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STROPNÍ ZVEDACÍ A ASISTENNÍ SYSTÉM

ROOMER

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

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

JAK SI ROOMER PO\ÍDIT?

www.roomer.cz

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

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

ZDARMA
PROVEDEME VÁS JEDNÁNÍM S ÚP

ERILENS s.r.o. ൟ Papírenská 114/5 ൟ 160 00 Praha 6
tel.: 234 123 362 ൟ e-mail:roomer@erilens.cz ൟ www.erilens.cz
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MILÍ ČTENÁŘI...
mám za sebou několik
inspirujících setkání,
za které jsem tuze
vděčná. Díky svému
povolání jsem se potkala se známými
zpěváky, s herci,
s podnikateli, politiky
i s lidmi, kteří sice nejsou pop star, ale jsou
to životní star. Takové
rozhovory bývají nejcennější, nedocenitelné.
Druhé číslo Vozíčkáře do mé sbírky podstatně přispělo. Setkání s Michalem Pragerem a jeho ženou mě motivovalo k tomu,
abych nejen nepřemýšlela o tom, co by kdyby,
ale abych taky něco v tom směru konala. Rozhovor s Ivo Páleníkem a Mirkem Zemanem
mi zase ukázal, že existují i jiní lidé, kteří
svému projektu dávají vše. Volný čas, energii,
peníze. A že své myšlence o jiném systému
mapování bezbariérovosti plně věří. Rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou-Tominovou mi dal naději,
že ne všichni politici jsou špatní, že někteří
svůj post můžou brát zodpovědně a na kolbišti
s ostře nabitými jazyky vystupovat ohleduplně.
Musím nepokrytě přiznat, že jí držím palce.
Jaroslav Paleček je vlastně jedním z vás.
Nehoda mu změnila život. Bydlí v malé vesničce, je odkázán na pomoc manželky, leccos v životě přehodnotil. Rádi bychom vám
i v dalších číslech přinášeli příběhy lidí, kteří
řeší podobné problémy jako vy. I takové zkušenosti můžou inspirovat. Pokud se chcete
o ty svoje podělit, nebo pokud znáte někoho,
kdo by souhlasil se zveřejněním svého vyprávění, neváhejte nám o něm říct,
Inspirující je vždy setkání s aktivitami sdružení Asistence. Bojují za bezbariérovou dopravu v Praze, za odstranění překážek ve veřejném prostoru. A podle posledních zpráv se jim
daří. Dosahují svého cíle dialogem, nenásilnými
akcemi, vtipně. Dokážou nadchnout pro svůj cíl
stále více lidí, stále více důležitých lidí, kteří drží
v rukou pravomoci věci dávat do pohybu.
Neméně zajímavé je také potkat se s českými paralympijskými reprezentanty, jejichž
výkony i zážitky jsme sledovali v pravidelné rubrice na webu www.vozickar.com. Jak světový
svátek sportu hodnotí sledge hokejisté a lyžaři?
Nemalá je i má radost z povídání s dopisovateli, kteří mi buď vypráví o tom, s kým
se při práci potkali, nebo mi jen říkají, co na
Vozíčkáři vylepšit, jak mu dát ještě víc ze sebe.
Mnozí z nich mají navíc za sebou silný životní
příběh. Jsou pro mě stejně tak důležití.
Občas se tedy cítím jako velká houba,
která nasává informace. Je pravda, že bych
někdy ráda sledovala svět i z jiných perspektiv,
bylo by pokrytecké tvrdit opak, ale když on ten
svět hendikepu je tak pestrý, že dokáže pohltit většinu lidské kapacity. I když jsem teď trochu proti sobě – až přečtete Vozíčkáře, poohlédněte se i po informacích třeba o tom, jak
pěstovat bylinky, jak se naučit cizí jazyk nebo
kde třeba pomoci ve svém okolí, kde můžete
být užiteční. Třeba vás otevřené možnosti pohltí tak jako mě Vozíčkář.
Aneta Vidurová
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Lidé ze Žďárska
a Blanenska
se zapojili zpět
do života

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

Nejen k práci, ale i k lepšímu pocitu ze sebe
samého pomohla Liga vozíčkářů ve Žďáru nad
Sázavou a v Blansku téměř dvěma stovkám
lidem. Tolik klientů s různými formami hendikepu totiž využilo nabídky projektu Zapojte
se…!, v němž Liga nabízela dva roky pomoc
při hledání uplatnění na pracovním trhu. Přes
šedesát klientů práci skutečně našlo.
To však není jediný úspěch sociálních
pracovnic v pobočkách. „Otevřeli jsme počítačové i motivační kurzy pro 160 klientů
ze Žďárska a z Blanenska. V individuálních
konzultacích jsme oslovovali zaměstnavatele z regionu, spolupracovali jsme s menšími i většími firmami,“ uvedla koordinátorka
projektu Michaela Kubešová. Zajímavou zkušeností byla i široká nabídka práce z domu,
kterou klienti Ligy hojně využili. „Pomáhali
jsme i v terénu, doprovázeli jsme nové zaměstnance v prvních dnech na pracovišti,“
popsala další aktivity Michaela Kubešová.

Nabídka Ligy vozíčkářů bohužel kvůli
nedostatku financí s koncem dubna 2014
končí. „Stále se na nás obracejí další lidé
s tělesným postižením, ale i s lehkým mentálním či kombinovaným hendikepem nebo
s chronickými nemocemi a bolestmi. Nenašli
jsme však dostatek financí na zajištění služeb,“ povzdechla si koordinátorka.
Zájemcům o podporu v hledání nového
zaměstnaní i v samostatném životě (bydlení,
vzdělávání, získávání informací atd.) však zůstává otevřená nejbližší pobočka Ligy vozíčkářů ve Velkém Meziříčí v ulici Poříčí 11, e-mail:
velke-mezirici@ligavozic.cz, tel.: 725 104 848.
Více informací na www.ligavozic.cz/velke-mezirici. Lidé z Blanska mají nejblíže centrálu
Ligy v Brně na Bzenecké 23 (brno@ligavozic.
cz, tel.: 777 010 334, www.ligavozic.cz).
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Týnka pro Lucii
Paní Lucie je 40letá vozíčkářka z Prahy, která
vystudovala fakultu tělesné výchovy a sportu.
Život jí ale změnila nemoc. Tělo přestalo paní
Lucii poslouchat. Týna je drobná (19 kg)
roční fenka plemene zvaného kanadský retrívr a bude cvičena na kompletní asistenci,
včetně podávání léků v krizových případech.
Bude pomáhat při manipulaci se samotnou
klientkou (posazování, obracení na posteli),
bude pomáhat s terapií, s relaxací a prohříváním svalů. Kromě toho bude Týna samozřejmě společnicí.

co kam dát. Dokončili jsme totiž rekonstrukci
se vším všudy. Máme krásný nábytek, který
skvěle doplnil naše nové ligové prostory.
Doufáme, že nové skříně, regály, stolky, kuchyňská linka, recepční stůl – zkrátka že to
vše potěší i vás, naše klienty a návštěvníky.
Přijďte se za námi podívat a uvidíte sami.
Těšíme se na vás!

Nové vozíky
i motomedy
v půjčovně
V poslední době jsme získali několik nových
přírůstků do půjčovny pomůcek. Například
od soukromého dárce jsme získali nový vozík. Je to vozík pevný, silný, určený i pro lidi
s vyšší hmotností. Půjčujeme jej za 10 Kč
na den a už je o něj zájem. Každý takový
kousek, který by rozšířil nabídku, nám moc
pomůže. Kromě toho naše půjčovna chystá
další rozšíření nabídky, přibudou nejoblíbenější pomůcky – MOTOMEDY. Informace
o nabídce najdete na stránkách www.ligavozic.cz nebo na tel. 537 021 490.

Vítáme do týmu naši novou klientku
i fenku. Ať se oběma jen daří!

Tak už jsme
se zabydleli.
I s nábytkem

Pokud jste v posledních dnech byli na Lize,
jistě jste si všimli toho, že už jsme zase
šoupali skříněmi, nosili krabice a přemýšleli,

Ohňostroje
i Zábava
pod hradbami
Liga se bude prezentovat v centru dění. Tradičně pomůžeme rozsvítit brněnskou přehradu v době velké ohňostrojové přehlídky
Ignis Brunensis. Budeme prodávat nejen svítící tyčinky, ale i lampiony štěstí, lucerničky
nebo svíticí tkaničky. Výtěžek akce pak přispěje do veřejné sbírky pro Bezbariérové divadlo Barka a pomůže tak zaplatit náklady
na velký narozeninový festival, který Barku
čeká v říjnu. Pro tuto akci stále hledáme dobrovolníky, kteří by nám pomohli s prodejem.
Hendikep nerozhoduje, stěžejní je chuť pomoct. Ohňostroje na přehradě vypuknou 7.,
11., 14. a 18. června. Pokud se chcete přidat
a užít si letního večera s námi na přehradě,
neváhejte se ozvat na e-mail prezentace@
ligavozic.cz.
Další akce, na které se představí Liga
vozíčkářů a Bezbariérové divadlo Barka,
se uskuteční o víkendu 20.–22. června na brněnském náměstí Svobody. Na festivalu pro
rodiny s dětmi s přiléhavým názvem Zábava pod hradbami si zájemci vyzkouší jízdu
na vozíku, hod na basketbalový koš z vozíku, můžou navštívit naši divadelní fotodílnu
anebo se můžou těšit na vystoupení souborů, které působí v Barce.

Mistrovství
Evropy v Brně:
fanoušci vítáni
Zveme vás na jedinečnou sportovní událost. 9.–17. června
proti sobě nastoupí 10 národních týmů basketbalistů
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na vozíku z celé Evropy. Brno a náš národní
tým s novým trenérem Rostislavem Pohlmannem přivítá na Mistrovství Evropy skupiny
B hráče z Chorvatska, Izraele, Litvy, Lotyšska,
Rakouska, Ruska, Řecka, Slovinska a Ukrajiny, aby se utkali o dvě postupová místa do
elitní skupiny A. Na to, aby se naši hráči v tak
velké konkurenci dobře umístili, potřebují kondičku i herní taktiku, ale také fanoušky. Neváhejte se tedy na některý zápas podívat
a mužstvo podpořit. Bližší informace a rozpis
najdete na webových stránkách www.hobit.cz.

Další ročník
fotosoutěže:
těšíme se na
vaše snímky
Až do konce září můžete posílat fotografie do již dobře známé soutěže Život nejen
na kolech. Jaký bude ten letošní ročník?
Kromě internetového hlasování na webovkách www.nejennakolech.cz se můžete těšit na putovní výstavu výherních fotografií
v rámci říjnového festivalu Bezbariérového
divadla Barka. Ty nejlepší snímky budou viset i v brněnském obchodním centru Galerie
Vaňkovka. Samozřejmostí jsou i hodnotné
ceny. Loni vyhrál autor vítězné fotky uklízecího robota v hodnotě 15 tisíc korun. Neváhejte své zachycené zážitky, na nichž je patrná pestrost života s hendikepem, přihlásit.
Nezáleží na tom, kdo je profesionál a kdo
amatér. Šanci mají všichni velkou.
Rubriku připravila (ata)

KVĚTEN „MÁJ, LÁSKY
ČAS“ – SOUTĚŽTE
O WELLNESS POBYT
PRO DVA
Vítěz získává víkendový pobyt
pro dvě osoby se snídaní a infrakabinou
v rodinném hotelu Štork v blízkosti centra v Lednici na Moravě. Pobyt může využít k odpočinku a relaxaci, těšit se může
i na venkovní krytý bazén, vířivku, saunu
a masáže nebo jej čeká vinárna s bohatým výběrem vín z jižní Moravy. Platnost
poukazu: do 20. 12. 2014.
Důležité: možnost ubytování v bezbariérovém pokoji
Do slosování budou zapojeni ti, kteří
se zaregistrují na stránkách Charitativní
aukce (www.charitativniaukce.cz) a vloží
alespoň jednu aukci.
Termín soutěže: 1.–31. 5. 2014
Výherce soutěže bude vybrán na základě
slosování, které proběhne 4. 6. 2014
v sídle organizátora soutěže, obecně prospěšné společnosti Světýlko. Více informací na www.charitativniaukce.cz

PSÍ ŽIVOT
Junior aneb Jak vychovávat štěně
Najednou tu byl třináctý březen, a já si uvědomil, že se cítím naprosto nepřipraven.
Deset let jsem neměl nic do činění se štěnětem. Od doby, kdy měl Indy osm kilo
místo čtyřiceti, jsem sice vychoval a vycvičil
řadu psů, ale to byly vždycky adolescentní
psí slečny, které mi nakonec stejně utekly
asistovat k novým páníčkům.
Abych na ty novoty nebyl tak úplně
sám, vzal jsem si s sebou na cestu pro
Juniora kromě své manželky Hanky, jako
opory pro mě, i našeho dospělého psa
Indyho, který měl zas podpořit Juniora
na jeho cestě do nového domova.
Juniora jsme seznámili s Indym hned
na zápraží domu jeho chovatelů. Asi ještě
nezjistil, že je pryč od matky, a už tu byl
vedle jiného, mnohem většího psa, prvního
cizího psa, kterého v životě viděl. Možná vůbec nezaznamenal změnu smečky. Indyho
jsme nechali lehnout, aby přece jen nebyl
pro začátek tak velký, Junior si ho očuchal
a už byl jeho. Když se při odjezdu oba v poklidu rozvalili vedle sebe v kleci auta, leželi
tam jako originál a maketa jeden druhého
v měřítku jedna ku deseti.
Člověk ale míní a příroda mění. Po příjezdu domů Juniora okamžitě adoptovala
roční fenka Týna, kterou mám teď ve výcviku, a jako náhradní matka se o něj začala starat. Naproti tomu Indy zjistil, že je
o to malé nezajímavé škvrně postaráno,
a rozhodl se ho až do odvolání naprosto
ignorovat.
Takže junior teď vyrůstá v „úplné rodině“,
kromě naší rodinné smečky má adoptivní
mámu i tátu. Ale i tak považuji socializaci
v tomhle věku za nejdůležitější výchovu,
kterou je možné štěněti poskytnout. A tak
hned od prvního týdne, co je Junior u nás,
chodíme společně za různými psími kamarády. Buduje si s nimi rozličné vztahy,
obdivně vzhlíží k Borysovi, obrovskému
rottweilerovi, je drzý na psy své velikosti,
i když jsou už dospělí.
Doma nám začala služba na plný úvazek, žijeme vlastně od čůrání k čůrání.
Abychom předešli výskytu loužiček na kobercích, chodíme na zahradu pravidelně
každou hodinu, po každém Juniorově probuzení (a že jich v průběhu dne je), po každé hře s Týnou, a v noci vstáváme ve čtyři
hodiny, rychle se vyvenčíme a pak zkoušíme dospat, co jsme do té doby nestihli.
Vedle socializace vůči psům, samozřejmě zvykáme Juniora i na lidi. Roztomilé štěně si chce pohladit skoro každý,
tak o zájemce o podporu výchovy nemáme
nouzi. Ale nepřeháníme to. Ze všeho musí
mít malý radost, snažíme se vytvářet hlavně
pozitivní vjemy, na ty negativní je dost času.
To ale neznamená, že se náročnějším situacím vyhýbáme, když už nastanou. Pro-

vedeme jimi Juniora sebevědomě, aby
se naučil podobné situace řešit. Rozhodně
musíme v sobě potlačit ochranitelské pudy
a Juniora nechlácholit, nebo dokonce nebrat do náručí. Místo toho ho jen podpoříme. Má nás za zády, ale jde do toho sám
za sebe.

Dál trénujeme jízdy autem. I když první
přesun zvládl Junior bravurně, neznamená
to, že se drncání po českých rozbitých silnicích stane automaticky jeho koníčkem.
Také nechceme, aby si přepravu autem
hned na začátku spojil jen s jízdou na veterinu, kde všechno vyvrcholí nepříjemnou
včeličkou do zad. Proto pravidelně jezdíme
autem za příjemnými vjemy, za psími kamarády, a i když vzdálenost na Bílou horu
v Praze zůstává stále stejná, cestu postupně prodlužujeme.
I na té veterině jsme se byli představit,
nic zvláštního totiž nebylo potřeba. Junior
má ještě zásobu imunity od matky a očkování by zatím bylo neúčinné, vakcína by organizmem jen protekla a nevytvořila vlastní
protilátky. Proto je v poslední době tendence očkovat štěňata až tak ve třech měsících věku.
Taky trénujeme, jak nereagovat na různé
nepříjemné zvuky, rány, skřípání a tak. Zatím
v bezpečí domova. Na procházkách máme
i různé smečkové úkoly, kromě už zmíněných socializačních. Učíme se, že Džúúúnýýýý je ve skutečnosti Juniorovo jméno,
na které je dobré zareagovat přiběhnutím,
protože je to vždycky odměněno granulkou.
Taky je dobré sledovat, kam jde smečka,
protože páníček někdy nezavolá a samotnému štěněti je pak ve světě trochu úzko,
než se podaří zase smečku najít. Trénujeme
i chození na vodítku. Je třeba hned od začátku vědět, že za vodítko se netahá, vodítko se nekouše, možná tak maximálně jde
ho nést hrdě v tlamě: Hele, co nás s páníčkem spojuje! A snažíme se navzájem si důvěřovat.
Teď je Juniorovi jedenáct týdnů a u nás
je už týdny tři. Tak až trochu povyroste, dám
vám zase vědět, jak jsme ve výchově a výcviku pokročili. Třeba někdo z vás má doma
zrovna takové podobné psí škvrně a zprávy
odjinud se mu pro porovnání budou hodit.
Ivan Benda
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„Osobo… jsi blízká, anebo nejsi?“
aneb jak to vlastně je s těmi příbuznými
Pojmem „osoba blízká“ se ohání hned několik zákonů, najdeme jej v zákoně o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., jinak
je pak pojem vymezen v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., no a jinak např. v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb., a to ještě není
konečný výčet. Aby se v těch osobách blízkých jeden vyznal...
Proč je tedy pro osobu se zdravotním postižením dobré vědět, kdo to, kruciš, vlastně
osoba blízká v praxi je.
1. …abych mohl/a jezdit bezplatně
po dálnici. Abych mohla osoba se zdravotním postižením cestovat po dálnici bez dálniční známky, musí být vlastníkem průkazu
ZTP (s výjimkou sluchového postižení)
či ZTP/P. Další podmínkou, která musí být
splněna, je pak dle zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, to, že držitelem
motorového vozidla je postižená osoba
sama nebo osoba jí blízká. V tomto případě
zákon odkazuje na vymezení pojmu v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.:
Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé,
sourozenec a manžel nebo partner podle

jiného zákona upravujícího registrované
partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby
v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich,
druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.
Má se za to, že osobami blízkými jsou
i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu
trvale žijí.
2. …abych věděl/a, zda musím mít
smlouvu o zajištění pomoci (u příspěvku
na péči). Pokud osoba závislá na pomoci
jiné osoby pobírá příspěvek na péči, může
o ni pečovat buď osoba blízká, nebo tzn.
asistent sociální péče (jiná fyzická osoba
než osoba blízká – např. soused, kamarád)
anebo sociální služba (např. osobní asistence, pečovatelská služba,…).
Pokud pečuje „asistent sociální péče“,
zákon uvádí povinnost mít s touto osobou
sepsánu smlouvu o zajištění péče, u osob
blízkých tomu tak není. Osoba blízká se pro
účely příspěvku na péči taktéž vymezuje
dle výše uvedeného občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb.

3. …abych věděl/a, komu se péče
o mě počítá na důchod. A tady už je to jinak. Aby se pečující osobě počítala její péče
tzv. na důchod, tedy jako náhradní doba důchodového pojištění, musí být splněny tyto
podmínky: Osoba závislá na péči má přiznán
II.–IV. stupeň závislosti (u dětí do 10 let stačí
i I. stupeň) a zároveň:
a) Osoba závislá na péči i osoba pečující
bydlí ve společné domácnosti
anebo
b) Osoba pečující JE osoba blízká dle zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.:
Za osoby blízké se pro účely tohoto zákona považují manželé, příbuzní v řadě
přímé, děti (pozn. dítětem se pro účely tohoto
zákona rozumí dítě vlastní nebo osvojené,
a pokud se dále nestanoví jinak, též dítě
převzaté do péče nahrazující péči rodičů),
sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče,
a to kteréhokoli z manželů.
Domácností se pro účely tohoto zákona
rozumí společenství fyzických osob, které
spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady
na své potřeby.

Seriál Nový občanský zákoník – Dědictví u OZP
V NOZ se toho také hodně mění v oblasti dědického práva. Nově má nejvyšší právní sílu
tzv. dědická smlouva, následuje již známá
závěť a teprve poslední variantou jsou dědické skupiny ze zákona.
Pro dědickou smlouvu platí podmínky
smluvního práva, nelze ji tedy tak jednoduše
zrušit jako závěť. Ve smlouvě lze i tzv. „povolat
dědice za úplatu“ – ať již jednorázovou anebo
ujednanou v podobě doživotní renty v zůstavitelův (= zemřelého) prospěch. Smluvního
dědice však nelze povolat k celé pozůstalosti, ale jen max. ke 3/4. Zbylou 1/4 lze ošetřit
např. závětí (i ve prospěch smluvního dědice
anebo ji např. nechat dědicům ze zákona).
Pozor je třeba dávat na dědické smlouvy
v manželství, při rozvodu se totiž automaticky
neruší, pokud to není uvedeno jako jedna
z podmínek uvedených v dědické smlouvě.
Druhou možností jak rozhodnout o své
pozůstalosti je závěť. Nově osoba pořizující
závěť rozhoduje o svém majetku s „volností
vlastníka“, dokonce lze určit i nástupnictví dědice (tedy to, co se s dědictvím stane
po dědicově smrti) anebo určit rovnou náhradního dědice (pokud uvedený dědic zemře před smrtí zůstavitele). Osud svého majetku můžete ovlivňovat až na dobu 100 let,
v závěti můžete klást povinnosti dědiců i jejich omezení (např. že si nepřejete, aby byl
dům prodán). Lze také ustanovit vykonavatele závěti, který bude činit dohled.
Nově je až poslední možností tzv. „dědictví ze zákona“. K již známým čtyřem dědickým skupinám přibývají další dvě skupiny. Dědicem se tedy nově mohou stát v 5. dědické
skupině také prababičky a pradědové, v 6. dědické skupině pak mohou dědit zůstavitelovy

praneteře a prasynovci, a dále tety a strýcové;
pokud již teta a strýc nežijí, tak jejich děti –
tedy zůstavitelovi bratranci či sestřenice.
Teprve pokud nenastane žádná varianta z výše uvedených, dědí stát.
I nadále jsou však v NOZ uvedeni tzv. „neopominutelní dědici“, což jsou děti zůstavitele.
Od ledna 2014 je ale omezen jejich povinný podíl a podmínky. Nezletilým dětem zemřelého
nově náleží 3/4 zákonného podílu (dříve celý)
a zletilým 1/4 zákonného podílu (dříve 1/2).
Druhá zásadní změna uvádí, že neopominutelný dědic nemá nutně právo na podíl pozůstalosti (např. nemovitosti); lze ho uspokojit i vypořádáním jeho podílu v penězích.
Zajímavé jsou dva nové důvody, kdy dědici odnímá právo dědit přímo zákon. K již
existujícím důvodům (trestný čin proti zůstaviteli, jeho manželi, registrovanému partnerovi, potomku či předkovi; zavrženíhodný
čin proti projevu zůstavitelovy poslední vůle)
přibyly nově případy, kdy manžel/navrhovatel v rozvodovém řízení týral druhého manžela (zůstavitele) a dále situace, kdy byl
rodič z vlastní viny zbaven rodičovské odpovědnosti, pak je tento rodič vyloučen ze zákonné dědické posloupnosti po svém dítěti.
Všechny 4 důvody ale může zůstavitel „zlomit“ svou vůlí (např. závětí).
Nově se v NOZ zavádí tzv. „odkaz“, který
lze použít, pokud si přejete, aby někdo dostal
z vaší pozůstalosti jednotlivou konkrétní věc
(např. obraz). Osoba oprávněná je odkazníkem, nikoli dědicem a vzniká jí pohledávka
vůči dědici na vydání odkázaného předmětu.
Zcela nová právní úprava pak platí
ohledně zřeknutí se dědického práva
a vzdání se dědictví.

Specifika dědictví u osob
se zdravotním postižením
Co se týká poslední vůle osob se zdravotním postižením, NOZ tomuto tématu věnuje samostatné paragrafy. Je-li zůstavitel
nevidomý, projeví poslední vůli před třemi
současně přítomnými svědky v listině, která
musí být nahlas přečtena svědkem, který závěť nepsal. Zůstavitel před svědky potvrdí,
že listina obsahuje jeho poslední vůli.
Je-li zůstavitel osobou se smyslovým postižením a nemůže-li číst nebo psát, projeví
poslední vůli před třemi současně přítomnými
svědky v listině, jejíž obsah musí být tlumočen zvláštním způsobem dorozumívání, který
si zůstavitel zvolí, svědkem, který závěť nepsal; všichni svědci musí ovládat způsob dorozumívání, kterým je obsah listiny tlumočen.
Zůstavitel zvoleným způsobem dorozumívání
před svědky potvrdí, že listina obsahuje jeho
poslední vůli. V závěti by pak mělo být uvedeno, že zůstavitel nemůže číst nebo psát,
a také by zde měl být popsán způsob vyhotovení závěti. Není-li zůstavitel schopen se podepsat, učiní namísto podpisu před alespoň
dvěma svědky na listině vlastní znamení rukou
nebo jinak, ke kterému jeden ze svědků připíše jméno zůstavitele.
Lucie Marková

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
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„Zdravý rozum říká, že o hendikepované
se má starat obec,“
říká ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová (ČSSD). V současnosti však chce především
uklidnit rozbouřené vody. Radikálně měnit systém, který spravují úřady práce, zatím nehodlá, i když je podle
ní nelogický. „Prioritou je stabilizace,“ dodává.
Využili jsme příležitosti se nové ministryně
práce a sociálních věcí zeptat na otázky,
které vycházejí ze zkušeností vás, čtenářů.
Ne na všechno přišla řeč, přece jen oblasti
života s hendikepem jsou obšírné a čas paní
ministryně omezený. I tak byl ale náš rozhovor vzájemně obohacující, obě jsme si z něj
odnášely zajímavé informace a podněty.
Po osobním setkání věřím, že do čela ministerstva usedla dáma, která umí naslouchat,
která stojí nohama pevně na zemi a víc než

o politické body jí jde o to, aby zajistila životní podmínky nejen lidem se zdravotním
postižením. Samozřejmě, ve své funkci je teprve od února, snad jí to vyjde. Držme jí,
ve svém zájmu, palce…
 Máte za sebou první týdny v čele ministerstva. Možná už tušíte, co vše vás
čeká… Na co se ve své funkci těšíte?
Co vnímáte jako váš největší úkol?
Přišla jsem sem s nadějí, že by bylo dobré
navrátit lidem důvěru v tento post. Veřejný
sektor má být silný a sloužit lidem. V posledních letech kroky předchozích vlád směřovaly k osekání veřejné správy a k tomu,
že z lidí, kteří jsou závislí na státu, dělali příživníky, kteří nechtějí pracovat. A to se mi ne-
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líbí. Chtěla bych, aby lidé vnímali veřejnou
správu jako instituci, která jim třeba nemusí
vyhovět v konkrétní kauze, ale je důvěryhodná a jedná v jejich zájmu.
Mým velkým úkolem je ale také zajistit
stabilitu systému. Tento rezort je specifický
v tom, že se týká spousty lidí. Pokud se třeba
zhroutí informační technologie na ministerstvu zemědělství, zpozdí se dotace pro relativně malé množství lidí. To je jistě problém,
ale není to katastrofa, jako když nepřijdou
včas dávky v hmotné
nouzi nebo jiné příFoto: Alex. M. Videmannová
spěvky. Lidé se dostanou do dluhů, budou ohroženy jejich
základní potřeby.
 Jak konkrétně
chcete dosáhnout
toho, aby se výplaty dávek nezpožďovaly?
Výplata nepojistných sociálních dávek prošla v posledních dvou letech
fatálními problémy
v režii exministra
Drábka. Na počátku
roku 2014 bylo totiž
nutné z rozhodnutí
Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže zastavit výplatu
nepojistných sociálních dávek prostřednictvím technologií firmy Fujitsu.
Ve velmi krátké době
došlo k převzetí výplaty dávek původním dodavatelem.
V tuto chvíli je tedy
situace stabilizovaná a na základě podrobné
analýzy, kterou jsem zadala prakticky okamžitě po nástupu na ministerstvo, musíme
pečlivě připravit velké výběrové řízení. Nejen
na základě zkušeností, o kterých mluvíme,
budu postupovat a rozhodovat velice obezřetně a hlavně maximálně transparentně.
Součástí zadání pro otevřené výběrové řízení bude podmínka dostatku času pro zavedení, vyzkoušení a přechodné období tak,
aby se situace neopakovala.
Druhou věcí je personální stav na úřadech práce. Na konci loňského roku byly
posíleny kapacity úředníků pro tzv. aktivní
politiku zaměstnanosti. To znamená pro primární úlohu úřadu práce – hledání zaměstnání, práci se zaměstnavateli, s nezaměst-

Aneta Vidurová

nanými. Teď nás čeká
ale další věc – potřebujeme posílit také kapacitu lidí, kteří se věnují dávkám v hmotné nouzi, provádějí sociální šetření atd. Těch je akutní nedostatek,
personální posílení je tedy nevyhnutelné.
Nabízí se však otázka, jak vlastně postupovat. Na jednu stranu musíme udělat vše
proto, aby byl systém stabilní a fungoval.
Na druhou stranu považuji současný systém za nelogický. Avšak nemůžeme začít teď
hned další revoluci…
 Jak by měla být agenda OZP podle vás
tedy logicky spravována?
Podle logiky zdravého rozumu by se o lidi
s hendikepem měly starat obce. Ty znají nejlépe jejich potřeby. Obec by se měla starat
o své občany, tak proč ne o zdravotně postižené? Když už ale v současnosti systém
funguje jinak, jsem pro stabilizaci. Nejistot a změn už bylo dost. Cestou je tedy, jak
už jsme zmínila, posílit personálně úřady
práce a nastavit spolupráci úřadů práce
s obcemi.
 Kdy byste chtěla začít systém měnit,
když v současné době volá po stabilizaci?
Chtěla bych mít do konce roku jasno, jak
budeme pokračovat. Ať už to budou kroky
ke stabilizaci nebo plán dalších způsobů
správy příspěvků pro OZP.
 Chystáte se nějak měnit systém dávek
pro OZP? Jak konkrétně?
Se zástupci OZP jsme zatím jednali o přechodu nároku držitelů průkazu mimořádných
výhod na nárok na průkaz osob se zdravotním postižením. Vyhověla jsem námitkám
ze strany OZP a schválila takový systém, aby
nemuseli lidé kvůli získání nového průkazu
plošně znovu před posudkové lékaře. Neprodleně připravíme novelu zákona v tomto smyslu. Dále jsme diskutovali posuzování nároku
na příspěvek na péči. Do budoucna bude
stěžejní sociální šetření přímo v domácím
prostředí posuzované osoby. Role posudkových lékařů bude postupně utlumována,
až zmizí úplně. Dále upravíme oblast deseti
základních životních potřeb, která bude více
rozpracována do detailnějších kroků.
Další oblasti, tedy mj. konkrétní dávky, řešíme ve spolupráci s organizacemi OZP. Systém je třeba změnit tak, aby byla maximální
shoda a aby vydržel beze změn co nejdéle.
 Jak se vám líbí novela zákona o dávkách pro ZP občany a opětovné zavedení
průkazů OZP pro velké množství osob?
Není pochyb o tom, že změna musela přijít co nejdříve, a jsem ráda, že byly, alespoň
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částečně, vyslyšeny organizace, které zastupují lidi, kterých se to týká. Průkaz osoby
se zdravotním postižením přináší jeho držitelům spektrum benefitů v různých oblastech
života. Nicméně průkaz a tyto výhody jsou
jen dílčí intervencí, dílčí pomocí. Zastávám
názor, že problémy mají být řešeny v místech, ve kterých vznikají. Je třeba odstraňovat bariéry, se kterými jsou lidé, byť vlastníci
průkazu, denně konfrontováni.
 Při tomto uvažování můžete vycházet
z osobních zkušeností. Znáte lidi se zdravotním postižením, učila jste ve škole Jedličkova ústavu. Věnovala jste se rodinám,
rovným příležitostem… Je toto zkušenost,
kterou můžete do své práce vnést?
Ano, určitě. Například právě zkušenost učitelství v Jedličkově ústavu byla pro mě nesmírně důležitá. Mrzí mě jen, že volby nebyly
v řádném termínu a já nemohla dokončit
školní rok. Bavili jsme se se studenty o tom,
jak na ně nový systém výplaty dávek dopadl,
jaké mají zkušenosti s posudky, s sKartou…
Co jim hodně vadilo, bylo i to, že byli nuceni
se tvářit, že jsou na tom mnohem hůř, než
ve skutečnosti jsou, protože jinak by o příspěvek přišli. To je pro mě dost důležitá
zkušenost.
 Jaký ve vás studenti zanechali dojem?
Učila jsem malou skupinu studentů, proto
jsem měla možnost je poznat opravdu
zblízka. Tito mladí lidé v sobě mají velkou
sílu. Musí toho překonat víc než jiní lidé.
Předtím než jsem na školu nastoupila, jsem
občas třeba z médií slýchala, že je v Jedličkově ústavu velmi příjemná atmosféra. Říkala
jsem si, jestli to není jen výmysl pro novináře,
ale musím uznat, že je to pravda. Chodila
jsem tam velmi ráda.

OKAMŽIK

 Jedličkův ústav je ale spíš dobrý příklad
toho, jak by se měla ústavní instituce profilovat. V České republice je řada zařízení,
která jsou v mnohém pozadu. Jak se stavíte k transformaci sociálních služeb?
Mám čerstvou a pozitivní zkušenost. Před

nedávnem jsem byla na výjezdu na Vysočinu, v Okříškách jsme poklepali základní kámen chráněného bydlení, kde najde
12 ústavních klientů nový život, nový životní
směr. Radní Kraje Vysočina Petr Krčál se například hodně zasazuje o přeměnu ústavní
péče v přirozenější způsob života, který lidem s postižením, dle referencí z předchozích projektů, dává větší sebevědomí a radost z možností seberealizace.
I my jako ministerstvo samozřejmě podporujeme postupnou transformaci těchto pobytových sociálních služeb, a to již od roku
2007. Nicméně tento proces je postupný
a bude trvat ještě mnoho let.
 Výstavba chráněného bydlení, zajištění
komunitních služeb, to je jedna stránka
mince. Klienti chráněných domovů se však
musí stát součástí místní komunity.
Působení na veřejnost podporuje náš projekt
Národní centrum transformace sociálních
služeb, který se snaží i o osvětu a o nastolení
dialogu mezi oběma skupinami. Že je to potřeba, dokazuje i naše návštěva v Okříškách.
Starosta této vesnice děkoval všem zastupitelům i obyvatelům, že s úmyslem rekonstrukce starého chudobince na komunitní
bydlení pro mentálně postižené klienty jednomyslně souhlasili. V sousední obci se to
totiž při stejném záměru nepodařilo.
 Jak budete transformaci podporovat
finančně?
Pro zajištění služeb komunitního typu, které
mohou být pobytové, ale i ambulantní či terénní formy, počítáme i nadále s finanční
podporou z evropských fondů. Investiční
prostředky určené pro sociální začleňování
by v budoucnu měly být zaměřeny zejména
na deinstitucionalizaci, ale také na nové služby
komunitního typu, které v regionech chybějí.
 Vidíte nějaké možnosti pro těžce tělesně
postižené, kteří chtějí žít mimo ústavní zdi,
a nestačí jim příspěvky na péči?
Doufám, že takové případy budou jen mezi
jednotlivci, kterým je třeba najít vždy nějaké

individuální řešení. Samozřejmě je otázka,
jestli se správně využívají peníze z evropských fondů určené k řešení samostatného
života hendikepovaných, jestli kraje správně
podporují organizace, které by měly poptávku takových klientů vykrýt. Nicméně příspěvek na péči narostl, peníze, které dosud
tekly do ústavní péče, by měly být převedeny do služeb komunitních. Snad se v krajích podaří takovým lidem vytvořit služby na
míru a lidí, kteří by byli nuceni žít jinak, než
chtějí, bude ubývat.
 Vnímáte omezenou dosažitelnost různorodých sociálních služeb pro osoby
s postižením i v malých obcích a v odlehlých oblastech jako problém?
Dosažitelnost sociálních stejně jako jiných
veřejných služeb určitě dnes v malých nebo
odlehlých obcích problémem je. Každá obec
má ovšem podle zákona povinnost zjišťovat
potřeby poskytování sociálních služeb svým
obyvatelům a má tyto informace předávat
příslušnému kraji a spolupracovat s ním při
přípravě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Osobně si myslím, že tato
kompetence obcí by měla být posílena.
Přece kdo zná situaci v obci lépe než ten, kdo
v ní žije, případně se přímo podílí na správě
obce? Na toto téma už jednáme, ale ani
tady nemůžu říct, že by se dala situace zlepšit snadno jedním rozhodnutím. Věřím, že se
brzy dobereme nějakého rozumného cíle.
 Témat je skutečně mnoho... na závěr
bych se vás tedy ještě ráda krátce zeptala,
jestli z některých úkolů a aktivit máte
obavy.
Obavy mám z toho, že v tak velkém resortu
nemohu uhlídat vše, nemohu přimět každého
jednoho posudkáře či sociální pracovnici, aby
byli na klienty milí a chovali se k nim vstřícně.
Také mám trochu strach, aby to, že máma
není doma, moc neodnesly moje děti (i když
se vždy mohu spolehnout na babičku a manžela). A pak mám samozřejmě obavy z celé
té oblasti informačních technologií, kde je neuvěřitelný právní a technický chaos...

Potkají se? Už druhý ročník Elegance bez
bariér se uskutečnil v Rychnově nad Kněžnou.
Na přehlídkovém molu se potkali zdraví
i hendikepovaní. Modelky a modelové tak společně
pomohli Adamu Peškovi, mladému muži, který má
svalovou dystrofii. Na jeho podporu byl totiž věnován
celý výtěžek akce. Za hlavními organizátorkami
Michaelou Rázkovou a Veronikou Vavrečkovou
i celým jejich týmem byl vidět velký kus práce.
Uspořádali totiž akci, která elegantně snoubí
hendikep a krásu, a navíc pomohli dobré věci.

www.vozickar.com
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Mosty již pojedenácté
Bezbariérový Kongresový sál OREA Hotelu Pyramida v Praze se 20. března stal dějištěm finále vyhlašování výročních cen MOSTY
za rok 2013, které již od roku 2003 uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Patronkou ceremoniálu byla velvyslankyně ČR na Slovensku Livia Klausová, účastnící se předávání cen nepřetržitě od roku 2007.

Symbol spojených rukou
Smyslem akce je podpořit aktivity přispívající ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením v České republice. Každoročně je dějištěm finálového klání jiné
město; po Žďáru nad Sázavou, Kroměříži,
Plzni, Chrudimi, Hradci Králové, ale i Karlových Varech byly letošní ceny vítězům a diplomy nominovaným předány opět v Praze.
Cenu MOSTY z glazované keramiky navrhla
a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová a měla by symbolicky ztvárnit most
vytvořený spojením dvou rukou. Pamětní diplom, který obdrží další nominovaní v kategoriích, je z pera akademického malíře Otakara Tragana.

Cesta za snem

Návrhy na ocenění každoročně podávají
neziskové organizace, občanská sdružení,
nestátní podnikatelské subjekty, samotné
fyzické osoby, zároveň též zástupci sdělovacích prostředků, úřady státní správy a samosprávy a různé instituce. Nominační komise, která letos pracovala ve složení Mgr.
Václav Krása, Mgr. Jiří Morávek, Ing. Jana
Hrdá, Mgr. Jan Uherka, Jiří Vencl, Alena Loudová, Mgr. Šárka Prokopiusová, v 1. kole vybrala pět nejlepších návrhů z každé kategorie. Ve 2. kole rozhoduje o vítězích hodnotící
výbor, jehož členy jsou i zástupci Asociace
krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, spolupořadatelé, vedoucí sekretariátu Vládního výboru
pro zdravotně postižené občany, předseda
a místopředseda NRZP ČR, včetně mediálního poradce.

Slavnostní ceremoniál
Letošním moderátorem slavnostního odpoledne byl Aleš Cibulka. Že to byla výborná
volba, potvrzoval smích během produkce,
který vykouzlil na rtech všech přítomných
diváků. Jeho profesionalitu též potvrzovaly
naprostá přirozenost a lehkost, kdy s vtipem sobě vlastním komentoval i nepředvídatelné chvilky na jevišti či v zákulisí. Určitě
velice dobrým tahem organizátorů bylo několikeré vystoupení nevidomého zpěváka
Radka Žaluda, který svým pěveckým rozsa-
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hem okouzlil všechny v sále, stejně tak i Ládi
Kerndla, jenž posluchačům nabídl nestárnoucí swingovky. Z jiného soudku přispěla
rovněž jeho dcera zpěvačka Tereza Kerndlová, která se od letošního roku stala tváří
kampaně NRZP ČR, jejímž úkolem je upozorňovat na problémy lidí se zdravotním postižením a snažit se shromáždit prostředky, které
by jim pomohly. Tereza zazpívala své dva největší hity a bylo vidět, že především mužská
část publika nad její krásou zjihla. Ale vraťme
se k tomu nejdůležitějšímu, k předávání cen.

Nominovaní a držitelé cen
Do 11. ročníku bylo nominováno sedm desítek projektů a osobností, z nichž postoupilo
do finálových bojů z každé kategorie pět finalistů.
V kategorii Instituce veřejné správy získala hlavní cenu Mosty NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE za třicet let systematické taktilní prezentace uměleckých sbírek a děl
návštěvníkům s poruchami zraku, za přípravu komentovaných prohlídek a dalších
vzdělávacích programů a akcí pro nevidomé
a slabozraké. Bez dalšího umístění do finále
postoupily městská část Praha 12 za prosazení, vytvoření a zavedení portálu Pomoc
na dvanáctce (p12.helpnet.cz); město Karlovy Vary za společnou iniciativu s DP Karlovy Vary a označení všech zastávek MHD
popiskami v Braillově písmu; město Hradec Králové za zmapování bariér na území
města, vytváření bezbariérových tras a informační mapy umístěné i na webu. Posledním
finalistou byla městská část Praha 4 za širokou škálu služeb pro zdravotně znevýhodněné osoby a zapojení do běžného života.
V kategorii Občanské sdružení získala
hlavní cenu Mosty OPEL HANDYCARS
za komplexní pomoc s řešením mobility pro
hendikepované a širokou nabídku vozů a služeb, jež osloví mnohem větší počet lidí, kteří
potřebují pomoc. Dalšími finalisty bylo sdružení Cesta za snem za expedice do zahraničí
a pořádání osvětových besed, Orbi Pontes
z. s. za realizaci prohlídek botanické zahrady
s přepisem na tablet pro ohluchlé a akci Týden komunikace osob se sluchovým postižením, Nadace Vodafone ČR za program Rok
jinak, který podporuje propojování komerční
sféry s neziskovým sektorem a Botanická zahrada Liberec za zpřístupnění vnitřních prostor botanické zahrady, vybudování výtahu
a bezbariérových toalet i vstup zdarma pro
držitele průkazů ZTP/P a jejich doprovod.
V kategorii Osobnost hnutí osob
se zdravotním postižením získal hlavní
cenu Mosty předseda základní organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých
v ČR Šumperk MOJMÍR JANKŮ za dlouholetou obětavou práci pro osoby se sluchovým hendikepem. Dalšími finalisty se stali

prezident České asociace pro revmatické
choroby, zakládající člen Klubu bechtěreviků Karel Vedral za osvětu činnosti pacientů s autoimunitním onemocněním, Olga
Frühaufová, předsedkyně Sdružení zdravotně postižených Náchod, za organizování poznávacích a rekondičních výletů. Finalistky pro změnu tvořily předsedkyně
ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých
v ČR Beroun Dagmar Radiová za dlouholeté
poskytování poradenství v sociálních službách pro osoby se sluchovým postižením
a Helena Klasnová, předsedkyně Svazu tělesně postižených v ČR, za 22 let pomáhání
radou i skutky organizacím i jednotlivcům.
V kategorii Zvláštní cena zvítězila a hlavní
cenu Mosty získala RNDr. HANA PÁNKOVÁ,
Ph.D. z občanské iniciativy Zachraňme
Vesnu, za podnět vedoucí k záchraně dětské
léčebny Vesna v Janských Lázních. Dalšími
finalisty byli předseda Spolku Trend vozíčkářů Olomouc Mgr. Milan Langer za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním
postižením; Eva Žádníková, organizátorka
Těmické benefice pro Leničku a Kristýnku,
dvě onkologicky postižené holčičky, pro
které získala na malé obci velkou finanční
částku; Marie Krátká, knihovnice zličínské
knihovny, za prosazení a vybudování bezbariérové knihovny, a Karel Medřický z organizace zdravotně postižených na Bučovicku
za dvacet let práce, organizování poznávacích zájezdů a ozdravných rekondičních pobytů a za poradenskou činnost.

Milan Langer

Všem oceněným za redakci Vozíčkáře
gratulujeme a přejme si, aby lidí, kteří si toto
ocenění zaslouží, každým rokem přibývalo.
Na závěr doplňme, že záštitu nad letošní
akcí převzala Ing. Marie Kousalíková, starostka městské části Praha 6, hlavní partnery akce pak tvořily Metropolitní univerzita
Praha, Pražská teplárenská, a. s., a Střední
zdravotnická škola Ruská.
Více informací o akci a možnosti nominace
za rok 2014 naleznete na internetových
stránkách NRZP ČR http://www.nrzp.cz/
cena-mosty/
Text: Alex. M. Videmannová
(dle podkladů NRZP ČR)
Foto: Ivan Navrátilík
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Praha snů
Stejnojmenný dokumentární film Erika Čipery měl premiéru 6. března v kině BIO-OKO v Praze Holešovicích. Popisuje každodenní nástrahy, které tuctu žen přichystala pražská hromadná doprava. Nechybí mezi nimi vozíčkářky, maminky s dětmi v kočárku
či seniorky.
Protože i já v Praze bydlím ve čtvrti patřící
mezi nejvíce bariérové, dorazila jsem do kina
raději s malým předstihem. Moc mile mne
překvapilo množství diváků, kteří se na film
i následnou diskusi vypravili. Kino plné doslova až po střechu zhlédlo zcela pravdivý
film a následně se pustilo do nekonečné diskuse o tématu. Organizátorem celé akce byla
o. p. s. Asistence, která se snaží rozpouštět
vnitřní a vnější bariéry v životě lidí s postižením. Mezi jejich hlavní dlouhodobé cíle patří
i prosazení Prahy bez bariér.
Mezi „hrdinkami“ filmu nechybělo ani
šest vozíčkářek. Pavla je studentkou Metropolitní univerzity a matkou dvou dětí. Často
se nechá překvapit nečekanými dobrodružstvími v podobě rozbitých či nefunkčních
výtahů v metru. Daniele udělalo radost zavedení nízkopodlažní tramvaje, kam se dostane i s elektrickým vozíkem. Jaká byla ale
skutečnost? Šlo jen o opatření během výluky. Karolína, studentka Pedagogické fakulty
a politologie FHS UK, se po městě pohybuje
také na električáku. Během své obvyklé cesty do školy v Jinonicích však musí absolvovat dlouhou klikatou cestu uličkami z Nových
Butovic, protože metro ve stanici Jinonice
nemá výtah. Tereza pro změnu ve filmu názorně předvedla cestování vlakem, kdy ji na
Hlavním nádraží dva stewardi ručně naklá-

dali do vlaku a následně i její stokilový elektrický vozík (pronájem plošin je prý drahý).
Jitka, velká sportovkyně i má kamarádka,
která mě do kina pozvala, se do Prahy vrátila
z osmiměsíční stáže ve Vídni, vše roztrpčeně shrnula: „Ve Vídni jsem auto nepotřebovala, veřejná doprava byla přizpůsobena potře-

bám všech cestujících. V Praze bych ráda
jezdila jako ve Vídni, ale o tom si mohu nechat
jen zdát! Jaká by to přitom byla úspora času,
financí a koneckonců i emisí.“
O průběhu Primátorské debaty si můžete
přečíst na www.vozickar.com.
Alex. M. Videmannová

Praha má koncepci na zpřístupnění dopravy a zkraje
července bude slavit
Už přes půl roku funguje na pražském Střeleckém ostrově bezbariérový výtah. Díky
němu se tam mohou snadno dostat i vozíčkáři. Tuhle potěšující zprávu by si měli zapamatovat hlavně ti, kdo mají rádi letní koncerty
pod širým nebem. Už proto, že v červenci
se na Střeláku uskuteční akce Děkujeme,
pokračujte.
Pořádá ji společnost Asistence, která tak
chce veřejně ocenit dosavadní snahu pražských politiků a úředníků o odstraňování ba-

riér v hromadné dopravě. „Program teprve
tvoříme, ale už víme, že vystoupí Lenka Dusilová, Načeva, Justin Lavash nebo písničkář
James Harries,“ říká Erik Čipera z pořádající
organizace. Sám se nevhodnými nástupními
ostrůvky, nepřístupnými stanicemi metra
či chodníky bez nájezdů zabývá už několik
let a natočil o této problematice několik dokumentů.
Jeho nejnovější snímek Praha snů, který
měl premiéru v březnu v kině Oko, zřejmě
odvysílá Česká televize.
„Film určitě bude k mání
i na koncertu Děkujeme,
pokračujte, aby lidé získali představu o tom,
co se ve městě povedlo, ale taky o existujících překážkách, které
vznikly ještě za minulého režimu. Konkrétně
jde o bariéry u petřínské
lanovky, vozíčkářsky nebezpečné tramvajové
zastávky v Holešovicích
nebo ruční nakládání vozíčkářů do vlaku,“ informuje Čipera.

Dobrou zprávou naopak je znovuotevření
stanice metra Národní třída ve středu města,
nad níž finišuje výstavba nákupního centra.
Bezbariérový výtah ve stanici zahájí provoz
nejspíš 1. července. „Do té doby má konečně být upravena nedaleká zastávka Lazarská, kde je riskantní výstup z tramvaje
přímo do vozovky. Ačkoli jsme na to dlouhé
roky upozorňovali, nic se nedělo. I teď musí
na potřebné úpravy dohlížet radní pro dopravu, aby se všechno včas stihlo,“ tvrdí
Čipera. Dodává, že je neuvěřitelné, kolik
technických a administrativních překážek
se vyskytlo kolem jediné zastávky. Přitom
těch bariérových je v Praze stále velké množství: téměř polovina ze všech.
Velmi závažný problém stále představují nejstarší stanice metra ve středu města.
Byly vybudovány v 70. a 80. letech minulého století, za vlády komunistů, kteří lidi
s tělesným postižením odsunuli na okraj
společnosti. Jde o stanice Můstek, Anděl
a I. P. Pavlova, kde se zkomplikovala soutěž
na zhotovitele bezbariérového výtahu: subjekty, které v ní neuspěly, se odvolaly a několik měsíců potrvá, než Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže definitivně rozhodne.
„Ale potom už je na stole koncepce zpří-
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stupnění veřejné dopravy, která stanovuje,
kdy budou jednotlivé stanice metra zbaveny
bariér. Financuje se to hlavně z fondů Evropské unie,“ konstatuje Čipera. Rozsáhlý
dokument připravila komise pro Prahu bezbariérovou a otevřenou, která působí při
městské radě. Zástupce v ní mají i organizace vozíčkářů a zrakově postižených lidí;
za Asistenci je členem komise právě Erik
Čipera.

Rok 2025: Konečná – nástup
pro všechny
Dle zmíněné koncepce bude hromadná doprava zpřístupněna do roku 2025, po splnění
úkolů a dodržení termínů pro odstraňování
bariér v jednotlivých letech. Kompletně pří-

stupné má být metro, výrazně se zvýší počet nízkopodlažních tramvají, zmizet mají
bariéry na všech autobusových a tramvajových zastávkách. Vyřešen musí být i problém se staršími vozy metra, vyrobenými
ještě v Sovětském svazu. Jejich podlaha
není na úrovni nástupiště, a tak dochází
k situacím, kdy se kolečko vozíku zasekne
v mezeře: „Zejména lidé na električáku
se bojí metrem jezdit. Jde o trasy A a B, zatímco na céčku jezdí modernější soupravy,
do kterých se vozíčkář dostane mnohem
bezpečněji.“
Koncepci už projednal magistrátní odbor dopravy a čeká na schválení zastupitelstvem. Mělo by se tak stát ještě do podzimních komunálních voleb. Pokud bude

dokument schválen, objeví se na webovkách magistrátu. Jeho realizace však může
být ohrožena povolební situací na radnici,
nedostatkem peněz a neochotou politiků.
„Bariéry v dopravě se nám podařilo dostat
mezi priority města a teď je zapotřebí tuhle
prioritu dlouhodobě udržet, abychom snížili
riziko, že koncepce zůstane jen na papíře,“
uvědomuje si Čipera.
V současnosti ale není ke škarohlídství
důvod. Pozitivní změny v hromadné dopravě
mohou Pražané i přespolní oslavit už 1. července na Střeleckém ostrově. Koncert plný
kvalitní muziky s názvem Děkujeme, pokračujte začne v 18 hodin, vstup je zdarma.
Miloš Pelikán

Tipy, pozvánky, akce: Nesed’te doma, sezóna začíná!
můžete podívat kolika rodinám s hendikepovanými dětmi
už Handifest pomohl. Účast na letošním ročníku přislíbili
Xindl X, Blue Effect
nebo Rybičky 48.
V Plzni zahrají 22. 5.
a v Českých Budějovicích 28. 5.
(lb)

se chcete dozvědět něco o sobě a o světě,
je OKOLO na Karlově právě pro vás.“
Ať už po nohou nebo na vozíku, zajímavá
cesta je na této akci jistotou. Další informace o pořadateli, fotky i přihlášku najdete
na stránkách www.osokolo.cz. Jo, a hledejte
je spíš pod slangovým názvem Karlof. Podobnost se jménem slavného herce v hororech je čistě náhodná...
(mp)

Letní pobyt plný
adrenalinu
a dobrodružství

S vozíkem na dno Macochy
Vozíčkáři mají konečně možnost podívat se na dno nejmohutnější krasové propasti u nás. Trasa je dlouhá zhruba kilometr a na její vybudování se muselo odtěžit
300 tun skály a zeminy. Cesta je přístupná
jak mechanickým, tak elektrickým vozíkům.
Všichni nyní mohou následovat kroky brněnského mnicha Lazaruse Schoppera, který
jako první člověk sestoupil do propasti, aby
podal zevrubný popis dna.
Prohlídka trvá i s odborným výkladem
hodinu. Součástí budou jistě také legendy,
které se kolem tohoto místa šíří. Nejznámější vypráví o zlé maceše, která do propasti
svrhla svého nevlastního syna.
Když se zachránil, skončila nakonec v temné hlubině sama.
Machocha je zkrátka magické
místo, které stojí za to navštívit.
Před návštěvou se ale nahlaste
na tel. čísle 516 418 602. (lb)

Handifest – festival,
který pomáhá
Plzeň a České Budějovice –
to jsou dvě zastávky festivalu
Handifest. Podtitul festivalu
je Pomáháme skrze hudbu.
Na webu www.handifest.cz se
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Na tuhle letní akci
zveme naše čtenáře
poprvé. A protože
o ní dost napovídá fotka plná ležících pohodářů, tak jen stručně: na Písecku, konkrétně na Karlově u Smetanovy Lhoty, se
od 3. do 6. července uskuteční tradiční akce
OKOLO na Karlově. Je určena vozíčkářům
s doprovodem a účastníci vždy zažijí něco
nového, něco nečekaného, s příslibem neopakovatelných zážitků.
„Dosud se k nám vydávali ti samí zájemci,
ale my chceme přilákat další lidi na mechaničáku,“ říká Petr Ujec z pořádajícího sdružení
Okolo. O náplni letního pobytu však nechce
nic bližšího prozradit. „Právě to, že víte minimum, je hlavním lákadlem. Ale pokud se nebojíte vkročit nebo vjet do neznáma a pokud

Oblíbený dálkový pochod
je i pro vozíčkáře
Ani letos nechybí mezi turistickými taháky
pochod z Prahy do Prčice. Hlavním pořadatelem je Klub českých turistů, ale díky Pražské organizaci vozíčkářů se mohou Českou
Sibiří vydat i těžce tělesně postižení lidé. Třináctikilometrová
trasa začíná v Miličíně, start
je v sobotu 17. května u tamního motorestu mezi 9. až 11.
hodinou. Bezbariérová trasa
je určena výhradně držitelům
průkazů TP, ZTP a ZTP/P a jejich doprovodu. Další informace sdělí Jarka Franková,
předsedkyně POV, na telefonu 731 469 084 či na e-mailu
frankova@pov.cz.
(mp)
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Výstava ukáže Brnu svět
jinou perspektivou
Řeč je o výstavě Naše cesta v podání
kampaně Chodící lidé. Od začátku května
do konce června se na brněnském výstavišti budou střídat školy i běžní návštěvníci,
aby si mohli projít a především přímo vyzkoušet expozici o rozloze 1200 m2. Nahlédnou tak do světa vozíčkářů (vyzkouší si zvedák, vozík, berle a jiné pomůcky, překonají
nerovnosti v terénu, přesednou na toaletu,
zkusí ovládat počítač bez rukou), ale nasadí
si i černé brýle a vezmou do ruky bílou hůl.
Součástí jsou i pomůcky pro neslyšící. Výstava je otevřená všem zdarma – kolektivy
budou expozici navštěvovat ve všední dny
od 9.00 do 15.00, pak se dveře otevřou pro
veřejnost, stejně tak i o víkendu po celý den
do 17.00. Kromě navazujícího doprovodného programu je potěšitelné i to, že v projektu našly brigádu desítky lidí s různými
formami hendikepu. Návštěvníci se tak budou moci setkat s průvodci, kteří vědí, o čem
mluví. Projekt zajišťuje Nadace Sirius, výstava navazuje na úspěšnou akci Moje
cesta, kterou v Praze navštívilo téměř osm tisíc lidí. I tato výstava se vrátí zpět do Prahy,
kde se její realizace uskuteční od října do listopadu. Více informací a možnost objednávky návštěvy pro skupiny najdete na www.
vystavanasecesta.cz.
(ata)

Nebe se otvírá, vyleťte do oblak
Akce Open Skies for Handicapped, která
se již po sedmé bude konat 21. června 2014
na letišti v Hradci Králové, nabídne tradiční
program všem lidem se zdravotním postižením. Hlavní náplní budou vyhlídkové lety
zdarma a také bohatý doprovodný program.
Akce začne v 9.30 hodin ráno a létá se až
do večera.
Ten, kdo by se rád proletěl letadlem i stíhačkami a kdo si rád užije i pestrý hudební
doprovodný program, by měl sledovat pokyny. Jako přihláška k letu totiž slouží souhlas k letu, který vyžaduje i potvrzení lékaře. Loni akci navštívilo 3 000 lidí a téměř
600 hendikepovaných letělo. Více infor-

mací a také formuláře pro přihlášení naleznete na webových stránkách www.lshk.cz.
(ata)

I Petr Januš chce
chodit bez berlí.
Tak mu pomozte!

Na konci května Na Sněžku
pro Péťu
Další charitativně pojatý výstup na Sněžku
připravuje sdružení Cesta za snem. Hlavním
aktérem je opět Jaroslav Petrouš, paralympionik s amputovanou nohou. Svým činem
hodlá stejně jako loni finančně podpořit konkrétní dítě a zároveň upozornit na sociální
a zdravotní aspekty života hendikepovaných lidí.
Poprvé zdolal Petrouš nejvyšší horu
v Česku pro tříletou Simonku, letos ji chce
pokořit pro dvanáctiletého Petra Januše
z Trutnova. Obě děti připravila o nohu rakovina. Výtěžek bude použit na pokrytí nákladů
na „kurs chůze bez berlí“ v pražském rehabilitačním centru Malvazinky: jeho odhadovaná cena je pro Petra s doprovodem matky
50 tisíc korun. Případná vybraná suma
do 100 tisíc korun poslouží k nákupu rehabilitačních a sportovních pomůcek. A pokud
výtěžek přesáhne 150 tisíc korun, budou tyto
peníze rozděleny mezi další děti se zdravotním postižením – stejně jako loni.
Akce s názvem Na Sněžku pro Péťu se
uskuteční v sobotu 31. května u příležitosti
Mezinárodního dne dětí. Expedice na vrchol
hory odstartuje v 10 hodin z několika míst:
z Pece pod Sněžkou, z Boudy pod Sněžkou nebo třeba z Janských Lázní. „Zveme
všechny, kdo si chtějí zlepšit fyzičku a podpořit dobrou věc. Kromě samotného výstupu
chystáme bohatý doprovodný program:
půjde o velký happening plný her, zpívání,
malování, tancování a sportovních i vědomostních soutěží,“ uvedl Miloslav Doležal
z pořádajícího sdružení.
Den plný zábavy, jehož dějištěm bude
hlavní parkoviště pod lanovkou na Sněžku,
začne v 8 hodin ráno a vyvrcholí večerním
koncertem. Ze známých osobností už přislíbili účast polárník Václav Sůra, moderátorka
a meteoroložka Alena Zárybnická či Martin
Zach.

Prodávat se opět budou trička a upomínkové předměty s logem akce, o něž byl
loni velký zájem. Lidé s postižením se budou moci bezplatně svézt lanovkou, pro některé výherce bude odměnou jízda zdarma
na bobové dráze nebo návštěva lanového
centra...
Sportovní dětský den včetně výstupu
na Sněžku má dveře dokořán pro všechny
lidi dobré vůle – bez rozdílu pohlaví, věku
či zdravotního stavu. Nad akcí převzali záštitu starosta města Pec pod Sněžkou, hejtman Královéhradeckého kraje a Česká abilympijská asociace. Další informace hledejte
na webovkách www.cestazasnem.cz nebo
na facebooku Cesta za snem.
(mp)

Bezbariérové cestování konečně i v obyčejných
rychlících
Na začátku dubna vstoupila na železnici
v platnost mimořádná změna jízdního řádu.
Kromě menších úprav na dvanácti tratích
zahrnuje i důležitou novinku pro vozíčkáře:
v běžných rychlíkových soupravách se začínají objevovat bezbariérové vagóny.
Zatímco v oblastní a příměstské přepravě
České dráhy sklízejí pochvalu už několik let
za nízkopodlažní vlaky Regionova, RegioPanter, RegioShark či RegioShuttle, s běžnými rychlíky na hlavních tratích (koridorech)
byl problém. Na frekventovaných spojích,
třeba z Brna do Ostravy, museli vozíčkáři
dosud cestovat ve služebních vozech mezi
balíky a koly. Nebo si museli počkat na vlak
EuroCity či InterCity.

www.vozickar.com
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GLOSA
Upoután vozíkový
Tak mne nedávno napadlo, že by stálo za to
upoutat vaši pozornost fenoménem, s jakou vášní veřejná média, a to zdaleka nejen ta bulvární, milují ve svých srdceryvných
článcích úsloví „upoután na vozík“. Není
dne, aby na mne nevypadl hluboce lidský Michael Vidura
příběh, že ten či onen statečný mladý muž,
„přestože je odmalička upoután na vozík, nevzdal svůj obdivuhodný boj s nepřízní osudu…“, nebo že kdovíjaká slavná osobnost, kupříkladu prezident, „bude následkem úrazu na několik
měsíců upoutána na vozík“. Z těchto neblahých osudů mou citlivou duší hluboce otřásla zpráva, že „král českých diskoték Michal David je po úraze dočasně upoután na kolečkové křeslo“.
Chudák, napadlo mě, taková selebrita, a místo na normálním
vozíku se musí trápit připoutaný, kdoví čím, na křesle s kolečky.
Nehoda se mu údajně stala, když vystupoval ze svého vrtulníku
a šlápl rovnou do krtince. Ale věřte bulváru!
Mistr zvažuje, že své hořce nabyté zkušenosti s „upoutáním“ zúrodní do podoby zbrusu nového muzikálu. Za předpokladu, že tento kus bude stejně kýčovitý jako jeho dosavadní
produkce, mohla by se zrodit vskutku dechberoucí show.
Úplně to vidím! Před ohromnými schody křepčí skupina tanečníků v cylindrech a do rytmu si nonšalantně ťukají berlemi.
Nějaká prsatá pěvecká hvězdička z periferie by na vozíku nemotorně zkoušela přejet obrubník z molitanu, zatímco kolemjdoucí dav by její nemohoucnost okatě ignoroval. Následovala by tklivá balada o všudypřítomných bariérách kolem nás,
ale hlavně o těch v našich srdcích. Pan David by ani nemusel investovat tolik energie s vymýšlením nových písní. Stačilo
by přetextovat známý hit z osmdesátek na „Cévka, mně chybí
cévka“ a celou show efektně zakončit tím, že ona skupina tanečníků vynese po schodech ženu na vozíku s písní „Pár přátel stačí mít“.
Ale zpět k našemu úsloví „upoután na vozík“. Pokaždé když
ho slyším, s úsměvem si představím výjev, jak krutý šedovousý
děd jménem Osud váže zdravého nešťastníka řetězem k vozíku
a vše ještě pojistí masivním zámkem. Nebožák se ze všech
svých sil snaží vstát, ale když už se mu kus povede, řetězy
se zakousnou do těla a po chvíli marné snahy ho s ohlušujícím
řinčením donutí sklesle usednout do jeho tolik nenáviděného
vozíku. Je ale možné, že se podvědomá asociace váže
ke klasickému řeckému dramatu Upoutaný Prométheus.
Vozíčkář jako symbol jakéhosi vykupitele společnosti za cenu
úplné bezmocnosti a nevýslovného utrpení.
Jediné, co chybí, je mohutný orel, který by vozíčkářům každé ráno vyrval kus jater. Tuto funkci může ale v dnešní době
převzít alkohol, který stejnou práci zastane o mnoho příjemnějším způsobem. Všechny tyto asociace vycházejí z naivní představy zdravé populace, že být vozíčkářem znamená prožívat
nepřetržité utrpení. Kdyby jen věděli, jaká bývá skutečnost! Vozík rozhodně není pro většinu postižených prokletím, ale velmi
praktickou pomůckou, ke které mají povětšinou velmi kladný
až láskyplný vztah.
Ale třeba je to všechno úplně jinak. Třeba je upoután zvířátko ze stejné vývojové větve jako třeba orangután. Jednou si třeba naše děti budou z učebnic přírodopisu číst, že:
„Upoután vozíkový – žije převážně v městské zástavbě, kde
je minimum bariér. Vyznačuje se především upoutáváním pozornosti médií a vyvoláváním přehnaného soucitu u ostatních
živočichů.
Živí se převážně z důchodu a jiný dávek, které si dokáže
velmi šikovně obstarat...“
Michael Vidura
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Nyní se situace konečně zlepšuje. Od 7. dubna jsou bezbariérové vagóny nasazovány v rychlíkových soupravách Praha – Ústí
nad Labem – Cheb a také v rychlících z Brna přes Jihlavu a České
Budějovice do Plzně. Jde o moderní multifunkční vozy, které nejen
mají oddíl pro vozíčkáře včetně vyhovujícího WC, ale všem cestujícím nabízejí klimatizované prostředí, elektrické zásuvky pro napájení drobné elektroniky a také místa pro jízdní kola. Od poloviny
června budou řazeny i na rychlíkové spoje Praha – Brno přes Vysočinu a Brno – Ostrava.

Za zmínku stojí i přehledný a důkladný informační servis pro vozíčkáře, zrakově postižené a neslyšící lidi, který lze na webovkách
ČD najít v rubrice Vlakem po ČR. V záložce nazvané S ČD bez překážek jsou souhrnné údaje o přístupnosti stanic a mobilních zdvihacích
plošinách, vyhledávání spojení a také formulář pro on-linovou objednávku jízdy vlakem včetně zajištění asistence při nakládání. Pro jakékoli telefonické dotazy je určena linka 840 112 113.
(mp)

Přes milion lidí v České
republice má zdravotní
postižení
Zvýšení počtu zdravotně postižených osob v České republice, přibývající počet lidí s vrozenými vadami, zvýšení počtu vzdělaných lidí
s hendikepem. To jsou zajímavé ukazatele, které zveřejnil v polovině
dubna Český statistický úřad. Vyhodnotil je z registrů praktických
lékařů a ústavů sociální péče a upozornil tak ve srovnání s rokem
2007, kdy se konalo první šetření, na zajímavé trendy.
Počet lidí, kteří mají vrozené nebo získané zdravotní postižení,
překročil hranici jednoho milionu, celkem činí 1 077 673 a tvoří
10,2 % z celkové české populace. V roce 2007 bylo zaznamenáno
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9,8 % obyvatel se zdravotním postižením.
Za zdravotně postiženého pak považují statistici člověka, který má tělesné, smyslové
či duševní obtíže a kvůli nim i omezení trvající déle než rok.
Jaké jsou nejčastější příčiny hendikepu
Čechů? Převážné většině z nich komplikuje život nemoc, na druhém místě pak stáří
a s ním spojené komplikace. Hned na dalším
místě jsou vrozené vady, až za nimi se umístily úrazy.
Stoupl i počet vrozených vad, v roce 2007
se jednalo o necelých 11 %, v současnosti
má 14 % postižených vrozený hendikep. Například v roce 2011 se podle Ústavu zdravotnických informací a statistik v ČR narodilo
4 794 dětí s vrozenou vadou, což představuje 441 narozených s vrozenou vadou
na 10 000 živě narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než dívek
a u dětí matek ve vyšší věkové skupině.
Do výsledků se tak podle odborníků promítá stárnutí společnosti. Vliv může mít i to,
že se děti rodí svým rodičům později, což
se může odrazit v jejich zdravotním stavu.
Nejčastěji postižení zapříčiní nemoc, loni
byla důvodem hendikepu u zhruba 800 000
osob. Člověk se získaným postižením průměrně žije 12,4 roku.
Zajímavá jsou i čísla o způsobu života
těchto lidí. Osmdesát procent hendikepovaných žije v běžném bytě. Bariéry tedy

musí řešit operativně.
V bezbariérově upraveném bytě žije jen
necelých 7 % lidí,
přičemž téměř 30 %
OZP má právě tělesné
postižení. Zdravotně
postižení žijí nejčastěji ve společné domácnosti s manželem
či manželkou (36 %).
Druhým nejčastějším
typem je single bydlení (19 %).
Kompenzační pomůcky, které mají
v procesu rehabilitace
a začleňování do společnosti rozhodující úlohu, potřebovalo téměř 39 % osob se zdravotním postižením,
naopak 45 % postižených se bez zdravotních pomůcek obešlo.
Dvě pětiny osob s postižením byly plně
soběstačné. Bez pomoci se naopak neobešlo 11 % lidí se zdravotním hendikepem.
Naprosto převažuje péče ze strany rodiny,
a to několikanásobně. Bez zajištění péče
je pak 9 % lidí. Nejhorší byla situace u téměř
18 000 osob s těžkým a velmi těžkým postižením, které byly zcela bez pomoci.
Při zjišťování typu dávek a příspěvků,
které lidé pobírají, se ukázalo, že největší

podíl tvoří invalidní důchody ve 3. stupni,
i když ve srovnání s rokem 2007 jejich počet o 10 % klesl; 21 % hendikepovaných pobírá příspěvek na péči, 12 % pak příspěvek
na mobilitu.
Téměř 70 % lidí s hendikepem nepracuje a pobírá invalidní důchod. Zaměstnání má jen 9 % osob, 8,6 % jsou
pracující důchodci. Studujícíh osob s hendikepem jsou 2,3 %. Ovšem celkově
lze říct, že stupeň dosaženého vzdělání
stoupá, mezi hendikepovanými přibývá
hlavně středoškoláků, o necelé 2 % přibylo
i vysokoškoláků.
(ata)
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Červená – oranžová – zelená… ale co vám to řekne?
To se ptají členové sdružení go-ok Ivan
Páleník a Miroslav Zeman. Na Slovensku
vznikla zajímavá myšlenka odlišného přístupu k mapování bezbariérovosti veřejného
prostoru, která popírá zažité způsoby. Jakékoliv hodnocení, i to nejběžnější, které kopíruje barvy semaforu, je podle nich zrádné.
Oba pánové pro to mají na vlastní kůži odžité
argumenty. Jak by měla vypadat ideální
mapa bezbariérového přístupu? Jak se vyvíjí
situace lidí s postižením na Slovensku? A jak
se dozvědět o tom, kde se dá ve městě skutečně dobře zaparkovat na vyhrazených místech pro vozíčkáře?
Miroslav Zeman
Spoluzakladatel sdružení go-ok, má za sebou
dlouhé působení ve firmě
Medicco, v současnosti ředitel
slovenské firmy
LETMO, která
se zabývá distribucí kompenzačních pomůcek.

Ivan Páleník
vozíčkář, zakladatel dříve diskusního fóra,
dnes portálu www.handicap.sk, zakladatel
sdružení go-ok. Pracuje na rektorátě Slovenské technické univerzity v Bratislavě, sdružení go-ok přímo spolupracuje s Fakultou
architektury.
 Co vás vedlo k tomu vymyslet projekt
Monitoring prístupnosti go-ok?
Miroslav: Ptali jsme se: „Jestli se mají vydávat nemalé peníze na mapování bezbariérovosti, proč to neudělat skutečně systematicky
a logicky?“ Současný systém barevných ikon
je velice zrádný. Ano, na první pohled je jednoduchý, intuitivní, změřitelný, ale ve výsledku je úplně k ničemu.
Ivan: Vycházíme z toho, že nikdo nemá
právo říct: toto je nepřístupný objekt, toto
naopak plně přístupná budova. Každý hendikepovaný člověk, dokonce i každý vo-
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zíčkář zvládne překonat jiné bariéry. I mně
se stalo několikrát, že jsem špatně doporučil bezbariérovou restauraci lidem, kteří
se na mě obrátili jako na kolegu na vozíku.
Já jsem si zkrátka malého schodku nevšiml,
překonal jsem ho velmi snadno. Pro zmíněného návštěvníka to byl ale problém a dovnitř se nedostal. Proto každé takové hodnocení nutně znamená neobjektivní posouzení.
 Ke každé ikoně je ale vždycky legenda. Červený bod znamená úzké dveře,
schody v budově, nevyhovující toalety…
Miroslav: Ano, ale pro koho vlastně tato legenda je? Když jsme zakládali Medicco,
tak jsme den co den prodávali aktivní vozíky a řešili požadavek zákazníků: „Hlavně
se potřebuju vejít do šedesátek.“ Takže
spousta lidí už jezdí na vozících, které nemají s takto úzkými dveřmi problém. Jenže
nejčastější způsob mapování je opět z aktivního života vyřazuje tím, že budovám s užšími dveřmi dává červenou značku. Budova
je nepřístupná, a nikdo už neví proč. Jestli
je v ní dvacet schodů anebo jen dveře šedesátky. Zkrátka se už do ní člověk na vozíku
nebo s berlemi nevydá, i když by se do ní
mohl dostat bez problému.
Ivan: Dokonce ani obecně vžitá představa
o tom, že téměř všude se dostane člověk o berlích, hůř je na tom vozíčkář sedící
na mechanickém vozíku a nejhůř pak uživatel elektrického vozíku, je mylná. Pokud
je někde kluzký povrch a zaprší, neujde člověk o berlích ani krok. Výkonný električák
může mít s menším schodkem menší problém než člověk na mechanice.
 Co navrhujete vy? Jak funguje systém
Mapování prístupnosti go-ok?
Ivan: Navrhli jsme a nyní dokončujeme aplikaci pro chytré telefony, která toto mapování
a výpis parametrů umožňuje přímo v terénu.
Miroslav: Je založený
na popisu, ne na hodnocení. Každý objekt je dokonale popsaný – okolí,
vstup, výška rampy, délka
rampy, způsob otvírání
dveří, výška případných
schůdků, prahy, druh povrchu, šířka dveří, dlažba,
toaleta – umístění a prostor,
vybavení, automat a jeho
výška umístění atd. Uživatel si pak jen zadá svoje
parametry (například mám
vozík, který se vleze do šedesát centimetrů širokých
dveří, překonám schod vysoký x centimetrů) a aplikace mu ukáže seznam
institucí, které jsou v jeho
dosahu a přímo jemu přístupné.

Tištěné mapy – vyhozené peníze
 To je jistě cesta pro lidi, kteří takový telefon vlastní. Jak se díváte na klasické tištěné mapy bezbariérovosti měst?
Miroslav: Víte, ona už ta mapa, když se ještě
v tiskárně tiskne, je zastaralá. Podmínky
se rychle mění. Navíc každé město, každá
městská část si tyto projekty na vydávání map
realizují na vlastní pěst. Když se chci například pohybovat po Praze, vím já, kde začíná
městská část Praha 6 a kde už je Praha 5?
Můžu já po kapse nosit 20 map, když se chci
projít městem? Měli bychom přestat nesmyslně tisknout a začít uvažovat systematicky. Jinak je to bohapusté mrhání penězi.
Ivan: Co se týče chytrých telefonů, nemyslím
si, že by to byl problém. Dobře to ilustruje
naše zkušenost. Když jsme před dvěma roky
startovali projekt, zamýšleli jsme se, kde seženeme sponzora, který koupí mapujícím
právě tuto techniku. Jenže dnes už to není
potřeba. Na trhu skoro jiný než chytrý telefon
není. Časem to bude standard.
 Co vás vlastně k takovému uvažování
o mapování přístupnosti inspirovalo?
Ivan: Už jsem to zmínil – dotazy jiných vozíčkářů, do jaké restaurace se v Bratislavě dostanou. Já jim v tu chvíli vlastně nemohl poradit, i když takových podniků znám hodně,
protože nevím, co jsou schopní zvládnout
a co ne.
No a jednoho dne se to stalo i mně samému. Byl jsem v neznámém městě. Měl
jsem hlad, potřeboval jsem jít na toaletu
a chtěl jsem zaparkovat v suchu, protože
strašně pršelo. Začal jsem přemýšlet o tom,
proč neexistuje nějaká mobilní aplikace,
ve které bych si definoval parametry já sám.
Zadal bych si, co jsem schopný překonat,
že mám vozík, který se do šedesátek vleze,
a ta aplikace by mi nějakou vhodnou restauraci v blízkosti určila.
Na tomto jsme aplikaci postavili. Každý si může dotaz
specifikovat dle svých požadavků. Informace jsou doplněné fotkami, videem, virtuální prohlídkou.
Podrobný popis mi i umožňuje navíc se na návštěvu
připravit. Půjdu tam třeba
s Mirkem, který mi pomůže
do jednoho schodku, o kterém díky aplikaci vím. V okamžiku, když bych tam šel
sám, tak mi nemá kdo pomoct, budu do schodku narážet jak moucha do skla.
Miroslav: Mně vadí ještě
jedna věc. V současnosti
se mapuje hodně, píší se všemožné projekty za mnoho peněz. Je velmi jednoduché říct:
„Do roka zmapujeme 150 objektů a dáme jim barvičku.“
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Sice to nedává smysl, ale bude to mít barvičku… Nevím, jestli je cílem fajfka v položce
projektu, ale realita a pomoc hendikepovaným to není. Pojďme dělat něco, co bude mít
opravdu univerzální použití pro všechny.
 Na první pohled se zdá, že jde vlastně
o to zmapovat stav a není se třeba soustředit na bezbariérovou vyhlášku.
Miroslav: Naopak. Ty procesy musí fungovat
souběžně. Nicméně víme, že situace v bezbariérovém přístupu na Slovensku je vlastně tak
špatná, že mapa podle semaforu by musela
být buď prázdná, anebo červená. Náměstí
v Banské Bystrici, v Bratislavě… to jsou
všechno staré budovy. Opusťme tedy svět
fantazie, kde jsou všechny budovy přísně dle
norem, a popišme objekt co nejpřesněji.
Ivan: Působím na vysoké škole technické
na fakultě architektury, kde jsem oslovoval
odborníky na bezbariérovost. Ze začátku
i oni deklarovali, že normy jsou dobře nastavené, že pokud je aplikujeme v praxi, bude
vše v pořádku. Nezpochybňujeme tento fakt,
ale mělo by se nadto ještě usilovat paralelně
o kvalitní popis, protože tak můžeme předejít
velkým průšvihům. Co když se někdo ocitne
v zahraničí, kde si rezervoval hotel s bezbariérovým pokojem, který je ale v prvním patře
bez výtahu? To totiž občas zapomínají hoteliéři v katalozích zmínit.

Mapujeme vyhrazená parkoviště
 Jak chcete dále postupovat? Jak
chcete přesvědčit lidi, že váš systém mapování je logičtější a univerzálnější?
Miroslav: Zjišťujeme, že to nemá smysl vlastními silami, potřebujeme pomoc druhých.
Systém teď funguje správně, ale máme rezervy v rychlosti a v systému zadávání parametrů. To musíme ještě vyladit a zároveň
vymyslet motivaci pro mapující. Musíme
být přitažliví, využívat principy soutěže, hravosti lidí…
Ivan: Máme projekt na mapování vyhrazených parkovišť, kde bychom si mohli vyzkoušet, jak lidi reagují, jak zvládají mapování.
 Takže se jedná o dílčí mapování, o mapování jednoho typu objektů?
Ivan: Ano, vždycky se to dá integrovat
do univerzálního systému. Mapování parkovišť se však o dost snáze komunikuje. Když
před uživatele postavíte mapu celého Slovenska, může jim to připadat jako nadlidský úkol. Nemluvě o ambici stát se světovou
aplikací, protože systém běží na Google mapách. Je dobré, když na mapě zmapované
objekty přibývají a když je patrno, že aplikace žije. Proto jsme se rozhodli vyzvat nejdříve k popisování parkovišť.
 Co obnáší takové zmapování místa?
Miroslav: Člověk si už nyní může stáhnout
aplikaci do svého mobilu iPhonu. Jednoduše parkovací místo vyfotí, napíše kolik
je vyhrazených ploch, okomentuje přístupnost a je to. Zkoušíme takto, co lidi ještě baví
a co už je na ně moc.

 No, ona některá vyhrazená místa skýtají řadu trpce úsměvných řešení. Takže
takový monitoring s fotkou skutečně pomůže od nemilého překvapení.
Ivan: To rozhodně ano. Však jsme i na základě
zážitků z mapování založili kategorii stránek
s názvem LOL objekty, kde se snažíme zveřejňovat absurdity v bezbariérovém řešení. Přemýšleli jsme i tak, že by taková aktivita mohla
být tahačem pro lidi i pro veřejnost. Že si třeba
začnou víc všímat těchto věcí.
 Když bychom se zaměřili na život
na Slovensku obecně – v porovnání s Českou republikou ještě máte kus cesty před
sebou. Zprávy o aktivitách hendikepovaných k nám docházejí jen sporadicky…
Ivan: Je to pravda. Vy máte chuť jít do ulic.
To u nás neexistuje. Najdou se dva tři lidé,
zamávají mávátky, ale to je vše. U nás se za
bezbariérovost, za systém příspěvků, za integraci nebojuje. Aktivismus, aktivní upozorňování na problémy, to Slováci nedělají.
 A vy vidíte cestu, jak je k tomu povzbudit, právě v mapování terénu? Pak už jim
přece nebude nic bránit vydat se ven, žít
aktivně.
Ivan: Možná bych se vrátil na úplný začátek –
proč vznikl můj první projekt on-line diskusní
fórum handicap.sk. Myslel jsem si, že se najdou lidé, kteří si navzájem pomůžou, a najdou se i odborníci, fyzioterapeuti, ochotní
poradit. Jenže tito dobrovolníci po čase odešli, nedostávali totiž otázky! Komunita postižených je stejná jako komunita Slováků. Pokud se zrovna nejedná o vraždu nebo nějaký
skandál, tak se sami ničemu nevěnují. Když
jsem se snažil diskuzi udržovat, tak se to obrátilo proti mně. Přestal jsem do komunikace
vstupovat a komunita utichla úplně.
V současnosti na stránkách handicap.sk
uveřejňujeme jen články, videa a fotky, které
by měly motivovat lidi s hendikepem. Měly
by je informovat o tom, co znamená aktivní
přístup a jaké dobré věci můžou vzniknout,
když se spolupracuje. A to se zatím návštěvníkům líbí.

Na Slovensku se toho moc neděje
 Vybíráte však povětšinou z příspěvků
ze zahraničí. Na Slovensku není o čem psát?

Z jiné
perspektivy
Další z projektů, které by sdružení go-ok
rádo zrealizovalo, je natáčení různých situací či mapování pomocí kamery upevněné na vozík nebo na berli. Projekt
se jmenuje Wheelchair View. „Namontování kamery na vozík nebo na berli
v sobě nese řadu možností. Mohl by se
takto zmapovat objekt, zmapovat jeden
den v životě vozíčkáře, hodina pohybu
ve městě… záznamy bychom mohli použít pro mapu bezbariérovosti nebo pro
osvětu. Momentálně ale nemáme kapacity na to, abychom nápad sami bez pomoci převedli v realitu. Bylo by potřeba
získat kamery, které jsou vhodné pro
tento typ natáčení, dojednat dobrovolníky…“ říká Ivan Páleník.
Princip natáčení v terénu je také
v souladu s myšlenkou projektu. Kamera
je němý svědek prostoru. I pouhým popisem prostoru totiž může dojít ke zkreslení, když si mapující nějaké překážky
nevšimne a nezapíše ji. „Byli bychom
moc rádi, když by nám s tím někdo pomohl. Když by se ozval někdo, kdo takovou kameru má, kdo by nás chtěl takto
podpořit, třeba i firemní dobrovolníci,
skupina lidí. Tato myšlenka má smysl.“

Ivan: Ano, převaha zahraničních příběhů
není záměr, na Slovensku se zkrátka nic
neděje. Když se něco uskuteční a bude
co psát, s radostí to uveřejníme. Avšak
i když ke článkům přímo přikládám výzvu: „Pojďme něco podobného zrealizovat
u nás,“ nikdo se toho nechytí. A přitom aktivismus může veřejnosti otevřít oči a upozornit ji na to, co za problémy řešíme a co nám
v běžném životě překáží. A ne se postavit
před úřad vlády v počtu tři a mávat nějakými obecnými transparenty.
 Vy jste ale ve sdružení go-ok dokázali ledacos. Vedli jste například zajímavou kampaň se známými lidmi, kteří jezdili
po Bratislavě na vozíku.
Ivan: Ano, u nás to začalo jakž takž fungovat – ale až posléze, když jsme vyhlásili velkou výzvu, že potřebujeme pomoct.
Jenže dosud existujeme jen na dobré slovo,
na bázi dobrovolníků. Chybí nám trvalá podpora nadací a státu, která by zajistila nějaké
pravidelné aktivity.
Miroslav: Na Slovensku jsou dvě profesionální organizace: Paralympijský výbor a Organizace muskulárních distrofiků. Ti mají
svou kancelář, své zaměstnance, ekonomy.
Ale jsou to zase úzce profilovaná sdružení,
i když dělají řadu dobrých akcí.
Ivan: Slovenské poradní orgány zákonodárců se paradoxně skládají z dobrovolníků.
Zákonodárce, který je placený za svou práci,
si nechává radit zadarmo...

www.vozickar.com
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FENOMÉN
psat vyhrazená místa pro vozíčkáře. Už tím
bychom navázali rádi kontakty, které bychom využili i dál.
 Pokud byste měli shrnout důvod, proč
se přidat...
Ivan: Rádi bychom lidi na Slovensku, ale
i v jiných zemích přesvědčili, aby se přidali
k návodu, který přináší univerzální a logický
systém mapování. Když totiž všichni dělají
vše, nakonec nevznikne nic. My jsme přesvědčení, že systém go-ok funguje. Jinak
bychom svůj volný čas dávno věnovali něčemu jinému.

 Peníze jsou tedy překážka i pro vás?
Ivan: Ano. Abychom mohli pracovat kvalitně
a soustavně, potřebujeme například stálého
zaměstnance, ne vše dělat večer po práci.
Když ale pomineme stát, na který se, jak
bylo již řečeno, moc spoléhat nedá, nedaří
se nám také nastavit původně plánovaný
systém, kdy si firma zaplatí za to, že ji zmonitorujeme. Je totiž těžké pochopit, že u nás
nejsou žádné černé listiny nebo červené
značky, které zákazníky odradí. I můj kamarád potřeboval skoro hodinu vysvětlovat,
že i jeho hotel, ve kterém je nájezd, výtah,
bezbariérový pokoj, jen zrcadlo je výš, než
by mělo být, nebude označen červeně.
A dalším problémem jsou lidé. Sami to
nezvládáme. Od začátku fungování sdružení
go-ok máme problém najít spolupracovníky
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vozíčkáře, dobrovolníky, zkrátka někoho,
kdo by do projektu investoval svůj čas. Občas ulovím někoho z daleka nebo i z České
republiky, jako tady Mirka, ale potřebovali
bychom lidi i v blízkém okolí.
 Kdo by se tedy do mapování měl zapojit? Vozíčkář? Člověk o berlích?
Miroslav: Ideálně ani jeden z nich. Pokud
už člověk nějaký hendikep má, už je jím
dost silně ovlivněný. Mapující musí mít otevřené oči a musí pochopit tu naši logiku. Samozřejmě nejlepší je to, když je člověk ponaučený, když si zkusí, co dává a co nedává
smysl a viděl na první pohled nesrovnalosti.
Ivan: Naše výzva je stále otevřená. Pokud
máte chytrý telefon, stáhněte si aplikaci
na mapování parkovišť a pomožte nám po-

• Monitoring prístupnosti (www.
go-ok.eu)
• Monitoring a navigátor vyhradených
parkovacích miest (www.parking
4disabled.eu)
• Portál www.handicap.sk
• BezBariérové absurdity – LOLky –
(http://lol.go-ok.eu)
• Dobrovolnici, kteří mají zájem jakkoliv pomoct (například překladem projektů do cizích jazyků), se můžou přihlásit přes webovky www.go-ok.eu/
sk/volunteer
• Všechny projekty najdete i na facebooku: gookeu, handicap.sk, whlchrvw (wheelchair view), parking4disabled (parkování)

MY SE SVĚTEM, SVĚT S NÁMI
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Vše v zájmu dítěte?
Natálka je krásná, temperamentní dvouletá holčička se zlatými kučerami. Živě pobíhá po kavárně, objímá vodicího psa jednoho z hostů, skáče
po sedačce, zkoumá, jak funguje cukřenka. Má před sebou pestrý život, kterým ji budou doprovázet milující rodiče. „Prý je celý tatínek, říkají
všichni. Já se vždycky hodně směju. Pak přitakám, že je, i když je adoptovaná,“ usmívá se Klára Pragerová a sundává manželovi Michalovi
Pragerovi, který to sám kvůli svalové atrofii nezvládne, z krku telefon. Jak se manželé, kteří jsou už ve světě vozíčkářů díky Pestré společnosti,
cestovní agentuře Bezbatour i díky boji proti bariérám v Praze dobře známí, museli probojovat k dceři Natálii?
„Už je to sedm a půl let, co jsme se začali
snažit počít dítě. To je neuvěřitelné, jak ten
čas letí… A co všechno se vlastně za tu
dobu stalo. Vždyť malá by teď šla do školy!“
uvažuje Klára. Je zřejmé, že jejich cesta nebyla přímočará.
Rok po svatbě zjistili, že genetické testy
vyšly dobře a že plod by nebyl ohrožený
dědičným postižením. Radost však vystřídaly nejisté pokusy, čekání… Všechno totiž nešlo podle plánů. Pragerovi se rozhodli
zjistit, co se skrývá za neúspěchem. Michal
podstoupil odběry spermatu pro vyšetření
ve státním ústavu. Už na začátku zažil první
z hořkých reakcí okolí, kterých ještě na cestě
k Natálce slyšeli Pragerovi v budoucnu desítky. „Když jsme si byli pro výsledky, nejdříve nám řekli, že je vše v pořádku. Radovali jsme se. Pak ale doktor sáhl pro druhou
složku, že se spletl. Prý je Michal těžký případ a že oplodnění přirozenou cestou nepřipadá v úvahu. Na druhou stranu by měl
být rád, protože co by tak asi na vozíku s dítětem dělal?“ vypráví Michal. Manželům
Pragerovým doslova spadla z jeho reakce
čelist. Naštěstí se nespokojili s tímto vyšetřením a zašli na soukromou kliniku, kde měli
s lidmi na vozíku zkušenost. „Jaké bylo moje
překvapení, když mě lékař uklidnil, že je situace naopak lepší, než čekal, že jsem
vlastně ještě jura,“ směje se už s odstupem
Michal. Pak ale přišly zdravotní komplikace
manželky Kláry. Zkoušeli několikrát umělé
oplodnění, ale pokusy byly vždy zdlouhavé
a neúspěšné.

Obhájci sebe sama
První, kdo přišel s nápadem si dítě adoptovat, byl Michal. „Úplně jsem se třásl, když
jsem to ženě s trémou říkal.“ I Klára se musela s nápadem nejdřív sžít. Trvalo jí to půl
roku, pak si ale na pražském magistrátu
o adopci zažádali.
Čekala je, jako ostatně všechny žadatele
o adopci, lavina vyšetření, dotazníků, formulářů, vyjádření lékařů – většina z toho však
v jejich případě doprovázena nechápajícími výrazy úředníků. „Když jsme chtěli přijít na seminář o přípravě k rodičovství, ptala
jsem se, jestli jsou místnosti bezbariérové.
Odpověděli, že samozřejmě jsou. Na místě
jsme ale našli deset schodů. Museli jsme
to řešit operativně, s pomocí dalších budoucích rodičů... no každý hned věděl, kdo
jsme,“ líčí nepříjemné pocity z přípravy Klára.
Každý rodič-žadatel navíc musí projít
workshopy a zážitkovými programy, které
vedou psychologové a vyhodnocují v nich
připravenost páru na adopci. „Na skupinových sezeních se s námi mnohokrát dostaly
jiné páry do konfrontace. Nebylo to vůbec

příjemné,“ popsal Michal. Do toho ještě vyjádření vedoucích skupiny,
že vlastně pro Pragerovi
šance na úspěšné vyřízení žádosti je minimální.
Dokonce Kláře doporučovali zažádat o adopci
z pozice matky samožadatelky. To bylo hodně
hořké sousto. „Dívala
se tak na nás i ředitelka
kojeneckého ústavu. Pořád s námi tak divně komunikovala, snažila se zjistit, co manželovi je. Když jí to pak
řekl, tak to vůbec nebrala v potaz. Naopak
se velmi nevybíravě ptala, co hodláme v následujícím půl roce udělat pro to, aby byl
na tom manžel líp. No myslela jsem, že ji
na místě praštím,“ vzpomíná s rozhořčením
maminka Natálky.

Co je vlastně překážkou?
Z reakcí sociálních pracovnic, lékařů i úředníků lze vyčíst, jaké šance by měl pár, ve kterém jsou oba manželé postižení. Často
se stává, že partneři s postižením po rezolutních negativních reakcích raději žádost o adopci stáhnou. „Já to úplně chápu.
Když bych na to nebyl zvyklý a nešel si tvrdě
za svým, vzdám to už při prvním klacku,
který mi hodili pod nohy. My jsme na to byli
připravení, jsme bojovníci. V případě nouze
jsme byli ochotní jít až do Štrasburku. Vždyť
v Evropě platí Úmluva o právech handicapovaných, kde se jasně píše, že na adopci mají
tito lidé stejné právo jako lidé bez postižení,“
dodal Michal.
Co konkrétně uváděli sociální pracovníci jako překážku? Co jim vlastně vadilo
na manželském páru, z nichž je jeden z partnerů na vozíku? „Neustále se oháněli mantrou – chceme jen to, co je v zájmu dítěte.
Když jsme se ptali, co je v našem případě
proti zájmu dítěte, uváděli třeba to, že s dcerou či synem nebudu moct jezdit na lyže,“
kroutí hlavou nechápavě Michal. V zájmu dítěte je totiž podle oficiálních úřadů hlavně
materiální zázemí. Jiné hodnoty, které můžou lidé s hendikepem dítěti předat, podle
legislativy důležité nejsou. I rodičovská láska
se do formulářů nevejde. Navíc, uvážíme-li,
že v dnešní době existuje tolik služeb, které
dokážou hendikep rodiče překonat (například lyžařská škola, v jejímž areálu otec dítě
povzbuzuje), ztrácí na významu i materiální
podmínky.
„Nejhorší okamžik nastal, když jsme
od sociální pracovnice slyšeli dotaz: ‚A nechtěli byste radši postižené dítě? To by bylo
snazší získat. Navíc vy už víte, jak na to…‘

V tu chvíli jsme si mysleli,
že zdravé dítě nikdy nedostaneme,“ vzpomíná Klára
a utírá při tom Natálce tričko,
které si umazala od pití.
Po dvou letech přišla nečekaná zpráva: Máme pro
vás dítě, přijďte se podívat
na papíry. Pragerovi na nic
nečekali, vypravili se na
úřad a pak hned do kojeneckého ústavu. Za čtyři
dny si museli přeorganizovat život, zařídit, stejně jako ostatní žádající
o adopci, dětský pokoj, odejít na mateřskou,
nakoupit výbavu... V úterý Natálku poprvé viděli, v pátek už byla půlroční holčička u nich
doma. Zázrak.
I když první měsíce nebyly jednoduché,
Klára musela sladit péči o dítě s péčí o manžela, musela překonat Natálčiny nemoci
hned zkraje, její povahu, kterou ovlivnil kojenecký ústav… To už je ale za nimi a rodince
se daří. Momentálně řeší žádost o větší byt,
jak sladit práci a Natálku, jak strávit pěkné
léto… zkrátka klasické starosti mladé rodiny.

Dvojnásobné štěstí
Oba uznávají, že mají velké štěstí, že vychovávají zdravou holčičku. Když by ještě museli řešit nějaké nemoci nebo stavy spojené
třeba s nezdravým těhotenstvím (například syndrom matky alkoholičky), to by pro
ně byla ještě větší zkouška. „K tomu štěstí
ale nahrál fakt, že Natálku kvůli problémům
s občanstvím nikdo nechtěl. Má totiž slovenskou státní příslušnost. No a to může být
v budoucnu problém. Když jsme Natálku dostali, nezapomněli nám úředníci připomenout, jaký velký ústupek udělali. Že to vůbec
není samozřejmost a že máme být neskonale vděční. Prý to na komisi nebylo jednoduché a možnost adoptovat dítě jsme získali
jen s náskokem několika málo bodů,“ dodala Klára.
Na martýrium na úřadech dnes už oba
vzpomínají s úsměvem. Jejich dcera prospívá a objevuje svět kolem sebe. Má milující
rodiče, psího kamaráda a nadějné vyhlídky.
Nechybělo však mnoho a vše by dopadlo jinak. Cestu mohl zkřížit urputnější úředník
nebo ignorující lékař, manželé nemuseli mít
na boj vnitřní sílu… Pragerovi natvrdo zjistili, že vše je o lidech a všelijaké deklarace
a úmluvy jsou bez pochopení k ničemu.
Co však dělat, aby se situace změnila?
Mluvit o tom, komunikovat, demonstrovat?
Je možné, že si pak mantra úředníků „Vše
v zájmu dítěte“ i v jiných případech najde
svou cestu? Svou pravdivou cestu?
Aneta Vidurová

www.vozickar.com
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Strava a vyměšování lidí s poškozenou míchou
4. díl: Zácpa a poranění míchy
Během své dlouholeté praxe jsem poznala
mnoho paraplegiků a tetraplegiků, kterým
zácpa velmi znepříjemnila každodenní život.
Neurogenní střevní dysfunkce patří
k mnoha zdravotním důsledkům úrazového
i neúrazového poškození míchy. A zácpa
patří mezi nejčastější střevní potíže: postihuje více než polovinu lidí s ochrnutím, přesněji 60 % z nich. Tento údaj uvádějí odborné
studie a potvrzuje ho také evidence České
asociace paraplegiků a Centra Paraple.
Každý z nás má jinou kvalitu střevní činnosti, proto se liší i funkce střev, frekvence
vyprazdňování a problémy se zácpou u lidí
s podobnou výškou a rozsahem poškození
míchy. Řešení zácpy je vždy individuální.
Tuto komplikaci je nutné řešit s lékařem
a zdravotní sestrou, kteří jsou znalí problematiky spinálních pacientů (nejlépe v rámci
ambulance při spinálních jednotkách). Avšak
i tento článek vám pomůže pochopit, co je
zácpa, proč se objevuje, jaké jsou její rizikové faktory, jak ji rozpoznat, jak jí předcházet. V následujícím čísle Vozíčkáře se dozvíte, jak zácpu léčit.

Příznaky zácpy, její důsledky
a komplikace
Příznaky mohou být u každého člověka s poraněním míchy různé, ale nadýmání břicha
a celkový nepříjemný pocit se s největší
pravděpodobností objeví vždy. Někteří jedinci pociťují bolesti břicha, může se objevit
střevní inkontinence v podobě prosakování
hlenů z rekta, kdy obtékají nahromaděnou
tvrdou stolici. Častým příznakem a také důsledkem zácpy jsou hemoroidy, kdy paraplegik i tetraplegik zaznamená ve stolici,
na rukavici či na toaletním papíru jasně červenou krev. Za zácpu považujeme i vyprazdňování, které trvá déle, než je u konkrétního
člověka obvyklé, nebo trvá více jak 60 minut
od chvíle, kdy odešla první stolice.
Samozřejmě velmi záleží na poloze těla
při vyprazdňování. Vliv gravitace v poloze
vsedě na toaletě či toaletním vozíku má svou
roli. Tuhá stolice nahromaděná v rektu způsobuje také zvýšení spasticity dolních končetin, problémy s močením a především u te-
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traplegiků hrozí epizoda nevyvážené reakce
autonomního nervstva (tzv. autonomní dysreflexie). Ta ale může nastat i u paraplegiků
s poškozením míchy nad šestým hrudním obratlem. Následky déletrvajícího dráždění nervstva v roztažené stěně tlustého střeva mohou být fatální. Prudké zvýšení krevního tlaku,
úporné bolesti hlavy, pocení a další příznaky
bývají jistým signálem náhlého problému
s močením nebo se stolicí (nadměrně roztažený močový měchýř nebo tlusté střevo při
zácpě). Pokud zácpa zůstává neléčena, stolice se dlouhodobě drží v tlustém střevě nebo
rektu, tvrdne a může dojít až k ucpání střev.

Rizikové faktory a preventivní
opatření
Nedostatek pohybové aktivity
Ochrnutí dolních končetin, trupu a u tetraplegiků i horních končetin omezuje možnosti pohybových aktivit vozíčkáře, zvláště
u těch jedinců, kteří pracují na počítači a nekompenzují „sedavé“ zaměstnání sportovní
nebo jinou pohybovou aktivitou. Může jí být
i jízda na vozíku nebo cvičení s míčem nebo
pružným tahem (cvičební sestavy lze najít
na stránce www.czepa.
cz: v záložce „foto/video“ je okénko „CZEPA.
TV“). Osvědčeným prostředkem, který může
významně podpořit peristaltiku, je i MOTOmed či jiný přístroj pro
pasivní rehabilitaci dolních končetin a trupu.
Někteří vozíčkáři, kteří
rádi sportují, si pochvalují „projímavé účinky“
jízdy na motorové čtyřkolce v terénu a zimní
lyžování na monoski,
pomoci může i jízda na handbiku.
Nízký příjem tekutin
Dostatečný příjem tekutin je důležitý pro
změkčování stolice, aby měla dobrou konzistenci. Rizikovým faktorem pro zácpu bývá
příjem tekutin nižší než 1600 ml. Proto je nezbytné pít 2–3 litry tekutin denně, v závislosti
na teplotě prostředí a pohybové aktivitě.
Doba od vzniku míšního poškození
Rizikovým faktorem bývá více než 10 let od poranění míchy, protože jak plyne čas, střevo
se může roztáhnout a být méně schopné efektivní peristaltiky. K této situaci může dojít při
nedůsledném dodržování programu vyprazdňování (konkrétně jde o nepravidelné vyprazdňování či intervaly delší než každý třetí den).
Prevencí zácpy je tedy každodenní vyprázdnění rekta u paraplegiků s chabým střevem
a minimálně každý třetí den u tetraplegiků
a paraplegiků se spastickým střevem (tato problematika je popsána ve Vozíčkáři č. 4/2013).

Užívání léků
Obecně lze říci, že čím více
léků vozíčkář užívá, tím
spíš může počítat s vedlejším účinkem ve formě Zdeňka Faltýnková
zpomalení střevní činnosti.
Léky, které způsobují nejčastěji zácpu, jsou
ze skupin antihypertenziv, analgetik, antidepresiv, antacid, sedativ a doplňků železa.
Věk nad 75 let
S přibývajícím věkem se snižuje pohybová
aktivita a mohou se objevit další zdravotní
problémy i onemocnění jako například cukrovka, hypertenze, ischemická choroba srdeční a také dekubity. Společně s výše uvedenými rizikovými faktory může být zácpa
pravděpodobnou komplikací funkce organismu seniora, který se méně pohybuje
a užívá velké množství léků.
Psychické aspekty zácpy
Cizí prostředí, neznámí lidé či nový ošetřovatelský personál, horší dostupnost toalety,
nedostatek soukromí při vyprazdňování, deprese, úzkost a strach.
Nevhodná strava
Různá jídla působí na činnost střev odlišně
a je zapotřebí naučit se svým střevům „porozumět“, zjistit účinek jednotlivých potravin na peristaltiku. Některé potraviny mají projímavý účinek, některé mají tendenci stolici zahušťovat
a jiné činnost střev významně neovlivňují.
Potraviny a nápoje s tendencí zahušťovat
stolici: jablečná šťáva, přecezené ovocné
džusy, černý čaj, mléko, tvrdý sýr, tvaroh,
obyčejný jogurt, zmrzlina, borůvky, bílý
chléb a pečivo, buchty, piškoty, sladkosti
(sušenky), pudinky, vařená mrkev, uzeniny,
loupané obiloviny, nudle, bílá rýže, jíškové
omáčky a polévky. Vážou tekutinu ze střevního obsahu tak, že na cestě tračníkem
tvrdne.
Potraviny a nápoje změkčující stolici:
čerstvé ovoce, ovocné slupky, sušené
ovoce (švestky, fíky, meruňky), necezené
ovocné džusy (zvláště švestkový), ovocný
jogurt, smetana, kysané mléčné výrobky,
cereálie, celozrnný chléb, cereální sušenky,
hnědá nebo neloupaná rýže, syrová
zelenina, vařená listová zelenina (kapusta,
zelí), fazole, čočka, káva, pivo, houby,
tučné pokrmy, nápoje sycené oxidem
uhličitým. Mají vysoký podíl vlákniny, která
absorbuje do procházející stolice více vody,
a to usnadňuje peristaltiku. Některé z těchto
potravin mohou peristaltiku přímo aktivovat
a může dojít až k průjmu.
Potraviny, které nemají podstatný vliv
na činnost střev: libové maso, ryby, kukuřičný chléb, zákusky, vařená zelenina, potraviny z bílé mouky, tuky (olej, máslo apod.).
Zdeňka Faltýnková
e-mail: faltynkova@czepa.cz
telefon: 607 453 501
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Život

bez bariér.

Automobily
bez bariér.

Pobočky API jsou rozmístěny po celé ČR.

Ve všech pracují vozíčkáři, kteří Vám dokáží poradit nejen s úpravou vozidla.
3
3
3

Montáž úpravy automobilu v místě bydliště.
Speciální slevové akce s automobilkami.
Jediní výrobci v ČR s certifikací pro celou EU.
Libor Vyšohlíd | +420 603 145 811
Martin Javůrek
+420 608 714 624

Michal Šolc | +420 602 681 758

API CZ s.r.o. | +420 381 278 043
Miroslav Klečka | +420 725 931 236

www.vozickar.com
API CZ, s.r.o. | Slapy 136, 391 76 Slapy u Tábora | T: +420 381 278 043 | info@apicz.com
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Mobilní aplikace v hlavní roli konference
Kongresové centrum v Praze hostilo v půli března již 14. ročník konference Internet a informační systémy pro osoby se specifickými
potřebami. Akce, známá jako INSPO, svou specializací na využití internetu a informačních technologií znovu dokázala, co tyto platformy dnes znamenají pro lidi se zdravotním postižením.
Pořadatel, BMI sdružení v čele s Jaroslavem
Winterem, dlouhodobě organizuje seminář
v rámci akce Březen – měsíc internetu, každoročně s unikátním obsahem. Letos technologickým novinkám pro lidi s tělesným,
zrakovým, sluchovým či kombinovaným postižením, pro dyslektiky i osoby po mozkové
mrtvici vládly mobilní aplikace.

Mozek potřebuje trénink
Poprvé konference představila praktické využití nových poznatků z oboru neurověd. Tomáš Zdechovský, ředitel společnosti Commservis z neurolaboratoře v Hradci Králové,
předvedl mimo jiné zařízení na trénink dětí
a lidí po autonehodách. Jeho stánek permanentně obléhali zájemci, aby na přístrojích
vyzkoušeli své momentální schopnosti. „Mozek se podobá svalům v těle, když ho trénujeme, zvládneme více než ostatní. Každý
druhý člověk má potíže s koncentrací, pamětí či prostorovou orientací. Mladí lidé řeší
problémy s učením, starší se stresem a pamětí. Mozek se dá trénovat, a to v každém
věku. Proto jsme vytvořili první neurolaboratoř pro trénink mozku u nás, vybavenou
moderními přístroji a softwarem. Souběžně
se zabýváme metodikou mentálního tréninku
u dětí s poruchami koncentrace a lidí po úrazech či mozkové mrtvici.“ Jeho kolegyně
Eva Fruhwirtová v roce 2012 úspěšně odzkoušela metodiku mentálního tréninku také
na dětech s poruchami koncentrace a lidech
po autonehodě. Výsledky zcela předčily očekávání: nezávislá supervize potvrdila zlepšení
kognitivních funkcí o desítky procent. V neurolaboratoři dobře proběhly i testy starých
lidí a lidí po mozkové mrtvici. Již za tři měsíce si pacienti začali opět vybavovat věci,
které při prvních setkáních nevnímali. „Nyní
připravujeme se Střední školou elektrotechnickou z Pardubic projekt na pomoc dětem
s pohybovými problémy. Například po úrazech na kole, na lyžích či po autonehodě,
kdy je třeba snímat hybnost končetin dětí,
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analyzovat ji a poté dále zlepšovat. S realizací nám pomáhají dětský ortoped Jan Charvát z FN v Hradci Králové a odborník na elektroniku Pavel Čáp. Dnes jsme ve fázi přípravy
první klinické studie, definujeme, jaké pacienty budeme testovat. Naše firma přináší
do celého konceptu možnost tréninku těla
a mozku, po úrazech často opomíjeného,“
dodal Tomáš Zdechovský. Další podrobnosti
naleznete na www.commservis.com

započaly v dubnu 2012, koncem června již
Sergey Brin představil na konferenci Google
I/O například parašutisty, horolezce a horské
cyklisty, kteří skrze Glass živě vysílali svůj
úhel pohledu přímým přenosem na plátna
v hlavním sále na Google I/O a na YouTube.“
Také já jsem GG vyzkoušela. Po prvním
nasazení na nos odpadly veškeré obavy

Inteligentní kompenzační pomůcky
Účastníky s těžkým tělesným postižením
velmi zaujala MOUTHMOUSE (spojení slov
MOUTH – ústa a MOUSE – myš). Petr Uličný
a Petr Peroutka z Ostravy, vynálezci světového unikátu, nabízí jeho uživatelům možnost ovládat své domácí spotřebiče ústy,
jazykem, dotekem rukou, nohou nebo hlavou, popřípadě jinými částmi těla. Využitím
modulu pro nastavení různých spotřebičů
lze doslova vykouzlit chytrou domácnost.
„Jde o zařízení, jímž uživatel do dvou sekund
ovládne jedním dotykem běžné věci typu počítač, telefon, televize, světlo v domě, větrák
či hračky,“ vykládá Petr Uličný. Myš je bezdrátová (nezávislá na zásuvce) a lze s ní zároveň ovládat celou škálu zařízení. Vše
vychází z jednoduchosti a maximální účelnosti, zprovoznění netrvá ani pět minut, instalace softwaru netřeba. „Na začátku byla
pomoc kamarádovi, který ztrácel možnost
hýbat se. Tehdy jsem mu vymyslel jednoduchý způsob rozsvícení světla. Pak jsem studoval robotiku na VŠB. Dnes cítím obrovskou návratnost, minimálně v pocitu, že to,
co dělám, má smysl. Mým cílem je využít
dnešních technologií k maximální samostatnosti a nezávislosti hendikepovaných spoluobčanů,“ doplnil Uličný. Parametry a další informace přináší www.czech.mouthmouse.eu

Google Glass
Nejvíce dotazů ale vyvolala ukázka možností Google Glass, převratné novinky společnosti Google.
Na konferenci
INSPO ji uvedl
Radek Šimko, jeden z několika
českých testerů
zcela nové generace osobní
elektroniky, která
má nejblíže k mobilnímu telefonu.
„Glass se vyvíjejí v laboratoři
Google X, kde
vznikly i další futuristické technologie, třeba auta
bez řidiče. Testy

o nepohodlnosti a omezení brýlí s asymetrií,
kdy „nevstřebám“ 10 věcí najednou. Při testu
jsem stačila zadat vyhledávání na internetu,
vyfotit a natočit příchozí u stánku a odeslat
vše mailem. Konstrukčně jsou GG velice
lehké a vypadají jako běžné brýle. Skleněný
hranol zasahuje do horní části zorného pole
pravého oka a při poklepání dotykového
touchpadu u pravého ucha nebo krátkým
zakloněním hlavy dozadu se v něm rozsvítí
displej. Zatím se jedná o zařízení dostupné
v USA, rozpoznávající mluvenou řeč či diktované názvy pouze v angličtině, stejně tomu
je u hlasového výstupu. Zájemcům o technické podrobnosti doporučím například adresu www.svetandroida.cz
A jaké novinky INSPO ještě zaznamenalo?
Jiří Menšík z občanského sdružení Petit předvedl v premiéře VOX komunikátor, určený pro
základní alternativní komunikaci, primárně
pomocí iPhone. Možnosti využití iPadů přiblížila Alfa Human Service vedoucí ke zvýšení
kapacity lidí s hendikepem v různých oblastech jejich disability – tréninku hrubé a jemné
motoriky, koordinaci oko – ruka, nácviku cílených pohybových vzorců a tréninku kognitivních funkcí včetně komunikace. Také
o. p. s. Polovina nebe mělo na akci stánek,
kde jedna z vozíčkářek názorně předváděla
využití vlastního hlasu jako pracovního nástroje. Ten s přehledem nahradí klávesnici
i práci s myší. Raná péče EDA pak uvedla
aplikaci EDA Play na trénink zraku a jemné
motoriky dětí s kombinovaným postižením.
Konferenci letos navštívilo rekordních
367 účastníků a účinkujících, zaznělo na ní
30 přednášek a v doprovodné výstavní části
představilo své produkty a služby 23 vystavovatelů. Ti, kdo se na INSPO nedostali, naleznou ze všech přednášek pořízené
videozáznamy či dostupné sliders na nově
vytvořených stránkách www.inspo.cz.
Foto a text: Alex. M. Videmannová
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LÉČEBNÉ POHYBOVÉ PŘÍSTROJE THERA TRAINER®
OD NĚMECKÉ SPOLEČNOSTI MEDICA
VÝVOJ NA ZÁKLADĚ 20 LETÝCH ZKUŠENOSTÍ

Každodenní cvičení na přístroji Thera:
Qredukuje

křeče
sílu a vytrvalost
Qomezuje poruchy prokrvení
Qodstraňuje edémy
Qzamezuje ztuhlosti kloubů
Qzlepšuje metabolismus
Qomezuje bolestivé symptomy
Qpodporuje

Všechny přístroje jsou podporované elektromotorem.
Rádi Vám poradíme
s možnostmi finanční podpory.
Zastoupení pro SR:
PROORMEDENTSK, s.r.o.
Klariská 7
811 03 Bratislava
Slovenská republika
GSM: +421 911 023 366
Email: info@proormedent.sk

Výhradní dovozce pro ČR a SR:
PROORMEDENT, s.r.o.
Modřanská 621/72
143 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 241 403 520
GSM: +420 725 005 501
Email: info@proormedent.cz
www.proormedent.cz • www.proormedent.sk
www.thera-trainer.cz

SPOLEČNÝ

NÁVRAT

K

POHYBU

Nakladač vozíku do odsuvných dveří - oceněný exponát na veletrhu Reahaprotex 2013 v Brně

Rozjeďte se
s námi
vývoj, konstrukce, výroba, montáž
Doporučíme vhodnou značku a typ automobilu s ohledem na vaše potřeby.
Spojíme Vás s nejbližším dealerem značky vozu, případně doporučíme autosalon
dle našich zkušeností (denně se u nás vyskytují nové vozy všech značek z celé ČR).
Představíme vám program pro hendikepované dané automobilové značky.
Máme vlastní odtahovou službu.
Zajistíme náhradní vůz s ručním ovládáním.
Upravíme Váš vůz nejlepším možným způsobem.
JOSEF HURT, Bambousek 664, 281 26 Týnec nad Labem
Tel. / mob.: +420 321 781 363 / +420 608 977 274
E-mail: info@rucniovladani.cz
www.rucniovladani.cz
Zastoupení pro Slovensko
Tel.: +420 608 977 274, e-mail: malina@rucniovladani.cz

www.vozickar.com
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Dovolená bez bariér? Letos do Chorvatska
nebo na Baleáry
Jaro je v plném proudu a slunné počasí láká
na dovolenou. My jsme se zeptali manažerky
cestovky Bezbatour Kateřiny Grausové:
 Kam se letos vypravit na dovolenou
a nenarazit na bariéry? Máte nějaké novinky v nabídce?
Oproti loňskému roku jsme výrazně rozšířili
nabídku bezbariérového ubytování po ČR
a obohatili jsme nabídku zahraničních zájezdů k moři, například do Chorvatska, jenž
je i cenově poměrně dostupné. Hitem letošní
sezóny jsou Baleárské ostrovy. Menorku
máme osobně prověřenu a víme, že kromě
bezbariérového ubytování nabízí i přístupné
pláže s upravenými toaletami a převlékárnami. Místní plavčíci vám ochotně pomohou
do vody pomocí plážových vozíků.
Aby dovolená proběhla vždy podle představ, je každá destinace prověřená. Musím
říci, že není vůbec snadné najít a nasmlouvat
dané lokality. Jelikož jsou naši zaměstnanci
na elektrických i mechanických vozících,
víme, jak mohou některé věci dovolenou
znepříjemnit, takže na bezbariérovost klademe enormní důraz.

 Narážíte na nějaké překážky, když
hledáte nové lokality?
Ano. Například na to,
že bezbariérových
ubytovacích kapacit
v atraktivních letních
destinacích je poměrně málo a jsou
rychle vyprodané.
Navíc mnoho ubytovacích zařízení běžně
nedisponuje více jak
2–3 bezbariérovými
pokoji, a my chceme
posílat z Čech celé
zájezdy. Naštěstí se nám daří je postupně
nalézat, ale je to mravenčí práce. Již nyní
můžou zájemci s námi vyrazit bezbariérovým
autobusem do Chorvatska nebo do Piešťan
na Slovensku do termálů či k nádrži Slňava.
 Jaké destinace se chystáte objevovat
letos?
Začátkem roku jsme se stali členy ENAT (European Network for Accessible Tourism), přes níž
se napojujeme na další
poskytovatele bezbariérového cestovního ruchu
v Evropě. To nám otevírá
dveře k dalším zajímavým lokalitám. Brzy rozšíříme nabídku o poptávané Řecko, Anglii, Egypt
nebo Francii.
 Ve vaší nabídce jsou
nově i jednodenní výlety.

Kam tyto poznávací zájezdy bezbariérovým
autobusem směřují?
Jezdíme do Německa, Rakouska či na Slovensko. Odjezdová místa jsou sice z Prahy,
ale najde-li se skupina z jiného města, rádi
se pro ně cestou zastavíme. Chystáme
se například do berlínského Tropical Islands
či norimberského PLAYMOBIL-Funparku,
kde se vyřádí hlavně děti. U těchto výletů
budeme rovněž nabízet možnost asistence
za zvýhodněnou cenu.
 Doporučíte něco pro ty, kteří chtějí zůstat v Čechách?
V tuzemsku letos kromě již tradičně skvělé
Šumavy a Lipna doporučujeme České Švýcarsko či jižní Moravu. Naleznete zde mnoho
turistických cílů přístupných vozíčkářům. Pro
milovníky horské turistiky máme možnosti
v Beskydech, kde si můžete dát do těla při
výstupu na Lysou horu a kochat se místními
přírodními krásami.
(ata)

Pieniny: málo známý klenot přírody,
který potěší i vozíčkáře
Z devíti slovenských národních parků je nejmenší a pro Čechy druhý nejvzdálenější. Kaňon řeky Dunajec vytváří na samých hranicích s Polskem nádherné scenérie a lidé s tělesným postižením se v Pieninském národním parku můžou vydat nejen na výlet podél řeky, ale i na projížďku v loďkách. Přesto se tenhle přírodní klenot leskne mnohem víc na polské straně. Proč? To vysvětluje v následujícím rozhovoru Peter
Rázus ze sdružení PRERAG, které se podílí na kulturních a vzdělávacích aktivitách pro lidi se zdravotním postižením.
 Jak to na Slovensku vypadá s turistikou pro vozíčkáře?
Z nejatraktivnějších lokalit byly první Vysoké Tatry. Potřebné úpravy iniciovaly Státní
lesy Tatranského národního parku, které využily staré lesnické cesty na přípravu bezbariérových tras. A vznikl projekt Tatry bez
bariér. My ve spolupráci se sdružením Parnassius rozvíjíme aktivitu Otevřené Pieniny
a také se podílíme na mezinárodním projektu
MAPDOT, který je zaměřen na rozvoj bezbariérové turistiky.
 Zůstaňme ještě u Vysokých Tater. Kdy
se začaly „otevírat“ vozíčkářům?
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Asi před osmi roky. Inspirovaly se jimi nevládní organizace včetně té naší a nyní je
na Slovensku pro lidi na vozíku zpřístupněných několik desítek kilometrů turistických
cest. Ta oblast začíná u Oravy a pokračuje
přes Vysoké Tatry až do Pienin. V těchto lokalitách je vytvářena základní infrastruktura
pro vozíčkáře.
 Před cestou na Slovensko jsem neměl o Pieninách tušení. A přiznám se,
že plavba na lodích, během které jsem
si je mohl aspoň zběžně prohlédnout, byla
velkým zážitkem. Pro mě i pro vozíčkáře,
kteří byli v naší výpravě.

To mě těší. Pohoří patří k velmi navštěvovaným místům i proto, že je poměrně nízké.
Na pěší výlety se tam vydávají i rodiny s malými dětmi. A naším záměrem je, aby se
v Pieninách mohli bez problémů pohybovat
i lidé s těžkým tělesným postižením.
 Nakolik se vám to daří?
Jsme někde v polovině cesty. Zmapovali
jsme možnosti pro vozíčkáře a zkoušíme přesvědčit provozovatele, aby s nimi počítali.
Ale pohled podnikatelů na tuto klientelu
je obvykle dost povrchní a k potřebám těžce
postižených lidí bývají lhostejní. Proto u stravovacích a ubytovacích zařízení běžně chybějí
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nájezdové plošiny či schodolezy, proto není
možné dostat se do historických památek
a na zajímavá místa.
Prozkoumali jsme asi třicet zařízení
na slovenské a stejné množství na polské
straně Pienin. A musím říct, že naši sousedé
jsou na tom mnohem lépe. Tam jsme viděli,
jak vypadá skutečný rozvoj bezbariérového
turismu. Jednak u soukromých provozovatelů, jednak ve veřejném sektoru.

Snažili jsme se přesvědčit správu národního parku i soukromého provozovatele, ale
marně. A tak na obou přístavištích musí vozíčkáře někdo přenést, což je dost nebezpečné. Ale když už se někdo pro plavbu
po Dunajci rozhodne, tak ho kamenitý břeh
neodradí.

Přitom bezbariérový přístup k lodím by se
dal zajistit snadno a levně. To by ovšem provozovatel místo výmluv musel říct: Uděláme
aspoň provizorní dřevěný můstek, nějakých
dvacet metrů dlouhý, aby se vozíčkář bezpečně a pohodlně dostal do pramice nebo
z ní. Inspirovat by se mohl u přístavišť na pol-

Podobné je to v nedalekém Červeném
klášteře, kde je sice bezbariérová toaleta
i nájezdová plocha do muzea, ale nádvoří
je pokryté „kočičími hlavami“. A po těchto
dlaždicích musí člověka na vozíku někdo dotlačit až ke vchodu, což je asi desetimetrová
vzdálenost. V obou případech jde jen o polovičaté řešení.

ské straně Pienin, kde jsou nástupové plošiny samozřejmostí. Můstek by navíc sloužil
i lidem, kteří špatně chodí nebo obtížně udrží
na kamenitém terénu stabilitu.
Jsem ale optimista a věřím, že se turisté
v PIENAPu jednou dočkají zrušení všech bariér. Tak nádherné pohoří si to zaslouží.
Miloš Pelikán

 Můžete uvést konkrétní příklad?
To je snadné. Navštívili jsme šest polských
informačních center, která poskytují komplexní údaje o přírodě, o flóře a fauně Pienin.
A všechna střediska jsou zcela bezbariérová.
Na slovenské straně jsou jen dvě – a jsou
absolutně nevyhovující! Na vozíčkáře tam
čekají překážky u vchodu, ale ještě horší
je „bariérový“ přístup pracovníků k turistům.
 Pieniny přesto mají co nabídnout i lidem s tělesným postižením. Alespoň těm,
kteří užívají mechanický vozík.
Největším lákadlem jsou nádherné přírodní
scenérie. Navíc jde o oblast s příznivým terénním profilem: když se vozíčkář vydá
na výlet podél řeky Dunajec, čeká ho jen minimální převýšení. A celá trasa je dostatečně
zpevněna vhodným povrchem. Může si také
užít hodinovou plavbu po řece: na loď se vejde on i složený vozík.
 Cesta je však bezbariérová jen ke břehu
a do pramice se vozíčkář kvůli kamenům
dostane jen s pomocí druhé osoby. Proč
to není uspokojivě vyřešeno?

„Pomelový sad je lepší než hotel,“
říká člen expedice Izrael Jan Havel
Před pár lety neměl představu o tom, jak
handbike vypadá. Teď s ním jezdí po světě.
Mladý dobrodruh se se dvěma kamarády
před nedávnem vrátil z cesty po Izraeli a Palestině.
 Expedice Izrael je v pořadí již druhou
expedicí, kterou jste absolvovali na handbicích. Jak vás to napadlo?
Všechno to vlastně začalo kvůli tomu,
že Jirka Čeloud
se zranil a handbike byl pro něj
možnost, jak dál
sportovat. Tak začal hodně trénovat a před třemi
roky jsme jeli
ještě s jedním kamarádem Matějem Mikšíčkem
na první týdenní výlet po jižních Čechách. Brzo potom,
co jsme to zvládli,
jsme se začali poohlížet po něčem

větším, a tím byla expedice na Island. Napadlo nás to v hospodě a nakonec se ukázalo, že to byl docela dobrý nápad.
 V čem vidíš největší rozdíl mezi oběma
zahraničními cestami?
V mnohém to bylo stejné. Jedeme tři kluci,
všichni na handbicích a „natěžko“, to znamená, že všechno, co potřebujeme, si vezeme s sebou. Po Izraeli jsme si takto vozili

zhruba sto kilo. Nemáme žádný doprovod, takže se spoléháme sami na sebe.
Island byl naše první velká cesta. Trochu
jsme nevěděli, do čeho jdeme, a tak jsme
si dali laťku hodně vysoko. Třeba nám
chyběly peníze. To v Izraeli nebylo. Věděli jsme, že máme dost na to, abychom
se měli dobře. Náklady na cestu byly třetinové, protože všechno vybavení jsme měli
už z předchozí expedice.
Rozdíl byl taky v tom, že když jsme zastavili na Islandu, byla nám do pěti minut
zima. Jirka dost trpěl, protože má po úraze
problémy s termoregulací. Teď jsme se vrátili opálení. A zatímco na Islandu pršelo třikrát za den, v Izraeli pršelo asi třikrát za celou dobu.
 Oblast Izraele je plná konfliktů. Neměli
jste z toho trochu obavy?
Obavy měly hlavně naše maminky. SMSky
domů jsme totiž zásadně nepsali. Když jsme
se pak týden neozvali na facebooku, už se
s námi asi pomalu loučily. Jinak jsme občas slyšeli nějaké výbuchy, zejména když
jsme byli blízko syrských hranic. Nikdy jsme
se ale necítili v nebezpečí.

www.vozickar.com
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VOZÍČKÁŘ NA CESTÁCH

 Tři kluci na handbiku, to asi není v Izraeli obvyklý obrázek. Jak na vás reagovali
tamější obyvatelé?
My jsme byli v Izraeli i v Palestině. Zatímco
Izrael je v podstatě západní země, Palestina

je dost jiná. Je to muslimská země, o dost
chudší. I tak nás místní zvali neustále k sobě,
třeba na kafe. Já jsem si už před cestou dal
za úkol, že budu trochu sledovat, jak se lidé
v jiné kultuře budou k hendikepu chovat.
Musím říct, že byli velmi ohleduplní a milí,
i když třeba neznali zásadu, že vozíčkář nepotřebuje vždy pomoc. To moc nechápali.

 Berete ty svoje cesty tedy trochu jako
možnost ukázat lidem, jak se dá s hendikepem žít. Takové pozvánky do vozíčkářského světa?
Už na Islandu jsme měli perfektní možnost ukázat lidem
náš způsob cestování. Teď v Izraeli
jsme dokonce potkali instruktora jízdy
na handbiku, kterému jsme, myslím,
dost poradili. Fotil
si naše vychytávky.
Abychom totiž mohli
naložit na handbiky
všechno, co potřebujeme, používáme
typické české kutilské řešení. Takové
tipy a triky, které můžeme s lidmi sdílet
a ty jim pak můžou
pomoct.
 Doporučil bys
Izrael vozíčkářům?
Je to destinace vstřícná k jiným formám
cestování?
Izrael je perfektní země v tom, že na území
velkém jako Morava se stýkají tři světová
náboženství, tedy tři kultury. A to stojí za to
zažít. Navíc máte možnost procházet biblickými místy, což je také zajímavé. Je však
nutné počítat s tím, že jde o místa historická,

tedy hodně bariérová. S asistentem bude vozíčkáři v Izraeli rozhodně líp.
 Co izraelská kuchyně? Zachutnalo vám
něco?
Naše izraelská kuchyně vypadala tak,
že jsme nakoupili něco nejlevnějšího a namazali si to na chleba. Když jsme třeba byli
u někoho na návštěvě, tak jsme měli hummus a falafel, ten jsme jedli vlastně celkem
často. A jednou jsme se přejedli pomel, protože jsme spali v pomelovém sadu. Máte
možnost jít a utrhnout si třeba pomeranč jen
tak ze stromu.
 Bez čeho by sis nedokázal expedici
představit?
Rozhodně ne bez Matěje a Jirky. Možná
to zní jako klišé, ale je to tak. Mě prostě baví
takhle cestovat. Řešit různé situace, měnit
plány a vědět, že se na ty dva můžu spolehnout. Nikdy jsme třeba neměli žádnou ponorku. Vždycky upřednostním tenhle styl
cesty třeba před dovolenou někde v hotelu.
Spát v pomelovém sadu mi přijde zajímavější.
 Máš nějakou radu pro ty, co by se rádi
taky někam takto vydali?
Ano. Těm, co říkají, že to nejde, ukázat záda,
a naopak se soustředit na ty, co vás podporují. My se například s reakcí, že jsme blázni,
setkáváme celkem často. Je to většinou ale
v pozitivním slova smyslu.
Ladislava Blažková

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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Jaroslav Paleček: Jaké to je být odříznutý od světa
Je poslední lednová sobota, venku svítí slunce na modré obloze, kolem leží sníh a rtuť teploměru klesla pod bod mrazu. Přijíždíme
do vesnice Uhřínov pod Deštnou a zastavujeme vedle krásného starého kostela. Čeká
na nás pan Jaroslav Paleček. Narodil se roku 1965 a život se mu změnil 4. července 2010.
Mám za barákem bazén. Byla neděle, půl
jedné odpoledne, za dvě hodiny jsem měl jít
do práce, tak jsem se šel vykoupat. Nikdy jsem
nechodil do bazénu po schůdkách, vždycky
jsem hrazení přelezl, někdy jsem si přistavil vedle škodovku a skákal do vody ze střechy. Tentokrát jsem udělal výjimku, která mi změnila život. Jak jsem sestupoval po schůdkách, smekla
se mi pravá noha, levá se do nich zaklínila
a já po hlavě spadl do vody. Bolest jsem necítil, ale pamatuji si, že jsem se v té vodě motal a nemohl se dostat nahoru. Naštěstí tam byl
syn, který mě se snachou vytáhl ven. Žádný
temný myšlenky mi hlavou neprobleskly, asi
to bylo tím, že jsem se hodně nalokal té chlorované vody (smích). Zavolali vrtulník a ten mě dopravil do Hradce Králové. Pamatuji si, že mě
vezli na sál a já se ptal, zda budu chodit. Odpověděli, že nevědí. Probral jsem se až na pokoji. O svém stavu jsem nic nevěděl. To, co mi
řekli, byl šok. Diagnóza zněla: zlomený obratel
3, 4, 5 a nahrazený obratel 6. Zůstal jsem ochrnutý od prsou dolů. Jsem pravák a mohu pohybovat jen levou rukou, pravá je jako klacek. Míchu sice přerušenou nemám, ale vysvětlili mi,
že je jak rozžvýkané párátko. V hradecké nemocnici jsem byl asi týden a pak mě převezli
do Liberce, kde začala rehabilitace. Posazovali mě i s límcem na vozík a já se pomalu učil
sžívat s novou situací. Tady jsem zůstal tři měsíce a pak jsem na půl roku odjel do Košumberku. Tehdy mně probíhaly hlavou nejrůznější
myšlenky, necítil jsem lítost nad sebou, spíš měl
obavy z toho, co bude dál, jak budu žít.
 Na co jste si nejhůře zvykal?
Nejhůře jsem si zvykal na pocit studu. Začíná
to u obyčejného záchodu. Měl jsem mentální
blok. Doma už to bylo něco jiného, ale v rehabilitačních centrech se mnou manipulovali cizí lidi
a to člověk bere úplně jinak. Cítil jsem se trapně
a styděl se. V životě jsem nikoho o nic neprosil
a teď jsem byl odkázaný na druhé, a to v případě nejzákladnějších věcí. Ten pocit, že musím o ně prosit někoho cizího, byl horší než ten,
že už do smrti zůstanu na vozíku.
 Jaký byl návrat do rodiny, měl jste někdy
pocit, že jste třeba manželce na obtíž?
S návratem do normálního života mi hodně
pomohl syn. Pro manželku to je samozřejmě zátěž navíc, protože chodí do práce
a stará se o domácnost. Nadto jsme museli
řešit rampu, abych se dostal do domu, i jiné
věci. Mám tři dospělé děti. Jak jsem říkal, syn
a snacha mi pomohli ve všech směrech, bez
nich by to nešlo. Celá rodina za mnou jezdila
do Košumberka každý víkend. V neděli si mě
ráno odvezli a večer zase přivezli zpátky.
Pocity, že jsem na obtíž a že se o mě musí
starat, se mi však honí hlavou každý den. Vidím, jak práce přibývá, protože tady v těch
končinách to není jednoduché, zvlášť v zimě.

Na manželku je toho opravdu moc. Už v pět hodin ráno, než jde do práce, mě musí dát na vozík, obléct, umýt mě a připravit jídlo. Sám nejsem schopen udělat vůbec nic. Jak jsem říkal,
jsem pravák a všechno jsem se musel naučit
dělat levou rukou. Takže se dá říct, že všechno
je teď u mě na levačku (smích). Já pak sedím v křesle a dívám se na televizi nebo jsem
na PC. To je jediný, co zmůžu. V létě nasednu
na elektrický skútr a jezdím po vesnici.
 Jak se o vás starali v rehabilitačních zařízeních? Byl jste rád, že jedete domů, nebo
vás spíše mrzelo, že jste opouštěl komunitu
stejně postižených lidí? Čekají vás ještě
nějaké operace?
Byl jsem velmi rád, že jsem doma. Operace
mě už žádné nečekají. Byl jsem v nemocnici
v Motole, protože jsem slyšel, že by se šlachy
v pravé ruce daly přeoperovat a že bych mohl
hýbat prsty. Ale pak mi řekli, že to radši necháme takhle, protože by to mohlo dopadnout
hůř. V Liberci se mnou cvičila jedna sestra,
už tam nepracuje, protože ji vyhodili pro drsné
metody. Učila mě vzpřímit se na obě ruce a vylézt z postele. Říkal jsem jí, že je to moc velký
úhel, že to nepůjde. Ale ona že ne, že to půjde,
zabrala a zlomila mi ruku. Taky když mě tam
koupali, tak mě málem utopili. Seděl jsem
ve vaně a oni mě sprchovali. Mně se vrátily
vzpomínky na ten bazén, jak tam bezmocně
trčím, popadl mě amok a nemohl jsem se nadechnout. I v Košumberku, když jsem se ve
vaně potopil, tak jsem zpanikařil a pak jsem
z toho byl celý den rozklepaný. Když jsem šel
na kontrolu k doktorovi, požádal mě, abych
zvedl ruce nad hlavu. Udělal jsem to a on mi
řekl, že můžu být rád a co víc bych si přál.
Já mu na to odpověděl: „Být ve čtvrtém patře
a dostat se k oknu.“
 Když jste se vrátil, jak vám pomohly
úřady, jak vás přijali sousedi?
No, navštěvují mě tady vlastně jen dva kamarádi. Je znát, že spousta kamarádů to nezvládla. Tohle je malá vesnice, takže se sice
bavíme dál, ale je mezi námi už odstup.
S úřady jako takovými jsem problémy neměl,
v Rychnově nad Kněžnou mi vyšli vstříc. Vozík mám v pronájmu z Košumberka na pět let.
Není to levný provoz, guma na něj stojí víc než
na osobní auto. Měl jsem ho rok a už jsem
musel kupovat nové obutí. I polohovací postel mám z Košumberka, dostal jsem ji bez
problémů od pojišťovny. Od města Rychnov nad Kněžnou jsem dostal polovinu, tedy
42 000 Kč na elektrický skútr. Můj bývalý zaměstnavatel, majitel statku pan Karel Velichovský, mi dal druhou půlku. Úžasné gesto,
moc si toho vážím. V naší vesnici, která spadá
pod obec Liberk, bydlí 120 obyvatel. Bývalý
starosta mi na moji prosbu odpověděl, že nepřichází v úvahu, aby mi něco přidali.

 Říká se, že lidé po takovém úraze
přehodnotí život. A co vy, také se na něj díváte jinak než dříve?
Ano. Vím, že jsem tehdy dělal spoustu věcí,
které bych dneska už dělal jinak. Dřív mě zajímala jenom práce, rád jsem se hrabal v traktorech nebo šel s pilkou do lesa. Byl jsem pryč
od rána do večera. Doma všechna moje práce
stála. Takže to, co jsem dříve doma odflákl,
teď tady chybí. Kdybych to mohl vrátit, dělal
bych více věcí doma, protože tehdy jsem nechal všechno na manželce. Taky vidím, zpětně,
že v mnoha věcech měla pravdu, a až teď
to musím uznat.
 Prý jste při nedávném orkánu měl dost
velké problémy, co to bylo?
Přišel orkán… vypnula se elektrika. Byl jsem
sám, nešla mi polohovat postel, nešlo světlo,
televize, PC. Tak jsem jen seděl na vozíku
a koukal do tmy. Ještě že mi ráno manželka
natahala dříví, abych si mohl přikládat do kamen, jinak bych tu zmrznul. Když je tu zima,
tak ven nechodím. Teď máme leden a já od
září nebyl skoro venku. Když se mi tělo přestane zahřívat, dostane se do mě zima a pak
mám třeba celou noc třes. Cítím brnění, pak
mě manželka dá do postele a přijde zimnice.
V téhle pustině není pro vozíčkáře ideální život.
Kdybychom měli peníze, tak bychom se odstěhovali do civilizace, teda manželka určitě.
 Snažíte se nějak začlenit do komunity tělesně postižených přes PC a hledáte nějak
aktivně svoje místo v životě?
Tohle je asi největší problém. Tady jsem úplně
odříznutý, do Rychnova je to 17 kilometrů.
Já tady už zapustil kořeny, protože tu žiju
dlouho. Všechny věci, které mě dříve bavily,
byly manuální, takže o ty jsem přišel. Samozřejmě se nevyhýbám komunikaci s lidmi, ale
upřímně nevím, jak na to. Nikdy jsem na to
moc nebyl a teď nevím, jak začít. Jsem tak
trochu ve slepé uličce. Už tři roky žiju každý
den úplně stejně a o budoucnosti raději neuvažuju, doufám, že tu za dvacet let už nebudu.
Nedokážu si představit, co bych dělal, kdyby
si třeba manželka zlomila ruku nebo byla v nemocnici, to bych byl úplně vyřízený. Pokud
by mi někdo chtěl napsat nebo poradit, jak
z toho ven, prosím, napište mi na adresu palecek.jarda@seznam.cz . Budu rád. Děkuji.
Eva Csölleová a Vítek Formánek
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večer soudobého tance

Malé taneční seskupení (Brno), ZUŠ Brno Charbulova 84 a hosté
Města: Karlovy Vary, Chodov, Praha, Rajhrad a Brno, Rajhrad.
Uvádí Taneční scéna Brno.
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DREHBŰHNE BRNO 2014
VII. ročník Mezinárodního festivalu studentských divadel
v německém jazyce
Letošního ročníku se zúčastní amatérské a neprofesionální divadelní
skupiny z České republiky, Maďarska, Ukrajiny, Rakouska a Německa.
Podrobnější informace o dalších akcích během festivalu naleznete
na facebooku „DrehbuhneBrno“ nebo na blogu
http://gruppe07theater.wordpress.com/.
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Divadlo Aldente a o.s. Úsměvy

18.00

MAMINKO, JSI DŮLEŽITÁ
JAKO ŠRAŇKY V TUNELU!
Divadelní představení ke Dni matek aneb maminky očima lidí
s Downovým syndromem. Spontánnost, bezelstnost i jistá
originální nepatřičnost a odzbrojující naivita textů jsou pro
„běžné“ spisovatele nenapodobitelné, stejně tak i herecké
a pohybové projevy aktérů s tímto postižením.
Texty vytvořili autoři s Downovým syndromem: Denisa
Střihavková, Jiří Šedý a další. Hrají: děti a mladiství s Downovým
syndromem, jejich zdraví sourozenci a studenti JAMU
Hudba: Pavel Čadek. Režie a scénář: Jitka Vrbková
www.divadloaldente.cz www.usmevy.cz
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ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose

O BREJLATÉ PRINCEZNĚ
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
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V květnu, který je nazýván měsícem lásky, vám může jeden
z víkendových podvečerů zpříjemnit autorské divadelní
představení žáků dramatického oboru ZUŠ PhDr. Zbyňka
Mrkose. Ve zchudlém království nás přivítá roztržitý král, jeho
tři dcery a po vyhlášení honu na ženichy i dva roztodivní
nápadníci. Jako v každé správné pohádce nechybí ani Honza,
který touží získat srdce brejlaté princezny Barborky. Ach ta
láska nebeská. Srdečně Vás zveme na humorný příběh s prvky
romantiky a náznakem politické satiry, který je veselou podívanou
pro malé i velké diváky.
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antidekubitní podložky a matrace
zamezují vzniku proleženin a napomáhají při jejich léčbě.
18.00

O BREJLATÉ PRINCEZNĚ
19 TANEČNÍ KONCERT
PO
ZUŠ Vranovská Brno
NE
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podložky do vozíků
hrazeny VZP
– 0000277
sk. 13

Rozloení tlaku u osoby
sedící na molitanu

TANCESSE 2014
mezinárodní festival tance,tanečního a pohybového divadla
Festival je určen pro neprofesionální taneční soubory z ČR a ze zahraničí.
Pořádá: SVČ Lužánky, ve spolupráci s Bezbariérovým divadlem Barka
a Cyranovy boty, z.s. Více info na www.tancesse.cz
Vstupné na jeden blok představení: 70 Kč. Permanentka na všechny
tři bloky představení: 150 Kč.
Rezervace vstupenek emailem na barka@ligavozic.cz
nebo sms 608 635 578

a na antidekubitní
podloce ROHO

Bezbariérové divadlo BARKA kulturní zařízení Ligy vozíčkářů
Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno-Královo Pole, tel.: 541 213 206

e-mailové rezervace: barka@ligavozic.cz
sms rezervace: 608 635 578
Ceny vstupenek od 30 do 200 Kč. Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P zdarma.
Naši činnost
podporují:

Za finanční podpory
statutárního města Brna

... a vy, diváci, kteří k nám chodíte...

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
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OHLÉDNUTÍ ZA PARALYMPIÁDOU
Náš tým měl na to hrát o medaile!
Dnešní sledge hokej je čím dál rychlejší, mládí a dravost tvrdí muziku.
Český reprezentační tým sledge hokejistů se vrátil z Paralympiády v Soči s pátým místem, čímž zopakoval umístění z paralympiády ve Vancouveru. Každý, kdo sledoval zápasy našich kluků přímo na ČT či internetu, mi dá jistě
za pravdu, že jedna z „placek“ nám unikla o vlásek. Rozhodujícím se přitom ukázal zápas s Nory, v němž patřičné
střelecké štěstí přálo našemu soupeři.
nější. Po prohře s Nory i síle Kanady byla
naděje na postup mizivá, vše se podepsalo
i na výkonu našich se Švédy. Chyběla herní
pohoda, kombinace oproti prvnímu zápasu
vázly a ani převaha v poli nám nezajistila výhru v regulérním čase. Po prodloužení jsme
aspoň zvítězili na nájezdy. S Kanadou byl
náš úmysl jasný: dokázat sobě a fanouškům
sledge hokeje v ČR, že máme svoji cenu,
že se výkonem dokážeme přiblížit jednomu
z nejlepších týmů světa. Zápas měl rychlý
spád, náboj a přinesl dramatickou koncovku. S pojetím fyzické hry jsme se vcelku
vyrovnali, dokonce měli i několik příležitostí
ke skórování. Všichni hráči podali skvělý týmový výkon, který se opíral o fantasticky
chytajícího Vápenku. Nešťastný gól do naší
sítě nás definitivně poslal do boje o 5. až 8.
místo se vztyčenou hlavou. Troufnu si shrnout, že tým měl na to hrát o medaile.

 Nejde se v exkluzivním rozhovoru pro
časopis Vozíčkář nezeptat trenéra reprezentace Jiřího Břízy, jaké jsou jeho dojmy,
radosti a splíny.
Paralympiáda je jedinečný zážitek. Převládají radostné emoce z oslavy sportu hendikepovaných a obrovská inspirace životních
příběhů. Po sportovní stránce našeho týmu
převažují dojmy smíšené. Celosezónní tvrdou přípravou jsme očekávali boj o medailové příčky, ale i sledge hokej je jenom
sport! Hráči přesto dokazovali, a nejen sobě,
že umějí hrát i s těmi nejlepšími. Rozhodně
jsme získali motivaci do další práce, která
by ovšem měla korespondovat s větší finanční podporou sledge hokejového sportu.
Chceme se měřit s těmi nejlepšími. Za současného stavu je potřeba dlouhodobějších
vizí s programem pro lepší připravenost
hračů zejména na mezinárodní úrovni i podpory rozvoje a péče mladých hendikepovaných sportovců se zájmem o sledge hokej.

 Posun úrovně hry našich před 10 lety
a nyní je markantní, v některých zápasech
se doslova rvali jako lvi. Byla těžká nominace jednotlivých hráčů? Které ligové
týmy „nároďák“ zásobily?
Úroveň hry stoupla neuvěřitelně. Zvláště po
tomto turnaji se hranice našeho sportu posunuly ještě výše. Samozřejmě USA, Kanada
a dnes již i Rusko, týmy s profesionálními
hráči, jsou o krůček před ostatními. Úroveň
dalších týmů je však vyrovnaná a ve vzájemných zápasech může vyhrát každý.
Nominace našich hráčů nebyla nijak složitá, neboť kvalita pro mezinárodní sledge
hokej odpovídá momentálnímu počtu mož-

Alexandra
M. Videmannová

ných hráčů schopných nastoupit do zápasu. Nároďák tvořili hráči jednotlivých klubů naší sledgehokejové ligy,
tedy Karlových Varů, Sparty, Pardubic, Zlína
a Olomouce.
 Předčil výkon některých hráčů na paralympiádě vaše očekávání? Vyzdvihl byste
rád někoho?
Brankář Vápenka je pro mne momentálně
nejlepší gólman světa. Mít v brance Rusa
či Američana, asi bychom dostali více než
jen tři góly za celý turnaj. Skvělá vizitka české
jedničky! Vyzdvihl bych také naši „juniorku“,
47letý Tomáš Kvoch a o rok starší Míra Hrbek
podávali odpovědné a zkušené výkony.
Nasazení hráčů na ledě bylo vysoké, nemám důvod nikoho preferovat, ale protože
hokej dělají hlavně branky, cením si dvojnásobného střelce Michala Geiera, ale i dalších
paralympijských střelců: Zdeňka Šafránka, Jiřího Bergera, Tomáše Kvocha, Davida Paláta
i Zdeňka Krupičky, jenž při nájezdech rozhodl
zápas se Švédy. Musím ale zmínit, že nám
přípravu na paralympiádu ztěžovala dlouhodobá zranění klíčových hráčů Šafránka (kapitána reprezentačního týmu), Zdeňka Hábla,
Pavla Kubeše a Davida Motyčky.
Na druhou stranu věkový průměr našich
hráčů je asi nejvyšší ze všech. I když podali
dobré výkony, proti fyzicky zdatným soupeřům již dnes nestačí jen chytré pojetí hry.
Čím dál rychlejší sledge hokej staví na kondiční připravenosti hráčů, mládí a dravost
tvrdí muziku. Proto potřebujeme program
zaručující přísun mladých sledge hokejistů,

 Když se divácky vrátím k turnaji, vyzdvihnu hlavně výkon našich s Kanadou,
na druhou stranu mě velice mrzí smolný
boj s Nory…
Ano, zápas s Nory byl nejdůležitější. Herně
jsme sice rivala jasně přehrávali, vytvořené šance ale, bohužel, naši koncoví hráči
zahazovali. Možná k tomu přispěla i jejich enormní přemotivovanost, kdy chybělo více klidu a lepší volby při zakončení.
To se poté projevilo i při nájezdech. Hokej
se hraje na góly a soupeř odcházel šťast-

www.vozickar.com
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dých hráčů. Otázkou je, zda vůbec v naší
zemi mladé hendikepované sportovce se zájmem o sledge hokej máme.
Propagace je velké pozitivum a díky
přímým přenosům v TV se o sledge hokeji začalo konečně mluvit. Na facebooku
byla cítit morální podpora fandů ze všech
koutů republiky, padala silná slova i velká
uznání. Přejme našim sledge hokejistům,
ať to příště konečně cinkne!
Text: Alex. M. Videmannová
Foto: Martin Malý (Paralympiáda v Soči)

generační obměna našich „čtyřicátníků“
se hlásí. Rozvoji reprezentace by ale prospěl
širší kádr hráčů jako zdravá konkurence.
 Sledge hokej je náročný na herní pojetí i koordinaci pohybu. Hráči vše zvládají
horními končetinami, pohyb, střelbu, i nahrávku. Liší se moc taktikou hry od klasického hokeje?
Liší se velmi. Hráči nejezdí vzad, při napadání soupeře a backcheckingu tak mají málo
času na řešení konkrétních situací. Zejména
obránci, pokud brání soupeře a zároveň
musí směřovat jízdou vpřed ke svojí brance.
Obecně je sledge hokej náročný. Na veškeré
činnosti se podílejí horní končetiny a také
hluboký stabilizační systém. Úroveň koordinace – umění hrát oběma rukama – hráčská
inteligence, to dnes vyžaduje mezinárodní
sledge hokej. Kdo chce být mezi nejlepšími,
musí ovládat přihrávku, zpracovaní a hlavně
střelu pravou i levou rukou. Zejména poslední požadavek je největší slabinou našeho týmu. S reprezentací jsem právě rok,
přípravě jsme věnovali maximum. Nestačilo
to. Do budoucna půjde o jeden z hlavních
bodů náplně tréninkové přípravy.
 Zahraniční týmy ze špičky vídáte poměrně často. Je těžké vymyslet a připravit
na soupeře něco nového?
Sehráli jsme slušnou porci přípravných zápasů, každý nabídl nové poznatky. Z hlediska taktiky je třeba se na soupeře individuálně připravit, za nejdůležitější ale pokládám
permanentní zdokonalování. Právě již zmíněné ovládání kotouče levou i pravou rukou
nabízí mnoho variant pro kombinaci, zakončení a rozhodování pohybu hráčů v prostoru.
Máme-li se měřit se špičkou, je třeba především pracovat více na sobě a jako hráč ovládat umění sledge hokeje. Mnohé by se dalo
odkoukat od nejlepších hráčů USA a Kanady. Potkáme je však pouze jednou za rok
na velkém turnaji a to je málo.
 Jak lze s nejlepšími soupeři s daleko
vyšší základnou vyhrát? Vítězí spíše hráčská inteligence, dravost či rychlost?

2 / 2014

Vyznávám aktivní obranu začínající hned
po ztrátě kotouče. K napadání hráčů vysoko
v obranném pásmu soupeře je ale nutné patřičné rychlostní vybavení a součinnost celé
pětky při plnění svých rolí. Sledge hokej
se odlišuje tím, že hráč s kontrolou na puku
není tak rychlý jako při užívání obou paží
k jízdě vpřed. Paralympijští vítězi z USA předvedli herní projev o další level výše. Soupeře
převyšují nejen fyzickým pojetím hry do těla,
hráčskou inteligencí a rychlostí, ale především houževnatostí a dravostí mládí, která
jim přináší ovoce.
 V čem spatřujete další zlepšování úrovně
sledge hokeje u nás?
Zlepšení úrovně vidím v profesionalizaci nejen hráčů, ale i realizačního týmu. O hráče
je třeba pečovat a stimulovat je k pravidelnému tréninku, aby stoupala jejich výkonnost. Aby se reprezentace zlepšila, je nutné
jí vytvořit podmínky na úrovni standardních
klubů ledního hokeje. Rozhodně dnes patříme do skupiny zemí, které těžko nalézají
nové mladé hráče. Sledge hokeje nemá
různá bodová kritéria a nejvhodnějším hendikepem pro náš sport je double nebo single
amputace, či paraplegik.
Podstatné pro tým je být pospolu a trénovat minimálně 3x týdně po celou sezónu. Věřím, že pokud by hráči tyto podmínky měli,
tento sport, který v cizině nabývá na velké
popularitě, je přitáhne. Jsme hokejový národ a tvrdá hra chlapů sledge hokeje musí
i u nás dostat zelenou. Třeba tým Ruska
je zcela profesionální, přitom se před čtyřmi
lety učil hrát sledge hokej právě od našich
hráčů. Tím, že spolupracovali takřka každodenně, navýšili úroveň hry natolik, že se
svými výkony probojovali až do finále paralympiády.
Pochopitelně se nelze měřit se zeměmi
USA či Ruska, kde jim, bohužel, válečné
konflikty po světě generují veterány. To se
promítá do celkového pojetí a výkonnosti
dané země i týmu. V porovnání s dalšími
státy jsme na tom v nalézání a péči o nové
mladé hráče momentálně nejhůře. Vždyť
i Norové či Italové měli spoustu nových mla-

Mgr. Jiří Bříza (38 let, trenér sledge hokejové reprezentace) hrál hokej aktivně
od 5 let do dorostu v HC Kopřivnice.
Po střední škole odešel na Karlovu univerzitu do Prahy, konkrétně Fakultu tělesné výchovy a sportu. Studium dokončil státní zkouškou trenérské licence ‚A‘
pro lední hokej. Jako trenér prošel několika mládežnickými kluby.
Sledge hokej poprvé poznal na severozápadě USA na Aljašce v podání válečných veteránů. Hra, kterou se tehdy bavili na sáňkách, jej ihned uchvátila. Získal
nové přátele, zápal pro tento sport rostl.
Po návratu do ČR chtěl hledat na internetu, zda se sledge hokej hraje i u nás,
rychlejší však byl pouliční plakát s pozvánkou na mistrovský sledge hokejový zápas Studénka – Sparta. Neváhal
a šel. K reprezentaci se dostal až za trenéra Hornicha, který ho pozval na jedno
ze svých soustředění a nabídl mu roli
druhého asistenta. Poté působil jako trenér ve Studénce a Olomouci, od sezony
2012/2013 koučuje českou reprezentace
sledge hokeje. Za své trenérské vzory
z hokejové branže považuje zámořského
Kena Hitchcocka a našeho Vláďu Růžičku.
O motivaci pro práci ve sledge hokeji
nemá nouzi, trénovat začátečníky nebo
národní tým ho baví a naplňuje. Je nutné
dodat, že profesně pracuje v oblasti wellness a fitness.
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Harakiri na sněhu
Nominační kritéria na Paralympiádu v Soči jsou pro sjezdové lyžaře dost krutá. Právo účasti má jen ten, kdo se umístí maximálně
do 16. místa a první poloviny startovního pole na mistrovství světa či poslední paralympiádě. Je smutné, že se nezohledňuje ani
aktuální výkonnost závodníků, dokonce ani nastřádaný počet FIS bodů ve Světovém poháru, což by bylo rozhodně optimálnější
a spravedlivější.
Jediný vozíčkář, kterému se podařilo tvrdá
kritéria nominace splnit 12. místem na MS
v La Molině, byl Oldřich Jelínek, který se
snažil vystihnout průběh dosti drsných disciplín připravených na tratích všem lyžařům.
„Co se děje na sjezdařských tratích na letošní
Paralympiádě v Soči, to se jen tak nevidí.
Za vítězství lze pokládat fakt, že se ve zdraví
dostanete do cíle,“ poslal e-mail Olda hned
v prvních dnech paralympiády. Na startovní
listině tréninku sjezdu figurovalo 29 lyžařů.
Jeden z prvních, kdo skončil v helikoptéře,
byl americký lyžař Andrew Kurka, který utrpěl velmi těžký úraz. Naštípl si už tak dost
pochroumanou páteř. Nedělní trénink odnesl
zraněním další Američan Joe Tomkins, třetí
trénink byl kvůli měkkému sněhu naštěstí
zrušen. „Ihned po startu následovala na sjezdové trati pasáž, kterou jsem dosud ani jednou nejel – velmi prudký a odkloněný svah,
vlivem momentálních klimatických podmínek
i hodně rozbitý. Neměl jsem v plánu sjezd jet,
jen si při tréninku prohlédnout pasáže, kudy
povede závod v SG. Nemá cenu víc riskovat.
Zdraví je důležitější!“ Nedělní závod Oldova
slova potvrdil. Vyčasilo se, hrbolatá trať
ztvrdla a začaly se dít hrozné věci. „Po několika nebezpečných pádech jezdců se postavil na trať další americký sjezdař Tyler Walker,
který v rychlosti přes 120 km/hod. na terénní
nerovnosti vyletěl z trati a rotoval přes špičku
lyže přímo na hlavu. Sledovali jsme jen jeho
nehybné tělo, jak se sunulo svahem. Nejstrašnější pád, jaký jsem ve svém životě viděl. V bezvědomí byl transportován vrtulníkem do nemocnice, kde se naštěstí probral.
V podstatě zázrak! V duchu se ptám, jestli
snad funkcionáři z IPC čekají, až se někdo
opravdu zabije.“
Dávám Oldovi za pravdu. Na webu živě sleduji den po dni dění na kopcích. Například
v nedělním závodě Super G v kategorii stojících nedojel do cíle ani jeden jednonohý lyžař, z lyžařů na monoski se do cíle dostala
méně než polovina. Nevím, zda organizátoři
berou vůbec v potaz rozdílnost hendikepů.
Za každou cenu chtějí dokazovat, že tito
sportovci se vyrovnají zdravým, a nejenže
je pouští na totožné a čím dál prudší kopce,
ale staví i extrémně náročné tratě. Netuším,
pro koho jsou takové závody vůbec atrakcí.
Vždyť každý divák má radost ze všech lyžařů,
kteří i přes svůj hendikep projedou cílem,
a ne s obličejem v dlaních a s hrůzou v očích
a strachem sledovat, jak jeden po druhém
v nebezpečných kotrmelcích opouštějí trať.
Kdybych pominula zdravotní stav jednotlivých sjezdařů po takovém pádu, je nutné
si klást otázku: To mají národní týmy i samotní lyžaři tolik peněz, aby si po každém ta-

kovém závodě museli
pořizovat novou sadu
lyží? Jen Olda během her zničil čtvery
lyže a kolem mazacích boxů ostatních
týmů byl z rozbitých
lyží doslova les. Ptám
se, proč s tím někdo
něco nedělá?
Podobný scénář proběhl i další dny. „Super G se v Česku
moc trénovat nedá,
takže jsem šel do závodu v podstatě ze dvou tréninků. Nemyslím si, že bych jel tak špatně, ale s číslem
86 a mým hendikepem se na takové trati zázraky dělat nedají,“ prohlásil zklamaný Olda.
V závodě superkombinace se kvůli mlze
a dešti start SG několikrát odkládal, až přišlo rozhodnutí, že se pojede nejprve slalom a další den SG. Ve dvě odpoledne
startuje první závodník do kombinačního
slalomu, na Oldu přichází řada okolo páté.
Se svým hendikepem na tak prudkém kopci
a rozbité trati nemá šanci se dostat do cíle.
„V nejprudší pasáži, první vertikále, vjíždím
do ohromné díry, která mě doslova katapultuje
z trati. Můj sen na dobré umístění v SC a start
do kombinačního SG se rozplynul.“
Následoval slalom speciál, Oldův předposlední paralympijský závod, který byl veden
na extrémně prudkém svahu olympijských
her. Po prvním kole byl Olda na 19. místě
jako jeden ze dvou sedících lyžařů s hendikepem LW 10 – 1 (jedno místo a 1,5 vteřiny za dalším LW 10 Rakušanem Kapfingerem). Stačilo jediné – dorazit do cíle 2. kola.
„Zní to jednoduše, ale realita byla jiná. Všichni
se místo závodění snažili všemi silami dostat
přes nejprudší rozbitou pasáž a začít závodit
až za prvním mezičasem, což se mi bohužel
nezdařilo. Škoda, protože pouhé dojetí by stačilo na 13. místo. Mrzí mne, že i jinak výborní
lyžaři zde budí dojem, jako kdyby na lyžích
stáli poprvé. Už jen z toho je mi smutno…“
Když se Olda vracel ze svého předposledního paralympijského závodu, chápala jsem
jeho smutek, roztrpčení, beznaděj, vztek
i znechucení. Rozhodně ale nebyl sám, zařadil se znovu mezi větší polovinu startovního
pole sedících lyžařů, kteří do cíle nedojeli
(z 39 sedících dojelo do cíle 15). Na facebooku se vyrojilo mnoho názorů, že takový
závod, zvláště pro „sedící“, je naprosto nevhodný. „V posledním závodě – obřím slalomu – jsem měl největší šanci dostat se do
cíle. Horní těžkou partii tratě jsem projel vý-

borně, ale bohužel mi v jedné z děr obtížné
pasáže vypnulo vázání.“ Olda opět pomyslnou cílovou pásku neprotnul. Velká škoda,
protože v místě pádu figuroval na 14. místě
a spodní pasáž nebyla pro jeho hendikep tak
obtížná. Zadostiučiněním bylo alespoň vítězství Švýcara Kunze s hendikepem LW 10 – 1.
V poslední době lyžařů na monoski s nejtěžším hendikepem LW 10 – 1 nebo LW 10 – 2
ve světové špičce neustále ubývá. V Soči
se na start postavili jen čtyři závodníci z širší
světové špičky a jsem moc ráda, že byl mezi
nimi i Olda. V této kategorii jsem nezahlédla
ani jednoho Kanaďana, Američana, Francouze či Japonce, kteří nemají šanci se do
silných týmů dostat. Soutěžní tratě se čím
dál častěji staví pro závodníky s lehčím hendikepem, zatímco pro ty s těžším hendikepem jsou extrémně náročné. „Tato situace
mezi námi vzbuzuje absolutní bezmoc. Často
o ní diskutujeme, ale zatím s tím nikdo nic
nedělá. Někdy se mi zdá, že se naší kategorie v budoucnu chtějí zbavit!“ dodal na závěr
paralympijského povídání Olda Jelínek, reprezentant ČR.
Protože nejsem milovník pesimisticky laděných článků, tak i tento se pokusím zakončit pozitivně. Olda, zvaný „jelen“, se právě
vrátil z mistrovství Francie, kde v závodě
SG a SC obsadil shodně 4. místa, ve slalomu pak 5. pozici. Podařilo se mu i úspěšně
absolvovat testování konkurenceschopné
francouzské monoski a po dlouhém čtyřletém úsilí díky Renatě Vondráčkové a osloveným sponzorům na ni sehnat požadované finance. „Všem chci moc poděkovat, nesmírně
si jejich podpory vážím a doufám, že na nové
monoski brzy zapomenu na zpackanou Paralympiádu v Soči. Test ve Francii potvrdil, že je
v co doufat, jízdní vlastnosti jsou i po pár
absolvovaných jízdách vynikající.“
Text: Alex. M. Videmannová
Foto: Martin Malý (Paralympiáda Soči)

www.vozickar.com
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V Olympijském parku Soči – Letná 2014
se představili paralympionici
V rozlehlém Olympijském parku, zřízeném pro dobu konání olympijských her na Praze 7, se 10. února uskutečnilo sportovní odpoledne pod názvem Den s českým paralympijským týmem. Široké veřejnosti hendikepovaní sportovci předvedli hned několik zimních
sportů. V rámci této akce se představili curleři, lyžaři na monoski, běžkaři na trati demonstrovali cross country sledge a klasické lyžování s trasérem prezentovali i zrakově postižení. Samozřejmě nesměl chybět ani sledge hokej.

Olympijský park na Letné lákal od svého otevření davy lidí. Nakonec přišlo celkem víc jak
400 tisíc návštěvníků z celé České republiky,
na hlavním pódiu se divákům představilo 120
hostů a 486 účinkujících. Proběhlo 24 telemostů mezi ruským Soči a pražskou Letnou
za účasti 6 200 sportujících dětí z organizovaných a nahlášených skupin podporovaných
450 dobrovolníky. Více než 14 tisíc lidí dorazilo do parku i v pondělí, kdy se zde představovaly některé sporty zimní paralympiády.
Zaplněná tribuna nejdříve fandila od 14 hodin exhibici sledge hokejistů, kdy proti sobě
nastoupily dva týmy hrající českou sledge
hokejovou ligu, SHK Lapp Zlín a SHK Mustangové Pardubice. Více než o výsledek šlo

především ukázat veřejnosti tento
atraktivní sport a představit některé
členy reprezentace, kteří s ostatními Českou republiku reprezentovali ve sledge hokeji přímo na paralympijských hrách v Soči. K vidění
byly ukázkové útočné akce, góly, ale
i pěkné zákroky brankářů a obránců,
včetně různých parádiček pro povzbuzující fanoušky. Na montovanou
tribunu zápas přilákal diváky od nejmenších až po ty nejzralejší. Na ledě
to navíc vůbec nevypadalo jako exhibiční
zápas, přihlížející si tak užili utkání se vším
všudy, včetně samostatných nájezdů. Pro
návštěvníky parku pak následovala v zóně
MPO autogramiáda dvou sledge hokejistů,
kteří hrají za pražskou Spartu a jsou zároveň
našimi reprezentanty: brankáře Michala Vápenky a útočníka Zdeňka Krupičky.
Po druhém zápase, který proběhl za umělého osvětlení od půl šesté, dostali zájemci
z řad diváků dokonce možnost vyzkoušet
si sledge hokej na vlastní kůži. Mezi odvážlivci byla i reportérka České televize Hana
Ježková, a tak o záběry a rozhovory s hráči
nebyli ochuzeni ani diváci u velkoplošných
obrazovek přímo v parku, a dokonce ani u te-

levizních obrazovek. Dodejme, že vítězství
si nakonec odvezli „perníkáři“ z Pardubic.
Zajímavou podívanou pro návštěvníky byl
i zápas české reprezentace v curlingu vozíčkářů. Členové národního týmu, kteří se rozdělili do dvou družstev, se sice museli potýkat
s horším ledem, i tak ale dokázali obecenstvu předvést spoustu ze svého sportovního
umění. I zde byla možnost vyzkoušet si na
vlastní kůži curling vsedě se speciální hůlkou.
Zástupci Centra Paraple pro změnu představili od 15 do 17 hodin na letenské běžkařské trati cross country sledge. Výčet sportů
zimní paralympiády doplnil lyžař na monoski
Oldřich Jelínek, který se na improvizované
sjezdovce vypořádal i s takovými nástrahami,
jako byl skokánek pro snowboardisty, a několikrát předvedl, jak se monoski ovládají.
Paralympijský den se velice vydařil, a to
i zásluhou skvělé organizace a pomoci velkého počtu dobrovolníků, kteří se na této akci
podíleli. Její zdařilý průběh uzavřela v centrální zóně parku populární kapela The Tap
Tap, která zahrála roztančeným divákům několik známých hitů a přidala i několik novinek.
Další fotografie z akce naleznete na našem
webu www.vozickar.com v sekci SPORT.
Text a foto: Alex. M. Videmannová

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍHO HENDIKEPOVANÉHO
SPORTOVCE ROKU 2013
Již tradičně vyhlašuje Český paralympijský výbor začátkem dubna v TOP HOTELU Praha výsledky každoročního hlasování o nejlepšího hendikepovaného sportovce uplynulého roku. Hlasující vybírali ze svazů: Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců,
Český svaz tělesně postižených sportovců, Česká federace Spastic Handicap, Český svaz mentálně postižených sportovců, Český
svaz neslyšících sportovců a Český svaz zrakově postižených sportovců.
Podle 50 hlasujících odborníků se stala vítězkou lyžařka Tereza Kmochová (ČSNS)
především za výkony z MS neslyšících alpských lyžařů v Německu, kde získala 5 zlatých medailí. Druhý byl střelec Marek Bartošek, který si vystřílel na letní deaflympiádě
v bulharské Sofii jeden bronz a dvě stříbrné
medaile. Třetí místo obsadil cyklista Jiří
Ježek, mnohonásobný vítěz
z předchozích let, který v uplynulém ročníku dokázal vyhrát celkové hodnocení světového poháru, přivezl si další
dvě medaile z MS v silniční
cyklistice, ale hlavně se jako
první hendikepovaný cyklista
představil v jedné z etap Tour
de France.
Role patronů slavnostního
večera přijali čeští olympionici
Jiří Šlégr, Eva Vrabcová-Nývl-
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tová a Martina Sáblíková, zlatá medailistka
z poslední olympiády v Soči. Právě ona symbolicky předávala cenu prvním třem nejlepším sportovcům.
Na čtvrtém místě skončil Dalibor Havelka
soutěžící v klasickém lyžování a pátý sjezdový lyžař Jakub Novák (oba ČSMPS). Ti přivezli z MS jedno zlato a dvě stříbra. Šesté
místo patří snowboardistovi Tomáši Pazderovi (ČSNS), sedmá
příčka lyžařce Veronice
Grygarové (ČSNS).
Na osmé místo stačily
výkony plavkyně Adély
Míkové (ČSMPS), devátý byl další plavec Arnošt Petráček (ČATHS)
a první desítku uzavřel
lukostřelec Václav Košťál (ČFSH).

Pomyslné „vozíčkářské“ barvy hájil
Sledge hokejový národní tým (ČATHS),
který prostřednictvím trenéra reprezentace
Jiřího Břízy a kapitána týmu Zdeňka Šafránka
obdržel z rukou hokejisty Jiřího Šlégra ocenění – Kolektiv roku.
Alpský lyžař Tomáš Menša (ČSNS) si odnáší titul Junior roku, Juniorkou roku je plavkyně Adéla Míková (ČSMPS). Objevem roku
je plavec Vladimír Hlaváč (ČSMPS) a titul
Trenér roku si domů odvážejí bez pořadí:
Alexandra Erlebachová (ČSMPS), Václav
Jasný (ČSNS), Petr Vrátil (ČFSH), Jiří Filip
(ČATHS) a Ladislav Franěk (ČSZPS). Do síně
slávy vstoupila za své atletické úspěchy z minulých let Vladimíra Chalupová-Bujárková.
Kompletní výsledky naleznete na www.
paralympic.cz a www.vozickar.com
Zpracováno z podkladů
Paralympijského výboru
Foto: Jan Povýšil
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ANTIDEKUBITNÍ
MATRACE

A

Casacare

kód pojišťovny
13/0062692

prořezávaná PUR pěna

Polymulti

kód pojišťovny
13/0063714

PUR pěna s vyměkčenými částmi

nový hliníkový
aktivní vozík
Elite

Interceptor

Visco 1

kód pojišťovny
13/0093296

PUR pěna s paměťovým efektem

basketbal a florbal

vynikající vozík pro basketbal,
florbal a další sporty

Max Lite

e - shop

elitní vozík pro

Batoh na kola
bag
2399 Kč

Zacvakávací popruh
click strap
750 Kč

Kapsička
seat pouch
399 Kč

ideální volba pro aktivní
a náročné vozíčkáře

Brzda klasická
push to lock
999 Kč

Krypto kolečka
Krypto
799 Kč

kód pojišťovny
13/0093297

PUR pěna s paměťovým efektem

Batoh RGK
backpack
899 Kč

Viscoﬂex
Brzda pro děti
kids
1299 Kč

Visco 2

RGK osičky
12,7mm
850 Kč

kód pojišťovny
13/0063715

PUR pěna s paměťovým efektem

Combiﬂex Air

kód pojišťovny
13/0093332

PUR pěna s paměťovým efektem

na našich webových stránkách
získáte rychle a výhodně náhradní díly

Kontaktujte nás
Zbyněk Sýkora

František Šindelář

obchodní zástupce RGK

obchodní zástupce RGK

pro Slovensko, Rakousko

pro Česko

+420 775 310 221

+420 601 382 934

sykora@rgkczech.cz

sindelar@rgkczech.cz

PA 1500

kód pojišťovny
13/0093484
13/0140825

vzduchové komory s kompresorem

www.rgkczech.cz

PA 3500

kód pojišťovny
13/0078988
13/0140824

vzduchové komory s kompresorem

WWW.DMAPRAHA.CZ
Centrála a distribuce DMA Praha s. r. o.
U Dálnice ,   Kunice, tel.:   , fax:   
e-mail: dmapraha@dmapraha.cz
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■ Prodám zánovní elektrický skládací vozík, sedačka 50 cm, maximální nosnost 130 kg. Cena 12 000 Kč. Také prodám mechanický vozík, cena 3 500 Kč. Tel: 605 775 111
■ Prodám duralovou nájezdovou rampu, délka 2 metry, s plynovou
vzpěrou a el. kotvicím automatickým zařízením. Vhodné pro automobil Peugeot Partner, Citroen Berlingo apod. Cena: 30 000 Kč. Demontáž provedla odborná firma, která může zařízení novým majitelům namontovat. Uskladnění v jižních Čechách. Tel.: 725 594 810, e-mail:
ivanka.m@quick.cz.
■ Prodám automobil s ručním řízením značky Ford Mondeo
TREND 1.8, benzínový motor. Automobil je 5dveřový, barvy modrá
octane, rok výroby 2005 (1. registrace vozidla 8. 9. 2006). Ruční řízení GUIDOSIMPLEX bylo instalováno 30. 6. 2011. Auto je v dobrém
stavu, garážováno, ruční řízení bylo používáno minimálně. Automobil je k dispozici ihned, cena bude stanovena dohodou, levně. Tel:
602 512 849, e-mail: Valachova.Jitka@seznam.cz.
■ Prodám tříkolku zn. De Luxe, stříbrné barvy, zakoupenou v roce
2011 (říjen). Max. rychlost 24 km/hod., max. dojezd 40 km, max. zatížení 120 kg. Cena dohodou. František Doule, K. Štěcha 12, České
Budějovice, 370 05, tel. 724 846 885.
■ Prodám invalidní vozítko pro 2 osoby, které lze řídit bez nutnosti
řidičského oprávnění. Cena dohodou. Tel.: 577 453 042
■ Prodám handbike Quickie Shark, kolo na ruční pohon určené pro
rekreační cyklistiku vozíčkářů a začínající sportovce. Poskytuje svobodu pohybu za využití vlastní síly. Kolo je v zásadě nepoužívané,
tedy nové. Při rychlém jednání sleva. Cena: 53 000 Kč (nové stálo
69 750 Kč). Zájemci mohou volat na tel.: 777 578 243 nebo psát
na johnywd@post.cz.
■ Prodám dětskou speciální sedačku Panda firmy ATO FORM na interiérovém podvozku, plynule hydraulicky polohovatelnou, ve velmi
dobrém stavu. Rozměry: výška zádové opěrky 50 cm, s podpěrkou
hlavy nastavitelnou do potřebné výšky, šířka sedací části 32 cm,
hloubka sedací části 38 cm. Součástí je druhý podvozek s velkými
nafukovacími koly a rukojetí, na který lze jednoduše sedačku umístit a vznikne tak kočárek pro pobyt venku. Cena 10 000 Kč. Odběr
v Brně. Tel.: 604 967 973
■ Prodám zdravotní kočárek REVO I (výrobce Repo Rousínov)
s individuálně upravenými rozměry: výška zádové opěrky 82 cm,
šířka sedačky 41 cm, hloubka sedačky 48 cm, podvozek s předními otočnými koly; kočárek je zachovalý, málo používaný. Cena
4 000 Kč. Odběr v Brně. Tel.: 604 967 973
■ Prodám ocelovou rampu určenou pro vozíčkáře. Délka rampy
je 407 cm (sloužila pro překonání výšky 3 schodů), šíře rampy
je 70 cm. Rampa byla zatěžována vahou přes 200 kg. Prodejní cena
rampy 2 500 Kč. Tel.: 603 450 352
❑ 66letý muž z Prahy hledá přítelkyni, která má také vadu chůze
po dětské obrně. Zn: Setkáme se? Tel: 608 001 844
❑ Muž, 40 let, 190 cm, 95 kg, v invalidním důchodu, hledá obyčejnou ženu. Nechci krásu, peníze, ale společný hezký život. Chci
lásku, důvěru… ne faleš. Zn. Celá ČR. Ozvěte se přes SMS na tel.
775 226 224.

Všechny inzeráty umisťujeme průběžně na

www.vozickar.com .

Inzerci si můžete zadat:
• na www.vozickar.com,
• 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. 6. 2014.
UPOZORNĚNÍ: Pokud vám byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku dle vyhlášky č.182/1991 Sb.
(do 31. 12. 2011) anebo dle zákona č.329/2011 Sb. (od 1. 1. 2012), písemně jste se zavázal/a, že budete 5 let vlastníkem pomůcky a budete ji využívat. Pokud se jedná o příspěvek na zakoupení motorového vozidla, je lhůta od 1. 1. 2012 dokonce 10letá. Prodejem pomůcky se tedy můžete vystavit riziku
postihu ze strany obecního úřadu anebo ÚP, který příspěvky vyplácí. Pokud vám byla pomůcka poskytnuta „na předpis“ odborného lékaře a byla hrazena ze zdravotního pojištění, JE MAJETKEM této pojišťovny. I v tomto případě tedy nejste oprávněn/a pomůcku prodat, jedinou výjimkou je situace, kdy zdravotní pojišťovna pomůcku na základě posudku revizního technika vyřadí a pomůcku převede do vašeho
vlastnictví. Liga vozíčkářů neručí za obsah inzerátů a nenese žádnou zodpovědnost v případě, že někdo
takovou pomůcku prodá.
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POHODLNĚ, RYCHLE A BEZPEČNĚ
NASTOUPIT A JET?
Mám osobní zkušenosti
a pomůžu i Vám

speciálně upravená
• auta
již od 250 tis. bez DPH
• vybavená nájezdovou plošinou a pásy
pro přepravu osoby na vozíku
• specializace na jeté VW Caddy používané vozíčkáři v zemích EU
• perfektní stav auta je prioritou
• možnost vyzkoušení takto upraveného vozidla s vlastním řidičem
• individuální přístup a pomoc s přihlášením

Miloš Lacman, Pražská 6/F Znojmo,
tel.: 603 228 422, www.ztpservis.cz

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.)

POMÁHÁME LIDEM
PŘEKONÁVAT BARIÉRY
Máte potíže s chůzí po schodech?

Nejlepší řešení přímo od výrobce!

VOLEJTE ZDARMA
800 303 304

ALTECH, spol. s r.o.
Průmyslová 1146
Uherské Hradiště

www.ALTECH-UH.cz

Starochodovská 1110
Praha 4 - Chodov

pobočka:

PŘÍMÁ CESTA K MOBILITĚ

