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

JAK SI ROOMER PO\ÍDIT?

www.roomer.cz

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

ERILENS s.r.o. ൟ Papírenská 114/5 ൟ 160 00 Praha 6
tel.: 234 123 362 ൟ e-mail:roomer@erilens.cz ൟ www.erilens.cz
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MILÍ ČTENÁŘI...
Musím se k něčemu přiznat. Tohle
číslo nevznikalo tak
jako vydání předchozích tří ročníků, které
už máme společně
za sebou. Pevně doufám, že to nepoznáte,
ale zároveň je lepší jít
s pravdou ven.
Píši tento editorial
a rytmy úderů do klávesnice doplňuje bubnování z břicha. Co nevidět, a to skutečně každým dnem, se totiž
narodí člověk, do něhož můžeme vkládat to
nejlepší, co v nás je. Kolem mě jsou všude krabice připravené ke stěhování, ještě před několika minutami jsme malovali poslední stěnu
v novém bytě, zítra k nám přijde poprvé asistentka pomoct při vstávání, protože při přesunu manžela na vozík už břicho notně překáží.
Vybíráme dlažbu, umyvadlo, nátěry… volá pán,
který nám zařizuje montáž plošiny. Je třeba to
všechno přeměřit. Kdy? Přemýšlím, co jsem
ještě zapomněla přibalit do tašky do porodnice, a taky si ordinuji povinný odpočinek. No
a do toho uzávěrka prvního letošního Vozíčkáře.
Jako na potvoru navíc nic nevychází. Redaktoři nestíhají, domluvení respondenti neodpovídají, témata přeložena. Sice v příštích
číslech bude báječných textů požehnaně, ale
přece nemůžu na každé stránce napsat: „Teď
je tu bílo, ale příště to bude super!“ K tomu
úvahy, jak půjde Vozíčkář skloubit s mým novým životním stylem, který pro další pětiletku volím… Všechny tyhle momenty zahalují
do mlhy aktuální témata, která se ve společnosti řeší. Ano, vím, byla tu kauza s prezidentovými výroky (kam čert nemůže, nastrčí hlavu státu). Taky jsem někde zaslechla cosi
o tom, že se nové průkazky ZTP začnou vydávat až v dubnu (ufff, ještě že tak, není kam
spěchat). Taky jsem postřehla, že v televizi dávali skvělý film Erika Čipery (jo, byli tam
i vozíčkáři, ale kolik maminek s kočárky!).
Můžu vám říct, že v takových chvílích jsem
vděčná za dvě věci. Za povahu kliďase a flegmatika – nestresuji nijak zbytečně sebe ani
ostatní a věřím v sílu improvizace. Prostě si to
nepřipouštím, v manželovi mám v tomto směru
velkou oporu, a mám se báječně! A tak s čistým
svědomím můžu říct, že jsem období klidu a odpočinku před odjezdem do porodnice dodržela, nic nezanedbala a miminku dopřála radost
i pohodu pro vývin. Protože psychika je nejvíc.
A taky jsem vděčná za redaktory a příspěvky, které, když bych takto nepřiznala
barvu se svým stavem, vůbec nezavdávají
příčinu k tomu myslet si, že toto číslo je odfláknuté. Nabízíme shrnutí toho, co všechny
držitele karty ZTP čeká v novém roce. K aktuálním otázkám se vyjadřuje ve třetím díle pan
Ptáčník, vedoucí sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. V novém formátu nazvaném Rychlovky se dozvíte
novinky ze začátku roku z Česka i ze světa.
Rozhovor, který odhaluje život člověka až
na dřeň, přináší rubrika Váš příběh. Zajímavý pohled na život vozíčkáře se vám naskytne díky Robertu Osmanovi a jeho pokusu. Ač
sám zdravý, sedm dnů se pohyboval na elektrickém vozíku a sledoval reakce okolí i svého
těla. Objevil tak netušené stránky vozíčkářské
každodennosti. A pokud plánujete letní dovolenou, třeba se bude hodit recenze dvou mladých cestovatelů, kteří si užili parádních osm
dní na pláži v Turecku.
Aneta Vidurová
P.S. Po uzávěrce se na svět vyklubal i nový
manažer šéfredaktorky Jáchym. Má se k světu
a čtenáře zdraví!
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Benefiční koncert
zahájil nový rok
a pomohl Lize
Děkujeme všem, kteří uspořádali úžasný novoroční koncert, zejména souboru Ensemble Serpens cantat Spolku svaté Cecílie.
Z dobrovolného vstupného se vybralo přes
12 000 Kč. Pro ty z vás, kteří se koncertu nemohli osobně zúčastnit, přinášíme fotografie
Vladimíra Jagra. Snad tento barokní hudební
zážitek aspoň trochu zprostředkují.

je k tomu, aby objevovaly krásy literatury. Pomoc spočívá v tom, že děti vyplní kvíz, který
jim klade ohledně určitých knih záludné otázky. A pak dostanou kredit – virtuálních 50 Kč,
které následně věnují vybranému charitativnímu projektu. Není to nic těžkého. Zapojit
se a pomoct může každý. Takže děti, čtěte!
A my vám i nadaci Čtení pomáhá velmi
děkujeme!

né finanční prostředky na stavební úpravy v budově divadla, se do Barky podívali
i její zaměstnanci v tzv. dobrovolnickém dni.
Společně se opravovalo, uklízelo, natíralo… a taky povídalo o tom, co je Barka za
divadlo, jaká zajímavá představení je možné
navštívit a jak se vlastně žije na vozíku. Radost nám udělalo i to, že jsme mnohé z pomocníků potkali na představení Přelet nad
kukaččím hnízdem hned den poté. Z takové
spolupráce máme radost všichni.

Asistenční psi
předvedli, co umí,
v České televizi
V podrobné reportáži pořadu Chcete mě
Ivan Benda a Irena Bartoňová představili nejen práci asistenčního psa, ale také svůj jedinečný přístup, který prostřednictvím Ligy nabízejí všem lidem s hendikepem. Pokud jste
pořad neviděli, je možné jej zhlédnout na internetu v archivu České televize. Odkaz najdete i na stránkách www.ligavozic.cz.

Dobrovolníci
z Home Credit
pomáhali v Barce
Čtení pomáhá
i časopisu
Vozíčkář
...a to právě díky projektu Čtení pomáhá. Časopis Vozíčkář a provoz portálu vozickar.cz
není pro Ligu vozíčkářů nijak levná aktivita,
náklady na jedno číslo přesahují 100 tisíc Kč.
Nezbývá než hledat peníze, kde se dá. Výrazným způsobem nám letos pomohl projekt nadace Čtení pomáhá. Zapojuje děti a motivuje
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A taky si to pořádně užili. Díky spolupráci s firmou, která Lize věnovala i význam-

Poslali jsme
otevřený dopis
hlavě státu
Nemohli jsme nereagovat na lednové výroky prezidenta Miloše Zemana. Sepsali jsme
otevřený dopis a poslali jej do Kanceláře
prezidenta. Nejen že jsme se ohradili vůči
obecnému odsuzování procesu integrace
hendikepovaných dětí, ale také jsme pana
prezidenta upozornili na to, že podobnými výroky maří každodenní práci sociálních
pracovníků Ligy i jiných organizací, kteří se
snaží srovnat startovní podmínky člověka se
zdravotním postižením. Nabídli jsme mu setkání a rozhovor jako součást kampaně Přisedni si. Do dnešního dne nemáme vyjádření. Celé znění dopisu si můžete přečíst
na webových stránkách Ligy vozíčkářů.

Milé děti, tohle je
Toník
Vlastně už k Vánocům Liga nadělila dětem
všeho věku krásný dárek. Na svět se vyloupla knížečka, která hravou a milou formou
ukazuje malým čtenářům, co obnáší život
na vozíku. Napsala ji Laďka Blažková, ilustrovala Iva Fukalová, vše koordinovala Katka Poláčková.
Hlavním hrdinou je Toník, kterému je 8 let
a je na vozíku kvůli dětské mozkové obrně.
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Píše si zápisky o cestě do školy, o svých
kamarádech, o jízdě vlakem, o tom, jak vypadá jeho koupelna, jak se ovládá plošina.
Společně s kamarády a s asistentem zažívá
drobná dobrodružství, třeba cestu na koncert skupiny Kašpárek v rohlíku, která vydání
knížky podpořila. Kapitolu vždy uzavírá kvíz
nebo křížovka, text doplňují pestré obrázky
nejen kompenzačních pomůcek a scén z Toníkova života.

Tuto brožurku jsme vydali v projektu S Ligou proti bariérám díky podpoře Ministerstva
pro místní rozvoj ČR. Krásně ji propojíme
s osvětovou kampaní Přisedni si, která pracuje s žáčky, žáky a studenty. Toníkův deník
bude krásným dárkem a edukačním materiálem pro zvídavé děti. Ty totiž mají nejmenší
strach se o hendikepu bavit. Po besedě můžou knížku ukázat doma a s rodiči rozebrat,
co život na vozíku znamená a jak se k vozíčkářům chovat. Je to paradoxní, ale předpokládáme, že dospělí se budou učit od dětí.
A Toník jim v tom může pomoct.
Publikaci lze na domluvené účely za domluvenou částku i objednat. Stačí se obrátit na Lucii Markovou, vedoucí programu
Poradenství a informace. Tel.: 537 021 490,
mob.: 725 122 853, e-mail: lucie.markova@
ligavozic.cz.

Toníku° v
deník

PSÍ ŽIVOT
Navádění, motivace a odměňování
psa pamlsky
Často se setkávám s otázkou: „Kdy mám pamlsky přestat používat, u jak starého psa?“
Odpovídám většinou: „Nikdy, daleko důležitější je, jak pamlsky používáte.“ Možná, že si
málokdo z vás uvědomuje, i když to v praxi asi podle citu tak děláte, že pamlsky je možné používat třemi způsoby: pro navádění, motivaci a odměňování.
Navádění je první fáze nácviku nové dovednosti. Pamlsek drží psovod v ruce tak, aby
pes o něm věděl, chtěl ho, dobýval se k němu, ale nemohl jej sebrat. Psovod řekne povel, na který má pes reagovat, a pohybem ruky s pamlskem navede psa do požadované polohy. Psa pochválí a pamlsek mu dá. Takže navádění se dá použít u cviků, které se
týkají polohy těla psa, třeba sedni, lehni, vstaň, nebo u chůze u nohy a podobně. Jinde
použít nejde a například u aportování je naprosto nevhodné, naváděný pes by asi pustil
aport a šel si rovnou pro pamlsek.
Když už pes nový cvik chápe a je potřeba jeho provádění upevnit, může přijít na řadu
motivace. Při ní pes pamlsek v ruce psovoda vidí, ale už není rukou naváděn, musí
na povel zareagovat sám a pohledem na pamlsek je jen motivován k co nejlepšímu provedení cviku. Po jeho dokončení a pochvale pamlsek dostane.
A když už si je pes v novém cviku naprosto jistý a provádí ho dostatečně rychle
a správně, je možné začít brát pamlsek do ruky až po jeho ukončení. Pes v průběhu cviku pamlsek nevidí, jen ze zkušenosti věří, že ho dostane. Cvik provede a teprve pak se
pamlsek objeví a pes je jím odměněn. Časem pak nemusí odměna přicházet ani po každém cviku, stačí jen občas.
Takže třeba mé psy pamlsky provázejí po celý život. Snažím se ale, abychom vždycky plynule prošli skrz fáze motivace a případně navádění a co nejrychleji skončili ve fázi
odměňování, která pak pokračuje do nekonečna, jen četnost pamlsků se mění podle
potřeby.
A jaké pamlsky používat? To hodně závisí na tom, na co psa naučíme. Když ho odmala budeme pamlskovat uzenou makrelou, těžko pak bude reagovat na kostičky sušeného chleba. Další důležitá zásada při používání pamlsků je – potřebuji psa navést, motivovat nebo odměnit, ne ho nakrmit. Proto je dobré používat ty nejmenší kousky, jaké
fungují. Pes je v mžiku sní, nemusí je dlouho žvýkat, a tak chce rychle další. Třeba při
používání nejobvyklejších pamlsků, piškotů, to znamená nedávat celé piškoty, ale maximálně čtvrtky nebo i menší kousky.
Pokud piškoty nestačí, když na ně pes dostatečně nereaguje, je potřeba zkoušet jiné
pochoutky. Třeba nízkotučný tvrdý sýr, který budete mít uložený při pokojové teplotě,
aby hezky voněl. Nebo můžete zkusit vařené kuřecí maso, česnekový salám, můžete
vyzkoušet kde co. Ale u všech průmyslově vyráběných potravin si dejte pozor na množství, které psovi dáte. Průmyslové potraviny jsou většinou slané a to není pro psy dobré.
Totéž často platí i o průmyslově vyráběných psích pamlscích. Třeba chutnají, ale nejsou
moc zdravé.
Když potřebuji hlídat váhu psa, například u štěněte nebo u feny po kastraci, a přitom předpokládám velkou spotřebu pamlsků, používám obyčejné granule, které odeberu z denní krmné dávky. Pes pak dostane k jídlu o pamlsky menší množství a já mám
přesný přehled o tom, kolik toho za den sní. Říká se, že někteří pracovní psi, slyšel
jsem o tom třeba u celníků v USA, dostanou vlastně celou krmnou dávku jako pamlsky
při výcviku.
Pokud byste chtěli vašemu psovi připravit skvěle chutnající a zdravou domácí pochoutku, doporučuji vám následující recept. Navíc zkušenost říká, že pes, který nezareaguje ani na tyhle, prostě asi není žrout a je potřeba ho motivovat jinak.
Budete potřebovat:
1/2 kg jater, 1 větší vejce, 1/2 čajové lžičky sušeného česneku, majoránku, 1–2 hrníčky
polohrubé mouky nebo vloček
Příprava:
V kuchyňském robotu rozmixujte játra, přidejte vajíčko, česnek a majoránku, pořádně
všechno promíchejte. Pak postupně přidávejte mouku nebo vločky, přesné množství podle potřeby. Těsto by mělo být husté, ale tak tekuté, aby se dalo nalít a rozetřít na pečicí
papír na plechu. Pak pečte asi 30 minut v troubě předehřáté na 180 °C.
Po upečení nechte placku trochu vychladnout a nakrájejte ji na kostičky velikosti zhruba 0,5 x 1 cm, to úplně stačí, tloušťka by vám měla vyjít asi 0,5 cm. Po úplném vychladnutí
dejte pamlsky k rychlé spotřebě do ledničky, tam vydrží asi týden. Pro delší skladování je
dejte do mrazáku.
Uvidíte, jak budou játrové pamlsky vašemu pejskovi chutnat a co bude kvůli nim pro
vás ochoten udělat. Tak si to oba užijte!
Ivan Benda

www.vozickar.cz
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Výměna průkazů mimořádných výhod a průkazů OZP
v roce 2015
Úřad práce začíná s výměnou průkazů
mimořádných výhod (karty s modrým, zeleným nebo oranžovým okrajem) a dočasných průkazů vydaných před 1. 1. 2014.
Všechny tyto průkazy budou k 31. 12. 2015
zrušeny bez ohledu na to, jaká je na nich vyznačena doba platnosti. Výměna průkazky
za „novou“ ale bude nutná i u průkazů vydaných po tomto datu.

seného rozhodnutí) uváží, zda vznikne nárok
na automatickou výměnu průkazu, případně
na jakou dobu bude průkaz přiznán.
Pokud bude vše v pořádku, klient podepíše Podklady pro vydání průkazu (tento podpis pak bude skenován na průkaz, je
tedy opravdu nutné, aby se klient k výměně
dostavil osobně). Úředník na podklady nalepí fotografii a to je prozatím vše.

Kdy mám na ÚP jít?

Co když se nemůžu ze zdravotních
důvodů na ÚP dostavit?

Držitelé průkazů, kterých se výměna týká,
by se měli dostavit na ÚP v průběhu roku
2015. Úřad práce zasílá klientům, kteří
čerpají příspěvek na mobilitu, písemnou
výzvu, aby přišli prokázat nárok na své průkazy. Nicméně ti, kteří příspěvek nečerpají,
žádnou výzvu neobdrží, ale i jich se výměna
týká a platí pro ně stejná pravidla – žádost
o přechod nároku musí i oni podat do konce tohoto roku.

Co přinést s sebou?
S sebou si musí osoba přinést fotku průkazového formátu a svůj „starý“ průkaz.
ÚP doporučuje vyhledat a donést i rozhodnutí, na základě kterého vám byl průkaz v minulosti přiznán. K samotnému
vyzvednutí hotové průkazky je pak třeba
30 Kč.

Klienti, kterým v jednání brání zdravotní obtíže dlouhodobějšího rázu, mohou se svojí vyplněnou a podepsanou žádostí vyslat
svého zástupce. Ten bude potřebovat klientův průkaz, fotografii a potvrzení od lékaře,
že se klient nemůže osobně dostavit (úřad
musí mít podklad, proč nemohl pořídit klientův podpis na průkaz). Úředníci však mohou
s lidmi podklady vyplnit i v autě na parkovišti. Pokud se držitel průkazu není schopen
dostavit a navíc není schopen žádost vyplnit a podepsat, musí mít zástupce krom potvrzení od lékaře i notářsky ověřenou plnou
moc (plná moc bez úředního ověření podpisů nebude v procesu výměny průkazů stačit). Ověřená plná moc bude třeba i k následnému vyzvednutí průkazu.

Jak bude výměna v praxi probíhat?

A co když mám průkaz vydaný podle
předpisů platných po 1. 1. 2014?

Výměna vypadá následovně: držitel průkazu mimořádných výhod/průkazu OZP přijde
na ÚP a vyplní žádost o přechod nároku
na průkaz OZP; (můžete vyplnit i doma, je
k dispozici na adrese http://formulare.mpsv.
cz/oksluzby/form/OZPPRO.jsp). Úředníkovi
předloží žádost a stávající průkaz. Úředník
na jeho základě (případně na základě přine-

Pokud máte přiznaný průkaz podle novějších
předpisů (rozhodnutí je z roku 2014 nebo
2015), není třeba prokazovat nárok na průkaz. I vy byste si však letos měli přijít vyměnit „dočasný průkaz“ za nový trvalý.
Nicméně jak je výše uvedeno, v tomto případě není třeba na ÚP chodit dříve než od léta
2015, kdy se nové průkazy začnou vydávat.

Platnost průkazky mimořádných
výhod mi končí letos, taky se mě
týká výměna?
Pro vás je výměna zbytečná, podejte si novou žádost o průkaz. Můžete ihned.
Lucie Marková a Michael Vidura
(Článek vznikl po konzultaci
s ÚP Brno – Mojmírovo náměstí)

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

10 nejčastějších omylů týkajících se pomůcek
poskytovaných zdravotní pojišťovnou
1. Když získám přes zdravotní
pojišťovnu (dále ZP) pomůcku,
je mým majetkem
Na Poradnu pro život s postižením Ligy vozíčkářů se často obracejí osoby, kterým přestala vyhovovat starší pomůcka získaná přes
ZP anebo jim zemřel někdo blízký, kdo pomůcky využíval. Ptají se, kde a jak mohou
pomůcku prodat. Následně jsou překvapeni,
že to možné není, protože některé pomůcky jsou pojišťovnou pouze „zapůjčeny“, zůstávají tedy jejím majetkem a je tedy třeba je

vrátit, případně je nechat „vyřadit“ jako nerepasovatelné. V praxi se jedná např. o vozíky,
polohovací postele a další…

deny max. ceny. Pokud potřebujete pomůcku dražší, je tedy třeba argumentovat především tím, že tato pomůcka lépe odpovídá
vašemu zdravotnímu stavu.

2. Zdravotní pojišťovna mi zaplatí
vybranou pomůcku bez ohledu
na její cenu

3. Pojišťovna mi bez problémů
zaplatí i několik pomůcek zároveň

Zákon o veřejném zdravotním pojištění uvádí, že z pojištění je hrazena nejméně ekonomicky náročná varianta pomůcky s ohledem
na zdravotní stav jejího uživatele. V příloze
zákona jsou navíc u většiny pomůcek uve-

Ač je to nelogické a v budoucnu je třeba pracovat na změně přístupu pojišťoven, klienti
naší Poradny mají někdy obrovské problémy získat více pomůcek od pojišťovny zaráz. Souběh je např. podle metodiky VZP

www.vozickar.cz
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zakázán u mechanického a elektrického
vozíku či např. u polohovací postele a mechanického vozíku. Argument, že elektrický
vozík nelze vždy používat i v interiéru, pojišťovny neberou jako směrodatný a odkazují
tuto věc jako „sociální situaci“ na jiný rezort
státní správy. V této věci bude nutná společná debata ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí.

4. Pokud si vyberu dražší
pomůcku, může mi přispět ještě
obec či úřad práce
V rámci sociální reformy již obce ani úřad
práce nepřispívají na „zdravotnické prostředky“ hrazené z prostředků zdravotního pojištění, proto nelze v rámci běžných příspěvků
pro osoby s handicapem získat dofinancování pomůcky poskytnuté zdravotní pojišťovnou. Obrátit se ale můžete např. na nadace,
které v ČR působí, případně se můžete pokusit sehnat si jiného sponzora.

5. Když mě propustí z nemocnice/
rehabiliťáku, půjčí mi domů
pomůcky
Ani toto bohužel není v dnešní době obvyklé.
Často se stává, že jsou osoby (např. po amputaci končetiny) velmi rychle propuštěny
do domácího ošetřování a ocitnou se doma
bez potřebných pomůcek. Než si stihnou vyřídit vlastní, mohou pomoci např. půjčovny
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pomůcek, které fungují většinou pod neziskovými organizacemi.

8. Pokud si na pomůcku část
peněz přispěji, jsme s pojišťovnou
„spolumajitelé“

6. Na novou pomůcku
od pojišťovny mám vždy nárok
tzv. po směrné době užití

Bohužel i tahle oblast je nedořešená a vyžadovala by lepší právní úpravu. I když si totiž např. na lepší aktivní vozík přispějete „ze
svého“, nestáváte se automaticky spolumajitelem pomůcky. Pokud tedy následně z nějakého důvodu pomůcku pojišťovně vracíte,
nedají vám automaticky zpět vložené peníze.

V příloze zákona o veřejném zdravotním pojištění je u každého typu pomůcky uvedena
také tzv. směrná doba užití. To v praxi znamená, že po této době můžete zkusit požádat o novou pomůcku. Ale bohužel ani zde
není stoprocentní, že vám novou pomůcku pojišťovna dá, pokud totiž revizní technik zjistí, že vaše pomůcka je v dobrém stavu a lze ji ještě dále používat. Pojišťovna
může říci, že vám prozatím novou pomůcku
nedá.

7. Když si sám koupím pomůcku,
pojišťovna mi na ni může zpětně
přispět
Není to běžný postup, aby pojišťovna zpětně
přispívala na již zakoupenou pomůcku. Proces získání pomůcky přes pojišťovny je totiž
jiný, než když v obchodě koupíte pomůcku
vy sami. Se zpětným přiznáním je problém
i kvůli vlastnictví pomůcky (viz bod 1).
Pozn.: zpětné přiznání je ale možné u příspěvku na pomůcky, o které lze požádat
na úřadu práce, jde ale o pomůcky „nezdravotnické“ – tedy např. ližiny, schodišťové plošiny, schodolezy, apod.

9. Když se mi pomůcka pokazí,
pojišťovna mi bez problémů dá
novou
Pokud ještě neuplynula tzv. směrná doba užití
(viz bod 6), je spíše pravděpodobné, že se pojišťovna pokusí pomůcku opravit, např. u vozíků pak hradí pojišťovna 90 % z ceny opravy.
Čím dál více se v praxi setkáme i s tím, že jako
náhradu dostávají klienti od pojišťovny pomůcky repasované (tedy již používané).

10. Pojišťovna mi vždycky dá
novou pomůcku, když o nějakou
žádám
Stále častěji se setkáváme s tím, že pojišťovna dává svým klientům na základě poukazu
pomůcky již repasované (tedy nikoli nové,
ale opravené po předchozím uživateli). Stává se to především v případech, kdy se jedná o starší, méně aktivní osoby a mechanické vozíky.
Lucie Marková
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Přínosy a nedostatky současné legislativy
rozhovor s JUDr. Pavlem Ptáčníkem, vedoucím sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené
občany
institut sociálního bydlení, který se však teprve tvoří: zatím pro něj není legislativní opora.

 Jak je nyní zajištěna valorizace invalidních důchodů?
Připomínám, že nepovedená reforma ministra Drábka přinesla i výrazné snížení valorizace všech důchodů. Loni však parlament
schválil zákon, který navrací způsob valorizace do roku 2011, tedy do období před reformou. Od letošního ledna tudíž došlo v této
věci k nápravě. Samozřejmě vím, že třeba
Rada seniorů požadovala vyšší kompenzaci
a měla pádné argumenty. Osobně však považuji aktuální valorizační vzorec za přijatelný.

 Problematická je i oblast dálkové veřejné dopravy. Zatímco na železnici každoročně přibývají rychlíky s bezbariérovým vagónem či oddělením pro vozíčkáře,
v dálkové autobusové přepravě je situace
katastrofální. Až na několik výjimek (např.
spoj mezi Prahou a Libercem zajišťovaný
firmou RegioJet) jsou vozidla bariérová
a vozíčkáři se do nich nedostanou. To, že
nemůžou cestovat veřejnou dopravou, lze
považovat za jejich diskriminaci, protože
Listina základních práv a svobod zajišťuje
všem občanům stejná práva. Firmám, které dálkové linky provozují, přitom nehrozí žádná sankce. Jaké legislativní opatření
by zrovnoprávnilo vozíčkáře s chodícími
lidmi?
Důležité je, zda je spoj provozován jako závazek veřejné služby. Pokud ano, dostává
dopravce nějakou dotaci a bezbariérovost
vozidla by mohla být součástí povolovací licence. Čili vyjednávání mezi zadavatelem
služby veřejné dopravy, například státem
nebo krajem, a provozovatelem je asi jediná cesta, jak zlepšit situaci aspoň u některých linek. Při hledání koncepčního řešení
by mohlo významnou roli sehrát ministerstvo
dopravy: třeba tím, že by povinnost zařadit
na dálkovou linku jeden či dva bezbariérové autobusy denně začlenilo do povolovací
licence.
Problém s dálkovými spoji však souvisí
i se zastaralým vozovým parkem, respektive
s jeho modernizací, kterou dopravci bohužel
provádějí velmi pomalu. Bariéry ve veřejné
dopravě se dají považovat i za hozenou rukavici pro neziskovky v čele s Národní radou
osob se zdravotním postižením.

 Pojďme k oblasti bydlení, kde má negativní dopad na lidi s postižením a hlavně
na osoby o ně pečující nový občanský zákoník. Když zemře nájemce bytu zvláštního určení, jsou osoby, které s ním bydlely
a často o něj intenzivně pečovaly, nuceny
do tří měsíců od obdržení výzvy pronajímatele vyklidit byt. Bez ohledu na to, jestli v tak krátké době seženou jiné bydlení.
Lidem, kteří se věnovali dlouhé roky péči
o své bližní a ušetřili státu velkou finanční
částku, tedy hrozí, že skončí na ulici nebo
kdesi na ubytovně. Jak by se dala tato nespravedlnost odstranit? Vypracováním
a přijetím zákona o sociálním bydlení?
Nebo novelizací občanského zákoníku?
Pro nový zákoník je obecně typická liberalizace nájemních vztahů, byly omezeny i převody nájmu bytů. Pokud jde o byt zvláštního určení, ten je určen pro lidi s postižením,
a proto by neměl dlouhodobě sloužit jen
zdravým osobám – ani ve vámi zmíněném
případě.
Tříměsíční lhůta na vyklizení a odstěhování je však opravdu krátká. Domnívám se,
že by se ta doba měla v zákoníku prodloužit,
třeba na rok či dva, aby se nájemníci nedostali do krizové situace. V ní by měl pomáhat

 Za zvláštní pomůcku pro těžce zrakově postiženého člověka je v naší legislati-

vě považován vodicí pes.
Stát hradí většinu nákladů spojených s výcvikem Miloš Pelikán
a uživatel může získat
příspěvek na jeho pořízení. Jak dokládají četné zkušenosti v zahraničí i u nás,
pro vozíčkáře může být podobně užitečný pes asistenční. Peníze na výcvik však
musí organizace, která ho provádí, zajistit formou sponzorských darů. Vyžadována bývá i finanční spoluúčast budoucího majitele psa. Neměl by asistenční pes
mít v legislativě stejné postavení jako pes
vodicí?
Pro tuto záležitost byla dokonce před několika lety vytvořena speciální komise a já jsem
byl jejím členem. Byla však zrušena poté,
kdy se stal ministrem práce pan Drábek…
Je potřeba říct, že vodicí pes už má v naší
zemi určitou tradici, a právě proto je v legislativě uveden jako pomůcka. Souhlasím však
s tím, že dobře vycvičený pes může být velkým pomocníkem i pro vozíčkáře, epileptiky
nebo třeba neslyšící lidi.
Není důvod zastírat, že při zvažování
všech pro a proti budou hrát velkou roli finance. Stát proplatí výcvik 30 až 40 vodicích
psů za rok. Výcvik jednoho stojí asi 200 tisíc
korun, budoucí majitel přitom musí uhradit
jen desetinu nákladů. Obtížné bylo a bude
i to, jak vymezit skupinu osob, které budou
mít na vycvičeného psa nárok. Každopádně
jde o běh na dlouhou trať: zatím ani nebyla
obnovena odborná diskuse. Asi by bylo dobré dostat problematiku asistenčních psů jako
úkol či opatření i do Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro občany se zdravotním postižením.
Můj názor je, že asistenční pes by měl být
jako pomůcka uznán. Ale v legislativě je potřeba stanovit okruh oprávněných žadatelů
o příspěvek na jeho výcvik tak, aby to bylo
spravedlivé a financovatelné. Rozhodně nemůže jít o tisíce lidí, na to stát nemá peníze.

Aktualizace publikace Nápadník
pro rok 2015
„Nápadník – sborník informací a rad pro život s postižením“ je brožurou obsahující informace pro
lidi s hendikepem nebo lidi o ně pečující. Publikaci nevydává Liga vozíčkářů každoročně kvůli vysokým nákladům. K Nápadníkovi 2014 je však možné na Informačním portále Ligy vozíčkářů (www.
ligaportal.cz) stáhnout zdarma aktualizaci na rok 2015, která obsahuje informace z legislativy platné
od 1. 1. 2015.
V případě, že nemáte přístup na internet nebo nemáte možnost si aktualizaci na rok 2015 jinak stáhnout a vytisknout, můžeme vám ji zaslat zdarma poštou. Pro tuto variantu volejte na číslo 537 021 490,
a to v pracovní dny od 9 do 16 hod. Pokud však nevlastníte publikaci Nápadník 2014, je třeba si tuto
nejprve objednat (zpoplatněno). Zcela nový Nápadník (na rok 2016) bude vycházet až na přelomu roku
2015/2016.
Kateřina Bulantová, poradna@ligavozic.cz
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Část třetí: O bydlení, bariérových
autobusech a asistenčních psech
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 Na Slovensku je už deset let součástí
legislativy pojem chráněná osoba, který
se vztahuje na seniory. Soudcům umožňuje vynášet tvrdší tresty nad zločinci,
jejichž obětí byl důchodce. V naší zemi
navrhuje takové opatření Rada seniorů
a současný ministr školství uvažuje o statusu chráněné osoby pro učitele a vychovatele. Neměli by do skupin nejvíc ohrožených trestním jednáním patřit i lidé se
zdravotním postižením?
K institutu chráněné osoby jsem skeptický
už proto, že ho chtějí nejrůznější profesní či
jiné skupiny lidí, třeba záchranáři, zaměstnanci úřadů práce či zdravotníci. V našem
právním řádu už jsou jiné vhodné instrumenty použitelné i pro zdravotně postižené lidi:

třeba v trestním zákoníku jsou obecná ustanovení, která soudci umožňují uložit vyšší
trest v případě, že oběť činu je vůči pachatelovi v nerovném postavení.
 Kdybyste mohl letos prosadit jen jedno legislativní opatření ve prospěch lidí se
zdravotním postižením, které by to bylo?
Byl bych velice rád, kdyby se nám už konečně
podařilo dořešit všechny záležitosti související
s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením. Mám na mysli hlavně ratifikaci
opčního protokolu k této Úmluvě a vytvoření
nezávislého monitorovacího mechanismu, jehož posláním bude sledovat, jak jsou její jednotlivé články v Česku naplňovány.
Úkol předložit návrh na ratifikaci opčního

protokolu byl jako jedno z opatření součástí
Národního plánu pro osoby se zdravotním
postižení na léta 2010 až 2014, ale bohužel
se ho nepodařilo splnit. Jde přitom o oprávněný a dlouhodobě prosazovaný požadavek
organizací zdravotně postižených.
Jsem přesvědčen, že naše země má již
v současné době v rámci své legislativy stanoveny vysoké standardy ochrany lidských práv
osob s postižením a že přijetí opčního protokolu nebude znamenat nepřiměřené či neoprávněné zasahování do kompetencí České
republiky. Je třeba, abychom se i my připojili k 23 evropským státům, které již zmíněný
protokol ratifikovaly: tímto aktem bychom jednoznačně potvrdili garanci naplňování práv
osob s postižením v souladu s Úmluvou.

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany je poradním orgánem vlády
na otázky odpovídá vedoucí sekretariátu Pavel Ptáčník

Momentka z předávání Cen za publicistiku,
pan Ptáčník prvý zleva.

 Kdy Vládní výbor vznikl a z jakých důvodů?
S jistou nadsázkou můžu říci, že Vládní výbor už má svou historickou hodnotu. Byl totiž založen v roce 1991 jako jeden z prvých
poradních orgánů tehdejší vlády. Důvody
k jeho založení byly dva. Jednak šlo o naplnění požadavku Charty OSN pro 80. léta,
která vyzývala státy, aby vytvořily nadresortní výbor pro koordinaci státní politiky zaměřené na lidi s postižením a zapojily do něj i je
samotné. Zároveň sehrála velkou roli doba
po sametové revoluci, kdy se probouzela
občanská společnost a spontánně vznikaly nové organizace lidí s postižením. Ty spolu komunikovaly a poměrně brzy se shodly
na požadavku, aby i u nás byl vytvořen nějaký orgán na vládní úrovni. Vyhověla jim hned
první svobodně zvolená vláda Petra Pitharta,
který tehdy na jedné ze schůzek se zdravotně postiženými lidmi pronesl památnou větu:
„Tak pojďte tu politiku dělat s námi.“ Nakonec
v květnu 1991 vláda svým usnesením zřídila
náš Vládní výbor.
 V jakém složení pracuje, když zasedá,
a jak funguje?
Stojí za zmínku, že Vládní výbor funguje od začátku ve velmi podobném složení.
I v současnosti je jeho předsedou premiér
a místopředsedy jsou ministři zdravotnictví,
práce a sociálních věci a školství a také před-
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seda Národní rady osob se zdravotním postižením; výkonným místopředsedou je ministr
pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Dále jsou členy výboru náměstci ministrů ostatních důležitých ministerstev, třeba
dopravy, kultury místního rozvoje a financí,
zástupce Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených a místopředsedové Národní
rady. Výbor má přibližně 20 členů a schází se
třikrát nebo čtyřikrát ročně. Činnost výboru
zajišťuje jeho sekretariát, který nejen připravuje jeho zasedání, ale plní i specifické úkoly.
 Jak by se dala charakterizovat vaše pozice vůči vládě? Můžete třeba navrhovat
pozměňovací návrhy zákonů a vyhlášek?
Vládní výbor je poradní, iniciativní a koordinační orgán vlády. Jeho sekretariát běžně
uplatňuje své připomínky k legislativě, většinou přes výkonného místopředsedu. Jen
výjimečně připravujeme novelu nějakého
právního předpisu: udělali jsme třeba novelu zákona o znakové řeči. Běžně však připomínkujeme návrhy, které vypracuje příslušný
resort: významnou roli jsme například sehráli
při vytváření zákona o sociálních službách.
Velmi důležitou aktivitou sekretariátu i celého Vládního výboru je příprava národních
plánů pro osoby se zdravotním postižením
a následná kontrola jejich plnění. Dále administrujeme dotační programy pro organizace
zdravotně postižených lidí, rozvíjíme spolupráci se zahraničím (např. s Evropskou komisí, Radou Evropy či Organizací spojených
národů) a máme také na starosti veškerou
agendu Národního rozvojového programu
mobility pro všechny.
 Mají podobný poradní orgán i ostatní
evropské státy?
Myslím, že jen v Irsku existuje podobný výbor. Jinak je na takhle vysoké, tedy vládní
úrovni Česká republika v Evropě osamocená.
A rozhodně je dobře, že jsou u nás potřeby
a zájmy lidí s postižením koordinovány na té
nejvyšší možné úrovni. Je potřeba to udržet.

 Mezi vašimi aktivitami stojí za pozornost i dotační program Podpora veřejně
účelných aktivit spolků zdravotně postižených. Povězte o něm něco…
Ten přešel na Vládní výbor z ministerstva
zdravotnictví, když v roce 2007 zásadním
způsobem reformovalo své dotační programy. Tehdy zrušilo finanční podporu neziskovkám, která však byla pro ně velmi důležitá, a proto se hledala cesta, jak ji nadále
zajistit. Po dohodě ministrů nakonec program funguje od roku 2008 pod Vládním
výborem. Podotýkám, že jde o podporu určenou pouze pro spolky s celostátní působností. Jsou podporovány čtyři oblasti jejich
činnosti: mezinárodní spolupráce, účast na
tvorbě, realizaci a monitorování zmíněných
národních plánů, vzdělávací a informační
činnost a administrativní servis. Pokud jde
o objem peněz, tak jsme začínali s částkou 24 milionů korun, v současnosti máme
na dotace 20 milionů ročně. Požadavky
organizací však jsou mnohem vyšší, zhruba
50 milionů korun ročně, a tak má hodnotitelská komise, která o dotacích rozhoduje,
těžkou práci. Nikdy bohužel neuspokojíme
všechny žadatele v plném rozsahu, to prostě
není možné.
 Ligu vozíčkářů těší, že podporujete
i její časopis Vozíčkář. Čím si získal důvěru Vládního výboru a zmíněné komise?
My musíme zohledňovat dvě zásadní věci.
Jednak smysluplnost a dlouhodobost
projektu, aby finance nebyly vynaloženy
na něco zbytečného či málo významného.
A jednak vyúčtování: pokud není řádně prováděno, je to pro spolek závažný problém,
který může zbrzdit či dokonce zastavit poskytování dotace. Další podmínkou je, že
v organizaci musí být víc než 50 % členů se
zdravotním postižením. Váš časopis je celostátní, má tradici, je kvalitní a náklady na něj
jsou dobře vyúčtovány, proto zatím může
počítat s podporou.
(mp)
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Rychlovky
z Česka

Ropid v Praze zruší speciální linku
pro vozíčkáře

Vůbec se mi to
nelíbí a jsem
proti, pane
Zemane!

Soud osvobodil známé herce
Novoroční dobrou zprávu si vyslechli dva
známí herci před odvolacím soudem, který
zrušil podmínku za to, že pro charitativní projekt Konta Bariéry natáčeli v policejních uniformách. Ve vtipném spotu se Petr Čtvrtníček
a Jan Potměšil převlékli za policisty a zastavovali řidiče a sledovali jejich reakce na policistu na vozíku. Jeden z lidí, kterého takto oslovili, bohužel při natáčení zkolaboval.
Soud se vlekl dlouho; nejdříve byli obvinění
zproštěni režisér a producent, oba protagonisté ale dostali podmínku. V polovině ledna 2015 odvolací soud tento rozsudek zrušil.
Jan Potměšil se pro média vyjádřil, že je rád,
že kauza je úspěšně za nimi, vše se vyjasnilo a ozřejmilo, že úmysl byl jen a jen dobrý.
Vždyť se díky pořadu Možná přijde i charita
vybralo na Konto Bariéry 14 milionů Kč.

Další bojovku, a vlastně i jobovku, připravila pro vozíčkáře pražská hromadná doprava. Od dubna hodlá zrušit bezbariérovou
autobusovou linku H2 jezdící každé tři hodiny mezi Florencí a Stodůlkami. Prý je tento
speciální spoj málo využíván a bude sloučen
s linkou 168. Vozíčkáři proti rušení protestují. Bojí se komplikací při cestování metrem
(velká mezera mezi vozem a nástupištěm),
znesnadnění cestování do bezbariérového
domu v Kodymově ulici či do motolské nemocnice. Vadí jim, že se opět šetří na imobilních lidech, že by naopak uvítali zavedení
nočních bezbariérových linek. Prahou v současné době jezdí dvě speciální linky. Kromě
uvedené H2 je k dispozici ještě linka H1 jezdící mezi Chodovem a Černým Mostem.
(ata)

Petrouš plánuje další výstup
na Sněžku, tentokrát pro Vojtíška
Všemi smysly. V Liberci otevřeli
relaxační místnost Snoezelen
Klienti libereckého Jedličkova ústavu s těžkým tělesným i mentálním postižením získali
prostor pro odpočinek. A to vskutku příjemný. Snoezelen je zatemněný, bezbariérový
a odhlučněný prostor, ve kterém svítí různá
světla a který je vybaven různými pomůckami i vůněmi. Speciální pedagogové zde pracují s těžce postiženými dětmi i dospělými,
kterým pomáhají formou různých dotykových terapií, muzikoterapií, aromaterapií, polohovacích metod, atd. „Naše multismyslová místnost vyšla asi na padesát tisíc korun
a hradila ji Nadace Preciosa,“ uvedl pro denik.cz ředitel Jedličkova ústavu v Liberci Vladimír Ptáček.
Název Snoezelen vznikl kombinací nizozemských slov snuffelen (čichat) a doezelen
(dřímat). První taková místnost vznikla právě v Holandsku v 70. letech minulého století.
(ata)

GLOSA

Již třetí ročník charitativního Výstupu
na Sněžku bude určen pro teprve pětiměsíčního Vojtíška Měsku z Prahy, kterému
musely být třetí den po porodu amputovány obě nožičky – pravá v kolínku a levá
ve třech čtvrtinách stehna. „V každém ročníku je vždy jedno dítě hlavním symbolem –
tváří celé akce. Našemu nadačnímu fondu

KlaPeto doporučila rodinu Vojtíška Veronika Smutná – maminka Simonky, pro kterou
jsem, sám rok po amputaci levé nohy nad
kolenem, vystoupal na Sněžku poprvé,“ říká
iniciátor benefičních výstupů na nejvyšší
českou horu, hendikepovaný atlet, mnohonásobný mistr ČR a rekordman v hodu diskem a oštěpem Jaroslav Petrouš. Na Sněžku
se vydá v sobotu 30. května. Benefice navazuje na předchozí ročníky a klade si za cíl
opět pomáhat dětem po amputaci končetin.
Cestu za snem vystřídal v pořádání nadační
fond KlaPeto, který založil Jaroslav Petrouš
s bývalou poslankyní Kateřinou Klasnovou.
V r. 2013 výstup pomohl čtyřleté Simonce

To, že je pan prezident
odborníkem na překlad do angličtiny, to
se ví. To, že je taky odborníkem na inkluzní
vzdělávání, to je celkem novinka. „Vůbec
se mi to nelíbí a jsem Ladislava Blažková
proti. Sloučení hendikepovaných dětí s těmi nehendikepovanými je neštěstí pro obě skupiny. Děti
jsou daleko šťastnější, když jsou zasazeny do rovnocenné komunity,“ řekl doslova. Nevím, kolik hendikepovaných
dětí zná, tipla bych, že žádné, jinak by
se styděl vůbec pomyslet na to, co takto bezostyšně řekl. Mám upřímnou radost z toho, že moji rodiče nepředvídali,
kde budu šťastnější, a navzdory mému
hendikepu mě nechali zapsat na úplně normální základní školu v mém bydlišti. Uměla jsem totiž poznávat hodiny
a taky barvy mi nedělaly problém. I nějaké básničky jsem znala. Zkrátka normální prvňák. Jo, neuměla jsem chodit
a vlastně pořád neumím, ale zato jsem
se naučila číst a psát jako ostatní. Spolužáci moji přítomností nijak netrpěli, jen
jsme měli vždycky třídu v přízemí.
Mně nespeciální škola pomohla
v tom, že jsem se nikdy necítila v něčem speciální. Přesněji řečeno, cítím
se celkem normální. A ano, jistě to také
bude zásluha let strávených ve školních
lavicích, kde všichni kolem mě seděli
na židlích. Nemůžu tedy souhlasit s panem Zemanem. Neštěstí pro obě skupiny to jistě nebylo. Neštěstím by naopak
bylo chtít hendikepované vyčleňovat.
Doufala jsem, že doba obrovských ústavů, kam se hendikepovaní „uklízeli“, je
dávno pryč. Teď se budou pod rouškou zdánlivého většího štěstí zasazovat do rovnocenné skupiny? Bezva,
ale beze mě. Nemám nic proti rovnocenným skupinám. Mám mezi vozíčkáři
spoustu kamarádů. A jsou mezi nimi i ti,
co celý svůj život prožili za zdmi ústavů a teď jsou neskonale šťastní, že už
nejsou „mezi svými“. Pan Zeman, jako
milovník bonmotů, jistě zná staré české
přísloví: Vrána k vráně sedá. O žádnou
modifikaci tohoto pořekadla ale hendikepovaní nestojí. To však bohužel pan
prezident i přes svoji krátkou vozíčkářskou zkušenost nevidí.
Ladislava Blažková

www.vozickar.cz
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Smutné z Kobylnice a v loňském roce dvanáctiletému Petru Janušovi z Trutnova.
V obou ročnících se podařilo vybrat téměř tři
čtvrtě milionu korun, které pak pomohly nejen Simonce a Péťovi, ale ještě dalším šesti
těžce zdravotně postiženým dětem.
(ata)

INSPO 2015 – ovládání domácnosti
očima nebo nové možnosti na trhu
práce
Tradiční konference s netradičními tématy.
Jinak to ani při setkání nad moderními informačními technologiemi usnadňujícími život hendikepovaným nelze. Letos se patnáctý ročník konference INSPO koná v sobotu
28. března, opět pod vedením BMI sdružení, a slibuje zajímavý program. Kromě soutěží pro přednášející i pro účastníky a hodnotných cen to jsou především aktuální témata:
využití 3D tisku ve zdravotnictví, bezbariérové cestování, virtuální banka, přístupnost
univerzit, oční ovládání počítače a domácích
spotřebičů, zaměstnávání lidí po spinálních
traumatech atd. Účastnický poplatek činí
300 Kč, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P zaplatí
jen 200 Kč. Nezbytná je registrace přes internet na webu www.inspo.cz. Zde také najdete
více informací.
(ata)

POLOVINA NEBE se proměnila
Nový rok, nové stránky, nové služby. Sdružení Polovina nebe znají mnozí díky školení jak
ovládat počítač hlasem. Lidem s těžkými formami tělesného postižení umožňovalo využívat možnosti, které přináší počítač a internet
jak pro volný čas, tak i pro pracovní uplatnění. Od nového roku se v nabídce sdružení objevila řada aktivit, které navazují na snahu zaměstnávat lidi s hendikepem. Sdružení
nabízí tyto sociální služby: osobní asistenci,
průvodcovské služby při pochůzkách, podporu v hledání práce, odlehčovací služby,
odborné sociální poradenství. Dále pak stále vyučuje ovládání počítače hlasem, přibyla
oblast finanční gramotnosti, noční asistence,
bezbariérová přeprava, nabídka hodinového
manžela, masáže a relaxace, šití na zakázku, agentura práce a PR služby. Nabídka je
vskutku široká a využívá kapacit ověřených
účastníky rekvalifikačních kurzů a kurzů ovládání počítače hlasem.
(ata)

MPSV představilo koncepci
dostupného bydlení
S problémem sehnat kvalitní a dostupné bydlení se potýkají hlavně senioři, rodiče samoživitelé, občané se zdravotním postižením
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nebo lidé žijící na ubytovnách. Koncepci,
která řeší nejen tyto problémy, představili
na konci ledna na konferenci v Senátu zástupci ministerstva práce a sociálních věcí.
Navrhují tento postup: Lidé, kteří budou
chtít vstoupit do systému dostupného bydlení, projdou majetkovým a příjmovým testem, kde se bude individuálně zjišťovat jejich
skutečná situace, a poté získají osvědčení.
Systém dostupného bydlení bude mít podle
koncepce tři formy. První formou bude tzv.
krizové bydlení, které bude určeno hlavně lidem, kteří se ocitli v mimořádně tíživé situaci,
nebo lidem bez domova. Lidé by zde neměli strávit více než 6 měsíců. Druhou formou
bude sociální byt. U obou forem je podmínkou využívat sociální práci a dodržovat jasně definované požadavky. Třetí forma bude
dostupný byt, který bude určen již k trvalému bydlení. Nájemné v těchto bytech bude
oproti tržnímu nájemnému, obvyklému v daném místě, zvýhodněné. Cílem je, aby si lidé
mohli postupně najít vlastní bydlení nebo
bydlení za tržní nájemné. Senioři a lidé se
zdravotním postižením budou moci v těchto dostupných bytech zůstat trvale, pokud se
jejich příjem výrazně nezmění. Jak konkrétně
bude vypadat šetření, není ještě známo, se
změnami se počítá až od roku 2016.
Pro potřeby dostupného sociálního bydlení budou obce moci využívat stávající bytový fond, vybudovat nebo zrekonstruovat
nové byty, využít služeb neziskových organizací a církví nebo si najmout byty od soukromých vlastníků. Financování dostupného
bydlení bude vícezdrojové, peníze nebudou
do systému plynout jen ze státního rozpočtu, ale také z fondů EU. Již nyní jsou v rámci fondu IROP připraveny prostředky na stavbu, rekonstrukci nebo pořízení až pěti tisíc
bytů a prostředky budou k dispozici pravděpodobně ještě tento rok, tedy dříve než začne platit nový zákon. Na vzniku koncepce
se podílelo více jak sedmdesát odborníků
ze státní sféry, organizací zastupujících obce
a také neziskový sektor.
(MPSV)

Rychlovky
ze světa
Bojíme se, protestují letištní
pracovníci
V New Yorku na sklonku roku 2014 protestovaly a stávkovaly dvě stovky zaměstnanců
letišť, kteří pomáhají hendikepovaným cestujícím. Společně s uklízeči palub a pracovníky kontroly se ozvali, že jim vadí nedostatečná ochrana při jejich práci a zvýšené riziko
nákazy ebolou či jinými nemocemi. Podle
průzkumů nedostává ani jeden člověk z personálu, který umožňuje přepravu imobilním
cestujícím, hygienické rukavice. „Přitom přicházíme do těsného styku s pasažéry, s tělesnými tekutinami. Teď navíc, když se světem
šíří nákaza eboly, je to o to víc markantní,“
uvádějí ve svých prohlášeních zaměstnanci.
Zároveň si stěžují, že ačkoliv jsou vystaveni
takovým rizikům, nedostali patřičná školení,

jak se při manipulaci s imobilními pasažéry proti nákaze různými vážnými chorobami
chránit.
(ata)

Jste srdcaři? Slavte Den přijetí
20. ledna oslavil svět a především Spojené
státy americké Dny přijetí (Day of Acceptance). Společnost si tak připomíná nejen nutnost tolerance a integrace hendikepovaných
lidí, ale také památku Annie Marie Hopkinsové, která vytvořila symbol pojící se s touto
ideou a v roce 2007 založila hnutí 3E Love.
Toto sdružení si klade za cíl aktivně povzbuzovat v lidech schopnost přijmout odlišnost
a milovat život s takovými schopnostmi, které člověk má. Snaží se změnit pohled společnosti na postižení. Na internetu hledají
příběhy hendikepovaných, kteří světu ukazují svou sebevědomou hodnotu, a také zdravé
populace, která sdílí dojmy ze setkání s postiženými. Výzva se šíří jak po sociálních sítích, tak i e-mailem. Zároveň si mohli k tomuto datu lidé objednat speciální edici triček,
placek a jiných suvenýrů se symbolem vozíčkáře – srdcaře.
(ata)

Učitelé z Bavorska bijí na poplach:
Nezvládáme inkluzi.
Stěžují si především na nedostatečnou podporu ze strany vlády této německé spolkové
země. V třídách přibývají děti s hendikepem,
ale personál zůstává stejný, nemá zkušenosti. Stejně tak i školy nemají prostory uzpůsobené pro integraci žáků s nějakou formou
postižení. „Úspěšná integrace není bez potřebných podmínek možná, jen vláda si to
nechce připustit,“ uvádí šéf svazu učitelů
Klaus Wenzel. Učitelé by si přáli menší počet hendikepovaných ve třídách, více spolupráce se speciálními pedagogy a vhodné
výukové potřeby. Jako příklad uvádějí nedostatečné znalosti při podávání léků.
(ata)

Klaus-Wenzel
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Abilympiáda poprvé
součástí velké akce,
přihlásit se můžete
do konce března
Do 31. března se můžete zaregistrovat na letošní abilympiádu. Soutěžní přehlídka pracovních i volnočasových dovedností
a schopností dospělých lidí s postižením, která se uskuteční tradičně v Pardubicích ve dnech 29. a 30. května, bude vůbec poprvé součástí zážitkové výstavy Kreativ.
Vyhlášeny jsou tyto disciplíny: aranžování květin – západní
styl, aranžování suchých květin, batika, cukrářství, drátování, drhání, dřevořezba, elektromontáž, enkaustika, fotografování, háčkování, keramika, košíkářství, malba na hedvábí, malba na sklo,
malování na kameny, modelování z fimo hmoty, návrh plakátu,
origami, paličkování, patchwork, pletení, pletení z papíru, počítačová editace textu, síťování, studená kuchyně, šití dámského oděvu, technická ilustrace, tvorba www stránek, ubrousková
technika, výroba nábytku, výroba svíček, výroba šperku z korálků, vyřezávání ovoce a zeleniny, vyšívání, zdobení kraslic. Soutěžit můžete maximálně ve třech oborech.

Účastnický poplatek, zahrnující ubytování a stravu
od čtvrtečního odpoledne do nedělního dopoledne, činí 750
korun pro soutěžícího a pro jeho doprovod. Kdo bude chtít
zajistit pouze stravu, zaplatí 330 korun.
Kreativ i 23. národní abilympiáda se odehrají v bezbariérové Tipsport areně. Podrobné informace o obou akcích i formulář přihlášky jsou zveřejněny na stránkách www.abilympiada.cz.
Na dotazy odpoví Alena Krpálková na e-mailu alena.krpalkova@
caacz.cz a na telefonu 466 304 366.
Pokud se na konci května vydáte do Pardubic, zažijete příjemné chvíle, poznáte nové kamarády a naberete inspiraci do života. Navíc máte jedinečnou možnost ukázat lidem z celé republiky, co umíte. Tak neváhejte!
(mp)

GLOSA
Hexempo zettepex aneb
Karta téměř magická
My všichni, co jsme uvízli v osidlech našeho sociálního systému,
máme jasné tušení, o co jde. Malá, téměř magická kartička, jejímž
účelem je legitimovat bezmoc, je sama o sobě mocná až moc. Otevírá dveře úředníků, přináší rozličné příspěvky, odhání revizory, vyhrazuje výhodná parkovací místa a v neposlední řadě výrazně zlevňuje jízdné i lístky na koncerty. Ano, uhodli jste, je to ono zpropadené
zettépko, žoviálně zvané kriplkarta, oficiálně ovšem honosně označované jako průkaz mimořádných výhod. Vsadím se, že název je jistě
zvolený záměrně. V nebohém držiteli totiž může vyvolat alespoň iluzi
toho, že je mimořádným členem jakéhosi noblesního VIP klubu, kde
si ho všichni velice váží a prvotřídní, dobře vychlazené šampaňské
mu podává vnadná striptérka. Opak je bohužel trpkou pravdou. Tato
postmoderní podoba kouzelnické hůlky spíše odsouvá její majitele
na samý okraj společnosti. Zkušenosti mnohých postiženců se získáním, případně udržením této magické průkazky, která, přiznejme si,
přes svůj honosný název vypadá jako strýcem Frantou vytištěná průkazka klubu včelařů, by mohly vydat na sepsání dalšího dílu Harryho
Pottera. Byl by to příběh plný nadpřirozených jevů, emočních zvratů,
těžkých křivd, absurdních zápletek a nerovného boje s všemocnou
posudkovou komisí. Na druhou stranu mnozí adepti ze sebe dostali tak bravurní herecké výkony, že by si z fleku zasloužili angažmá ve
zlaté kapličce.
Velký třesk v sociálních službách započal s usednutím jakéhosi
Drábka na trůn ministerstva. Dospěl k neodbytné domněnce, že mnozí
pobírají své mimořádné výhody neoprávněně, a tak neváhal hnát tisíce lidí před ony inkviziční posudkové komise. Veškerá agenda byla
převedena na úřady práce, které nápor rozezlených mas samozřejmě nezvládaly. V přímé revoluční linii následovalo geniální vnuknutí
jeho náměstka Šišky o přelomové sociální kartě, která zcela nahradí
zettépka a která měla našemu státu ušetřit na nákladech až 250
milionů korun ročně. Znělo to vcelku rozumně. Má tehdejší kriplkarta
již nesla notné známky neúnavně hlodajícího zubu času, nedočkavě
jsem proto vyhlížel pošťačku s sKartou, abych se i já mohl stát součástí této krásné plastové revoluce. Nedočkal jsem se. Tak dlouho jsem se
na ten okamžik těšil, až mi nakonec celý tento projekt z gruntu zrušili.
Dnes vím, že kdyby mi tenkrát pošťačka přinesla průkazku vyrytou do tabulky z pravého zlata, my všichni bychom nejspíše ještě
ušetřili. Byla to zkrátka nevlastní sestra geniální pražské „oupnkarty“, jen její název o moc lépe vystihl její osud. sKartace. Veškeré náklady tohoto odvážného ekonomicko-sociologického experimentu už
dneska asi nikdo nespočítá, ale jisté je, že IT technologie stály asi
miliardu a na odškodnění České spořitelny, na jejíchž kontech měly
být všechny příspěvky vypláceny, bylo v tichosti použito nejméně
300 milionů. Je nutné také připočítat platy zhruba 200 lidí z ministerstva, kteří na sKartě tvrdě makali, a pak to půlmiliónové drobné jako
pokutu od antimonopolního úřadu. Obvinění náměstka Šišky z korupce při zadávání veřejné zakázky pro tento ambiciózní projekt je už
jen třešnička na dortu.
Doufejme všichni, že snad se nyní už nacházíme v závěrečném dějství Drábkovy sociální komédie, kdy jeho sKarty byly zcela zrušeny a všichni byli pohnáni k jejich rychlé výměně. Nevinné
pracovnice úřadu práce dostaly výjimečnou možnost zdokonalit se
v jemné motorice, a tak začaly s vervou sobě vlastní vystřihovat,
lepit a neuměle laminovat provizorní zéttépka, protože všem končí
platnost posledního tohoto roku. Úřad práce nesmí nechat téměř
čtvrt miliónu svých oveček hnít doma v nečinnosti, a tak se letos
uskuteční supervýměna za průkazky tak nevzhledné, jako by je přenesli v čase z nevkusných devadesátých let. Doufejme tedy jen, že
naše setkání na chodbách úřadů práce bude na dlouho dobu poslední a příště se budeme družit za daleko příjemnějších podmínek.
Michael Vidura

www.vozickar.cz
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7 čili sedm dní v sedě
Robert Osman je odborným pracovníkem Geografického ústavu Masarykovy univerzity. Současně pracuje v Oddělení environmentální geografie na Ústavu geoniky Akademie věd ČR. Zaměřuje se na kvalitativní geografické metody: nestrukturované rozhovory, mentální mapy a zúčastněná pozorování. Mezi jeho hlavní výzkumná témata patří geografie času, rytmicita místa, lidská teritorialita a geografie
znevýhodnění.
„Já bych ho na ten vozík posadil, ať si to
zkusí,“ argumentuje mnoho vozíčkářů, když
si chtějí vydobýt nějaké výhody. Robert
Osman, který se ve své disertační práci ze
sociální geografie šest let zabýval aspekty života pěti osob na elektrických vozících,
tuto výzvu vyslyšel a našel v sobě odvahu zažít si to na vlastní kůži. Na sedm dní
si od kamarádky vypůjčil elektricky vozík
a zkusil si na něm týden aktivně žít. Zažil
překonávání bariér, soucitné pohledy, drama při nastupování do dopravních prostředků, trable s cestováním. Ze svého výzkumu
si každý den zapisoval své pocity, duševní
i fyzické reakce. Celý text čítající 40 stránek
o neobvyklém zážitku zpřístupníme na webu
Vozíčkáře, jeho zkrácenou verzi otiskujeme:

1. den: Začít!
Byl to dlouhodobě plánovaný a zcela promyšlený krok. Přesto, když jsem měl dnes ráno
usednout na vozík, moc se mi nechtělo, začal jsem vymýšlet věci, které bych měl ještě
před odjezdem udělat. Snídani si každé ráno
kupuji až v Bille po cestě do práce. Překvapilo mě, co mi začalo běžet hlavou. Vůbec se
mi tam nechtělo. Možná jsem tak nějak podvědomě tušil, že když se do toho obchodu
vydám, ucítím, co v této společnosti znamená „nebýt normální“, respektive „být nenormální“. Pár snížených obrubníků, trochu skla,
jeden semafor a už jsem vjížděl do Billy. Slečna prodavačka se na mě směje už z dálky.
Obyčejně to nedělá, ale není to nepříjemné.
Podává mi jednotlivé zboží a pokládá otázku,
která se velmi rychle stane leitmotivem celého experimentu: „Co se vám stalo?“ – „Ale
nic. To je takový experiment.“ – „S tímhle se
neexperimentuje“, odvětí prodavačka. Proměna situace byla extrémní. Pokud se na mě
předtím usmívala a podávala mi jednotlivé
věci, po této minikonverzaci je jen stroze pokládala na pult. Něco se stalo, nějak se mi
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podařilo porušit
pravidla hry, překročit nějakou hranici.

2. den: Sedět
Jedním z mých
cílů, který jsem si
tak nějak vnitřně
stanovil, je sledovat chování vlastního těla. Začíná to
honosně, ale vlastně jde primárně
o zpocenou „prdel“, záda a všechny části těla, kterými se dotýkám
vozíku, kontinuální
pocit „zaražených
Robert Osman – na vozíku
prdů“, opuchlé
nohy, močení vsedě, jídlo z dálky, dívání
se do země atp. (...) Jedna kamarádka mě
v poledne vyzvedla na oběd. Šelepka je má
oblíbená restaurace a asi by se dalo říct, že
jsem tam štamgastem. Pointa celého oběda přišla až na samém konci. Když už jsme
odcházeli, obrátil se na mě číšník: „Co se
vám stalo?“ – „To je dlouhý příběh,“ odpověděl jsem. „Já si vás pamatuju, jak jste sem
vždycky chodil na pivko.“ Co mi na této konverzaci přijde důležité, je jeho reakce. Jako
by mi říkal, že vše už je ztraceno, už lze jenom vzpomínat, budoucnost už žádná neexistuje, už ani na pivko nebudu moct chodit.

ných hranicích se tedy stala toaleta. Pokud
vyrazíte někam ven, do parku nebo třeba
i do hospody, pravděpodobnost výskytu
bezbariérové toalety hraničí téměř s nulou.
Dát si pivo mimo kancelář či domov tudíž
představuje noční můru. Tak co s tím? Nebudu chodit ven? Nebo nebudu pít pivo? To
asi ne. Dneska v Lužánkách jsem si od jednoho stále sedícího kamaráda půjčil bažanta
i s asistentem a použil jím osvědčené místo
ve křoví. Vyčůrat se vsedě v parku do úzkého
plastového hrdla a ještě při tom nezávazně
konverzovat s asistentem stojícím za mými
zády se ukázalo jako poměrně netriviální.

3. den: Dojet a „nepochcat se“

4. den: Zvyk

Je docela zajímavé sledovat, jak jsem si nastavil hranice této „hry“. Jedna z variant byla
zkusit to úplně se vším všudy, ale ta by si
vyžádala každodenní asistenci, půjčení zvedáku a výraznější úpravy bytu. Když jsem
šel doma na záchod, postavil jsem se, protože jinak to prostě nešlo. Nicméně
představa postavení se na nohy někde
na veřejnosti mě postupně začala děsit. Přišlo mi, že je
to něco nepřístojného, dokonce vulgárního. Kdyby mě někdo viděl zvedat se
z vozíku, cítil bych
se nepříjemně, obnaženě, svlečeně.
Jako by mi všichni
nepřímo říkali: „Sedíš, tak seď!“
Hlavní limitem života v takto vymeze-

Začíná v tom být jakási rutina. Nájezd do výtahu už nepodcením, jedu nejnižší možnou
rychlostí, koly lícuju se zdí, otevírám výtahové dveře, lehce jimi projedu a otáčím maximálním možným rejdem, už ani vizuálně
nekontroluju pozici zadních kol a do výtahu najíždím napoprvé. Sedím rovně, dívám
se dopředu a projíždím. Už mám odhad, už
jsem schopný říct, tímhle projedu, tímhle ne.
Zajímavé bylo, když jsem například objevil způsob zavírání dveří bezbariérového
záchodu. Byla to jakási hra, jakási koordinovaná sestava pohybů, choreografie. Měl
jsem radost z té souhry, měl jsem radost z té
hravosti.
Dnes jsem jel poprvé tramvají. Opět jsem
vymýšlel, jak bych to mohl ujet sám, kudy
bych si mohl cestu zkrátit, že vlastně vůbec
není nutné MHD na této trase použít. Opět
jsem cítil, že se mi tam nechce. Když přijížděla tramvaj, vzpomněl jsem si, že se má dávat
znamení řidiči, aby věděl, že s ním chci jet.
Následoval nájezd do tramvaje, což nebylo
vůbec nic příjemného. Skok, skok – a jsem
v tramvaji. Nejdřív vyděsím pár lidí, že je pře-
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jedu, pak se začne zasouvat
plošina, což překvapí zase
ty, kteří měli potřebu jistit mě
z venku. Sociální rovina mého
neumělého vjezdu mi ale přijde daleko tvrdší. Ten jeden
dva skoky, ty náklony a prudké změny rychlosti nějak vydržíte, ale ten pocit, že jste
odpovědný za to, že všichni
čekají, že se vás někdo lekne, že se o vás lidi baví a že
se na vás všichni dívají, je fakt
nepříjemný.

dneska jsem ho cítil i při
probuzení. Začínám mít
pocit, že to přesáhlo určitou únosnou hranici, že
už tato poloha ohrožuje mé zdraví. Bolí mě břicho, jsem nafouklý, mám
„zaražený prdy“, jím tak
jednou denně a ani na to
nemám chuť. Nemám vůbec žádný výdej energie,
a tak nepotřebuju ani její
příjem. Není mi dobře.
Vlastně by mě zajímalo,
co by mi na to řekl doktor. Pominu-li skutečnost,
že ordinace mé obvodní
doktorky je sama o sobě
festivalem bariér, co by
mi asi tak mohla říct?

5. den: Výlet
Po zkušenosti s MHD jsem se
rozhodl, že je třeba vyzkoušet
i vlak. Volba poměrně logicky padla na mé rodiště – Ústí
nad Orlicí. Odkaz na objednávací formulář ČD mi přistál na facebooku.
Tam jsem zjistil, že je objednávku nutné provést minimálně 24 hodin před odjezdem.
Trochu jsem se obával, aby po mně nechtěli číslo průkazky ZTP, ale to překvapivě nepožadovali. Bezbariérovou dopravu si může
objednat skutečně každý. Ráno mi ovšem
volala paní z ČD, že v Ústí nemají plošinu
a že mě tam zcela jistě nevysadí. Operativně jsem tak vypracoval náhradní plán. Nechám se vysadit v České Třebové a pak to
zkusím dojet po cyklostezce až do Ústí. Začal jsem si uvědomovat rizika. Nedojedu, dojde mi baterie, budu muset vstát, nevím, jak
se odpojuje motor, ten vozík by byl zablokovaný, nešel by ani tlačit, musel bych sehnat dodávku a pár chlapů. Co bych dělal?
Na facebooku jsem si posteskl: „Nemám
průkaz ZTP/P, v Ústí nad Orlicí nemají plošinu pro výstup z vlaku, žádné z obydlí členů
mé rodiny ani přátel není bezbariérové, hoteloví recepční mi do telefonu opakují otázku:
‚Co myslíte tím bezbariérový?‘ a maminka se
za mě stydí. Kam jinam už bych se měl vydat?“
Cesta kupodivu byla docela příjemná.
Nástup plošinou do vlaku proběhl až na pořádný liják bez problémů. Paní průvodčí
mi dokonce půjčila deštník. Výhled z vlaku do krajiny přes mříž, nemožnost otevřít
okýnko a značné vedro trochu rušily celkový
dojem z cesty, ale nebylo to nic, co by se
nedalo hodinu vydržet. Celá ta cesta vlakem
se vlastně odehrává tak trochu mimo hlavní scénu. Jedete v tzv. „dobytčáku“ společně s krabicemi, koly a kočárky, z vlaku vás
vysadí, až když jsou všichni ostatní cestující
pryč, a z perónu nakonec odjíždíte úplně
osamoceně speciálním podchodem. Baterie
vydržela úplně v pohodě až do Ústí, ubytování v hotelu, natáhnout „prodlužku“ oknem
na zahrádku a zasloužené pivo. Těžký, ale
hezký den.

vyzkoušel plošinu. Moc jsem tomu nevěřil.
V muzeu prováděly dvě postarší, ovšem velice vitální dámy, které mě od prvního okamžiku „potřebovaly“ dostat dovnitř. Na všechny
mé otázky směřující k zajištění bezpečnosti
mé i všech zúčastněných technologií odpovídaly rázně a pozitivně. „Ano, je to plošina
i pro elektrické vozíky.“ – „Samozřejmě, že
vás to unese.“ Nicméně jsem si zase začal
uvědomovat, jak je ta má „hra“ nebezpečná.
Extrémně jsem se soustředil na to, abych nepohnul ani prstem u nohy, abych se neprozradil, a skutečně mě děsila představa, že by
to ta plošina nevydržela a třeba se mnou dokonce spadla.

7. den: Fyziologické změny
Už nemůžu. Nebýt v Ústí a nemuset dovézt
vozík zpátky do Brna, tak bych to velmi pravděpodobně už vzdal. Nicméně i dnes jsem
seděl. V minulých dnech si zadek za tu noc
vleže dokázal vždycky nějak odpočinout, ale

Den poté: Chodit
Když jsem se ráno podíval na vozík, udělalo se mi špatně. Zase si do toho sednout?
Zase celý den sedět? Bolí mě břicho, zadek, každý den mám nohy opuchlé o něco
víc a přibral jsem čtyři kila. Týden, sedm dní,
a já nechci nic jiného než chodit. Chtěl jsem
dát další den, chtěl jsem dát osmičku, chtěl
jsem se ještě jeden den soustředit právě
na ty fyziologické změny těla, ale nedokázal
jsem to. Nakonec se největším problémem
ukázalo trávení. Evidentně je něco úplně jiného trávení bez pohybu a trávení s pohybem. Zajímavé ale bylo, když jsem skutečně
vyšel ven. Byl jsem tak fascinován, že jdu,
že noha míjí nohu, že se pohybuju. Schody
nejsou žádný problém a ani nemyslím, že to
je otázka síly, spíš mi přijde, že to je zvykový problém, že jsem si trochu odvykl chodit.
Z tohohle důvodu by bylo strašně zajímavé
vydržet to ještě déle, ale já to už prostě nedokážu...

6. den: Symbol
Dnešek jsem strávil v Ústí, hezký den, projížděl jsem nejrůznější zákoutí, testoval bezbariérovost nejrůznějších míst a institucí a prohlédl si Městské muzeum. Dokonce jsem si
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Debatovali jsme. O sexu i sexuální asistenci
Čas od času se ve Vozíčkáři objevily články, které představovaly službu dostupnou
v mnoha západních státech. Službu pro lidi
těžce tělesně či mentálně postižené, službu sexuální asistence. Dokonce jsme i psali
o tom, že se už začíná blýskat na lepší časy
i u nás a že se o sexualitě hendikepovaných alespoň čím dál častěji otevřeně mluví.
Na sklonku loňského roku pořádala Liga vozíčkářů v Brně setkání, které tyto úvahy posunulo dál. Otevřené debaty o sexuální asistenci a sexualitě zdravotně postižených se
v sále Divadla Barka v Brně účastnilo téměř
padesát odborníků, sociálních pracovníků,
akademiků a lidí s hendikepem. Výsledky
této diskuze a její průběh stojí za to představit alespoň krátce.
(Pokud si přejete získat kompletní materiály a výstupy z diskuze včetně odkazů
na dokumentární filmy a audiozáznamu z celodenního setkání, stačí napsat na adresu
prezentace@ligavozic.cz. Vše je elektronicky
dostupné a volně šiřitelné.)

na sexualitu klienta, se pomalu
v českých podmínkách etabluje,
mnohé instituce zaměstnávají sociální pracovníky, kteří prošli školením, věnují se tematice sexuality a jsou schopní s klienty řešit
problémy s ní spojené. Ovšem
i zde jsou stále markantní mezery…

Role sociálních
pracovníků

Tomáš Drábek, autor publikace Tomáš Drábek – Klub vozíčkářů Petýrkova
Partnerský a sexuální život osob
se zdravotním postižením, ve svém příspěvku ce? Měli by se aktivní sexuální asistenti rekrunavrhl, aby se sexualita a sexuální asisten- tovat z řad bývalých i současných sexuálních
ce staly součástí sociální práce. Aby si byl pracovnic, jak je tomu například v Německu?
například pracovník sociální rehabilitace vě- Nebo by k této práci měli blíž bývalí osobní
dom důležitosti erotického prožitku v životě asistenti, maséři, lidé s lehčími formami hensvých klientů, aby měl elementární informa- dikepu? A jak se budou veřejnost a donátoce, dokázal se správně zeptat, uměl odkázat ři dívat na organizaci poskytující sociální služna specialisty.
by a působící v této oblasti, která začne vznik
„Jenže kam ho dál směrovat?“ zazně- aktivní sexuální asistence podporovat?
lo z publika. V současné
Samozřejmě, je i mnoho témat, která se
Aktivní vs. pasivní
době neexistuje žádná da- na debatě prodiskutovat nestihla. Sexuální
sexuální asistence
tabáze nebo síť odborníků asistence pro ženy, vztah k deinstitucionaMnozí považují sexuálve všech regionech české lizaci sociálních služeb, odpovědnost, podní asistenci za pouhou
republiky, kam by mohli ceněná problematika sexuality jen těžce tě„hodnou“ prostituci.
pracovníci například soci- lesně postižených… Ovšem i zmínka o nich
Jistě, náplní může (ovální rehabilitace své klien- v debatě dává prostor dalším diskuzím a příšem nezbytně nemuty odkazovat. V některých padně i studentům různých oborů k vědecsí a často tomu ani tak
zařízeních s celoročním kým pracím a výzkumům. Ke kompletnímu
není) být sex. Podle odpobytem jsou intimní asi- obrazu o možnostech sexuální asistence
borníků lze rozdíly spatstenti, ale není jich mno- v České republice chybí ještě zodpovědět
řovat v motivaci. Hlavho, jejich kapacity jsou desítky otázek. Debata v Brně začala a přiním motivem sexuální
většinou určené pro jejich pravila půdu pro další postup na této cestě.
práce na běžném trhu
domácí instituci a navíc
je finanční zisk, v sexuo nich nikdo jiný neví. Exis- Co se bude dít dál?
ální asistenci se jedná
tují sice školení a worksho- První vykročení učinilo sdružení Rozkoš bez
o rozvoj klienta s těžpy, z nichž se tito intimní rizika v projektu „Právo na sex aneb intimní
kým zdravotním poasistenti rekrutují, ale opět asistence pro potřebné“, jehož cílem je nestižením, o vybudová- Lucie Šídová – Rozkoš bez rizika
– není jich mnoho a nikdo jen vytvoření systému vzdělávání intimních
ní vztahu k jeho tělu,
o nich neví. Z této situace asistentek a asistentů, ale i sestavení etick sobě samému, k budoucímu partnerovi. vyvstal konkrétní požadavek – databáze do- kého kodexu či vytvoření sítě mezi jednotliKaždý člověk by měl mít možnost zažít pocit, stupných intimních asistentů pro lidi s hen- vými organizacemi. Autorky projektu na deže jeho tělo není jen objekt k umývání, ale dikepem, kteří by mohli problematické situa- batě vyzvaly instituce ke spolupráci, aby
mohly workshopy a vzdělávací proces defiže je přitažlivé a především lidské. Na schůz- ce s klienty či s rodinou řešit.
kách se sexuální asistentkou není stěžejní
Problém je však zakopaný hlouběji – už novat tak, jak potřebují právě česká zařízení
jen rozkoš a koitus, ale významná složka je ve vzdělávání. Pro to, aby sociální pracovní- sociální péče. Ve spolupráci sociálních slutřeba přítomnost nahého těla, doteky, pohla- ci uměli klienta správně navést na intimního žeb a organizací věnujících se hendikepovazení.
asistenta, potřebují minimálně informační zá- ným s Rozkoší bez rizika, která se zaměřuje
Aktivní sexuální asistence v současné klad. Jenže na vyšších odborných školách na současné i bývalé sexuální pracovnice, je
době neexistuje, je potřeba hledat možnos- nebo univerzitách se toto téma koncepčně velký potenciál i v otázce legalizace a etabti a inspirovat se v zahraničí, aby poptávka nevyučuje. Sexualita jako důležitá součást lování této služby prostřednictvím lobbingu
ze strany klientů, rodin mohla být nějakým lidského života není zahrnutá do nastavení u zákonodárců.
Kromě toho z debaty vyplynula potřeba
způsobem uspokojena. Na sociální pracov- služeb a není s ní systematicky pracováno.
níky se stále častěji obracejí rodiče, kteří Bez takového zázemí má aktivní sexuální asi- šířit osvětu tématu na všech úrovních. Pomůchtějí sexualitu svých dospívajících a dospě- stence jen omezené možnosti, proto je nut- že k tomu vytvoření webové stránky a platlých dětí s různými formami hendikepu řešit. né komunikovat s akademickou půdou i se formy, kde by bylo možné sdílet příběhy,
Zatím je můžou odkázat na běžný sexbyz- zákonodárci. Vida, další konkrétní úkol vy- zkušenosti i názory pojící se se sexuální asistencí a poptávkou cílové skupiny. Výrazně
nys, a to není nikterak jednoduché ani šetrné plývající ze setkání.
k tomu přispěje i velká odborná konference,
ke křehké povaze služby.
kterou bude Rozkoš bez rizika pořádat 3. lisK tomu, aby aktivní sexuální asistence Široká škála témat
měla smysl a dostala se k lidem, kterým by Diskuze se věnovala i základním problémům topadu 2015, na níž vystoupí kromě českých
pomohla, je nezbytná součinnost s pasivní- terminologie a tomu, kdo by se měl sexuální odborníků i sexuální asistentky ze zahraničí.
Aneta Vidurová
mi (intimními) asistenty. Tato služba, která by asistenci věnovat. Je několik modelů, avšak
(pro časopis Sociální služby)
se dala popsat jako poradenství zaměřené který bude nejlépe fungovat v České republi-
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Chovejme se jako prasata
To není ironická poznámka, ani překlep.
Hned vysvětlím – nedávno jsem četla velmi
zajímavý článek o pohřebním rituálu prasat.
Prase, když ucítí, že se blíží jeho konec, odejde bokem od stáda a lehne si. Nejstarší samice přijde k němu, vyhodnotí situaci, vrátí se
ke své skupině a rozdělí úkoly. Od té chvíle
vždy jedno z prasat ze stáda přijde za umírajícím a lehne si na celé hodiny k němu. Poté
ho přijde vystřídat jiné prase. Takto drží stráž
a dělají umírajícímu společnost i několik dní.
Dokonce ani po smrti ho hned neopustí,
ještě několik dní jsou s ním a při něm. Má to
obrovský význam a smysl, který asi pochopí
jen ten, kdo něco podobného zažil.
Když jsem byla zdravá a pracovala jsem
v nemocnici, zdálo se mi úplně normální, že
člověk, který umíral, ležel sám v pokoji, oddělen plentami, aby „měl své soukromí, svůj
klid“. Dnes vím, že to bylo proto, abychom
ho my ostatní, zdraví, neviděli, aby nebyl
s námi, abychom my byli od smrti co nejdál.
Abychom my měli klid.
Jak sobecké! Tenkrát mi to, stejně jako
spoustě jiných lidí, tak nepřipadalo.
Pak jsem se ale najednou ocitla na opačné straně, na straně osamoceného umírajícího – a ouha!, všechno bylo najednou úplně
jinak. Vůbec jsem netoužila po samotě, ne-

potřebovala jsem klid a ticho na umírání, potřebovala jsem někoho, nějakou duši nablízku. Pán Bůh se slitoval a dal mi ji.
Na pokoji ARO, kam mě odvezli, byl pouze jeden pacient, starší pán po infarktu.
„Sestři, co mi to vezete za společnost?“
zeptal se pan H.
„Ta vám moc společnosti nenadělá, každou chvíli nás tady všechny opustí.“ Odpověděla sestřička a začala stavět okolo mé
postele stěnu. Pan H. se zahleděl na tvář umírající pacientky: „Jako bych ji už někdy viděl.“
„Ano, je to možné,“ odvětila sestra. „Pracovala tady u nás jako rehabilitační sestra.“
„Věruška!“ zvolal pan H.
„Ano,“ přikývla sestra. „Vy jste ji znal?“
„Znal? Ona mě postavila na nohy před
dvěma lety, ona mě vrátila do života!“ Prosebně se zahleděl na službu konající sestru:
„Nedávejte mezi nás tu zástěnu. Přísahám
vám, že si budeme jenom povídat.“
„Ta vám už toho moc neřekne.“
Ale přece jen v oblasti hlavy zástěnu nedala.
Pan H. sedával celé dni na posteli, svoji
ruku měl položenou na mojí a celé hodiny mi
vyprávěl o tom, kdo je, kde jsme se setkali,
jak jsem mu tenkrát pomohla a jak věřil tomu,
že mu i teď pomůžu. Že se těšil na naše se-

tkání, ale že mělo vypadat úplně jinak. Povídal mi
o tom, kolik lidí mě tady
na tomto světě čeká, kolik
lidí mě tady potřebuje, kolika lidem tady, na tomto
světě, ještě musím pomoct. Věra Schmidová
I jemu.
Celé dni mě prosil, abych se vrátila, abych
otevřela oči, abych začala sama dýchat a vykašlala se na přístroje, abych se vrátila do života. Nechtělo se mi, vůbec se mi nechtělo se
vrátit, ale chtěla jsem mu udělat radost, když
tam byl tak dlouho se mnou, chtěla jsem jenom otevřít oči. Kvůli němu. Nakonec se mi to
povedlo. Bohužel v den, kdy pan H. oči zavřel.
Ale nechci tady zase popisovat svoje zážitky, dávám to pouze jako příklad – kdyby
se pan H. zachoval jako každý jiný člověk
a nechal mě samotnou, brzy bych tento svět
opustila. Jenže on věděl, on se zachoval, jak
příroda káže – neopustil umírajícího, byl se
mnou, mluvil na mě, volal mě zpět, dával mi
sílu. Možná mi dal i všechnu svoji sílu, nevím. Možná zemřel proto, že už mu žádná
síla pro jeho vlastní život nezbyla. Nevím. Ale
vím, proč se zvířata v posledních chvílích navzájem neopouštějí.
Měli bychom si od nich brát příklad.

Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl
a já dodávám:

aby žil, a ne jen přežíval
V této chvíli si mnozí z vás pomysleli: „Tobě
se to řekne.“ A ti, co mě znají, si řekli: „No
jo, už je to tady zas.“
Abyste věděli, že „se mi to jen tak neřekne“, sdělím vám, že taky sedím na invalidním vozíku, jsem kvadruplegička, mám
problémy s plícemi, žaludkem, játry, ledvinami, mám neuropatii… mám pokračovat?
Moc dobře vím, co jsou to bolesti čtyřiadvacet hodin denně… stačí? Věříte mi,
že se mi to jen tak neřekne? Že moc dobře vím, jak je to těžké, a přes to všechno
za tou větou stojím, i když mi už pár lidí
řeklo, že na mém místě by to zřejmě dávno zabalili.
Jako zdravá jsem pracovala v nemocnici, se mnou mladá paní doktorka, které
po autonehodě zůstaly ochrnuté nohy. Jezdila po nemocnici na vozíku, pracovala v laboratoři. Neunesla to. A pokusila se o sebe-
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vraždu. Našli ji, zachránili, teď leží v posteli,
sama se ani nenají, ani nenapije.
Vždy může být hůř.
Když jsem ze dne na den zůstala úplně
celá ochrnutá, také bych nejraději spáchala sebevraždu, no mohla jsem pouze otevřít
oči, i mluvit jsem se musela teprve učit. Trvalo půl roku, než se některé moje svaly začaly aspoň trochu hýbat. Dlouhého nekonečného půl roku. A bylo to asi proto, abych to
vše pochopila, abych nemohla spáchat ten
strašný čin.
Za tu dobu jsem přišla o práci, kde jsem
byla víc než dobrá a která mě neuvěřitelně bavila, o závodní tancování, které bylo
mým životem, o práci cvičitelky džezgymnastiky, o spoustu přátel, známých, o byt, o sny,
o lásku…
V Hrabyni byla se mnou na pokoji paní
na vozíku, veselá, krásná, obklopená spous-

tou lidí. Jednou tak přijela k mojí posteli
a povídá:
„Pan Werich řekl – když už člověk jednou
je, tak má koukat, aby byl.“
„Vám se to řekne,“ vzdychla jsem si. „Jste
krásná, máte spoustu přátel…“
Já měla v té době 32 kilo – pár kostiček
potažených kůží, pět vlasů na hlavě, tvář samou vyrážku od té jedovaté kontrastní látky.
A ona? Neřekla nic, usmála se a od té
doby se začala starat o to, co mi oblékají, jak
mě češou, domluvila mi dermatologa, začala
mě brávat ven, mezi lidi. Získala jsem spoustu nových přátel a známých, kteří mě postupně navedli na to, že bych opět měla začít tancovat (i když na vozíku), že bych měla
začít psát, že bych měla začít znovu žít, a ne
jen přežívat. Protože když už člověk jednou
je, tak má koukat, aby byl.
Věra Schmidová
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Procházka peklem
Jmenuji se Petra a narodila jsem s tělesným postižením. Hned na úvod zdůrazňuji,
že po stránce intelektové, duševní i psychické jsem zcela zdravá. Moje postižení mi však
nezabránilo v tom, abych se nezamilovala
do zdravého kluka. Budu vám vyprávět skutečný příběh o sobě a o panu Dokonalém,
kterého jsem toužila změnit tak moc, že to
mohlo skončit podáním trestního oznámení
z jeho strany. Neskončilo. Naštěstí. Byla to
však pohnutka k tomu, abych se, se svým
pocitem viny a zklamáním z prohry, vyrovnala tak, že jsem začala dobrovolně hladovět
a ničit si své tělo.

Dříve než se však dostanu k tomu, co
mě vedlo k mé první dietě a poté i k hladovění, představím pana Dokonalého. Potkala
jsem ho na střední škole. Byl to ten typ kluka, na kterého „letěly“ všechny holky ve škole, tedy i já. Čím častěji jsem ho viděla, tím
více se mi líbil. Později jsem se do něho zamilovala.
Měl totiž všechno, co se mi u mužů líbilo a doposud líbí. Alespoň mi to tak připadalo. Z mého pohledu to byl kluk, který rád
riskuje, je akční a není s ním nuda a to mě
na něm tolik fascinovalo. Vzhledem k mému
postižení jsem však věděla, že takový kluk
by se mnou nikdy nechodil, a ani bych to
po něm nechtěla. Musela bych se stydět
sama za sebe, že ON, který může mít kteroukoliv holku, na kterou si ukáže, by chodil
se mnou, s holkou na vozíku. Proto jsem se
s ním chtěla jen přátelit. To by mi zcela stačilo. To bych byla spokojená.
Moji spolužáci mě před ním varovali. Řekli mi, že kouří marihuanu a nikdy si nic a nikoho nepamatuje. Mě to ale neodradilo, naopak mě to k němu ještě více táhlo. Brzy
jsem na něho získala číslo. Později jsme si
navzájem napsali SMSky k Vánocům a také
mi odepsal, když jsem mu přála štěstí u maturity. Zdál se být normálním a hodným klukem. Po jeho maturitě jsem mu napsala znovu, ale to mi již neodepsal.
Zkoušela jsem to ještě několikrát, ale bez
odezvy. Postupně jsem se dozvídala, že kla-

me dívky. Pro mě to byl ale stále pan Dokonalý, takovým fámám jsem nevěřila.

Pronásledování
Zamilovanost se ale změnila v posedlost.
Spolužačky o něm říkaly jen to nejhorší, já
jsem se zatvrdila a rozhodla, že všem dokážu opak. Od té chvíle jsem ho s čistými úmysly a s plným vědomím toho, co dělám, začala terorizovat SMS zprávami, kde jsem
po něm nejdřív slušně vyžadovala pouze
to, aby mi přátelsky odepsal, abych věděla, že je v pořádku. Nereagoval. Zapojovala
jsem do svého pronásledování i ostatní, pak
jsem na to šla i po zlém, nepsala jsem mu zrovna hezké zprávy. Bylo mi jasné, že
ho takhle obtěžovat nesmím,
že z toho mohou být problémy. Uvědomovala jsem si
velmi dobře, jaké to pro něj
musí být otravné a hrozné.
Nechtěla jsem mu však ublížit, mým cílem, který světí
prostředky, bylo, aby na něj
ostatní změnili názor a viděli ho jako pana Dokonalého.
Když jsem měla pár dní
před maturitou, byla u mě
na návštěvě sestřenice.
Opět jsem neodolala a napsala mu. Tentokrát nevydržel moje útoky a pochopitelně mi napsal, že nejsem
normální, když mu posílám sto zpráv denně,
ať se vzpamatuji, a že jestli s tím nepřestanu, tak si změní číslo. Ta zpráva
mě srazila až na dno. V hloubi své duše jsem sice věděla,
že mu došla trpělivost, a proto reagoval právě tímto způsobem, navenek jsem si jeho nezájem však vzala příliš osobně.
Od té chvíle to se mnou začalo jít z kopce. Nebyla jsem
schopná racionálně uvažovat. Vypadalo to, jako kdyby mi přeskočilo. Sestřenice jsem se neustále ptala, co
mám dělat, že na mě určitě
podá trestní oznámení za obtěžování. Její uklidňování mi
nepomohlo. Rozbrečela jsem
se ze strachu, vzteku, který
jsem na sebe měla, ze zklamání a z prohry, že jsem situaci
tentokrát nezvládla. Když moji
reakci nevydržela ani ona, šla
mu ven zavolat. On jen potvrdil, co bylo zřejmé. Byl jen naštvaný, nic osobního. Mně to
ale tehdy moc nepomohlo.
Byly jsme se sestřenkou
na procházce, pokoušela se
mě uklidnit. Avšak den poté,
co odjela, jsem si začala odpírat téměř všechnu potravu.

Abyste tomu rozuměli, měla jsem mírné
problémy s váhou. Když jsem byla ve třetím
ročníku, moje profesorka nadiktovala mamince, co bych měla jíst, abych nebyla tak „zavalitá“, což mi docela ublížilo. Je pravda, že jsem
v té době při své výšce 150 cm vážila 55 kg
a ani rodině ze strany mého táty se moje postava příliš nelíbila. Dojem nezlepšovalo ani
moje velké poprsí. Tehdy jsem začala držet
diety, nejedla jsem po páté hodině. To ale
ještě nebyl problém. Vše přišlo s onou SMS
zprávou a s mou nepochopitelnou reakcí.

Žít dál?
Po maturitě jsem přestala jíst úplně. Do té
doby jsem občas něco pozřít musela, abych
u svých rodičů nevzbudila příliš velké podezření. Toho, co jsem snědla, bylo však čím
dál méně. Z hladu mi bylo neskutečně špatně. Nedá se to ani slovy popsat. Vždy jsem
si ve svém pokojíku lehla a čekala, až mi
bude líp.
Jednou večer mi tatínek přinesl na talíři
nakrájený pomeranč, kde ležel i nůž. Když
odešel, tak jsem chvíli jen tak seděla a potom jsem si vyhrnula levý rukáv, vzala jsem
nůž a přitiskla si ho k zápěstí… Víte, nevím,
co se lidem honí hlavou, když mají v úmyslu
spáchat sebevraždu, ale já jsem v tu chvíli
myslela pouze na to, zda budu cítit bolest.
K tomu, abych tehdy na nůž přitlačila, mi zabránil pouze strach z bolesti.
V následujících třech až čtyřech dnech si
moje tělo zvyklo, že již nedostává pravidelný
a dostatečný přísun potravy, a tudíž mi již nebylo tak špatně. Zkrátka jsem si na hladovění
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zvykla. Postupem času, kdy jsem již vážila 45 kg, se u mě začaly objevovat zdravotní problémy. Začaly se mi v nadměrné míře
kazit zuby a také mě bolely, ztrácela se mi
menstruace a v noci mi byla velká zima, nemohla jsem se zahřát. Také jsem měla natolik stažený žaludek, že jsem již nemohla už
vůbec nic sníst. Zřejmě jsem musela vypadat hrozně, protože mě tatínek jednou postavil před zrcadlo, abych se na sebe podívala,
jak vypadám.
Ta holka v zrcadle se mi zdála nějaká
chudá, ale líbila se mi. Už neměla tak velké
břicho ani obličej jako melounek. Rodiče si
ale mysleli opak. Maminka mě strašila tím,
že půjdu do psychiatrické léčebny. Mně samotné se naopak moje nová postava líbila,
kamarádky mi říkaly, že mi to sluší, a já jsem
byla šťastná. Usmyslela jsem si, že si svoji
postavu musím za každou cenu udržet.

Následky zůstávají
Ze svého zklamání jsem se dostávala další
dva roky. Dnes je mi 27 let a od mého kritického období, kdy jsem dobrovolně a schválně hladověla, uplynulo sedm let. Sice již
nemám žádné výše uvedené zdravotní problémy, ale strach z přibírání na váze mám
stále. Když se na sebe podívám do zrcadla,
zdá se mi, že jsem tlustá a můj obyčej vypadá opět jako „melounek“. Přestože mi moji
přátelé, kteří o mém problému s jídlem vědí,
říkají, že to není pravda. Když se s nimi vidím po delší době, pokaždé se jich ptám,
jestli jsem nepřibrala. Sama sobě se nelíbím. Doteď každý svůj problém řeším tím, že
přestanu jíst.
Vrátila jsem se k potravinám, které jsem
si předtím odpírala, ale vynechávám večeři. Na oběd nikdy nejím brambory. Zkoušela jsem jíst pravidelně v menších porcích,
ale vydržela jsem to pouze dva dny, protože mi tento způsob stravování nahání hrůzu.
I když se říká, že je to zdravější, mám strach
z opačného efektu u vozíčkářky, která se
moc nehýbe. Když mám navíc pocit, že jsem
poslední dny jedla příliš, opět přestanu jíst.
A tak to jde stále dokola.
Trvalo mi sedm let, než jsem se odvážila
napsat tento příběh. Chtěla jsem upozornit
na fakt, že nezáleží na věku a ani na zdravotním stavu člověka. U každého z nás se
může objevit porucha příjmu potravy v podobě mentální anorexie nebo bulimie. Musíme
si proto uvědomit, že právě zklamání z lásky, jiný osobní problém nebo jakékoliv neslušné vyjadřování se o postavě jiné osoby,
byť je to myšleno pouze z legrace, můžou
mít fatální dopad. Počáteční hladovění vede
k následným poruchám příjmu potravy, které
jsou psychického rázu a v nejhorším případě
mohou skončit i úmrtím člověka. Proto věty
typu: „Tebe je dost. Jsi tlustá. Ty jsi nějak přibrala. Podívej se na sebe, vypadáš hrozně!“
bychom vůbec neměli vypouštět z úst. Nikdy
totiž nemůžeme vědět, jak je člověk ve svém
nitru citlivý a jak se ho podobné narážky na
jeho postavu mohou dotknout.
Petra Dadáková
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Jsem Tvůj časopis
Čteš mě. Listuješ mnou. Občas Ti přinesu cenné informace. Někdy Tě popudím a jindy třeba pobavím. Nacházíš ve mně inspiraci. A třeba se i těšíš,
až mě najdeš ve schránce. A můžeš do mě i přispívat, víš to? Jsem opravdu Tvůj a jsem na to hrdý.
Vydává mě Liga vozíčkářů, neziskovka z Brna, která kromě jiného ještě poskytuje osobní asistenci, legislativní poradenství, cvičí asistenční psy, hledá lidem s postižením práci, pořádá osvětové kampaně, provozuje Divadlo
Barka... Má fůru práce zajistit, aby mě mohla vydávat dál. Proč?
– jeden výtisk, který Ti takto přijde zdarma do schránky, ji stojí 45 Kč
– náklady se zvyšují (tisk, sazba, distribuce) a financování časopisu není
stabilní (záleží na vstřícnosti inzerentů i veřejných zdrojů)
– ročně musí Liga sehnat téměř 850 000 Kč, aby pokryla všechny potřebné náklady na vydávání časopisu.
Přesto se ale o to bude snažit neustále.
Proč?
– protože Tvoje reakce, milý čtenáři, jasně hovoří o tom, že to má smysl
– protože je potřeba dostupný časopis,
v němž najdeš témata, která jiná periodika nezpracovávají
– protože i Ty zde máš možnost přispívat,
sdělovat své názory, učit se novým věcem. Za vykonanou práci si zasloužíš
i drobný honorář, umím Tvou práci dle
možností ocenit.

5 2014

XXIII. ROÈNÍK

Souhlasíš se mnou? Jsem skutečně Tvůj?
•
•
Pokud ano, připoj se k mé cestě.
•
Potřebuji:
– drobnou finanční pomoc jednou ročně v podobě jedné SMSky – ta stojí 99 Kč (za jedno číslo 20 korun, to
jde, ne?)
– nové dopisovatele, kteří se chtějí učit novým věcem a chtějí se naučit
psát
– odběratele, kteří mě doporučí svým přátelům – čím vyšší náklad, tím
spokojenější inzerent a levnější tisk...
Dvacetiletá jubilea

Změny v legislativě
od 1. 1. 2015

Vychytávky z Rehacaru

www.vozickar.cz

A co Ti můžu nabídnout jako bonus? K termínu uzávěrky dalšího čísla vylosuju jednoho z „předplatitelů“, kteří mi od data poslední uzávěrky (tentokrát od začátku roku 2015) pomohli formou SMSky, a pošlu mu dárek,
který ho jistě potěší.

Jak poslat platbu 99 Kč SMSkou?
Na číslo 902 10 odešlete SMS ve tvaru:
VOZICKAR mezera VAŠE PŘÍJMENÍ mezera VAŠE JMÉNO mezera NÁZEV
VAŠEHO MĚSTA (OBCE) mezera ULICE mezera ČÍSLO POPISNÉ mezera
PSČ. (Bez diakritiky, nezáleží, zda použijete velká či malá písmena. Ihned
obdržíte potvrzující SMS.)
Děkuji Ti. Těším se na setkání s Tebou, vždy když si razím cestu do Tvé
schránky, ale i jinde.
S vděkem a úctou Tvůj VOZÍČKÁŘ
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Zdravý životní styl vozíčkáře – I. díl
S novým rokem začíná i nový seriál, který
se pokusí o ucelený pohled na zdravý životní styl. Jeho autorkou je Zdeňka Faltýnková, velmi zkušená fyzioterapeutka, která
v současnosti působí v České asociaci paraplegiků (CZEPA).

Čtyři základní složky a význam
pravidelné pohybové aktivity
Kdo by nechtěl žít zdravě? V lékárně ale žádné zázračné pilulky, které vám to „bezpracně“ umožní, nekoupíte. Zato existují osvědčené recepty, jimiž se bude zabývat můj
seriál. Když k nim přidáte každodenní snahu o jejich dodržování, výsledky se dostaví.
Pro vozíčkáře lze stanovit následující čtyři
základní komponenty:
– zdravé stravování,
– zodpovědná péče o střeva, močové cesty
a kůži,
– správné sezení a správný propulzní vzor
při pohybu na vhodném vozíku,
– pravidelný pohyb v domácím prostředí,
sport a relaxace.
Zatímco o stravě a vyprazdňování pojednával i můj loňský seriál v tomto časopise,
na správné sezení a pohyb na vozíku, sportování a cvičení se zaměřím až nyní. Ale samozřejmě přidám i další informace o vhodném jídelníčku, stravovacích návycích nebo
péči o kůži a odlehčovacích technikách.

nemají stejné možnosti vzhledem k individuálním důsledkům postižení. Pro prevenci
bolestivých stavů je ale jasným pravidlem
snažit se o co nejvyváženější aktivitu svalových skupin a udržet si tím co nejlepší nastavení kloubů. A pro domácí cvičení tohle pravidlo platí dvojnásob.
U svalů zkrácených přetěžováním by někdo mohl říci, že to ani moc nevadí. Ale opak
je pravdou: i každý „obyčejně“ zkrácený sval
negativně ovlivňuje držení těla. Například pokud jsou zkrácené prsní svaly, táhnou ramena dopředu a společně s tím se víc zakulatí
hrudní páteř. Člověk pak sedí více shrbeně.
Jde samozřejmě jen o zjednodušený příklad,
vyjmutý z kontextu dalších vlivů.

Proč je důležitá pravidelná
pohybová aktivita
O její důležitosti pro každého člověka už byly
popsány stohy papíru a spousta webových
stránek. Usměvaví lidé nás v mnoha článcích
a reklamách povzbuzují k tomu být svěží, fit
a v kondici. Dnes asi už nikdo nepochybuje
o tom, že pravidelný pohyb hraje v životě důležitou roli. Stejně tak skoro každý ví, že nezbytnou prevencí různých bolestivých stavů
je správné přizpůsobení pracovního prostředí: v současnosti jde často o vhodné podmínky pro práci na počítači (např. nastavení výšky a sklonu pracovní plochy, výšky monitoru
nebo opření předloktí při psaní na klávesnici).
Vozíčkář stráví velkou část dne vsedě
a záleží spíš na okolním prostředí, jakou
mu nabízí variabilitu poloh a pohybů. Zřejmá je také nerovnováha mezi možností pohybu horní a dolní poloviny těla. To vše má
vliv nejen na míru soběstačnosti vozíčkáře,
ale i na to, jak často a jak moc ho bolí záda,
krk nebo ramena či jak pracují vnitřní orgány.
Lidské horní končetiny už nejsou následkem evoluce uzpůsobeny k zajištění pohybu
těla v prostoru. Zvládnou to, když nic jiného
nezbývá, ale jen za cenu dlouhodobého přetěžování svalů, šlach a kloubů. Proto je důležité, aby vozíčkář udržoval ruce v dobré kondici a při síle a aby též dbal na rovnoměrné
rozdělení zátěže na fungující svaly a svalové
skupiny. Jinými slovy: měl by používat ruce
tak, aby se některé svaly nepřetěžovaly a některé nezůstávaly zbytečně nevyužité. V tomto ohledu samozřejmě všichni vozíčkáři

cím prostředí o spastické
svaly: pasivně je procvičovat, protahovat, vyhledávat pozice, které spasticitu
zmírňují nebo alespoň nepodněcují její zvýšení.
Při protahování konče- Zdeňka Faltýnková
tin je důležité mít na paměti, že cílem je dosáhnout optimální pozice
a běžného rozsahu pohybu, ne extrémního.
Pokud budeme silou nutit končetiny do extrémních rozsahů pohybů, může se stát, že
svaly a vazy tuto zátěž nevydrží a dojde k jejich poškození. Riziko je u člověka s poraněnou míchou o to větší, že tkáně na ochrnutých končetinách jsou hůře vyživované,
a tudíž méně odolné.
Udržení solidní fyzické kondice je úzce
spojeno s dobrou psychickou kondicí. Pohybovou aktivitu náš organismus vnímá vlastně
jako stresový faktor. Pokud je přiměřená, tělo
si s ní hravě poradí a naučí se ji bez obtíží
zvládat. A protože náš organismus nerozlišuje stresovou reakci podle toho, jak vznikla,
zvládá potom lépe i adekvátní stres způsobený psychickou zátěží… Příjemnou odměnou za pohybovou aktivitu je pro naši psychiku vliv endorfinu, takzvaného hormonu
štěstí, který se do krve vyplaví při sportování
a způsobí zlepšení nálady nebo třeba zmírnění bolestí.
Pravidelné protahování, posilování, kompenzační cvičení, sport, zkrátka jakékoli pohybové aktivity mají velký význam. Ale jako
u jiného i zde platí: všeho s mírou.

Obecné pokyny pro cvičení
v domácím prostředí
Při přetížení svalových skupin je výhodné
kromě protahování (neboli strečinku) zařadit
kompenzační cvičení, která cíleně zapojují
svalové skupiny tak, aby víc pracovaly svaly oslabené a nenechávaly tak „všechnu práci“ jen na ty přetížené. Zde je vhodné poznamenat, že protažení a kompenzační cvičení
po sportovním výkonu nebo po posilování,
tak často opomíjené všemi sportovci, má pro
člověka na vozíku ještě o něco větší význam.
Nejen přetěžované, ale i spastické svaly
mají tendenci se zkracovat. Spastický sval
je mnohem víc zatížen než za běžných podmínek a jeho činnost je nadto mnohem intenzivnější. Jeho výraznější aktivita vede
k tendenci se zkracovat, a pokud proti tomu
člověk nebojuje, může vzniknout kontraktura. Jde o chorobný stav, kdy je sval trvale zkrácený: pružná svalová hmota se postupně přeměnila na pevné vazivo, a proto
už sval nejde protáhnout do původní délky. Takový sval může významně ovlivnit třeba schopnost přesunu na vozík nebo sezení
na něm. Například pokud dojde ke kontraktuře lýtkového svalu, nelze ohnout nohu
v kotníku do pravého úhlu a je obtížné nastavit nohu na stupačku vozíku tak, aby z ní nesjížděla. Proto je důležité starat se i v domá-

– Vytvořte si příjemné prostředí a dbejte,
aby nebyla v místnosti zima ani příliš velké teplo.
– Alespoň hodinu před cvičením nejezte nic
těžkého.
– Vypněte televizi a snažte se vnímat své tělo.
– Pokud máte možnost, pro lepší kontrolu
svého těla cvičte před zrcadlem.
– Dbejte na symetrickou výchozí polohu těla.
– Nezapomeňte pravidelně dýchat (jednu
fázi cviku spojte s nádechem a druhou
s výdechem).
– Každý cvik proveďte 10–15x ve 2–3 sériích,
klidně i méně. Dbejte na to, aby byl cvik
vždy proveden kvalitně. Postupně můžete
počet zvyšovat a přidávat si i těžší varianty
cviku (např. použít činku, pružný tah, velký míč, overbal). Mezi sériemi si udělejte
krátkou pauzu, odložte činky, zvolte krátkou relaxační polohu (např. leh na zádech,
turecký sed s vypodložením kolen).
– Optimální délka cvičení je asi 45 min
a v této době má být zahrnuto rozehřátí (asi
tak 10 min), posilovací část (cca 25 min)
a závěrečné protažení a uvolnění (10 min).
– Rozehřátí by vás mělo lehce rozhýbat
a připravit tělo na to, že se něco bude dít
(kroužky rameny, hlavou, nenásilné protažení v tureckém sedu).
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– Posilovací část si poskládejte od méně
náročných cviků (ať už silově, či koordinačně) k náročnějším, od jednodušších
ke složitějším.
– Důležité je nesoustředit se pouze na jednu svalovou skupinu, ale vytvořit si cvičení pestré a co nejkomplexnější.
– Cvičení na protažení provádějte pomalu, plynule, v krajní poloze chvíli vydržte.

Při protahování můžete cítit větší či menší
tah, nemělo by to ale bolet. Při protahování není cílem dosáhnout rozsahu pohybu
gymnastky, ale uvolnit svaly. Nikdy neprotahujeme klouby do extrémních poloh.
– Strečink na závěr má velký význam pro
regeneraci po cvičení, určitě ho proto nevynechávejte. A věnujte se poctivě všem
svalovým skupinám, které jste předtím

Konkrétní cviky a také novou speciální brožuru „Cvičení na doma – tetraplegie“ si představíme příště.
Zdeňka Faltýnková
e-mail: faltynkova@czepa.cz
telefon: 607 453 501

Na druhou stranu je
třeba dbát i speciálních zásad, na které zdravá populace
zas až tak myslet nemusí:
– Pozor na přetížení
krevního oběhu.
Je potřeba přizpůsobit teplotu i čas
strávený v sauně.
Mnozí lidé po úraze upřednostňují raději pobyt
v nižších teplotách právě kvůli zvýšené zátěži na srdce
a cévy.
– Pokud má návštěvník inkontinenční problémy, měl by si vyjednat s provozním, že
do sauny nebude chodit, jak je běžným
zvykem, nahý. Bezbariérová zařízení by
měla také umožnit volbu, zda chce vozíčkář zůstat na svém vozíku nebo si přesedne. V těch nejlépe uzpůsobených mají
speciální koupelnové vozíky, které vlhké
a horké prostředí bez problému snesou.

– Je potřeba myslet na to, že po saunování je nezbytné se důkladně usušit. Na pokožce by nemělo zůstat nic mokrého, což
může být na vozíku větší problém, než
u chodících návštěvníků.
– Pro lidi se zdravotním postižením platí
dvojnásob, že účinky sauny jsou velmi individuální a že je třeba o to víc hlídat, jak
působí právě na vás. Konzultace s lékařem je nezbytná.
(ata, zdroj: http://www.der-querschnitt.de/)

posilovali. I zde dbejte na kvalitu provedení.

Když vedro léčí
Saunování je staré jako lidstvo samo. Již
staří Římané si dopřávali parní lázně, na severu Evropy zase chodí do sauny každý už
od dětství, a to pravidelně. Sauna má mnoho pozitivních účinků obecně (na krevní tlak,
krevní oběh, obnovu buněk, imunitu, trénink
srdečního obvodu), některé jsou ale specifické a důležité pro všechny lidi, kteří z různých
důvodů sedí na vozíku nebo mají jiné zdravotní problémy. Pojďme si je připomenout:
– prohřátí celého těla za chladných dnů
– posílení oslabené imunity
– podpora boje s nadváhou u paraplegiků
(dle japonské studie)
– obnova pokožky na problémových partiích (otlačeniny), náhrada za aktivní pohyb
pro prokrvení pokožky
– řešení problémů s dýcháním a dýchacími
cestami
– cítění těla – podpora zpracování změny
pocitu z vlastního těla, uvědomění si některých částí těl (ve Finsku se pravidelně
sauna používá při rehabilitaci lidí po úrazu
páteře)
– zmírnění neuropatických bolestí a spazmů, zmírnění jejich intenzity a četnosti

Bolesti kolen a kloubů – kde se berou?
To zná spousta vozíčkářů. Západní medicína
vám řekne: „To je věkem.“ A přitom ne každého staršího člověka bolí kolena, naopak,
často bolí i mladé lidi. A nemusí je ani přetěžovat, ani prodělat úraz.
Tradiční čínská medicína má jiné vysvětlení: několikrát prodělaný zánět močového
měchýře. Zánět se nedoléčil, zůstal v těle,
skryl se, „klesl“ dolů, do kolen. Organizmus
ho odložil tam, kde nebude moc překážet –
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zní to sice hloupě, ale pro lepší představu
je tento příměr ideální. Stejně tak je to
s bolestmi páteře, pokud se nejedná o úraz,
deformace, výhřez… nejčastěji bolí páteř ze
špatné funkce okruhu ledvin a močového
měchýře.
Proto je důležité každý zánět močového
měchýře, kterým vozíčkáři často trpí, pořádně doléčit a břicho, nohy a oblast ledvin udržovat v suchu a v teple. Je to ta nejlepší prevence bolesti kolen. Obdobně
jsou takto propojeny bolesti ramen se žaludkem a bolavé lokty
se žlučníkem.
Nejen zánět, ale každou nemoc je důležité vyležet. I obyčejné nachlazení. Naše tělo si
potřebuje odpočinout, načerpat
síly do boje s nemocí, zbavit se
jí úplně, vyhnat ji z těla. Zvláště
tělo, které už je nějak jinak postiženo, třeba úrazem. Náš imunitní systém to zvládne, je na to
naprogramovaný, jenom mu
musíme poskytnout čas a klid.
Stačí tak málo – žádnou choro-

bu již v počátečním stadiu nepodcenit, dopřát tělu dostatek tepla, spánku a horkých
tekutin. Naučit se odpočívat, relaxovat, meditovat… To jediné od nás potřebuje.
(vs)
Za lékařem? Za nákupy? Za zábavou?

DOPRAVA BEZBARIÉROVÝM
MIKROBUSEM
LIGY VOZÍČKÁŘŮ
• po objednání a domluvě dostupná
v kteroukoliv denní dobu – Brno a okolí
• k dispozici je i osobní asistent
v osobě řidiče
cena: 12 Kč/km
tel.: 608 275 301
e-mail: doprava@ligavozic.cz
Pojištěnci VZP a ZP MV mohou
při jízdě k lékaři či do lázní zaplatit
poukazem na sanitku, který jim
vystaví lékař.
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Drahé pomůcky? Řešení existuje…
Rozjet novou firmu na trhu s kompenzačními pomůckami je odvaha. Není jich v naší republice zrovna málo, jsou zavedené a mají
dlouholeté zkušenosti na českém, relativně
malém trhu. Pražské sdružení Senior fitnes
je ale v něčem jiné a za dobu své existence už sklízí úspěchy v podobě pomoci tam,
kde je třeba. Vychází totiž vstříc lidem, kteří
si nemůžou dovolit drahé vozíky, motomedy
a schodolezy a na příspěvek od pojišťovny
nedosáhnou – nabízejí repasované pomůcky, půjčují, opravují, hledají cesty, jak snížit
ceny.
Občanské sdružení Senior fitnes bylo založeno v roce 2007 a pořádalo cvičení pro
starší lidi. Přidali se k němu dva mladí lidé,
kteří se pustili do další aktivity a začali shánět kompenzační pomůcky a zdravotnické
potřeby. Dita Horochovská a Lukáš Srba,
kteří se znali ze svého předchozího působiště, z Poloviny nebe. Dita byla jednou z průkopnicí a první lektorkou ovládání počítače
hlasem – je totiž kvadruplegička, Lukáš zde
pracoval jako šéf lektorů hlasových technologií. Rozhodli se, že pomůžou tam, kde to
lidé se zdravotními problémy potřebují.
Sdružení Senior fitnes sídlí v ulici Stamicova na Praze 6. V sídle sdružení najdou
zákazníci mechanické vozíky, toaletní židle, chodítka atd. Na trhu existuje nepřeberné množství pomůcek, takže není možné je
mít fyzicky na jednom místě, ale přesto může
Senior fitnes o.s. vyhovět každému klientovi a podle jejich požadavků vybrat vhodnou
pomůcku. Ještě než Dita Horochovská přiblíží, jak jejich sdružení funguje, je třeba zmínit

i kontakty: SENIOR FITNES, o. s., pomůcky
a servis, Stamicova 1968/21, 162 00 Praha 6
– Petřiny, Dita Horochovská: 777 131 114, Lukáš Srba: 605 700 045, otevřeno pondělí až
pátek 10–14 hod. E-mail: admin@pomuckyaservis.cz, web: www.pomuckyaservis.cz.
 V čem jste jiní
než ostatní dodavatelé kompenzačních pomůcek
a zdravotnických
potřeb?
Jedineční jsme
v tom, že jsou naše
ceny v ČR nejnižší, především u repasovaných pomůcek. Další naší
doménou jsou poskytované služby
v podobě servisu
po celé republice,
kdy přijedeme k zá jemci a po dobu
opravy mu půjčíme náhradní pomůcku
bez poplatku. I naše ceny za dopravu jsou
dostupné oproti konkurenci a navíc se
můžeme s klientem individuálně domluvit.
 Jak jste přišli na nápad specializovat se
na repasované pomůcky a na půjčovnu?
Sama jsem na vozíku, takže mám mnoho zkušeností s kompenzačními pomůckami, které používám každý den. Vím, jak jsou
mnohdy drahé. Z tohoto důvodu jsem chtěla
pomoci sobě, ale především dalším.

 Nemusí se bát zákazníci nákupu přes
e-shop? Můžou si pomůcku jen nezávazně
vyzkoušet?
Přemýšlíme o tom, že bychom naše pomůcky přes e-shop nabízeli, ale v tuto chvíli to
není aktuální, protože se nám osvědčují naše
služby, kdy klientům vybranou
pomůcku přivezeme na vyzkoušení a přizpůsobíme jejich potřebám za dostupné ceny.
 Kde berete repasované pomůcky? Vztahuje se na ně nějaká záruka?
Všechny pomůcky dovážíme
z Německa se zárukou 24 měsíců u nových a 6 měsíců u repasovaných s tím, že je možné
využít našeho servisu i po vypršení záruky.
 Odkupujete i už nepotřebné
pomůcky?
Nepotřebné pomůcky prozatím neodkupujeme.
 Je možné získat na vaše služby příspěvek od pojišťovny?
Nové pomůcky lze zakoupit běžně přes poukaz od pojišťovny, zájemcům pomůžeme
s vyplněním těchto poukazů. Repasované
pomůcky přes poukaz koupit nelze, ale je
možné se s klientem domluvit a umožnit mu
nákup na splátky, na jejichž výši se můžeme
s klientem individuálně dohodnout.
(ata)

Konec paraplegiků nejen v Čechách?
V poslední době se objevuje mnoho zpráv
ze světa IT technologií, medicíny a neurobiologie, které mají společného jmenovatele –
léčbu přerušené míchy. Každý vědecký tým
se vydává jinou cestou, pokroky však zaznamenávají mnozí. I když řešení není ještě úplně v dohledu, tyto dílčí úspěchy dávají naději
aspoň do budoucna.

Lék, který umožňuje srůstání
míchy
Růst nervů v míše podporuje medikament,
který vyvinuli američtí vědci z Case Western Reserve University School of Medicine
v Ohiu. Zatím se přípravek testuje na krysách,
u kterých po přerušení nervů došlo k částečnému obnovení funkcí. Jak lék funguje? Narušuje tkáň, jakýsi obal, který brání nervovým
buňkám při poranění ve srůstání. Tato tkáň
působí jako lepidlo, které zaceluje rány, což
je ale při pokusu obnovit spojení nervových
buněk kontraproduktivní. Lékaři hlásí, že 21
z 26 testovaných krys projevilo známky zlepšení. Odborníci jsou nadšeni a čekají, jaké výsledky přinese testování na větších zvířatech.
Pak je teprve možné přistoupit k léčbě u člověka pomocí jednoduchých vpichů pod kůži.

Implantát vytvoří most mezi
přerušenou míchou
Další cestou za obnovou funkce míchy je
dle francouzského týmu z Ecole Polytechnique Federale de Lausanne přemostění
poškozeného místa pomocí umělého implantátu. Vědci po celém světě se už tuto
metodu pokoušeli vyvinout, ale vždy skončili s neveselým výsledkem. Implantáty
praskaly a nevydržely nápor pohybu páteře. Studenti z polytechnické školy však vyvinuli elastický implantát ze zlata a silikonu,
který se umí pohybu přizpůsobit a přitom
neztrácí funkci. „Implantát je jemný, ale
také plně elastický, aby vyhovoval pohybům nervového systému. Mozek pulsuje
s krví, tudíž se hodně pohybuje, mícha se
natáhne a zkrátí několikrát za den, vezměte
si jen předklon, když si zavazujete tkaničky. Pokud jde o použití implantátu na lidech,
nebude to zítra. Vyvinuli jsme speciální materiál, jenž potřebuje schválení, a to bude
trvat. Pevně však věříme, že je to vhodná
a robustní technologie pro lidi,“ uvedla pro
BBC profesorka Stephanie Lacour. I v tomto výzkumu hrály hlavní úlohu krysy, které
po zavedení dokázaly opět chodit, dokon-

ce i po schodech, a zdolávat jiné složitější
překážky.

Ne kmenové, ale čichové nervové
buňky
Do třetice je dobré zmínit další vědecký úspěch při řešení téhož problému –
transplantaci čichových buněk a opětovné
obnovení chůze po poškození míchy. Tento úspěch si mohou na konto přičíst polští a britští specialisté, kteří takto pomohli
zpět na nohy Dareku Fidykovi, jenž ochrnul
po bodnutí dýkou do zad. Čichové buňky
mají lepší předpoklad pro regeneraci míchy. Tato metoda už byla několikrát zkoušena, avšak u Fidyka měla nejlepší výsledky,
půl roku po transplantaci udělal první kroky. Je to převážně tím, že mícha v případě
tohoto pacienta nebyla přerušená úplně.
Dle slov lékařů zatím neexistuje kompletně
odzkoušená, univerzální a spolehlivá metoda, která by mohla obnovit zcela přerušenou míchu. I transplantace kmenových
buněk nenese výsledky, v jaké se většinou
pod tíhou mediálních sdělení a velkých nadějí doufá.
(ata)
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Letní dovolená bez nepříjemných překvapení
i na vozíku
Prázdniny a čas dovolených – teď v březnu?
Na druhou stranu, kdy na letní odpočinek
u moře myslet, když ne v předstihu, kdy je
ještě možné si nějaký ten zájezd a dovolenou objednat? Jaroslav Náhlík a jeho přítelkyně Kristýna Savvinová z Brna se podělí
ve svých zápiscích z cest o dobré zkušenosti
a tipy, kam společně s vidinou pohodových
dovolenkových dnů vyrazit.

Po dvou vydařených dovolených v Chorvatsku jsme se rozhodli pro změnu. Původně
jsme plánovali, že pojedeme autem na jiné
místo v téže zemi či do Itálie. Hledali jsme
něco bezbariérového, chtěli jsme jet pouze
ve dvou. Pár nabídek od cestovních kanceláří jsme dostali, ale většina byla cenově nedostupná. Nabízely se exotičtější destinace, ale
Jarek od té doby, co je na vozíku, zatím ještě
neletěl, tak se mu do toho moc nechtělo. Nakonec se mi ho podařilo přesvědčit a na cestu na palubě letadla kývl.
Poměrně dlouho jsem pátrala v nabídkách různých cestovních agentur, ale vždy se
našel nějaký problém – vysoká cena, odvoz
z letiště pouze individuálním transferem, špatný přístup k moři na vozíku atd. Dostali jsme
však tip na jedno místo v Turecku. V Alanyi
na Kleopatřině pláži začali budovat „Disabled
beach“ (v překladu pláž pro hendikepované).
A začaly přípravy… Hledali jsme možnost dopravy z letiště – 120 km z Antalye, domluvili
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jsme se s jednou cestovní agenturou, která nám zaručila pomoc řidiče při transferu.
Pustila jsem se tedy do vytipovávání některých hotelů, spousta z nich byla bariérových
nebo byly daleko od naší části pláže. Celkem sympatický mi přišel hotel Sultan Sipahi.
Po konzultacích se ukázalo, že toto ubytovaní
bude ideální. Ujasnili jsme si všechny podmínky, které potřebujeme pro pobyt a dopravu, v úterý podepsali smlouvu a ve středu už
odlétali. Last minute v pravém slova smyslu.
Kdo z vás už letěl, víte, jak se odbavují cestující na vozíku. V Brně Jarka vynesli
dva hasiči do letadla, v Turecku už přistavili speciální plošinu a autem nás dopravili až
ke vchodu letiště. Největší strach jsme měli
z toho, jak se dostaneme do autobusu. Obavy však byly zbytečné. Naším delegátem byl
mladý muž, který spolu s řidičem a dalším
pánem, který s námi z Česka cestoval, chytli Jarka za nohy a pod rameny a do autobusu ho vynesli. I s výstupem nebyl opět žádný
problém.
Do hotelu vedl malý nájezd, takže vstup
úplně v pořádku. Hned nám dali klíče od bezbariérového pokoje, který byl úžasný, veliká
postel, skříně, prostorná koupelna i terasa,
s pokojem byl Jarek velice spokojen.
Hotel jsme si pořádně prohlédli až ráno
a byli jsme mile překvapeni. Do jídelny, venkovních prostor i k oběma bazénům byl
skvělý přístup. Je pravda, že u bazénu nebyl instalovaný zvedák, ale Jarek se dokáže
do bazénu i z něj dostat na vozík sám. V hotelu je však ochotný personál a jsem přesvědčena, že kdyby bylo potřeba, tak vám do bazénu i na vozík rádi pomůžou.
Nejvíce nás zajímala doporučená Disabled beach. Nemohli jsme uvěřit svým očím.
Hned z hotelu byl vstup na pláž přes silnici,
kde jsme se nemuseli potýkat se žádnými
schody, vše krásně po rovině, případně s nájezdem. Část pláže, kterou jsme hledali, byla
vzdálena jen asi 150 metrů od našeho hotelu. Naprostý ráj pro vozíčkáře! Rovná široká
plocha ze dřeva, na ní dřevěná lehátka s madly, převlékárna pro vozíčkáře, toalety, sprcha se sedátkem a především vozíky do vody
a ochotný plavčík, který mě
nenechal nic dělat a celou iniciativu vzal na sebe. Uměl poměrně dobře anglicky, tak mi
řekl, že jakmile budeme chtít
jít z vody, tak mám na něj zamávat a on za námi s vozíkem
opět přijde. Jediné, co bylo
trošku nepříjemné, byly obrovské vlny. Proto jsme dopoledne šli k moři a odpoledne
jsme zůstali u bazénu.
Jelikož jsme poměrně akční, chtěli jsme také něco vidět. První naše cesta mířila
na zdejší hrad. Původně jsme
chtěli jet „dolmuší“, turec-

kou MHD s bezbariérovým přístupem. Dostali jsme však výhodnou nabídku od taxikáře,
že nás k hradu zaveze téměř zadarmo, využili
jsme to. U hradu jsem koupila vstupenky, pro
vozíčkáře gratis. Vyrazili jsme na vyhlídku.
Museli jsme překonat nejdříve mírný kopec,
do kterého Jarka ochotně vyvezl prodavač
vstupenek. Byla jsem neuvěřitelně překvapená, jak moc jsou Turci připravení pomáhat.
Udivily nás i chodníčky kolem hradu, takže
i Jarek měl možnost se na ten krásný výhled
podívat.

Z výletní nabídky delegátů nás zaujala celodenní jízda džípem v horách. Delegátka
zjistila, že jeden z řidičů by byl ochotný nás
svézt. To byl teprve zážitek! Jarek seděl vedle
řidiče a vozík vedle mě vzadu složený na korbě, kde sedělo několik dalších lidí. Čekaly
nás stoupáky nahoru a šíleně strmé kopce
dolů, vážně adrenalin. Opět jsme se setkali
jen s vlídným přístupem.
Po večerech jsme chodili na procházky po promenádě až do přístavu. Těch osm
dní šíleně rychle uteklo. Můžu však s určitostí říct, že hotel Sultan Sipahi a Disabled
beach Kleopatřiny pláže, ochota místních lidí
a vstřícnost cestovní agentury nám přinesly
neobyčejné zážitky.

modely 2015
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Joga

skládací rám i opěrka

skládací rám i opěrka

Ego

Evolution

skládací rám i opěrka

nastavitelný pevný rám

Joker Energy

Noir

pevný rám svařený na míru

pevný karbonový rám

RR Game

Roma Rugby

sportovní vozík svařený na míru

sportovní vozík pro rugby
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Josef Kos – Pánbůh mě potrestal za můj dřívější život
Když jsme se setkali poprvé, nejdříve to vypadalo, že příběh Josefa Kosa je běžné vyprávění o životě vozíčkáře. Po chvíli a pár
všetečných otázkách začalo být jeho vyprávění nesmírně zajímavé – jako scénář filmu.
Život vozíčkáře, který má za sebou nějakou
nehodu, se většinou dělí na „PŘED“ a „PO“.
Ne však u pana Kosa… jeho život má ještě
trochu jiný rozměr.
Josef Kos – nedoučený stavební zámečník, 35 let. Od roku 2010 je na vozíku
po automobilové nehodě. Bydlel v pronajatém bytě, kam se po nehodě nemohl vrátit, protože tam nešly udělat stavební úpravy. S přítelkyní měl pět dětí, z toho jim jedno
zemřelo. V roce 2003 mu zemřela maminka
na rakovinu.

 Jak jste se ocitl na vozíku? Jak došlo
k nehodě?
Bylo to 8. 5. 2010 v Pardubicích na Hůrkách,
jeli jsme osobním autem. Byl jsem již unavený, a tak jsme se chvilku před osudnou
nehodou na parkovišti vyměnili. Vyjeli jsme
na hlavní silnici, kde se objevil autobus. Moc
si toho nepamatuji, jen to, že do nás naboural a můj kamarád byl na místě mrtvý.
Mě vrtulník přepravil do Fakultní nemocnice
v Hradci Králové. Byl jsem půl roku v kómatu. Trpím poúrazovou epilepsií, která vyžaduje užívání mnoha léků.
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 Jak jste se s novou situací vyrovnával?
Byl vám někdo na blízku?
Probudil jsem se, odpojili mě od přístrojů,
potřeboval jsem na záchod. Chtěl jsem vstát,
ale upadl jsem a zjistil, že nevládnu nohami.
Volal jsem tatínka, který byl na chodbě. Přiběhly sestry a snažily se mi vysvětlit, že nohy
mi už neslouží. Začal jsem brečet, nechtěl
jsem uvěřit, že už nebudu nikdy chodit. Odjel jsem na roční rehabilitaci do Košumberku,
kde se o mě dobře starali a do nohou mi vrátili částečnou pohyblivost. Takže z paraplegika se ze mě stal částečně mobilní člověk,
protože s pomocí berlí i kus dojdu, ale neudržím rovnováhu, proto bez vozíku nemohu existovat. Pak jsem se vrátil do Pardubic.
Sháněl jsem pronájem v bezbariérovém
bytě, který mi nakonec pomohla
sehnat přítelkyně
mého otce, která pracuje na magistrátu. Majitel mi
dal v květnu 2014
výpověď, protože
měl klienta, který
mu dal více peněz. Tak jsem sehnal ubytování
v chráněném bydlení, kde jsem byl
na pokoji se třemi retardovanými
klienty. Ke konci
roku jsem dostal
výpověď, protože
nesplňuji podmínky pro ubytování, neboť nejsem
retardovaný. Nevím, jak to bude
dál, kde seženu
střechu nad hlavou…
 Pohybovat se
na vozíku je velká životní změna. Co bylo pro
vás v počáteční fázi nejtěžší,
s čím jste měl
největší problémy?
Vozík jsem bral jako jedinou možnost, jak
se po Pardubicích přemísťovat, zvláště teď,
když jsou už rok rozkopané a nejsou nikde
chodníky, je to pro mě velmi, velmi obtížné.
Z počátku bylo pro mě nejtěžší dostat se
z a do vany. Vždy to byl velký boj, ale nějak
jsem to zvládl. Nejvíce mě štvalo, jak byli lidé
neochotní, dívali se někdy na mě, jako bych
byl negramotný. Musím říct, že nebýt mého
tatínka, který mi ve všem pomáhá, tak bych
to nezvládl. Jednou už jsem to chtěl všechno skončit a sníst prášky, ale nakonec jsem
si to rozmyslel.

 Co rodina? Jak se k vaší situaci postavila?
Měl jsem přítelkyni a s ní pět dětí, jedno
nám umřelo, čtyři roky jsem strávil ve vězení
za krádeže. Přítelkyně se na děti vykašlala,
jsou u pěstounů. Již jsem je neviděl osm let.
Jsem kvůli svému stavu zbaven povinnosti
platit alimenty. Maminka mi umřela před jedenácti lety. Mám bratra, ale nestýkáme se,
od dětství jsme si nerozuměli.
 Takže máte teď vlastně jen otce… Co
dělá?
Ano, mám jen otce, který mi pomáhá, jak
může. Dřív měl autobusovou dopravu a já
s ním jezdil po celé Evropě jako steward.
Pak jsme jeli s ním a maminkou na cestu kolem světa. Během té doby nás bratr vykradl, vybral nám všechny cennosti z domova.
V současné době otec vlastní dvě restaurace, takže má moc práce a málo času, ale pomáhá mi, jak může.
Já mám plný invalidní důchod a otec je
můj opatrovník, takže když jsem potřeboval
vyřizovat věci na úřadech, všude se mnou
jezdil on.
 Takže co vlastně děláte teď?
Chodím na počítačový kurz. Je to můj koníček. Jsem tam mezi lidmi, mluvíme spolu,
nasloucháme si – pomáháme si tak navzájem. Udělal jsem si rekvalifikaci. Studoval
jsem základní občanské právo, trestní zákoník a občanský zákoník, takže jsem rekvalifikovaný právník a mohu zastupovat
právníka u jednání. Trest už mi byl z rejstříku vymazán. Rád bych pomáhal s právní
poradnou tělesně postiženým. Zatím sháním práci někde na internetu, ale třeba se
uchytím.
 Je zvláštní, že nejdřív jste byl za krádež
ve vězení, teď jste právníkem a chcete pomáhat ostatním. Co vás přimělo k takové
změně myšlení?
Když jsem byl v kómatu, navštívila mě maminka, která už tehdy sedm let nežila. Říkala mi, že mě Pánbůh ještě k sobě nechce,
že tady musím něco dobrého vykonat. Ať se
vrátím zpátky. Začal jsem o tom, co mi říkala v kómatu, přemýšlet. Víte, kradl jsem kvůli
adrenalinu, bylo to vzrušující. Odseděl jsem
si čtyři roky, přišel o děti a myslím, že ta nehoda byla trestem za můj špatný život. Dá
se doslova a do písmene říct, že mě Pánbůh
potrestal. Myslím, že to tak mělo být, protože věřím v osud. Takže teď se snažím poslouchat lidi, pomáhat jim. Neustále myslím
na to, co mi maminka v kómatu říkala… Rád
bych začal nový život, a kdyby to šlo, chtěl
bych mít rodinu zpátky. Ale nevím, kde jsou
mé děti. Takže teď nejdřív musím najít pro
sebe bydlení a pak se uvidí, co dál. Mám co
napravovat.
Děkujeme za rozhovor
Vítek Formánek, Eva Csölleová
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Monika Henčlová: HOLKA DIVOKÁ
„V šesti letech jsem už byla vážně vytočená chováním mých rodičů – oni mě snad
chtěli vychovávat nebo co.“
Moniku Henčlovou netřeba představovat.
Mnozí ji znáte prostřednictvím jejích textů ve Vozíčkáři, Moničiny úvahy, komentáře
a fejetony se objevují i v jiných periodikách
a na internetu. Ovšem je možné vůbec člověka znát skrze pár řádek a vět? Je možné
nahlédnout do jeho nitra a rozprávět s ním
při četbě jeho reflexí? Po přečtení knížečky Holka divoká, která je sbírkou příběhů, úvah a postřehů ze života mladé ženy,
kterou nezkrotila ani roztroušená skleróza
a úplná imobilita, si myslím, že to možné je.
Na konci každé krátké úvahy, kterou Monika nadiktovala své dobrušce (osobní asistentce) hned poté, co si vše dobře promyslela v hlubokých nocích, jsem si s autorkou
v duchu povídala. Je totiž dost svérázná
a originální.
Bez obalu hovoří o svém divokém mládí, o náhodném sexu, o tom, jak dokázala
muže svést a v mžiku na ně zapomenout.
Píše o svém manželství, které vzniklo snad
jen kvůli tomu, aby si mohla vzít mladá modelka z Moravy hypotéku a usadit se v Praze.
Mluví o pocitu, když nemohoucně leží v posteli, zatímco její muž si to vedle v pokoji rozdává s milenkou. Nezatajuje ani to, že jí milenka jejího muže přála smrt. „V mém stavu
už není možné spáchat sebevraždu. Budu
se jen usmívat a dělat, že jsem happy,“ píše.
Nezatajuje své sny i to, že jsou stále aktuální.
Hovoří o vztazích, o lásce, o mužích, o Bohu,
radí dámám, jak se vypořádat s životem
s hlavou vztyčenou. Vidí sebe občas jako

Program březen 2015
2. 3. PO

MARTINIK – OSTROV KVĚTIN

19.00 hod. Cestovatelská beseda s promítáním.

Ostrovem strmých hor, deštných
pralesů, plantáží banánů a cukrové třtiny,
přímořských mangrovníků, nádherných
pláží a vyhlášeného rumu provede
Jaromír Novák.
9. 3. PO
19.00 hod.

královnu, občas jako balvan, kolem kterého
všichni jen jako čirá voda protečou. Píše i zápisky z cest, pro ostré slovo nechodí daleko.
Její texty ji vystihují dokonale.
Jak sama uvádí: „Holka divoká je knížka
o potřebě života v plnosti navzdory nemoci,
osudu, lidské hlouposti a předsudkům. Je
to drsná kniha psaná bez autocenzury, přikrašlování, moralizování, ale zato s velkou
dávkou humoru.“
Knížku vydala autorka na konci loňského roku sama s pomocí příspěvků od příznivců na portálu Hithit. Je možné si ji zakoupit a ocenit tak práci této publicistky
– objednávat můžete na e-mailu david.berounsky@dobre-misto.cz nebo telefonním
čísle 777 783 017.
Cena knihy činí 100 Kč (platí při osobním
vyzvednutí). Knížku Moniky Henčlové si můžete nechat zaslat na dobírku prostřednictvím České pošty za 175 Kč. Při platbě předem na účet je cena 139 Kč. Podrobnější
informace o platbě předem žádejte prosím
prostřednictvím na výše uvedeném e-mailu.
(ata)

SEVEROVÝCHOD KANADY –
NEJODLEHLEJŠÍ PUSTINA
PLANETY
Cestovatelská beseda s promítáním.
Tři týdny plavby naplněné dobrodružstvím,
samotou v odlehlé divočině, kaňony,
peřejemi, výlety do hor a pozorováním
volně žijících zvířat přiblíží Marek Srba.

12. 3. ČT
19.00 hod.

A PAK UŽ TAM NEZBYL
ANI JEDEN aneb DESET
MALÝCH…
Nové, autorské zpracování na motivy
Agathy Christie..
Psychologické,hořké drama pokládá
jedinou otázku: Za jaký čin máme či
nemáme být potrestáni? Facebook:
Divadlo na Nitkách

21. 3. SO
19.00 hod.

BASTELASTBLAFFORDSKÉ
Premiéra!
MORDY
Původní hororový muzikál divadelního
souboru SUUD. Vraždy na anglickém
venkově v bláznivém viktoriánském
muzikálu! www.suud.cz
Hudba: Filip Plešinger Texty písní: Robert
Vrba Scénář a režie: Robert Vrba

22. 3. NE
10.00 hod.

XX. OTEVŘENO –
Mezikrajové postupové kolo
celostátní přehlídky pantomimy
a pohybového divadla
www.ecpn.cz Pořadatelé: NIPOS, ECPN

25. 3. ST
10.00 hod.

ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
HODNÝ PAN DOKTOR

OKAMŽIK

Předpremiéra!
26. 3. ČT
10.00 hod.

ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
HODNÝ PAN DOKTOR
Předpremiéra!

28. 3. SO
19.00 hod.

ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
HODNÝ PAN DOKTOR Premiéra!
Hořká komedie Neila Simona podle povídek
A. P. Čechova „Hodný pan doktor“.
Hrají žáci literárně-dramatického oboru
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose pod vedením
Kamily Olšaníkové.

30. 3. PO

BIGY

Předpremiéra! Zadáno!

BIGY

Premiéra!

11.00 hod. www.bigy.cz

30. 3. PO

19.00 hod. Pohádkový příběh, kde nakonec vše dobře

dopadne. www.bigy.cz

„Tak přišel nový, táto, a teď ho budou muset dostat pod kontrolu.“ Hazardní hráč
McMurphy simuluje duševní chorobu, aby se vyhnul namáhavé práci na vězeňské farmě – dostává se tak na uzavřené oddělení psychiatrické léčebny. Nemilosrdná kola systému se dávají do pohybu… Příběh Kena Keseyho, který byl přepracován do divadelní
hry Přelet nad kukaččím hnízdem, získal díky zpracování Divadlem Járy Pokojského další rozměr. Úspěšnou hru předvádějí herci na vozíku i bez už popáté ve vyprodaném Divadle BARKA. Další reprízy se chystají na jaro, stačí sledovat web www.divadlobarka.cz.

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:

www.vozickar.cz
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Curlingové sinusoidy
V poslední době curling zažívá boom, začalo se o něm více psát, z mezinárodních turnajů jsou přenosy v televizi.
A protože ani naše sportovní redakce nemíní zůstat pozadu, dozvíte se z následujících řádků, jak si ve světové konkurenci momentálně stojí naši.

Ve společném rozhovoru jsem vyzpovídala trenérku české vozíčkářské reprezentace
Kateřinu Urbanovou a skipa i ostříleného
reprezentanta týmu Radka Musílka.

a jednou ročně pořádají i dvoudenní turnaj.
Stadion však slouží primárně lednímu hokeji,
takže podmínky pro vozíčkářský curling jsou
dosti spartánské.

 Kateřino, sama jste jednou z reprezentantek České republiky v curlingu. Co, případně kdo vás přivedl k trénování vozíčkářů?
Jako hráčka se curlingu věnuji od svých
11 let. K trénování vozíčkářů mě přivedl jejich bývalý trenér. Nejprve jsem mu jen vypomáhala, po jeho odchodu pak nastoupila jako hlavní trenér. Spolupracuji s týmem
od roku 2009.

 Je velký rozdíl v popularitě tohoto
sportu u nás a například ve Skandinávii či
v zámoří?
Největší popularitě se curling těší ve svém
rodném Skotsku a také v Kanadě, kde patří po hokeji k druhému nejoblíbenějšímu
sportu. Zde disponují nesrovnatelně početnější členskou základnou než my, což platí
pro curlery s postižením i bez něj. Skandinávie má též dobré zázemí, ale v uplynulém
desetiletí začala do světového curlingu výrazně promlouvat i družstva z východu, především z Ruska, Číny a Korey. Přiznejme si,
že v ČR je curling zatím stále spíše exotický sport s poměrně úzkým okruhem fanoušků. Zájem však rok od roku roste, především
pak v období zimních olympiád, kdy je pravidelně k vidění v televizi.

 Curling na vozíku nepatří k nejvíce rozšířeným sportovním disciplínám. Radku,
kolik je u nás celkem klubů a kolik z nich
má vozíčkářkou odnož? Jak je to s hracími plochami?
Celkově v ČR hraje aktivně curling ve všech
kategoriích přibližně 700 lidí, ale jde jen
o hrubý odhad. Vozíčkářskému curlingu se
v ČR momentálně aktivně věnuje pět týmů,
což představuje zhruba třicítku hráčů. Dvě
družstva hrají pod hlavičkou HSC Velké Meziříčí, dvě pod SC Jedličkova ústavu Praha a jedno pod SK Nové Město nad Metují.
V minulosti existovaly ještě týmy z Brna a Liberce, ty ovšem bohužel zanikly. I když zatím
žádná vozíčkářská odnož běžného curlingového oddílu neexistuje, úzce spolupracujeme s Českým svazem curlingu, který vozíčkářský curling podporuje.
Co se týká curlingových hal v ČR, jediná
specializovaná stojí na pražských Roztylech.
Zde se odehrává většina tréninků i zápasů.
Sportoviště je zcela bezbariérové a o jeho
kvalitě se velmi pochvalně vyjadřují i hráči ze
zahraničí. Dalším místem, kde se pravidelně hraje vozíčkářský curling, je zimní stadion
v Trutnově. Tam trénují hráči Nového Města
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 Jde o sport, kde spolu bez problémů
hrají choďáci s vozíčkáři, čehož se snažíte
při přípravě využívat. Mohli byste
stručně vysvětlit
pravidla curlingu?
V čem se liší pravidla pro vozíčkáře?
V curlingu proti sobě hrají dvě
čtyřčlenná družstva, která se snaží umístit co nejvíc svých kamenů
do cílových kruhů tak, aby byly
blíže středu než
ty soupeřovy. Ká-

men mimochodem váží
necelých 20 kg. Pokud ho
Alexandra
však dokáže vozíčkář po- M. Videmannová
slat po ledě na nezbytnou
vzdálenost 42,5 metru, stává se plnohodnotným soupeřem i pro chodícího hráče. Tady
nerozhoduje rychlost, mrštnost a hrubá síla,
ale koncentrace, taktika a přesnost. Zdravé ruce jsou pochopitelně výhodou, ale curlingu se věnují i hráči s lehčí formou kvadruplegie.
Princip hry je hodně podobný boccie
nebo pétanque. Máte tolik bodů, kolik vašich kamenů je blíže středu, než je nejbližší
soupeřův. Každý hráč má během jedné sady
(tzv. endu) k dispozici dva kameny. Týmy se
pravidelně střídají vždy po jednom hodu.
Zápas má obvykle osm nebo deset endů.
Vítězí ten, kdo v součtu uhrál nejvíc kamenů. Můžete tak teoreticky zvítězit, i když vyhrajete jen jediný end, pokud v něm získáte víc bodů než soupeř ve všech ostatních
dohromady.
Největší odlišností vozíčkářského curlingu
je absence tolik populárního metení. Pověstná košťata charakterizující tento sport umožňují korigovat rychlost a směr kamene. Vozíčkáři o tuhle výhodu přicházejí, ale i bez ní
dokážou chodící curlery potrápit, či dokonce
porazit. Pravda, proti špičkovým týmům by
asi neměli šanci uspět, ale je krásné už jen
to, že by si prostě mohli plnohodnotně zahrát, aniž by se pravidla upravovala.
Přesto existují ještě dvě odlišnosti, které ale nemají vliv na podstatu hry. Ad 1. Vozíčkáři mají jinou techniku odhodu kamene.
Házejí bez rozjezdu z místa a používají teleskopické tyče zvané extendery. Ad 2. Vozíčkářská družstva musí být smíšená, což v praxi většinou znamená, že tým tvoří tři muži
a jedna žena, i když počty nejsou přesně určeny. Všeobecně se však curlingu na vozíku věnuje výrazně méně žen než mužů, takže někdy je problém sehnat alespoň jednu
hráčku, aby mohl tým startovat na oficiálních
soutěžích.
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 Tento sport může člověk hrát v jakémkoliv věku, což vidím jako obrovskou výhodu. Jak se daří získávat nové hráče?
Případně kde se mohou přihlásit?
Věkový průměr naší vozíčkářské reprezentace je asi 35 let, a to patříme na mezinárodním poli k nejmladším. Veleúspěšnému kapitánovi kanadské reprezentace vozíčkářů je
65 let!
Noví hráči přibývají těžce, především jim
vadí pobyt v chladném prostředí, jiní po vyzkoušení dají následně přednost akčnějším
sportům. Přibude tak jeden hráč za sezónu,
ale zároveň někdo hraní zanechá, takže početní stavy se moc nemění. Poslední dobou
jsou nováčci spíše z řad střední generace,
která se už jinde vyřádila a hledá něco poklidnějšího. Rozvaha a chladná mysl je u curlingu nespornou výhodou. Někdy se pro
sport nadchne i někdo do 25 let, to hlavně
díky Sportovnímu clubu Jedličkova ústavu,
ve kterém se pohybuje právě tato generace.
Vážné zájemce rádi uvítáme, nechť kontaktují
některý z výše uvedených sportovních klubů
nebo napíší na facebooku na stránky Czech
Wheelchair Curling.

 Medaile z různých mezinárodních turnajů našim reprezentantům nechybí, stejně jako dílčí vítězství nad většinou týmů.
Klíčové úspěchy v kvalifikaci na MS se našim ale stále vyhýbají. Jak byste shrnuli
smolnou listopadovou kvalifikaci v norském Lillehammeru?
Výsledky kvalifikace ukázaly, že jsme opakovaně měli v našem výkonu rezervu. I když
jsme se od poslední kvalifikace herně nesmírně zlepšili (v procentuální úspěšnosti
hodů, po psychické stránce i v taktice vedení
hry), postupující týmy též, a stále se tedy drží
o krok před námi. Zlomovým okamžikem byl
začátek utkání proti Lotyšsku, kdy jsme zaváhali a po kombinaci hodových a taktických
chyb nám soupeř bodově výrazně odskočil
a i přes veškeré snahy jsme zápas nedokázali dotáhnout do vítězného konce. Následně jsme museli vyhrát zbytek utkání ve skupině, abychom na 100 % postoupili do bojů
o medaile. Oříškem byla Korea, jež ve skupině momentálně vedla a proti nám odehrála

skutečně bravurní zápas, na který jsme nestačili. Postup ze skupiny pak nebyl v našich
rukách a čekali jsme
na bilanci ostatních
týmů. Štěstí při nás nestálo.
 Jediný start na MS
v roce 2011 mezi nejlepšími deseti týmy
světa bohužel skončil posledním místem
a sestupem do kvalifikační skupiny. Kde
jako trenérka vidíte
největší nedostatky
našich? Co je třeba
nejvíce zlepšit?
Na šampionátu v roce 2011 v Praze stál
za neúspěchem především psychický tlak
domácího prostředí, se kterým jsme se neuměli poprat. Nicméně byla to opravdu bohatá zkušenost, z níž dosud čerpáme při
hledání „receptu“ na postup z kvalifikace
na MS. Hráči do přípravy dávají maximum. Dle
mého názoru je kvalifikace turnajem obtížnějším než samotné MS,
a to především psychicky. Z velkého počtu týmů
(na kvalifikaci 2014 bylo
12 týmů) se na MS kvalifikují pouze dva. Vždy je
prostor se zlepšovat technicky, ale za největší nutnost považuji zvýšení počtu odehraných zápasů
se zahraničními vozíčkářskými týmy, aby se tým
více seznámil s budoucími soupeři a poznal co
nejvíc odlišných herních
prostředí. Tým by se měl
i po psychické stránce dostat do stavu, kdy
se hráči budou cítit více připraveni. Jednoduše řečeno, aby si tým zažil co nejvíce tzv.
nasimulovaných situací, se kterými se poté
setká na samotné kvalifikaci.
 Naši hráči se letos účastní již 5. ročníku ligy curlingu vozíčkářů s mezinárodní účastí. Kalendář akcí je sestavován
od srpna 2014 do června 2015. Můžete
shrnout dosavadní sehrané zápasy?
Mezinárodní Eurovia liga curlingu vozíčkářů je týmovou soutěží, kde vedle pětice českých klubových družstev nastupují i týmy
z Itálie, Polska a Slovenska. Jednotliví čeští reprezentanti tak hrají i proti sobě, protože jsou z různých klubů. Co se týká reprezentace, sezóna začala skvěle – vítězstvím
na mezinárodním turnaji v Dánsku. Bohužel
ale nevyšla podle našich představ již zmíněná kvalifikace a chuť jsme si nespravili ani
na mezinárodním turnaji v Praze. Zbytek sezóny tak bude spíš o tréninku a sbírání dal-

ších zkušeností v rámci Eurovia ligy, Mistrovství ČR i divize chodících curlerů. I když
za pár dní vyrážíme ještě na jeden vcelku
kvalitně obsazený turnaj do Německa, vrchol
sezóny už máme za sebou. Další velká výzva
nás čeká až v listopadu.
Alexandra M. Videmannová
Foto: Pavla Vrbová
a WCF 2012 Richard Gray

Radek Musílek
Skip
Klub: SC
Jedličkova ústavu
Praha
Úspěchy:
1. místo:
8th Danish
International 2014
(z 8 týmů)
2. místa: 1. Open
Czech Wheelchair Curling (Praha 2006),
Identa Cup (Německo 2007), 5th Danish
International (Kodaň 2011), s SC JÚ
Praha ve Wetzikonu 2013 (z 12 týmů)
3. místa: Identa Cup (Německo 2010),
Wheelchair International (Skotsko 2011),
8. Open Czech Wheelchair Curling
(Praha 2013)
1. místo Mezinárodní liga + MČR 2011 +
MČR 2012 + MČR 2014
3. místo Mezinárodní liga + MČR 2013
Nepřetržité členství v reprezentačním
A týmu ČR od jeho vzniku

Kateřina Urbanová
Reprezentantka
ČR v curlingu,
zároveň trenérka
reprezentace
curlingu
vozíčkářů ČR
Klub: CC
Zbraslav
Úspěchy:
5x mistryně ČR – 2007, 2008, 2011,
2012, 2014
ECC – 2007, 2008, 2011, 2012
WCC – 2008, 2012
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Po mistrovském vítězství zpět do sezóny
Po úspěšném jarním ME skupiny B konaném v brněnském kampusu, kdy za podpory plného hlediště se české reprezentaci basketbalistů na vozíku podařilo porazit ve finále favorizovaný Izrael, se všichni hráči rozjeli zpět do svých kmenových klubů. Začala další
hráčská sezóna, ve které máme zástupce nejen v české, ale i v německé, rakouské a španělské lize.

Podzim plný změn
České týmy čekala kromě rakouské ligy
i česká soutěž RGK Cup v úplně „novém“
kabátu. Nemalou změnou prošly nejen systémy obou soutěží, ale i celý brněnský tým.
Stálý nedostatek hráčů, kteří by mohli rozšířit řady basketbalistů a kterých rapidně ubývá, dovedl tým z jihu Moravy až k rozhodnutí,
že SK Hobit Brno do letošní sezóny vstoupil
jako společný tým s rakouským ABSV LoFric
Dolphins Wien. V rakouské soutěži figuruje pod hlavičkou Vídně, v české soutěži naopak jako Hobit Brno. Tímto v rakouské lize
ubyl jeden tým, což znamenalo změnu celého systému. Nyní se dělí na základní část, ze
které vyjdou tři finálové týmy. Poslední dva
týmy ze základního kola se poperou o postup do Final four.
Český pohár RGK Cup se naopak rozšířil
a kromě dvou českých týmů je obohacen
o týmy z Maďarska, Rakouska a Polska.
Systém soutěže je rozdělen na 2 skupiny
po třech a čtyřech týmech. Ze 4 základních
kol postoupí do Play Off pouze šest týmů a ty

poté budou bojovat o postup do Final four.
Z nich pak na jaře vzejde vítěz celé soutěže.

Nevydařený začátek Hobitů
Po krátké prázdninové pauze se brněnští
basketbalisté začali v září 2014 opět dvakrát týdně scházet na tréninky. Bohužel však
nevycházely společné tréninky s rakouskou
částí týmu, a tak byl první kolektivní akcí tohoto nově sestaveného týmu Rakouský pohár na začátku října. Již od začátku byla vidět nesehranost týmu a přes všechnu snahu
hráčů skončil na posledním místě. I když
všichni věřili v lepší zítřky, během podzimu,
kdy se sehrála 4 kola rakouské ligy a 2 kola
české soutěže, se výkony příliš nelepšily. Zatímco v rakouské lize jsou s bilancí 8 proher na průběžném posledním místě, v domácí soutěži RGK Cup se týmu daří lépe
a na svém kontě má 2 výhry ze 4 zápasů
a ve skupině A zatím zaujímá 2. místo.

Pardubické výhry
Tým se pod vedením asistenta
české reprezentace Jardy Mence rok od roku lepší. Do letošní
sezóny vstoupili více než šťastně. V prvním kole Rakouského
poháru porazili WBS Pardubice své česko-rakouské soupeře
i bez člena „all stars teamu“ z letošního ME B Míry Šperka. V nervy drásajícím zápase si svoji první výhru zajistili o jediný koš. Své
průběžné 4. místo si poté pojistili
druhým vítězstvím opět nad stejným soupeřem. V soutěži RGK
Cup se však tomuto týmu již tolik nedaří a ve skupině B zatím
drží až 4. místo.

Hráči bez hranic
I přes klesající počet mladých hráčů se Čechům daří prosadit v zahraničí. Již několikátý
rok pomáhá české duo Jirka Vrba a Ondra
Pliska našim rakouským rivalům z týmu Sitting Bulls, kteří zatím porážejí své soupeře
rozdílem třídy. Za západními hranicemi v německém týmu BSC-Rollers Zwickau v této
chvíli působí již tři hráči: hrající trenér české reprezentace Rostislav Pohlmann, Adam
Erben a od prosince i mladý odchovanec
pardubického týmu Michal Poláček. I ve španělské nejvyšší soutěži máme své zastoupení díky Petru Tučkovi, který již několikátou
sezónu skvěle reprezentuje český basketbal
na vozíku v zahraničí.
Bližší informace o týmech, reprezentaci
a hráčích naleznete na stránkách www.wbasket.cz nebo na facebooku jednotlivých týmů.
Kristýna Škaroupková
Foto: Hannes Kaufmann

Zlatí Češi vévodili sledge hokejovému turnaji 4 Nations
Poslední adventní víkend se v Litoměřicích konal mezinárodní turnaj ve sledge hokeji, zařazený do světové série IPC. Turnaj absolvovaly čtyři týmy, z nichž tři byly i účastníky zimních paralympijských her v Soči 2014. Kromě českého národního týmu nastoupily
do bojů o prvenství i reprezentační týmy Itálie, Německa a Jižní Koreje. Česká reprezentace ani jednou nezaváhala a po třech výhrách zůstal pohár pro vítěze zaslouženě na domácí půdě.
Český tým postupně porazil Itálii 3:1, Německo 2:0 a Jižní Koreu 1:0. Ta se v neděli ukázala jako nejhouževnatější protivník
a zápas byl napínavý až do konce. Korejci si během utkání vypracovali několik slibných šancí, skórovat však nedokázali. Jediný gól utkání vstřelil po rychlé akci český
útočník Michal Geier a zajistil domácímu výběru prvenství. Nejužitečnějším hráčem turnaje byl vyhlášen Zdeněk Hábl, který vstřelil čtyři z celkových šesti branek našich. Češi
v boji s Německem i Koreou udrželi čisté
konto, pouze s Itálií obdrželi jedinou bran-
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ku. Tradičně úžasné představení tak ukázali i oba brankáři Michal Vápenka a Jan Matoušek. Ten získal trofej nejlepšího brankáře
turnaje. Nejlepším střelcem se stal korejský
Jung-Seung Hwan. Druhé místo v turnaji obsadili Korejci, když vybojovali dvě vítězství
v zápasech proti Itálii a Německu. Třetí příčku získali Italové a bez jediné výhry na čtvrtém místě skončili Němci.
Čeští hokejisté vítězstvím v turnaji úspěšně navázali na 2. místo z Hannoveru (Vozíčkář 05/2014), kde si i bez některých klíčo-

vých nemocných hráčů poradili se Švédy
i domácím výběrem Německa. V Litoměřicích naopak nastoupily všechny naše opory.
I přes nesporný úspěch viděl trenér českého národního týmu Jiří Bříza některé rezervy především v defenzivní činnosti. Všechny
hráčské dovednosti jeho svěřenci trénovali
na lednovém soustředění v Kalich Aréně v Litoměřicích, nové základně sledge hokejové
reprezentace. Stadion prošel v roce 2010 zásadní rekonstrukcí a hokejistům zajišťuje potřebné zázemí pod jednou střechou, včetně

ubytování, ledové plochy, stravy, tělocvičny,
posilovny, i sauny a vířivky.
Po exhibičním turnaji Západ – Východ –
Winter Classic v Jeseníku čeká reprezentaci
turnaj světové série v Drážďanech za účasti Norska, Švédska a ruského Chanty-Mansijsk. V březnu by k nám měl přijet tým Itálie,
se kterým jsou plánovány tři zápasy. Vrcholem letošní sezóny pak bude dubnové mistrovství světa v americkém Buffalu.
Alexandra M. Videmannová
Foto: archiv cslh.cz

Hobíci a Monoski team na sněhu
Již více než 14 let sdružení Centrum handicapovaných lyžařů Janské Lázně učí lyžovat na monoski lidi po těžkých úrazech páteře,
s vrozenými vadami či následky po onemocnění pohybového aparátu. Nejlepší a nejtalentovanější postupují do Monoski teamu
zaměřeného na sportovní přípravu úzkého okruhu několika členů širší reprezentace ČR, průběžně doplňovaného o další perspektivní závodníky.
O minulosti a budoucnosti Centra jsme si
povídali s jeho předsedou Markem Duškem.

Výukové lyžařské kurzy
Janské Lázně, známé díky lyžařskému skiareálu na Černé hoře, patří k nejmodernějším a nejnavštěvovanějším zimnímu areálům
v ČR. Pro hendikepované jsou proslulé jako
světoznámé lázně na pohybové ústrojí. Obě
přednosti se spojily v projektech Centra.
„Před 14 lety bylo naší snahou všeobecně
vytvořit zázemí pro hendikepované. Začali
jsme organizovat individuální výukové lyžařské kurzy pro vozíčkáře, které se rozrostly
do dnešní podoby. V roce 2005 se nám spolu s partnery podařilo založit Centrum handicapovaných lyžařů, zároveň jsme se stali
sportovním centrem alpského lyžování ČSTPS. K realizaci projektu posloužila ‚domácí‘
Obchodní akademie pro tělesně postižené
v Janských Lázních (dnes OA Olgy Havlové), kde je dostatek bezbariérových pokojů.
Od roku 2007 zde skladujeme i veškerý materiál. Za dobu existence prošlo kurzy zhruba
700 klientů, v současnosti se z celé ČR ročně zapojí více než 100 lidí s různým typem
hendikepu ve věku od 3 do 75 let. Na výukovém programu se podílí přes dvacet kvalifikovaných instruktorů monoski a další desítky
zkušených dobrovolníků. Sami si instruktory školíme a předáváme jim naše dlouholeté
zkušenosti. Řadu let nám pomáhá Mgr. Radka Bartoňová, školitelka Instruktor monoski
na FTK UP v Olomouci. Výhradně v Krkonoších uspořádáme pro hendikepované ročně
na 30 různých akcí.“

tahanicím funkcionářů lyžaři schopní důstojně reprezentovat ČR na mezinárodních závodech skončili. Od loňska se Monoski team
začlenil pod Svaz lyžařů ČR a doufáme, že
se opět budeme moci naplno věnovat komplexnímu programu Centra, tedy i vyhledávání nových reprezentantů. Pro ně během sezóny připravíme okolo 15 akcí, které zahrnují
jak přípravu, tak účast na mezinárodních závodech IPC. Věříme, že se nám na krkonošských svazích opět podaří uspořádat mezinárodní závody.

Monoski team

Nové tváře na světových svazích

Centrum zabezpečuje zázemí od výuky úplných začátečníků až po přípravu sportovců
na vrcholné sportovní akce. Nejlepší a nejtalentovanější mohou postoupit do Monoski teamu, kde se systematicky připravují
s potenciálem účasti na evropském a světovém poháru. Projekty Centra prošlo okolo 80 % všech tělesně postižených reprezentantů. Sportovní program však ovlivnil
napjatý stav v paralympijském hnutí. Kvůli

Pod vedením Mgr. Kateřiny Duškové a trenéra Jana Číháka reprezentují Monoski team
v letošní sezóně vozíčkáři Pavel Bambousek, Pavel Dvořák a Marek Schneider, všichni soutěžící v kategorii LW 12/1, dále stojící lyžaři Miroslav Lidinský (LW 4) a Tomáš
Valíček (LW 5/7-1). Na začátku sezóny se
do závodů IPC zapojili pouze tři sportovci. V prvním závodě v holandském Langraafu si Bambousek a Dvořák vyjeli dobrými

výsledky ve slalomu IPCAS body potřebné
pro účast na evropském poháru (EP). Na rakouském ledovci Pitztal potvrdili svoji stoupající výkonnost v obřím slalomu (GS) a superobřím slalomu (SG) Lidinský i Dvořák,
tím si zajistili účast na závodech EP. Bambouskovi se závody v GS nevydařily a účast
pro EP splnil pouze v SG. Začátkem ledna Monoski team absolvoval kemp v rakouském Matrei, v únoru je čeká tréninkový
kemp na Stohu, na který navazují závody EP
a IPCAS v Itálii (Sella Nevea). Zde také pojede své první letošní IPCAS závody Valíček.
Poslední týden v únoru máme naplánovaný
další kemp, po němž by měl Lidinský odletět
na MS do Kanady. Brali bychom jako obrovský úspěch, pokud by Mirek skončil v horní půlce startovního pole. Vytyčeným cílem
Monoski teamu pro letošní sezónu je nominace všech členů na závody EP. Krátké zprávy z jednotlivých závodů naleznete na www.
monoski.info.
Alexandra M. Videmannová
Foto archiv CHL
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Ragbisté stále na cestách
Rok 2014 byl pro české ragby časově, fyzicky, psychicky a především finančně velice náročný. Celkem 23 víkendů strávili na palubovkách doma i ve světě aktéři všech turnajů. A jak vnímá právě uplynulé období člověk nejpovolanější? Hovoří David Lukeš, prezident Českého ragbyového svazu vozíčkářů, reprezentant ČR, trenér i organizátor turnajů v jedné osobě.

Mezinárodní turnaje
Sezóna odstartovala již v únoru v Maďarsku,
kde se naše reprezentace ve složení Lukeš,
Filsák, Pleško, Vartoň, Oppenauer, Dvořák
a Stiller účastnila evropské verze European
Maximus Open. Projekt si dal za cíl pomoci
začínajícím státům v rozvoji ragby. Postupně
se český tým utkal s výběry z Maďarska, Izraele, Řecka, Ruska a Německa. „Na turnaji
jsme obsadili 2. místo. Zlato si odvezlo Německo, spolu s naší reprezentací druhý gestor celé akce. Následoval mezinárodní turnaj Bernd Best Tournament v německém
Kolíně nad Rýnem. Šlo o historicky největší výpravu českých ragbistů do zahraničí (tři
týmy), ale mise nesplnila naše očekávání.
Týmy ve svých ligách skončily těsně za polovinou a ukázaly jasnou potřebu dále pracovat a sledovat trendy ve vývoji hry. Je třeba
zapracovat na kondici, rychlosti a obratnosti.“ Následovalo několik veleúspěšných turnajů v Itálii a Francii (podrobněji v dalších
odstavcích), letní týdenní soustředění v Otrokovicích a spoluorganizování 1. ročníku Slovakia Cup 2014, respektive pražský turnaj
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2014 s účastí reprezentace Rakouska,
hráčů z Belgie,
Švédska a Portugalska. „Turnaj nabídl velmi kvalitní ragby
a především splnil záměr. Potkali se zde přátelé a zahráli si
svou milovanou
hru. Bylo cítit,
s jakou radostí všichni hráli.“
Maratón vozíčkářského ragby pokračoval koncem srpna
turnajem v Polsku. Reprezentace byla téměř
kompletní, z A týmu chyběli jen Kisý a Oppenauer. „Jedna prohra ve skupině a následně
nejsilnější tým turnaje v semifinále nám zamezily cestu do finále. V boji o bronz jsme
ale vrátili porážku ze skupiny polskému mistrovi a obsadili konečné 3. místo.“ Na podzim se náročný program začal podepisovat
na zdraví našich reprezentantů i na technickém stavu vozíků. Odehrálo se několik dalších turnajů, 6. ročník Ostrava Cup, akce
v Polsku a Rakousku, mezitím kola České národní ligy. Veškeré zbylé síly našich
ragbistů směřovaly k závěrečnému turnaji
roku Rugbymania 2014.

Ploužek, Oppenauer, Dvořák, Filsák, Lukeš,
Pleško, Vatoň, Váša a Stiller a ukázali sílu
a sehranost celého týmu, zejména proti Rakousku, kdy jsme otočili zápas a poprvé zdolali jižní sousedy. Všichni účastníci nám gratulovali ke skvělému výkonu. Říkali, že máme
nejlepší mužstvo historie. Byl to milý sportovní zážitek, opravdu podařený víkend.“ Než
ragbisté završili sezónu největším svátkem
českého ragby, účastnili se na pozvání italského týmu z Padovy listopadového turnaje
City of Abano Terme. „Ambicí týmu z Padovy, který zastřešuje většinu italské reprezentace, je vytvořit kvalitní turnaj kvalitních týmů.
Letos pouze za účasti dvou italských týmů,
reprezentace Maďarska a našeho výběru
hrajícího pod jménem The Gunners ve složení Ploužek, Oppenauer, Dvořák, Lukeš, Povýšil, Filsák, Pleško a Rönisch. Turnaj jsme
odehráli bez porážky. Nejzajímavější souboj přineslo finále proti domácí Padově, korunované naší výhrou o dva góly. Atmosféra úžasná, stejně jako italská pohostinnost.“

Zaslíbená Itálie
Nejčastější loňskou zahraniční destinací
českých ragbistů byla Itálie. V květnu turnajový kolotoč přinesl 1. ročník Tarta Trophy
v Linganu. Naši reprezentanti Lukeš, Filsák,
Pleško, Ploužek a Dvořák spolu s Markem
Vášou z development týmu skončili třetí.
Zato červnový turnaj Six Nations Cup 2014
ve Fontanafrredě vyšel skvěle,
když naše skvadra silně obsazený prestižní
turnaj zaslouženě vyhrála. Češi
nezaváhali a postupně přehráli národní týmy
Maďarska, Itálie,
Švýcarska, Rakouska
a Ruska. „Byl
to jeden z nejvydařenějších
turnajů v historii české reprezentace. Hráli
jsme ve složení

Rock’n Rose Europa Cup –
opravdový očistec
Nejnáročnější byl červnový výjezd do Toulouse (1600 km) – nejlepších 6 týmů Evropy a hala bez klimatizace při venkovních teplotách okolo 40 °C. „Někteří naši hráči řídili
z důvodu snížení nákladů vlastní auta, za což
sklidili respekt všech účastníků francouzského turnaje. S odstupem času musím říci, že
turnaj posílil náš tým ze všech nejvíce a získali jsme zde potřebné zkušenosti. Reprezentaci ve složení Lukeš, Filsák, Ploužek, Oppenauer, Dvořák, Pleško a Varto doplnil Nicolas
Toscano z Itálie. Zápasy proti nejlepším týmům z Evropy byly fyzicky náročné. Přestože
náš tým skončil poslední, rozhodně jsme neudělali ostudu a přežili i cestu domů.“

Česká národní liga ragby
vozíčkářů 2014
ČNLRV se během roku odehrála v pěti turnajových kolech za účasti týmů Prague Robots, Sitting Eagles, Lions Ostrava, SK „Koníci“ Ostrava. Rekrutem soutěže byl tým The
Gunners, složený z nových hráčů pod vede-
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ním Jaroslava Filsáka. Od prvních kol bylo
jasné, že lize budou dominovat týmy Prague Robots a Sitting Eagles, v jejichž dresu
se občas uvedli i dva hráči z Rakouska, Peter Schlofer a Rene Herznesz. Pozdější vítězové ligy Sitting Eagles utrpěli porážku jen
ve 2. kole od The Gunners, vyztužené právě
rakouskými posilami. Nejzajímavější a nejnapínavější bylo 4. kolo ligy. Tým Eagles měl
díky reprezentačním povinnostem omluvenku od rakouských hráčů, ostatní motivované
týmy se tak pokoušely získat skalp největšího adepta na titul. Ten ale neponechal nic
náhodě. V základní sestavě Lukeš, Ploužek,
Oppenauer a Povýšil porazil všechny týmy
a s předstihem si zajistil titul. „Nejhezčím zápasem sezóny bylo utkání Eagles a Robots,
napínavé až do poslední chvíle. Prague Robots nastoupili ve zkušené sestavě Bouška, Kisý, Stiller a Slabý. Hezkou hru ukázaly i ostatní týmy a liga byla velice vyrovnaná.
Lions nejvíce zářili v sestavě Hudec, Chromič, Jonák a Vartoň a nebýt limitu ve fyzičce
některých hráčů, určitě mohli bojovat o titul.
Tým The Gunners se během sezóny spíše
sehrával a jako optimální se ukázala sestava
Filsák, Dvořák, Pleško a Rönisch. Posledně
jmenovaný zaznamenal největší zlepšení ze
všech nováčků a probojoval se až do širšího výběru reprezentačního týmu. Koníci Ostrava potřebují získat nové hráče a omladit
tým, ale i se svou sestavou ukázali, že dokážou porazit také silné týmy.“ Konečné pořa-

dí ČNLRV 2014: 1. Sitting Eagles, 2. Prague
Robots, 3. Lions Ostrava, 4. The Gunners
a 5. SK „Koníci“ Ostrava.

Evropy Iron Men. Ve druhé skupině Brazílii
doplnil tým Irska (Galeic Warriors), Velké
Británie a výběr Evropy European Giants.
Češi vykročili do turnaje výhrou nad Itálií,
ale nezvládli utkání s Dánskem. Proti výběru
Evropy si naše reprezentace doslova ani
neškrtla. „V křížových soubojích jsme pak
dostali mladý tým Britů, který zaskočila
vysoká kvalita turnaje, a nepotvrdil tím své
medailové ambice. Zápas byl z našeho
pohledu nejvydařenější s nejmenším počtem
chyb. Výhra znamenala souboj o páté místo
s Brazílií, které jsme po výhře v nedělním
zápase obhájili.“
Do napínavého finále se probojovaly oba
evropské výběry a až v prodloužení rozhodl
ve svůj prospěch tým European Giants, který se tak vrátil na výsluní. Na 2. místě skončil
tým Iron Men, třetí pak dánský Danish Dyna-

Rugbymania 2014
První prosincový víkend
se konal již 16. ročník
jednoho z největších
a nejkvalitnějších evropských ragbyových
turnajů. Poprvé zavítal
do Plzně, která provizorně nahradila rekonstruované sportovní centrum
v Nymburce. Akci zpestřil národní tým Brazílie,
využívající všech možností, jak se kvalitně připravit na paralympijské
hry 2016 v domácím Riu
de Janeiro. „Brazílie přiletěla do Prahy již v pondělí před turnajem.
Měli jsme možnost s nimi odehrát dva přátelské zápasy s konečným skóre 1:1. V týmu
zavládla pohoda a dobrá nálada se přenesla
i na celou Rugbymanii.“ Naše reprezentace,
hrála pod jménem Prague Robots ve složení
Kisý, Filsák, Povýšil, Ploužek, Vartoň, Dvořák,
Rönisch, Oppenauer, Pleško, Bouška a Kadeřávek. „Ten mě nahradil kvůli zranění. Já
jsem celý turnaj řídil ‚jen‘ z pozice trenéra.“
Tým nastoupil ve skupině s Itálií, dánskou
reprezentací Danish Dynamite a výběrem

mite, jenž v boji o bronz porazil irský Galeic
Warriors.
Více na stránkách www.rugbymania.cz
a www.crsv.cz
Alexandra M. Videmannová
Foto: Ivana Mockovčiaková a Jiří Seman

Pozvání na Mistrovství
Evropy 2015
Česká republika poprvé v historii hostí mistrovství Evropy v ragby vozíčkářů. Organizátorem celého turnaje je Český ragbyový svaz
vozíčkářů (ČRSV). Šampionát proběhne
v Praze od 11. do 18. dubna 2015 ve sportovním areálu VŠE Třebešín za účasti osmi
evropských států. Akce se zúčastní více než
tři sta lidí včetně dobrovolníků.
Národní tým byl nominovaný ve složení:
Povýšil, Kisý, Filsák, Vartoň, Dvořák, Ploužek,
Oppenauer, Pleško, Bouška a Lukeš.
Realizační tým: Lukeš (trenér), Vinš
(manažer), Pertlík (fyzioterapeut) a kustodi
Havlíčková a Lička.
Chcete-li se do akce zapojit jako dobrovolníci, pište, prosím, na volunteers@
ecwrb.com. Odkazy na sociální stránky
s více informacemi z turnajových příprav naleznete na: www.evropa2015.cz, nebo www.
ecwrb.com

www.vozickar.cz

VEŠKERÁ SOUKROMÁ INZERCE
JE V NAŠEM ÈASOPISE BEZPLATNÁ
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■ Koupím přídavná kola E-MOTION nebo SERVOMATIC. Nabídky
prosím volejte na telefon 608 566 057.
■ Daruji plně vybavený dětský kočárek pro hendikepované dítě
a zároveň i dětské kolo s příslušenstvím. Tel.: 723 822 306
■ Prodám VW Caddy maxi, 1.6 tdi/75 kW, 128 000 km, 4/2011, nikdy nebouraný, 7rychlostní automat. převodovka DSG, úprava pro
vozíčkáře, 5 míst+vozík, nebo 7 míst a plnohodnotný kufr, klimatizace, elektrická okna + zrcátka, parkovací čidla, ovládání elektroniky
na volantu, cena 339 000 Kč, neplátce DPH. Tel.: 602 703 037 (Brno)
❑ Jmenuji se Ladislav Vašek, je mi 57 let a žiji na jižní Moravě v Hodoníně. Hledám ženu, chodící, která mě doprovodí podzimem života.
Řidičský průkaz vítám. Tel.: 703 002 333

INZERCE

ROHO

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

podložky do vozíků
hrazeny VZP
– 0000277
sk. 13

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

Rozloení tlaku u osoby
sedící na molitanu

a na antidekubitní
podloce ROHO

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

Všechny inzeráty umisťujeme průběžně na

www.vozickar.cz .

Inzerci si můžete zadat:
• na www.vozickar.cz,
• zaslat na e-mail info@ligavozic.cz,
• nebo nadiktovat na telefonním čísle 537 021 493.
Vybrané inzeráty vložíme na tuto stranu v dalším čísle
Vozíčkáře. Uzávěrka je 5. 4. 2015.
UPOZORNĚNÍ: Pokud vám byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku dle vyhlášky č.182/1991 Sb.
(do 31. 12. 2011) anebo dle zákona č.329/2011 Sb. (od 1. 1. 2012), písemně jste se zavázal/a, že budete 5 let vlastníkem pomůcky a budete ji využívat. Pokud se jedná o příspěvek na zakoupení motorového vozidla, je lhůta od 1. 1. 2012 dokonce 10letá. Prodejem pomůcky se tedy můžete vystavit riziku
postihu ze strany obecního úřadu anebo ÚP, který příspěvky vyplácí. Pokud vám byla pomůcka poskytnuta „na předpis“ odborného lékaře a byla hrazena ze zdravotního pojištění, JE MAJETKEM této pojišťovny. I v tomto případě tedy nejste oprávněn/a pomůcku prodat, jedinou výjimkou je situace, kdy zdravotní pojišťovna pomůcku na základě posudku revizního technika vyřadí a pomůcku převede do vašeho
vlastnictví. Liga vozíčkářů neručí za obsah inzerátů a nenese žádnou zodpovědnost v případě, že někdo
takovou pomůcku prodá.

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

Rotren Solo

Výroba, prodej, půjčovna a servis pro ČR a SR

Motren Duo 1

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