořínsku a pod Ještědem, v Hrabyni, 
Vrchlabí a v Hradci Králové. 

V okolí Javorníku se 19. a 20. září usku-
tečnilo mistrovství republiky trail-o a TempO. 
Oba tyto závody byly zároveň závěrečným 
dvojkolem evropského poháru. Podob-
ně jako loni se těchto závodů účastnila té-
měř stovka závodníků z celé Evropy. Česká 
republika nebyla výjimkou a potvrdila svou 
pozici státu, kde je tato disciplína opravdu 
doma. První z těchto závodů vyhrála pře-
svědčivě Jana Kosťová ze Sportovního klubu 
vozíčkářů Praha a potvrdila tak pozici světo-
vé extratřídy. Přitom ještě nedávno nebývalo 
tak obvyklé, aby se naši závodníci umísťovali 
na špičce, zejména před nehendikepovaný-
mi borci ze Skandinávie.

Zahraniční závody 
Z významných zahraničních závodů bych se 
rád zastavil u dvou. Začátkem května nás se-
verské terény a především stavitelé ze svě-
tové špičky vylákali na závody Finn TrailO 
do okolí Helsinek. Vrcholem letošní sezóny 
však byly bezesporu závody WTOC (mistrov-
ství světa) v chorvatském Záhřebu.

Finn TrailO
Čtyři závody během prodlouženého víken-
du, všechny s velkými počty kontrol, zname-
naly koncentrovanou psychickou i fyzickou 
zátěž. Vše umocňovaly drsné časové limity 
pro vyřešení četného množství kontrol. Bě-
hem sobotních závodů navíc vytrvale pršelo, 
což nám při teplotách těsně nad nulou poho-
dy nepřidalo. 

Nejlepších výsledků dosáhl náš nehen-
dikepovaný kolega Tomáš Leštínský, který 
byl mimochodem v tomto roce také autorem 
neuvěřitelného množství osmi závodů. Z vo-
zíčkářů se nejlépe dařilo Janě Kosťové, která 
v konkurenci více než stovky nejlepších zá-
vodníků skončila těsně za úřadujícím mis-
trem světa Johanssonem ze Švédska.

Mistrovství světa v Chorvatsku
Závodníci ze Skandinávie mají kolem sebe 
určitou auru výjimečnosti. Tu vytváří přede-

vším množství závodů, dále počet závodní-
ků, ale také členité terény s četností objek-
tů i vrstevnicových tvarů, jakých ve zbytku 
Evropy mnoho není. Z těchto důvodů se 
částečně automaticky předpokládá, že pře-
devším Švédové poberou většinu medailí. 
Letos bylo ale všechno jinak.

Po třídenním rozjezdu na předzávodech 
poblíž Varaždínu už byla většina závodní-
ků výborně mentálně připravená. Například 
osobně jsem si zde doslova vyžral pocity 
frustrace z chybějících asistentů v téměř ne-
sjízdném terénu. Moje prohlášení, že nic hor-
šího jsem dosud nezažil, mi vydrželo přesně 
tři dny. Byly to tři hodně deštivé dny, během 
kterých došlo k rozbahnění cesty, kterou or-
ganizátoři vybrali jako první etapu letošního 
MS. Cesta vedla lužním lesem podél mean-
drů potoka a kvůli sjízdnosti pro vozíčká-
ře byla upravena před závody těžkou tech-
nikou. Zásadní chyba, protože tato úprava 
společně s deštěm způsobila právě moje 
rozhodnutí už nikdy neříkat, že něco je nej-
horší. Vždycky to totiž může být ještě horší. 
Po intenzivním dešti se les změnil v bahniš-
tě. Používat při závodě buzolu možné neby-
lo, na mapu se rukama od bahna sahat také 
nedalo. Pohyb byl možný jen s velkým se-
bezapřením, takže „okukovat“ kontroly se 
také nedalo. Stejně byla většina z nich skrytá 
v meandrech potoka, kde přes strmé břehy 
bylo vidět z vozíku dost špatně. Tohle bylo 
prostě špatně od začátku do konce. Vzpo-
mínal jsem na všechny dobré duše, které 
mi přály hezkou dovolenou v Chorvatsku. 
A také na mezinárodní advisory, kteří povolili 
takový závod. Závod v daných podmínkách 
pro vozíčkáře nebylo možné „jít čistě“ –  ani 
obrazně, ani doslova. 

Zbývalo doufat, že druhý závodní den na 
golfovém hřišti se zlomyslným názvem „Bla-
to“ bude lepší. A opravdu byl. Zejména pro 
Janu, která předvedla jeden ze svých nejlep-
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ších výkonů. Ten ji vynesl na celkové šesté 
místo na „velkou bednu“ a náš tým Kosťová, 
Leštínský, Forst dokonce dosáhli na 4. místo.

Letošní rok byl v historii disciplíny prvním, 
kdy Švédové nezískali ani jedinou medaili 
a kdy ČR dopadla lépe.

Osobnosti trail-o
Mezi nehendikepovanými i hendikepova-
nými závodníky máme osobnosti, které se 
umísťují pravidelně i na světových závodech 
na medailových pozicích. Z hendikepova-
ných závodníků se nejlépe daří fenomenál-
ní Janě Kosťové, mistryni světa 2013, Pavlu 
Dudíkovi, který posbíral už dvě medaile z MS 
a jednu z ME (2x týmy bronz, 1x stříbro), já 
mám na svém kontě jeden týmový bronz. 
Podle výsledků z českých a světových závo-
dů posledních let má stabilně jedny z nejlep-
ších výsledků slibná Hanka Doležalová. 

S razantním nástupem této disciplíny na 
Slovensku máme konečně blízkého souse-

da, se kterým je čest měřit síly. Kromě veli-
ce úspěšných bratrů Furuczových se do této 
disciplíny pustila vozíčkářka Silvia Petrúcho-
vá, která se zlepšuje každým závodem.

Máme schopné organizátory, kteří prověří 
své schopnosti i v tomto roce: Libor Forst má 
jako advisor na starosti mistrovství světa ve 
Švédsku a tým Pavel Dudík a Tomáš Leštín-

ský pořádají v Česku mist-
rovství Evropy. 

Lze tedy směle napsat, 
že podmínky pro tuto dis-
ciplínu patří u nás (zejména 
pro vozíčkáře) k nejlepším 
na světě.

Bohuslav Hůlka
předseda SKV Praha 

Foto: Joaquim Margarido, 
Jiří Pasz a archiv SKV 

 Praha

Kdy a kde je možné 
zkusit trail 
orienteering? 
Ideální je začít hned. 
Jakmile si zkontrolujete 
úspěšnost v našem kvízu, 
zadejte do prohlížeče ad-
resu http://www.trailo.cz/
zkuste-si-trail-o. Zde na-
jdete i množství cvičného 

materiálu. Na stejných stránkách zjistíte, 
kdy se konají nejbližší závody. Těšíme se 
na vás!

Řešení kvízu ze strany 31:
C1: Poznat objekt, který odpovídá popisu 
první úlohy, není obtížné (pomůže nejbližší 
význačný strom). Jenom je třeba si uvědo-
mit, že se díváme k jihu, takže správná stra-
na kupky není levá (jak by se zdálo z popisu 
kontroly), ale pravá. Odpověď je B.
C2: Druhá úloha spočívá jen v rychlém počí-
tání význačných stromů podél pěšiny. Kont-
rola je u čtvrtého, tam ale žádný lampion ne-
stojí. Odpověď je Z.
C3: U třetí úlohy je třeba pečlivě zkontrolo-
vat, že lampion nejspíš opravdu stojí na rohu 
správného hustníku (a ne třeba 10 m před 
ním). A pak nepoplést odpočítávání písmen-
ka správné odpovědi D.
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INZERCEVEŠKERÁ SOUKROMÁ INZERCE 
JE V NAŠEM ÈASOPISE BEZPLATNÁ

■ Prodám trenažer ROTREN solo, úplně nový, určený k pasivnímu 
i aktivnímu procvičování oslabených či nehybných dolních konče-
tin a k posilovaní svalstva osob upoutaných na vozík. Původní cena 
25 000 Kč, nyní 15 000 Kč. Prodej v Olomouci. Tel.: 739311705
■ Prodám systém na zvedání a skládání invalidního vozíku na stře-
chu jakéhokoliv 2stopého vozidla. Tento systém umožňuje složení 
vozíku za pouhých 30 sekund a jeho snadné naložení na střechu 
vozu. Jednoduchá a rychlá obsluha zajišťuje uživateli samostatnost 
při cestování. Celý box je nově nalakovaný v autorizované lakov-
ně. Více informací poskytnu a na ceně se dohodnu prostřednictví 
e-mailu: kosicek.jiri@gmail.com.

Vybrané inzeráty vložíme na tuto stranu v dalším čísle 
 Vozíčkáře. Uzávěrka je 5. 2. 2016.

Všechny inzeráty umisťujeme průběžně na 
www.vozickar.cz.

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

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

ZALOŽEN O 1867

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

podložky do vozíků  
hrazeny VZP  
– 0000277 
sk. 13

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

Rozlo�ení tlaku u osoby 
sedící na molitanu

a na antidekubitní  
podlo�ce ROHO



  Máte potíže s chůzí po schodech? 

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

Obchodní zastoupení 
ve všech krajích! 

VOLEJTE ZDARMA  
800 303 304 

 www.ALTECH.cz 

 Nejlepší řešení překonávání  
bariér je přímo od výrobce 
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