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ZAM ENÍ A VYPRACOVÁNÍ 
INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU 

DLE VAŠICH POT EB

ZDARMA
PROVEDEME VÁS JEDNÁNÍM S ÚP

STROPNÍ ZVEDACÍ A ASISTEN NÍ SYSTÉM
KOMPLEXNÍ DOMÁCÍ PÉ E PRO HENDIKEPOVANÉ
BEZPE NÁ ASISTOVANÁ MOBILITA V PROSTORU

PRO  ZVOLIT ROOMER?

 nejjednodušší a nejrychlejší 
transport po celém byt  bez 
jakýchkoliv stavebních úprav

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

 komplexní a este  cké ešení 
bez kompromis

 z postele až do koupelny bez 
nutnos   p esedání

 výkon, výdrž, spolehlivost, tradice

 p ísp vek na po ízení této 
pom cky poskytuje Ú ad práce R 
v minimální výši 90%

 kontaktujte nás pro bližší 
informace a konzultace

JAK SI ROOMER PO ÍDIT?
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Tak si říkám, že není 
důvod si stěžovat. 
Máme se vlastně hez-
ky. Jsou tu lidé, kte-
ří pomáhají bojovat 
za práva lidí s hen-
dikepem. Například 
Erik Čipera a sdružení 
Asistence se teď obu-
li do výše a způsobu 
vyměřování příspěv-
ku na péči. Výborně, 

to je totiž oblast, na jejíž nespravedlivý systém 
poukazují všichni už od Drábkovy reformy. Že 
by se kola dala do pohybu? 

Ten, kdo si neustále na něco stěžuje, při-
pravuje se o radost ze života. Ze života, který 
máme jen jeden. Své o tom ví všichni, které 
ohrožují přírodní katastrofy, které trápí chudo-
ba nebo jejich zem sužují války. Mít v takové 
situaci navíc zdravotní postižení, to není žád-
ná výhra. Ve světě žije 20 milionů lidí, kteří by 
potřebovali vozík, ale nemají ho. Leží doma, 
posouvají se po zemi pomocí rukou, spoléhají 
na příbuzné. Mnohem víc milionů lidí používá 
nevyhovující kompenzační pomůcky. Aby mohli 
i nadále krapet té radosti z bytí na zemi zažívat, 
je tady orga nizace Handicap International. 
Takoví  fyzioterapeuti bez hranic. 

Do končin, kde to hendikepovaní také ne-
mají lehké, ale kam i přesto stojí za to vyjet 
a začít si plnit sny, se vypravila Petra Čermá-
ková se svými přáteli. Dva vozíčkáři, dva asis-
tenti a Thajsko se všemi svými exotickými 
chutěmi, barvami, kráskami… A také bariérami 
všeho typu a charakteru.

Spílat světu by mohl i Tomáš Potůček. Ak-
tivní sportovec, kterého na vozík dostala záliba 
v adrenalinových sportech. Nezanevřel na okolí 
a naopak se s energií sobě vlastní pustil s par-
ťákem do provozování integrační posilovny. 
Je jedno, jak jste pohybliví, svalnatí a šikovní. 
Důležitá je chuť hýbat se a dělat něco pro své 
tělo. Z osobní zkušenosti musím říct, že člověk 
nemusí zrovna sedět na vozíku, aby měl v po-
silovně komplexy. Pocity, které je dobré překo-
nat a pustit se do něčeho nového, musí zakou-
šet i choďáci. A proč je třeba netrumfnout, že? 

Nadávat, že se člověk na vozíku nikam ne-
dostane, může jen ten, kdo nehledá možnos-
ti. Protože ty tu jsou. V poslední době se stá-
le více festivalů a akcí snaží zpříjemnit pobyt 
mezi pódii nebo promítacími sály i hendike-
povaným. V červnu to byl třeba festival Rock 
for  People nebo Votvírák. V červenci se zase 
chystá v Karlových Varech servis pro filmové 
fanoušky v projektu Kino bez bariér. Hudební 
znalci zase ocení luxusní služby pro hendike-
pované na  ostravském festivalu Colours of 
Ostrava. K dispozici bude bezbariérové taxi, 
sprchy, zamykatelné WC, vyhrazená místa pro 
stanování, velmi zlevněná vstupenka, speciální 
místa u pódia a mnoho dalšího. 

Kdo si radši protáhne tělo, má několik příle-
žitostí. Vše díky Sportovnímu klubu vozíčká-
řů Praha. Jejich nabídka kurzů je tak lákavá, 
že člověk občas lituje, že léto netrvá půl roku 
a dovolené je tak málo. Jachting, handbike, 
paragliding, lanové aktivity, divoká řeka, vo-
dácký výlet....

Zkrátka, kdo čte Vozíčkáře, má přehled 
o dobrých zprávách, příležitostech a možnos-
tech, o zajímavých lidech. Má o mnoho důvo-
dů míň ke stížnostem na nespravedlnost světa. 
A tak se mu líp žije. S tím se lépe žije a pracuje 
i nám, vaší redakci. 

Krásné léto přeje
Aneta Vidurová

Realizaci časopisu podporují:

                    je periodikem registrovaným MK ÈR pod èíslem E 6250. 

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

Firemní inzerci zajišťuje BASS, spol. s r. o., Hana Valová,  608 635 561, hana.valova@ligavozic.cz 

Vozíèkáø vychází v nákladu 2800 výtiskù 5x roènì, fyzickým osobám je zasílán bezplatnì, v ostatních případech předplatné 
činí 230 Kč na rok. Uzávěrka příštího čísla je 5. 9. 2015.

Názory obsažené v èláncích nemusejí být shodné s mínìním redakce, ruèí za nì jejich autoøi. Redakce si vyhrazuje právo 
finálních úprav všech přijatých textů.

str. 9

str. 28

str. 10

MILÍ ČTENÁŘI...

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

Nový vzhled, nové informace, každý den. 

www.vozickar.cz

Sledujeme on-line:
Sním o tom, že namaluji pěknou noční zimní krajinu
Jaký byl Generali Survival 2015
Prázdniny nanečisto aneb otevření Jedle světu

Z obsahu
Liga informuje 2
Ohňostroje bez bariér pomohly hendikepovaným .....  2
Letní filmové zážitky pomáhají ....................................  2
Osobní asistence ve světle reflektorů ...........................2
Hry pro děti, zábava pro dospělé ...............................  2
Skřítkové na vozíku  .....................................................  2
Každý postižený je tak trochu vůdce  .........................  3

Legislativa 5
Zaostřeno na: příspěvek na péči  ................................  5

Aktuálně 6
Pouhá valorizace příspěvku na péči lidem 
s velmi těžkým postižením nepomůže  .......................  6
Petici za spravedlivý příspěvek na péči podepsaly 
tisíce lidí, projedná ji Poslanecká sněmovna ..............  7
Česko má jednotnou metodiku profesionálního 
mapování přístupnosti objektů ....................................  7
Byli jsme při tom  .......................................................  10

My se světem, svět s námi 13
Integrační fitness club (IFC) – Tak trochu jiná posilovna 13
Přežili. Ale co dál?  ......................................................14

Být zdraví a v kondici 16
Zdravý životní styl vozíčkáře (III. díl): Cvičení na doma  16

Vozíčkář na cestách 20
Cestovatelská síť DISWAY slouží nejen 
vozíčkářům, ale i nevidomým a neslyšícím  ..............  20
Expedice do země tisíců Buddhů .............................  21

Kultura 24
Kino bez bariér bude i letos vozíčkářům 
velkou oporou  .............................................................24

Sport 26
Jak strávit aktivně léto? Sportem! .............................  26
Potápění v Egyptě  .....................................................  28
Českobudějovičtí florbalisté zářili ve Švýcarsku .......  30

Inzerce 32



2

3 / 2015

LIGA INFORMUJE
Ohňostroje bez 
bariér pomohly 
hendikepovaným
S Ligou na ohňostroje. Tak zněla společ-
ná výzva Ligy vozíčkářů a agentury Snip&-
Co. Vozíčkáři mohli letos využít speciální 
nabídky na bezbariérovou dopravu na festi-
val Ignis Brunensis a mohli je sledovat z vy-
hrazené tribuny. Návštěvníci zase pomáhali 
přímo na stánku Ligy vozíčkářů zakoupením 
svítících náramků, brýlí a dalších zábav-
ných výrobků. Celkem se na akci vydělalo 
20 522 Kč, získané peníze použije Liga vo-
zíčkářů na financování svých služeb a aktivit. 
Bezbariérovým mikrobusem se svezlo cel-
kem osm  vozíčkářů. 

Letní filmové 
zážitky pomáhají
V Brně se už tradičně otvírá na nádvoří Měst-
ského divadla Brno každý letní večer příleži-
tost pro milovníky filmu. Letošek má ale své 
poprvé – část vstupného z letního kina popu-
tuje Lize, konkrétně na financování výcviku 
asistenční fenky Fany.

Letní kino v divadle je jakousi kino-restau-
rací pod širým nebem, kdy se při sledová-
ní filmu běžně obsluhuje. Přijít spojit příjem-
ný zážitek s dobrým skutkem můžete od 29. 
června do 30. srpna. Začátky červnových 
a červencových filmových projekcí budou 
ve 21.30 hodin. V srpnu se diváci mohou 
na filmy těšit od 21 hodin. Organizátoři ne-
počítají jen se slunečným počasím, pro pří-
pad deště se dá na film dívat ze zastřešené 
terasy. 

Osobní asistence 
ve světle 
reflektorů
Liga vozíčkářů by se ráda pustila do dal-
šího filmového projektu. Po úspěšném fil-
mu Do dna by měl následovat dokument 
o osobní asistenci. Chceme ukázat, že být 
osobním asistentem není obyčejné povolání. 
Na druhou stranu z nich nechceme dělat su-

permany. Chceme natočit film o tom, jak vy-
padá vztah mezi asistentem a hendikepova-
ným. Uvědomujeme si totiž, že hranice mezi 
tím, že někomu jen mechanicky pomáháte 
a tím, že se stanete součástí něčího života, 
je tak tenká, že ji každodenní okamžiky pro-
stě stírají.

Realizaci filmu může pomoct každý, a to 
na crownfoundingovém portálu HitHit.cz. 
Dostane za to navíc odměnu spojenou přímo 
s natáčením. Sledujte náš facebook nebo 
webové stránky a dozvíte se víc. 

Realitky bez 
komunikačních 
bariér 
Že Liga vozíčkářů poskytuje sociální služby 
lidem s hendikepem, není třeba připomínat. 
Každý den se věnuje ale i desítkám jiných 
aktivit – například nabízí školení pro maklé-
ře. V čem a proč? Základním kurzem infor-
mací o bezbariérovosti bytů, domů, o přístu-
pech, plošinách, o bezbariérové vyhlášce 
a reálných potřebách zákazníků na vozí-
ku by měli projít snad všichni lidé z reali-
tek. Podle zkušeností vozíčkářů je povědo-
mí o požadavcích na bezbariérové bydlení 
mezi těmito lidmi téměř nulová. Při kontak-
tu s hendikepovaným klientem pak dochází 
k řadě omylů, nedorozumění, chyb. Trpěli-
vost ztrácí klient i makléř. Liga chce s těmito 
komunikačními bariérami zatočit. Objednat 
si toto školení může kterákoliv realitní kan-
celář. Zajímavé, že? 

Hry pro děti, 
zábava pro 
dospělé
Vinohradské vozíkohraní. Tradiční akce 
na Lize vozíčkářů, která otvírá své dveře dě-
tem i dospělým bez ohledu na hendikep, 
opět zpříjemní konec letní sezóny. 4. září 
2015 se v odpoledních hodinách můžete při-
jít informovat o všech aktivitách Ligy, zjistit, 
co je nového, dozvědět se informace o ži-
votě s hendikepem, „zablbnout si“ s dětmi 
na stanovištích a hlavně se setkat s klien-

ty nebo s pracovníky Ligy. Takže nezapo-
meňte si v kalendářích už teď poznačit toto 
první páteční odpoledne v září. Bližší in-
formace sledujte o prázdninách na webo-
vých stránkách Ligy www.ligavozic.cz nebo 
na  facebooku. 

Skřítkové 
na vozíku 
Permonium je park plný hornických skřít-
ků permoníků a zároveň ráj dětských her. 
V tomto místě nedaleko Oslavan se ko-
nal rodinný den zaměstnanců společ-
nosti Home Credit. Tato firma Lize vo-
zíčkářů pomáhá jak sponzorskými dary, 
tak účastí na dobrovolnických dnech. 
V Permoniu jsme měli na starost dvě stano-
viště. Vozíky na slalom a basketbal nikdy ne-
zůstaly dlouho prázdné. Hlavně děti chtěly 
zajet nejlepší čas a naházet nejvíc košů. Ro-
diče se mezitím zajímali o to, co Liga vozíč-
kářů dělá. Děti dostaly Toníkův deník a ma-
minky a tatínkové museli slíbit, že jim z něj 
budou večer číst. 
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Každý postižený 
je tak trochu 
vůdce 
Naše tisková mluvčí Ladislava Blažková 
byla jednou z přednášejících na akci Vlast-
ní cestou. Tento cyklus přednášek pořádá 

Nadační fond Lepší vyhlídky, který se snaží 
mimoškolně vzdělávat mladé lidi a tím je mo-
tivovat k pozitivní životní změně. Laďka mlu-
vila o tom, proč se rozhodla pracovat v Lize 
vozíčkářů a jak hendikep ovlivňuje její prá-
ci. Také se dostalo na cestování a problema-

tiku vzdělávání postižených. Tématem celé-
ho večera byl leadersheep, tedy vedení lidí. 
Laďka vyjádřila názor, že každý postižený je 
tak trochu vůdce, protože kolem sebe musí 
koordinovat ty, co mu pomáhají žít. „Laďčina 
přednáška byla skvělá. Velká sranda, kterou 
ale zároveň všichni pozorně poslouchali,“ 
řekl zakladatel Lepších vyhlídek a moderátor 
 večera Filip Vítek.

Měj se ráda, šetři 
záda – kurz pro 
ty, co pomáhají
Manipulovat s hendikepovaným člověkem je 
pro mnoho lidí samozřejmost, na kterou se 
není třeba školit. Bohužel dlouhodobě zatě-
žovaná záda se mohou jednoho dne ozvat 
a způsobit značné nepříjemnosti. Místo po-
máhajícího může být další hendikepovaný. 
Tento problém se Liga rozhodla řešit kur-
zem, který nazvala „Měj se ráda, šetři záda“. 
Lektorkou je zkušená fyzioterapeutka Jitka 
Medová, která má kromě fyzioterapeutic-
kého vzdělání řadu zkušeností z pomáhají-
cích profesí. V první části kurzu vás prove-
de záludnostmi ergonomie, tedy toho, jak 
s hendikepovaným člověkem manipulovat 
tak, aby vaše záda a celkově pohybová sou-
stava trpěly minimálně. V druhé části se za-

měří na samotnou autorehabilitaci, tedy to, 
jak cvičením problémy se zády řešit a ještě 
lépe jim předcházet. V závěru se proberou 
další faktory, které ovlivňují zdravotní stav 
lidí v  pomáhajících profesích. Celková časo-
vá dotace je osm hodin nabitých praktický-
mi nácviky a zkoušením pomůcek. Lektor-
ka klade důraz na individuální přístup. První 
dva běhy kurzu se uskutečnily na konci červ-
na a další se chystají na podzim. Pokud vás 
problematika zaujala, určitě se ozvěte koor-
dinátorce vzdělávání Ligy vozíčkářů  Andrei 
Slavíčkové na telefon 725 464 268 nebo 
na e-mail andrea.slavickova@ligavozic.cz. 
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PSÍ ŽIVOT
Výběr chovatelské stanice, vrhu a štěněte
Dnes mi prosím promiňte vy, kteří již pejska 
máte, tentokrát to možná nebude nic pro 
vás. Ale zařazuji tohle téma proto, že se mě 
na způsob výběru štěněte lidé dost často 
ptají, a jelikož jsem loni takový výběr sám 
absolvoval, zformuloval jsem svoje myšlen-
ky do podoby několika rad a doporučení.

Protože se o chovatelství sám moc neza-
jímám, chovatelskou stanici se snažím vy-
brat na základě doporučení známých, kte-
ří se na jedné straně zabývají chovem víc 
než já, na druhé straně znají mě a mé psy, 
a tak je naděje, že mi dobře poradí. Pokud 
takovou možnost nemáte, napojte se na in-
ternetovou diskusi příslušného chovatelské-
ho klubu a zkuste zjistit, jestli se aspoň pár 
přispívajících na některé chovatelské stanici 
shodne. Pak si o ní najděte co nejvíc infor-
mací a pokuste si vytvořit vlastní úsudek.

Vybírám si malé „rodinné“ chovatel-
ské stanice s porodní bednou v obýváku. 
U nich je šance, že se chovatelé budou ště-
ňátkům opravdu věnovat, takže získají dostatek podnětů ze světa 
lidí a v maximální možné míře se socializují na domácí prostře-
dí. Štěňata odchovaná v kotci by o tuhle zásadní zkušenost byla 
ochuzena.

Rodiče vrhu se snažím vybírat s ohledem na co nejmenší pří-
buznost. Prvním vodítkem může být snaha, aby každý z rodičů 
byl z jiného státu, i když ani to nemusí nic znamenat a je tře-
ba porovnat oba rodokmeny. Například moji dva psi mají matky 
z Čech, ale jeden má otce z Holandska a druhý z Belgie. A vida, 
i tak jsou trochu příbuzní, dědeček jednoho je pradědečkem dru-
hého, náhodou.

Pokud v daném plemeni existují dvě větve, vybírám si rodiče 
s pracovním zaměřením, ne exteriérovým. Jednak doufám, že po-
tomci takových rodičů budou mít odolnější a vyrovnanější povahu 
a pak že nebudou tolik přešlechtění a snad budou i trochu zdra-
vější. I když to je jen teorie.

Chovatele se snažím kontaktovat co nejdřív, abych měl před-
nost při výběru štěněte a nemusel čekat, které na mě zbude. Při-
jedu se podívat k chovateli domů, prohlédnu si, kde budou ště-
ňata vyrůstat a jestli v rodině panuje mně blízká atmosféra. Přitom 
se chci setkat alespoň s matkou vrhu (u otce to často nebývá 
možné), jít s ní společně na procházku, vidět její povahu a tem-
perament.

Před výběrem štěněte vysvětlím chovateli, jak je chci vést, ja-
kou hledám povahu, a na základě toho formulujeme náš budou-
cí „obchod“. On bude totiž v prvních týdnech štěňatům nejblíže 
a může tak rozpoznat pro mé potřeby to nejvhodnější.

Jakmile se štěňata narodí a trochu odrostou, snažím se je co 
nejvíc navštěvovat, pozorovat je, komunikovat s nimi a dělat si 
vlastní úsudek pro nadcházející výběr. Nakonec se ještě poradím 
s chovatelem a porovnám jeho návrh se svým vlastním.

Nejezděte vybírat štěně s dětmi, přemluvily by vás, že nemůže-
te bez štěňátka odjet, i kdyby se vám nezdálo být všechno v po-
řádku. Naopak buďte do poslední chvíle připraveni odejít s ne-
pořízenou, kdykoli by se vám něco důležitého přestalo líbit. Jen 
tak si do budoucna nebudete nic vyčítat a případně si ponecháte 
prostor k novému výběru odjinud.

Pokud z nějakého důvodu nebudete mít možnost projít tímhle 
celkem složitým postupem (třeba proto, že bude nutné si štěně 
vybrat během jediné návštěvy), stejně se nejdřív snažte získat co 
nejvíc z výše zmíněných informací a pak nechte pracovat  přírodu. 

Sedněte si na zem kousek dál od porodní bedny, požádejte cho-
vatele, aby vyndal na zem všechna volná štěňata zvoleného po-
hlaví, a čekejte. To, které k vám přijde první a usídlí se u vás, patří 
vám. Snad si vaše energie navzájem nejlépe sednou, to je totiž 
při výběru psa nejdůležitější kritérium.

Ale nakonec pamatujte, že je to vždycky stejně sázka do lote-
rie. Výběrem štěněte vlastně všechno teprve začíná. Následuje 
hromada práce a daleko větší kupa radostí.

Ivan Benda

Nový superhrdina 
pomůže Danielovi
Fany je krásná a milá, rok a půl stará retrívří holčička. Pro-
tože se o ni původní majitelé nemohli pro nedostatek času 
starat, hledali jí nový domov. Ten našla dočasně u své trenér-
ky Ireny. Až bude mít za sebou vysokou školu asistenčního 
terapeutického psa, najde domov u svého desetiletého ka-
maráda, tělesně postiženého Danečka, který se na ni, spolu 
s mamkou a taťkou, velice těší. 

Pokud i vy myslíte, že by váš život psí asistent obohatil 
a pomohl vám k větší samostatnosti, neváhejte nás kontakto-
vat. Vedoucí programu: Ivan Benda, tel.: 725 466 206, e-mail: 
ivan.benda@ligavozic.cz
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LEGISLATIVA
Zaostřeno na: příspěvek na péči

Příspěvek na péči patří k tématům, o kterých 
se mluvilo, mluví a mluvit bude vždy s vyso-
kou dávkou emocí. Není divu, protože právě 
tyto peníze určují kvalitu a nezávislost živo-
ta osob s hendikepem. Věnuje se mu i toto 
číslo Vozíčkáře – vláda je totiž zrovna ve fázi 
změn a příprav nového systému vyměřování 
jeho výše a zacházení s ním. Vždyť systém, 
který zavedla sociální reforma exministra Ja-
romíra Drábka v roce 2012, se ukázal jako 
nespravedlivý k mnoha hendikepovaným, 
kteří po nápravě volají už dlouhé tři roky. 
Kromě toho, že by neměli být opomenuti lidé 
s málo známými zdravotními komplikacemi 
nebo se souběhem diagnóz a hůře popsatel-
ným zdravotním stavem a že by se měla zvý-
šit kvalita péče a její nastavení na míru klien-
ta, měla by se také zvýšit vyplácená částka 
v závislosti na ceně, kterou určují poskyto-
vatelé sociálních služeb. Pojďme si ale nej-
dříve připomenout základní informace týkají-
cí se vyplácení příspěvku na péči. Představí 
nám je Ivana Hájková, nová vedoucí Poradny 
pro život s postižením, která nahradila Lucku 
Markovou. Ráda bych Lucii na tomto místě 
za celou redakci poděkovala za dlouholetou 
práci pro Vozíčkáře a Ivaně popřála vše dob-
ré v novém působišti.      (ata) 

Příspěvek na péči
Opatrovné, bezmocnost, zvýšení důchodu 
pro bezmocnost a mnohá další pojmenování 
lidé často uvádějí ve chvíli, kdy hovoří právě 
o příspěvku na péči. Správným názvem dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách, je však pouze „příspěvek na péči“.

Z důvodů nesprávného pojmenování do-
chází často k nepříjemným situacím. Někteří 
lidé, zejména seniorského věku, se domníva-

jí, že pobírají tzv. zvýšení důchodu pro bez-
mocnost.

Domnívají se, že peníze jsou určeny pou-
ze pro ně, a nerozumějí tomu, že příspěvek 
je určen na zaplacení péče o jejich osobu.

Komu je příspěvek určen? 
Příspěvek je určen osobám, které z důvo-
du dlouhodobě nepříznivého zdravotní-
ho stavu potřebují pomoc jiné fyzické oso-
by při péči o vlastní osobu a při zajištění 
soběstačnosti. Za příspěvek si tyto oso-
by budou moci zaplatit péči, kterou potře-
bují – od osoby blízké, popř. od jiné oso-
by ze svého okolí (soused, známý) nebo 
od registrovaného poskytovatele sociálních 
služeb. Možná je i kombinace více osob 
a poskytovatelů.

Kam podat žádost?
Žádost o příspěvek na péči se podává 
ke krajské pobočce úřadu práce podle místa 
trvalého pobytu žadatele. K vyplněné žádosti 
je nutné přiložit vyplněný formulář Oznáme-
ní o poskytovateli pomoci, ve kterém je třeba 
uvést všechny osoby či poskytovatele sociál-
ních služeb, kteří se na péči podílejí.

Např.: Hendikepované dítě tráví ve stacio-
náři 4 hodiny denně, poté o něj pečuje jeho 
matka, které občas s péčí vypomůže jejich 
sousedka. V Oznámení o poskytovateli po-
moci budou jako pečující uvedeni: stacionář, 
matka, sousedka.

Co můžete dělat v případě, 
že nesouhlasíte s rozhodnutím 
úřadu?
V případě, že vám příspěvek na péči nebude 
přiznán nebo bude snížen či odejmut, může-
te do 15 dní od doručení rozhodnutí podat 
odvolání, a to k ministerstvu práce a sociál-
ních věcí prostřednictvím krajské pobočky 
úřadu práce.

Na základě odvolání podaného ke kraj-
ské pobočce úřadu práce může úřad práce 
přezkoumat a změnit svoje rozhodnutí. Po-
kud ovšem na svém rozhodnutí bude trvat, 
předá odvolání ministerstvu práce a sociál-
ních věcí.

Stupně příspěvku na péči
Příspěvek na péči má čtyři stupně, které se 
rozlišují počtem základních životních potřeb, 
které osoba nezvládá nebo při jejich vykoná-
vání potřebuje dohled.

Ivana Hájková
Poradna pro život s postižením

Ligy vozíčkářů

PORADNA PRO ŽIVOT 
S POSTIŽENÍM
Legislativa, důchody, příspěvky, 
vzdělávání, kompenzační pomůcky, 
pojišťovny, zaměstnání, volný čas… 
tel.: 800 100 250
e-mail: poradna@ligavozic.cz
web: www.ligavozic.cz/poradna 

Zajímavý dotaz
Bydlím s matkou, která je ve špatném 
zdravotním stavu. Zřejmě jí bude při-
znán II. nebo III. stupeň invalidního 
důchodu. O svoji matku se chci starat 
doma, nechci ji dávat do domova. Mu-
sím být stále s ní, nebo bych mohl mít 
práci na 4 hodiny? Také musím cho-
dit na nákupy a k lékaři. Nikdo jiný se 
o matku nemůže postarat. Slyšel jsem, 
že chodí kontroly, a u matky proto mu-
sím být neustále. Je to pravda? 

Dobrý den,
i v případě, že poskytujete péči matce, 
která pobírá či bude pobírat příspěvek 
na péči, můžete pracovat. Nicméně po-
kud by matka vzhledem ke svému zdra-
votnímu stavu potřebovala neustálou péči 
nebo dohled, bylo by třeba na dobu, kdy 
budete v zaměstnání, zajistit péči jiné 
osoby (tedy příbuzného, souseda či zná-
mého) nebo sociální služby. Tito další 
pečovatelé by pak měli být uvedeni v do-
kumentaci k příspěvku na péči o vaši mat-
ku. Za tuto službu by dostávali část matči-
na příspěvku.

S matkou nemusíte být doma 24 hodin 
denně. Kontroly využívání příspěvku slouží 
spíše k tomu, aby zjistily, zda je o příjemce 
příspěvku pečováno řádně se zaměřením 
na základní životní potřeby, které příjemce 
příspěvku sám nezvládá.

Dotaz zodpověděla 
Mgr. Kateřina Bulantová,

sociální pracovnice služby
Odborné sociální poradenství.
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AKTUÁLNĚ
„Pouhá valorizace příspěvku na péči lidem 
s velmi těžkým postižením nepomůže,“ 
tvrdí Erik Čipera, ředitel společnosti Asistence a dlouholetý osobní asistent

Pražská společnost Asistence poskytuje sociální služby více než 250 lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Konkrét-
ně jde o osobní asistenci, podporu při přechodu ze škol do dalšího života (tranzitní program) a při hledání zaměstnání (pod-
porované zaměstnávání). Dlouhodobě se také angažuje v oblasti odstraňování bariér v pražské veřejné dopravě. V následují-
cím rozhovoru s ředitelem organizace jsme se zaměřili výhradně na příspěvek na péči: jde totiž o navýsost aktuální téma, jak 
dokládá i velký ohlas petice, kterou za dva měsíce podepsalo víc než 11 tisíc lidí.

 Loni v listopadu jste zahájili dlouho-
dobou kampaň Daruj asistenci. Jejím zá-
kladem je sbírka pro vaše klienty na vozí-
ku, kteří potřebují intenzivní pomoc druhé 
osoby, ale peníze z příspěvku na péči jim 
pokryjí jen čtyři hodiny osobní asistence 
denně. Jaké výsledky 
kampaň přináší?
Zapojují se do ní jed-
notlivci i firmy, naposle-
dy prostřednictvím akce 
Do práce na kole napří-
klad firma Red Hat, kte-
rá sídlí v Brně. Za každý 
ujetý kilometr svých za-
městnanců nám daro-
vala dvě koruny. Všichni 
dárci podporují ty klien-
ty služby osobní asis-
tence v naší organizaci, 
kteří mají výrazně vyšší 
potřebu podpory dru-
hých osob, než jakou 
jim umožňuje příspě-
vek na péči. Jde o vo-
zíčkáře, kteří chtějí žít 
běžným způsobem ži-
vota. Za současné situa-
ce jsou ale vystaveni silné existenční nejisto-
tě hned od prvního momentu osamostatnění 
se. V kampani ale nejde jen o finanční sbírku, 
neméně důležitým cílem je upozorňovat ve-
řejnost na tuto situaci.

 Chcete vyvolat celospolečenskou de-
batu o zásadní změně v koncepci příspěv-
ku na péči a v pojetí osobní asistence. Co 
konkrétně prosazujete?
S určitými rozpaky jsme sledovali, že z debat 
o reformě příspěvku na péči setrvale vypadá-
vá téma nepříznivé situace lidí, kteří podporu 
druhých osob potřebují ve větším rozsahu. 
Podle nás by právě oni měli být podpořeni 
výrazně více, než je tomu dnes.

Naším cílem jsou takové příspěvky 
na péči, které budou odpovídat reálné po-
třebě konkrétního člověka s postižením v ta-
kovém rozsahu, aby mohl žít samostatným 
a svobodným způsobem života v přiroze-
ném prostředí. Současné náklady na klienty 
ústavních zařízení výrazně převyšují podpo-
ru, kterou mají lidé žijící v domácím prostře-
dí. Tento poměr by měl být opačný, směřující 
k vystavění a udržení přirozených sociálních 
vazeb, k získávání zkušeností a rozvoji do-
vedností každého člověka! Že to je možné, 
mohu potvrdit z praxe terénního poskytova-
tele sociálních služeb.

Neměli bychom také zapomínat, že kro-
mě života samotných lidí s postižením rov-
něž dochází k ovlivnění všech dalších 
zúčast něných. Dle mého názoru situace 
v Česku nazrává k rozsáhlejší transforma-
ci. Lidé s postižením jsou stále ve větší míře 

 přirozenou součástí komunity a domnívám 
se, že i po finanční stránce je v silách naší 
země si s touto výzvou poradit.

 Kdy a jak zkusíte nastartovat zmíněnou 
diskusi? A spolupracujete na tomto zámě-
ru s nějakou další organizací?
Pro téma změn v příspěvcích na péči jsme 
se rozhodli letos použít náš dlouhodobý 
projekt Jedeme v tom s vámi. Tentokrát není 
zaměřen na bariérovost prostředí, ale na ži-
vot s asistentem. Jeho účastníci si na vozíku 
zažívají, jaké to je být zcela odkázán na služ-
by asistenta. Jednotlivé příspěvky lze najít 
na stránkách www.jedeme2015.cz. Důležité 
je, že jednou z prvních účastnic byla minist-
ryně práce a sociálních věcí Michaela Mark-
sová. Situaci lidí s těžkým postižením dob-
ře zná, protože učila ve školách Jedličkova 
ústavu, a z rozhovoru s ní jsem získal velkou 
naději, že právě zlepšení jejich situace bude 
v reformě příspěvků na péči akcentováno.

Ve druhé polovině roku pak chystáme 
veřejnou debatu, na které použijeme i na-
sbírané materiály. Jsme také přirozenou 
součástí neziskovek působících v sociální 
sféře i mimo ni, aktivně jsme zapojeni v ce-
lostátním projektu Transformace sociálních 
 služeb. Doufám, že naše snaha pomůže situ-
aci v sociálních službách o něco zlepšit.

 Příspěvek na péči nebyl nikdy valori-
zován, a tak má každým rokem nižší reál-
nou hodnotu. Valorizační opatření není 
obsaženo v legislativě a prosadit ho je 
náročné a politicky svízelné. Ty osobně 
nepovažuješ valorizaci za vhodné řeše-

ní pro lidi, kteří po-
třebují mnohaho-
dinovou asistenci. 
Přesto se ptám: Na-
kolik by pomohla 
těm, kdo mají největ-
ší tělesné postižení 
a pobírají příspěvek 
ve III. nebo IV. stup-
ni? Nebo je zcela 
zbytečné o valoriza-
ci usilovat?
Nejsem v této věci ob-
jektivním posuzova-
telem. Všichni klienti, 
kteří u nás v Asistenci 
využívají služby osob-
ní asistence, jsou 
ve III. nebo IV. stup-
ni. Kritická situace je 

u lidí s celodenní po-
třebou pomoci, těm 

valorizace život nezmění.
Pečlivě bych vážil, odkud změny za-

čít. Osobně bych se nejprve zamyslel nad 
smyslem a zaměřením příspěvků na péči. 
A neslevoval bych ani o píď z cíle zajistit 
pro konkrétní lidi konkrétní podporu vedou-
cí k možnosti samostatného a svobodného 
způsobu života. Myslím si, že valorizace by 
jen upevnila současný stav, který je pro nás 
nepřijatelný. Nejprve bych tedy reformoval 
a pak valorizoval.

 Jaké kroky Asistence podnikne v nej-
bližších týdnech a měsících?
Nemáme vyčleněné pracovníky, kteří by se 
věnovali příspěvkům na péči; prioritou Asi-
stence je mít kvalitní sociální služby, tam 
směřuje naše maximální úsilí. Budeme dál 
pokračovat v projektu Jedeme v tom s vámi: 
jednou z účastnic bude radní pro sociální 
oblast v hlavním městě, paní Irena Ropko-
vá. Bude nás zajímat, jak může Praha po-
moci lidem, kteří nemají na služby dostatek 
financí – do té doby, než reforma přinese 
všem osobám s postižením takové příspěv-
ky na péči, které jim umožní žít svobodně 
a samostatně. O projektu určitě bude slyšet, 
zapojíme do něj výrazné osobnosti veřej-
ného života a budeme vytrvale připravovat 
podmínky pro tolik potřebnou změnu.

Miloš Pelikán

Jakub Neubert a ministryně Michaela Marksová. Foto: Kristýna Svobodová
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Petici za spravedlivý příspěvek na péči podepsaly 
tisíce lidí, projedná ji Poslanecká sněmovna
V úterý 9. června byla předána do sněmov-
ny petice za spravedlivý příspěvek na péči. 
Během dvou měsíců ji podepsalo 11 373 lidí. 
Dokument obsahuje klíčový požadavek 
na změnu kritérií posuzování nároku na zmí-
něnou dávku.

Kvůli nepovedeným legislativním opatře-
ním takzvané „sociální reformy“ exministra Ja-
romíra Drábka přišly stovky lidí částečně nebo 
zcela o příspěvek na péči poté, co jim bylo 
jejich zdravotní postižení klasifikováno nižším 
stupněm závislosti. „Uzdravovali se“ například 
lidé s dětskou mozkovou obrnou, aniž by se 
jejich stav jakkoli objektivně změnil, a osoby 
po amputaci nohy nad kolenem se staly oso-
bami bez vážné vady nosného ústrojí. Do vel-
mi obtížné situace se dostaly zejména rodiny 
pečující o těžce zdravotně postižené dítě.

Zmíněné změny nastaly v lednu 2012 
a od té doby trvá zatím marný boj zdravotně 

postižených lidí za jejich nápravu, respekti-
ve za návrat k legislativě platné před zahá-
jením Drábkovy reformy. 

„Měla jsem několik jednání se zástupci 
ministerstva práce a so ciálních věci včetně 
paní ministryně Marksové. Bylo nám přislí-
beno, že se rezort bude touto problemati-
kou prioritně zabývat, protože si je vědom 
tíživé situace lidí, jichž se změna legisla-
tivy dotkla. Ale uplynuly další téměř dva 
roky a nic stalo,“ uvedla Zdena Cupko-
vá z Nadačního fondu KlaPeto a Sdruže-
ní zdravotně postižených v ČR. Právě ona 
iniciovala petici, která byla předána do 
 parlamentu.

Převzali ji předsedkyně petičního výbo-
ru Zuzka Bebarová-Rujbrová a místopřed-
seda Karel Fiedler. Ten oznámil, že petice 
bude projednána na veřejném slyšení kon-
cem září.

Liknavé ministerstvo a odhodlaní 
lidé s těžkým postižením
Ministerstvu práce poslalo Sdružení více než 
před rokem návrh na změnu prováděcí vy-
hlášky k zákonu o sociálních službách, která 
by mohla situaci provizorně vyřešit do doby 
novelizace zákona. Úřad ale na tento pod-
nět nezareagoval. Ministerstvo počítá s tím, 
že v roce 2016 má být hotov věcný návrh zá-
kona, který následně musí projít dlouhým 
schvalovacím procesem.

Těžce zdravotně postižení lidé ale odmítají 
čekat, protože jejich životní podmínky jsou ne-
únosné a dostávají se do problémů, které sami 
nemohou vyřešit. V parlamentu jejich požadav-
ky, obsažené i v petici za spravedlivý příspěvek 
na péči, podporuje poslankyně Jana Hnyková. 
„Pokud ministerstvo nepodnikne patřičné kro-
ky, jsem připravena se skupinou poslanců po-
dat návrh změny legislativy,“ přislíbila.       (mp)

 Česko má jednotnou metodiku profesionálního 
mapování přístupnosti objektů
Trvalo to víc než tři roky, ale dobrá věc se 
nakonec podařila. Na světě je ucelená me-
todika kategorizace přístupnosti objektů 
z hlediska vozíčkářů a lidí s omezenou po-
hyblivostí. Jde o kvalitní kolekci pokynů 
a rad, jak posuzovat a klasifikovat stavební 
ba riéry pro potřeby uživatelů. Zároveň me-
todika obsahuje barevně i obsahově odliš-
né piktogramy: zelený pro přístupný objekt, 
oranžový pro částečně přístupný a červe-
ný pro obtížně přístupný nebo nepřístupný. 
Samostatná kapitola je věnována toaletám, 
které jsou rovněž členěny do tří stejně na-
zvaných skupin.

U jednotlivých kategorií jsou uvedeny 
konkrétní limity a většinou i důkladný ko-
mentář. Nedílnou součástí metodiky je for-
mulář pro mapování přístupnosti objek-
tů, který slouží k zaznamenání technických 
parametrů a údajů potřebných pro celkové 
zhodnocení přístupnosti objektu a přidělení 
adekvátního piktogramu. Metodika slouží vý-
hradně pro zpracování informací o aktuálním 
stavu přístupnosti objektu. Pokud jde o ná-
vrhy na úpravy a odstranění zjištěných bari-
ér, je zapotřebí dodržovat platnou vyhlášku 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb.

Nutno podotknout, že metodika je zamě-
řena hlavně na bariéry z pohledu osob s po-
hybovým omezením, ale byla konzultována 
i se zástupci lidí s omezenou schopností ori-
entace. Zmíněný formulář proto obsahuje 
i základní požadavky na informace o přístup-
nosti objektů pro zrakově postižené osoby.

Tištěná metodika je k dostání v Praž-
ské organizaci vozíčkářů. Kontaktní osoba: 
Marie Málková, telefon 224 826 078 nebo 
739 071 616, e-mail: malkova@pov.cz. – 
Brožuru mají v nejbližších měsících obdržet 
všechna informační centra v Česku. 

Vhodný instrument pro zajištění 
věrohodnosti
Dosud se v naší zemi užívalo několik způso-
bů posuzování a značení přístupnosti, žád-
ný však nebyl z pohledu vozíčkářů optimální. 
Pokud začnou novou metodiku uplatňovat 
subjekty, které se mapováním bariér dlou-
hodobě zabývají (např. Česká asociace pa-
raplegiků, Jiří Maule a jeho projekt Disway 
nebo cestovní kancelář Bezbatour), budou 
mít uživatelé mechanických i elektrických 

vozíků jistotu, že zveřejňované údaje o do-
stupnosti hotelů, ubytoven, restaurací, výlet-
ních míst či historických památek jsou hod-
nověrné.

Na vzniku jednotné metodiky má největší 
zásluhu Pražská organizace vozíčkářů. Pod-
nítila vůbec prvé setkání odborníků z orga-
nizací a institucí věnujících se problematice 
stavebních bariér (jejich mapování, klasifi-
kaci a značení) včetně distribuce získaných 
informací. K tomuto setkání došlo v listopa-
du 2011 a posléze vznikla expertní skupina, 
v níž měla kromě POV zástupce třeba Česká 
abilympijská asociace, Liga vozíčkářů, Sjed-
nocená organizace nevidomých a slabozra-
kých, Klub českých turistů a samozřejmě 
i Ministerstvo pro místní rozvoj. To rovněž fi-
nančně podpořilo zveřejnění metodiky v po-
době brožury, CD-ROMu. Na internetu lze 
celou metodiku najít na www.presbariery.cz.

(mp)

Rychlovky z Česka
 Národní plán: problémy jsou 
především v zaměstnávání OZP 
 Vláda schválila Národní plán podpory rov-
ných příležitostí pro osoby se zdravotním po-
stižením. Ten vytyčuje oblasti i konkrétní úko-
ly pro období 2015–2020, které pomohou 
zlepšit život hendikepovaných v České re-
publice. Jedná se už o šestý dokument, kte-
rý byl v uplynulých 25 letech přijat. Navazuje 

na předchozí snahy o integraci OZP na růz-
ných úrovních a chce naplnit Úmluvu o prá-
vech osob se zdravotním postižením, kterou 
česká vláda ratifikovala v roce 2009. 

Hlavní nedostatky vidí Vládní výbor pro 
zdravotně postižené občany v zaměstná-
vání hendikepovaných. Je potřeba provést 
celkovou revizi systému podpory zaměstna-
nosti této skupiny osob, včetně vyhodnoce-

ní dopadů na související systémy (sociální 
a daňový).

I nadále je podle dokumentu třeba sys-
tematicky pokračovat v odstraňování bari-
ér ve veřejných budovách i v dopravě, které 
byly postaveny ještě před vydáním bezbarié-
rové vyhlášky. Dalším velkým tématem je in-
kluze ve vzdělávání dětí, studentů, ale i do-
spělých či seniorů. 
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Naléhavé je i nalezení transparentního, 
spravedlivého a efektivního financování so-
ciálních služeb. 

Plán a především plnění jednotlivých úko-
lů, které jsou rozděleny mezi ministerstva, 
bude výbor průběžně vyhodnocovat.

(ata)

 Určitě si poradíte aneb průvodce 
životními situacemi

Tak se jmenuje brožura, kterou vydal Kraj 
Vysočina společně s Kontem Bariéry a pro-
střednictvím které se snaží informovat lidi 
čerstvě po úraze či nemoci o jejich mož-
nostech v dalším, trochu jiném životě. Za-
tím je k dispozici v Kraji Vysočina, v červenci 
se chystá její vydání v Karlovarském kra-
ji, postupně by měla být dostupná po celé 
republice. Zatím je možné ji prolistovat 
na webových stránkách projektu www.urci-
tesiporadite.cz. 

Kniha obsahuje seznam služeb, průvod-
ce běžnými situacemi, do kterých se dostává 
hendikepovaný člověk, odpovídá na základ-
ní otázky, v modelových situacích radí, jak se 
zorientovat, na co si dát pozor a na co neza-
pomenout. 

„Z vlastní zkušenosti víme, že lidé s hen-
dikepem často shání informace, kde se dá. 
Někdo má štěstí a podrobně o všem ví třeba 
už z nemocnice. Někdo se vše potřebné do-
zví v rehabilitačním ústavu, někde jsou skvělí 
zaměstnanci na úřadě práce. Mnozí naši kli-
enti se ale teprve u nás dozvědí, jak získat 
to, co by jim ulehčilo život. Proto průvodce 
vítáme a jeho vydání jsme podpořili,“ říká ře-
ditelka Konta Bariéry Božena Jirků. 

Zájemce se dozví, na co vše může 
od Konta Bariéry příspěvek získat, jak o po-
skytnutí příspěvku požádat. Vše doplňuje 
výčet možností, jak naopak pomoci Kontu 
Bariéry a jeho prostřednictvím lidem s hen-
dikepem. Publikace bude k dispozici zdarma 
v nemocnicích, na sociálních odborech měst 

a obcí, na poboč-
kách zdravotních 
pojišťoven nebo 
České pojišťovny, 
ale také v případě 
zájmu na senior 
a family pointech 
po celé Vysočině.

(ata)

Rid-e: motorka 
či vozík? 
Genialita kompro-
misu. Rid-e je totiž obé. Toto vozidlo vypa-
dá jako motorka, dle české legislativy jezdí 
rychlostí 25 km/h (na uzavřených cestách až 
50 km/h), dojezd baterie činí neuvěřitelných 
80 km, v plánu je však vývoj baterie, která vy-
drží i 130 km. Rid-e vzniklo v Česku, vymyslel 
a zkonstruoval jej Tomáš Skryja, který pracu-
je v týmu legendárního motocyklového zá-
vodníka Iva Kaštana. Má mnoho známých, 
kteří po nehodě skončili na vozíku, tak pře-
mýšlel, jak jim opět umožnit vrátit se na rych-
lá kola. „Rid-e je možné používat ve měs-
tě, například při nákupech. Problém není 
ani v supermarketech, na šířku měří 73 cm 
obdobně jako  skútry. Stejně tak ale zvládá 

i mírný terén. Podle legislativy může i na cy-
klostezky,“ uvádí Skryja. Cena výrobku ještě 
není sjednocena, ale Rid-e už užívají někteří 
vozíčkáři, mezi nimi i Lukáš Šembera, moto-
cyklový závodník, který je po nehodě na vo-
zíku. V příštím čísle časopisu se můžete tě-
šit na podrobnou recenzi, vyzkoušíme Rid-e 
za vás.         (ata)

Rádce pro učitele – jak 
pracovat s hendikepovanými 
dětmi 
Více asistentů pedagoga, více spe-
ciálních pomůcek, návod, jak zvlád-
nout změny. Novela školského 
zákona počítá od září 2016 s hen-
dikepovanými dětmi v lavicích běž-
ných škol. Sice zatím není jasné 
financování náročného procesu in-
kluzivního vzdělávání, vzniká však 
už metodika a podpora pro učitele, 
před nimiž leží nelehký úkol. 

Univerzita Palackého v Olomou-
ci a nezisková organizace Člověk 

v tísni připravily katalog podpůrných opat-
ření, který obsahuje návod pro pedago-
gy, jak s hendikepovanými dětmi ve třídách 
 pracovat.

Tento katalog tvoří pracovní listy s kon-
krétními úkoly. Děti tak mohou například pra-
covat s obrázky znakového jazyka a dostá-
vat úkoly typu: „Složte z písmen jednoruční 
prstové abecedy co nejdelší slovo a ukažte 
ho spolužákům.“ Formou komiksu se zase 
seznámí s tím, jakým způsobem se má ko-
munikovat s nevidomým člověkem.

V kvízu žáci odpovídají na otázky, proč 
má skládací bílá hůl vždy lichý počet dílů, jak 
neslyšící lidé přejí dobrou chuť či zda mají 
vozíčkáři na vozíku brzdy.

Podle České školní inspekce se začleňo-
vání žáků se speciálními vzdělávacími potře-
bami do běžných škol v posledních letech 
zlepšuje. Zatímco v roce 2007/2008 bylo 
v základních školách individuálně integro-
váno 47,3 procenta z celkového počtu dětí 
se zdravotním postižením, v roce 2012/2013 
podíl vzrostl na 56,7 procenta.     (ata)

33. Hvězda
V sobotu 5. září se v Oboře Hvězda na Pra-
ze 6 uskuteční 33. ročník celorepublikové-
ho Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů 
– Hvězda 2015. Organizátoři – Pražská or-
ganizace vozíčkářů – ji slavnostně zahájí 
ve 13 hodin a účastníkům všech věkových 
kategorií, lidem s postižením i bez, nabíd-
nou tradiční sportovní program (běh a jízda 
na vozíku, slalomy, doplňkové disciplíny – lu-
kostřelba, minigolf, kroket a další) i kulturní 
zážitky. Odpolednem provází Jana Rychtero-
vá, zazpívat přijde Dalibor Janda. Pro všech-
ny účastníky jsou připraveny dárky a občer-
stvení, v plánu je tombola i ceny pro vítěze. 

Jana Franková
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Rychlovky 
ze světa 
Létat po Evropě bez zadržování? 
Jen s některými společnostmi 
Jak dlouhý je let? Takovou otázku si na leti-
štích kladou mnozí vozíčkáři. Ne snad pro-
to, že přemýšlejí, zda se nebudou nudit. 
Důvod je jiný – velmi úzká a tím pádem ne-
dostupná toaleta. Na krátkých vnitroevrop-
ských linkách dosud létala jen jedna společ-
nost, která má v některých svých letadlech 
bezbariérové toalety. Ke španělským lin-
kám firmy Vueling se nově přidala i společ-
nost  EasyJet. Od roku 2016 budou na jejich 
linkách létat Airbusy typu A320, ve kterých 
jsou kabinky dostatečně široké, a dokonce 
jsou vybaveny i přechodovým sedadlem. To 
umožní snadnější přesun z palubního vozí-
ku na mísu. Jiné v Evropě působící firmy do-
sud na krátkých vzdálenostech takové vyba-
vení letadel pro vozíčkáře nemají, přestože 
Evrop ská unie v nařízení o právech cestují-
cích s omezenou mobilitou přístupnost v le-
tecké přepravě požaduje. V něm je ale bo-
hužel tento bod nedostatečně formulován 
a možnost dostat se k toaletám deklaruje jen 
obecně. Mnoho společností spoléhá na to, 
že pasažéra ke dveřím posádka nějak dopra-
ví. Že se už nedostane za dveře toalety, to je 
věc jiná…        (ata)

Zpěvačka zaujala především 
publikum 
V soutěži evropských hlasových talentů 
Euro vision song letos reprezentovala Polsko 
zpěvačka a autorka písní Monika Kuszyn-
ska. Na pódium vjela s elegancí, publikum 
očarovala svou krásou. I když se umístila až 
na 29. místě, pro romantické duše připravila 
se svou písní In the name of Love (Ve jménu 
lásky) cituplný zážitek. Tato umělkyně zača-
la zpívat v roce 2001, v roce 2006 její dráhu 
pozměnila autonehoda a vozík. V Polsku je 
Monika velmi populární, její videa mají na so-
ciálních sítích miliony zhlédnutí.      (ata) 

GLOSA

Rozkošně nemohoucí aneb 
sexuální orgie postiženců
Vsadím se, že jste jen tak spěšně listovali časopisem, když vtom vás 
titulek přiměl ke čtení. Chytli jste se, ale nic si z toho nedělejte. Zná-
má žurnalistická poučka říká, že články s titulky, ve kterých je slovo 
sex, mají až o třetinu větší čtenost. Zkušení marketéři vám potvrdí, že 
štěňátka a sex prodají prakticky cokoliv. Hold sex a zrození se bytost-
ně a bez rozdílu dotýkají nás všech.

Není proto divu, že se až do našich mediálních vod dostala zpráva, že dva vozíčkáři 
v Torontu chtějí v srpnu uspořádat celosvětově první sexuální párty. Už je zkrátka una-
vovalo, že je lidi považují za asexuální, a tak se s podporou města chystají do jednoho 
zdejšího divadla pozvat až 125 lidí napříč hendikepy. Celou akci nazvali poeticky – De-
liciously Disabled, což se dá volně přeložit jako „rozkošně nemohoucí“ . Organizátoři 
myslí opravdu na všechno. Prostory mají být bezbariérové, pro neslyšící bude k dispo-
zici tlumočník a asistenti mají dokonce vstup zcela zdarma. Nepůjde údajně jen o bo-
hapusté bakchanálie. Na programu má být kupříkladu prohlídka divadla, striptýz nebo 
maškarní. Sex je sice povolen, nikoliv však zaručen. Sama organizátorka přiznává, že 
celá kontroverzní akce má hlavně vzbudit zájem médií.

Trochu jsem doufal, že za mnou přijde šéfredaktorka s letenkou do Toronta a pros-
bou o špičkovou reportáž, která ve Vozíčkáři zkrátka nesmí chybět. Z nějakého důvo-
du se to nestalo, a tak mi nezbývá než popustit uzdu fantazii a představit si, jak tato 
párty bude probíhat.

Před divadlem stojí dlouhá řada vozíčkářů s asistenty, zrakáčů se psy a bílými ho-
lemi, hlouček slucháčů vášnivě diskutuje znakovkou. Vrata se otvírají, rozdávají se 
sklenice sektu a pak všichni, se špatně skrývanou dychtivostí, vcházejí na prkna, co 
znamenají svět. Ta se k tomu účelu náramně hodí. Vidím vše jako absurdní drama hav-
lovského typu, kde se na vnadnou slečnu bude čekat ještě dychtivěji než na Godota 
samotného. Pokaždé, když někdo další vejde do sálu, ozve se usilovný šepot zrakáčů 
lačně vyžadujících detailní popis nové slečny, zatímco nově příchozí páni se nesměle 
ptají svých kolegů, kdeže ty všechny kočky jsou. Napětí by se dalo krájet. Na prohlíd-
ku divadla už si nikdo ani nevzpomene. Asistenti se snaží vykličkovat z trapné situace 
a utíkají ven kouřit nebo si někde v koutku hrají hry na mobilu.

Hlasité lascivní tóny zahajují show. Spastici sebou trhnou a vylijí na sebe sekt, vodící 
psi začnou štěkat a zrakáči si bleskově začnou vyměňovat bobtnající informace o veli-
kosti odhalujících se ňader. Neslyšící se shluknou u repráku, aby mohli vnímat vibrace 
a zajistili si lepší výhled. Špatně mluvící vozíčkář se snaží v tom řevu vyznat lásku ne-
slyšící slečně a vytvoří tím tlumočníkovi pěkně tvrdý překladatelský oříšek. Umělkyně 
dotančí, soucitně pohladí nejbližšího vozíčkáře po vlasech, ukloní se a odchází. Přijde 
organizátorka, rozloučí se s účastníky a mile vysvětlí, že šlo hlavně o neobvyklou for-
mu osvěty. Všichni odcházejí, ti rychlejší stihnou alespoň dopít šáňo z načatých láhví.

Nejsem rozhodně žádný puritán. Jsem rád, že i u nás se daří zvedat stavidla a prá-
vo na sexualitu postižených už nikoho nepřekvapuje. Jsem si ale jistý, že existují lepší 
možnosti demonstrování své sexuality než pořádání orgií. Říkal jsem si, že u nás nic 
podobného ještě dlouho nebude možné. Druhý den po vydání článku na webu mi vo-
lal náš čtenář s dotazem, zda by šla podobná párty uspořádat v Divadle Barka. Jsme 
rádi, že vás inspirujeme.

Michael Vidura
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Byli jsme při tom
Pochod, který má smysl!

Hned několik akcí pořádala v květnu a červ-
nu společnost Asistence, o. p. s. Nejvý-
znamnější z nich se konala 2. června na 
Střeleckém ostrově v Praze pod názvem 
„Děkujeme, pokračujeme!“. Připomněla 
20 let činnosti neziskové organizace v oblas-

ti poskytování asistenčních služeb a sociál-
ní rehabilitace hendikepovaným lidem s tě-
lesným a kombinovaným postižením ve věku 
od 16 do 64 let v jejich každodenním životě. 
Na příchozí čekal bohatý kulturní program. 
Prohlédli si výstavu Kristýny Svobodové – 
20 portrétů Asistence, užili si představení 
divadelního souboru Ještě chvilku anebo si 
poslechli a zatrsali při písničkách Tomáše 
Pastrňáka či Vypsané fiXy. Akcí chtěli organi-
zátoři vzdát hold stovkám lidí, kteří pracovali 
jako dobrovolníci a asistenti, desítkám koor-
dinátorek a koordinátorů, kteří službu osob-
ní asistence organizovali. Poděkování smě-
řovalo i konzultantkám tranzitního programu 
a podporovaného zaměstnávání a všem, 
kteří společnými silami bojovali a stále bojují 
za Prahu bez bariér.

Akcí, na niž jsem se nechala zlákat, byl 
„Pochod, který má smysl“. Procházka Pra-
hou pod hlavičkou Asistence, o. p. s., měla 
zvýšit povědomí veřejnosti a upoutat pozor-
nost na potřeby lidí s tělesným a kombino-
vaným postižením. Dne 23. května se po po-
ledni u pražské Stromovky sešlo asi 200 lidí 

v bílých a modrých tričkách s logem pocho-
du. Společným cílem byl Vyšehrad, cestou 
přes další pražské parky. I když organizátoři 
tvrdili, že půjde o 7,5 km, mnozí z nás měli 
na krokoměru v cíli o nějaký ten kilometřík 
více. To ale vůbec nevadilo. Už start, kdy se 

účastnický had po vy-
fasování mapy trasy 
pochodu, ovoce, pití, 
a zejména s dobrou ná-
ladou, vydal do prvního 
kopce Stromovkou směr 
Letná, byl impozantní. 
Spolu s námi na trať vy-
razila i patronka akce, 
herečka Simona Babčá-
ková s rodinou. Po prů-
chodu Letenskými sady 
s překrásným výhledem 
na celou Prahu jsme ob-
divovali také Belvedér, 
Královskou zahradu, 
i druhé a první nádvoří 
Pražského hradu. Úvo-
zem přes Velkou stra-

hovskou zahradu jsme došli do Petřínských 
sadů, serpentinami jsme se spustili dolů 
na Újezd a hurá přes most Legií k Národní-
mu divadlu. Měli jsme pokračovat přes Ma-
sarykovo nábřeží, že však nešlo o závod, ný-
brž procházku Prahou, následovala odbočka 
na Žofín s nádhernými pohledy na matičku 
Prahu. U Mánesa jsme sjeli dolů k Vltavě 
a Rašínovým nábřežím a Náplavkou došli až 
pod Vyšehrad. Jeho obdivná silueta tyčící 
se k nebesům nás dobíjela před samotným 
výstupem. Za železničním mostem jsme za-
hnuli do Vratislavovy ulice a pozvolným stou-
páním dorazili do cíle. Na Starém purkrabství 
už na nás čekalo slavnostní zakončení s hu-
debním vystoupením The Brownies a cirku-
sově-divadelním představením souboru lidí 
se zdravotním postižením, i nějaká ta dob-
rota k snědku, kterou jsme si všichni určitě 
zasloužili. Ano, pochod měl smysl! Samotní 
aktéři udělali něco pro svá těla, potkali sta-
ré i nové známé a načerpali dobrou náladu, 
ale hlavně nenucenou formou ukázali kolem-
jdoucím naše potřeby.

O akci více na: www.chodimesasistenci.cz

Na Sněžku pro 
Vojtíška
Ačkoli počasí akci nepřá-
lo a kvůli silnému větru ne-
jezdila lanovka, až na sa-
motný vrchol se v modrých 
tričkách se symbolem akce svorně s hlav-
ním iniciátorem, hendikepovaným atletem 
Jaroslavem Petroušem vydalo pokořit nej-
vyšší českou horu přibližně 1500 lidí. Všich-
ni v rámci charitativní akce Nadačního fondu 
KlaPeto tímto sportovním výkonem podpořili 
desetiměsíčního Vojtu Měsku, kterému mu-
sely být tři dny po narození amputovány obě 
nožičky nad kolenem.

Petrouš, sám po amputaci levé nohy nad 
kolenem, vyšel na Sněžku za neuvěřitelnou 
1 hodinu 57 minut a 55 vteřin, čímž překo-
nal své výkony z předchozích dvou ročníků. 
Své dojmy pak popsal slovy: „Skutečný hrdi-
na dne je pro mne Péťa Januš, pro kterého 
jsem šel na Sněžku v rámci loňského roční-
ku. Péťa přišel o nohu kvůli rakovině a vůbec 

nebyl schopen na protéze chodit. Během vý-
stupu jsem se pořád informoval, jak na tom 
je. Když jsem se dozvěděl, že to zvládl, do-
jalo mě to.“ Obdiv si vysloužili všichni, kteří 
pokořili v dešti vrchol, ale čepice jsme smek-
li před partou okolo vozíčkáře Míši Teresky, 
kterého na vrchol hory dopravil jeho otec 
s přáteli. Malého Vojtíška Měsku, pro něhož 
se konala benefice letos, donesl na Sněž-
ku uvázaného v šátku na břiše jeho tatínek 
 Matěj.

Celkově se prodalo na 1300 triček a pří-
mo na místě jich lidé koupili 470. Naprosto 
neuvěřitelné bylo pozorovat modrého hada 
vinoucího se cestou ke Sněžce. „Před sa-
motnou akcí se podařilo nashromáždit přes 
půl milionu, na místě jsme za prodej triček 
vybrali téměř 130 tisíc, takže jsme v sobotu 
slavnostně vyhlásili celkovou sumu 630 tisíc 
korun. V pondělí suma na našem transpa-
rentním účtu opět poskočila a celkově jsme 
tedy téměř na 700 tisících,“ radují se Kateři-
na Klasnová a Jaroslav Petrouš, spoluzakla-
datelé NF KlaPeto. Oba pracují bez nároku 

Alexandra 
M. Videmannová
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na honorář, zadarmo akci moderovala Alena 
Zárybnická s Martinem Zachem, benefici bez 
nároku na honorář podpořil i zpěvák Janek 
Ledecký, který následně v Peci zahrál své 
největší hity. Rodina Měskových získala díky 
sbírce zbrusu nový automobil Opel Com-
bo Tour, do kterého se vejdou jejich tři děti 
a který za zvýhodněnou cenu poskytl Auto-
salon Dědek přes partnera nadačního fondu, 
Opel Handycars. Dalších 80 tisíc bude pro 
Vojtíška určeno na kompenzační a rehabili-
tační pomůcky.

Díky ohromující sumě ale bude moci Na-
dační fond KlaPeto pomoci dalším zdravot-
ně postiženým dětem. „Už nyní máme vyti-
povaných několik rodin. Slavnostní předání 
se uskuteční v rámci akce na Green Yacht 
hotelu, o čemž budeme jistě informovat,“ do-
dal Petrouš.

Více informací o nadaci najdete na: 
www.klapeto.eu

Golf, spojení přírody, sportu 
a dobré party
V rámci projektu Golf bez bariér pořáda-
la v polovině května Česká golfová asocia-
ce hendikepovaných (CZDGA) svůj den ote-
vřených dveří. Od letošního 
roku se zapojil i nový partner-
ský subjekt CZ Golf, rovněž 
přibyla další tréninková cent-
ra hendikepovaných golfistů. 
Tentokrát jsme se sešli v Pra-
ze na Driving Range Rohanský 
ostrov.

Za překrásného slunečné-
ho počasí sem dorazily asi tři 
desítky zájemců nejen z Pra-
hy. Pod dohledem odborných 
trenérů si každý mohl otesto-
vat základy této atraktivní hry. 
Všichni si postupně vyzkoušeli 

své první golfové odpaly, patování do jamky, 
krátkou i dlouhou hru ze speciálních vertika-
lizačních vozíků pro paraplegiky Paragolfe-
rů a jízdu na elektrických vozících Mantys, 
které slouží k přesunu hráčů s amputacemi 
dolních končetin po hřišti. Celou akci při-
jel osobně podpořit Ondřej Lieser (v sou-
časnosti jeden z nejúspěšnějších golfových 
profesionálů v ČR), který se aktivně zapo-
jil do tréninku hendikepovaných a během 
svých vložených exhibic odpovídal na velké 
množství dotazů.

Ale nechyběli ani ti pokročilejší, kteří se 
rádi přijeli pochlubit svými výkony, a dokon-
ce i náš reprezentační tým, jenž soustavně 
pomáhal na všech frontách.

„Golf je sportem pro všechny. Je ideální 
volnočasovou aktivitou pro zdravotně hen-
dikepované, což si mnozí dnes vyzkoušeli. 
Nejvíce mne potěšilo, že přijely celé rodiny. 
Atmosféra byla uvolněná a přátelská. Ani ti 
nejmladší návštěvníci se nenudili. Díky star-
tovacímu zábavnému projektu SNAG, urče-
nému pro zájemce s těžkým stupněm těles-
ného postižení, mohli okusit golfovou hru. 
Záměr akce byl jednoznačně splněn,“ shrnul 
hlavní organizátor a zároveň velice úspěš-
ný reprezentant v této disciplíně Miroslav Li-
dinský (poznámka redakce: rozhovor s ním 
jsme publikovali ve Vozíčkáři 05/2014).

Více o projektu na: www.czdga.cz

Lítáme v tom všichni
Stejnojmenný projekt na podporu integra-
ce a aktivního života s hendikepem probě-
hl pod taktovkou neziskové organizace Ces-
ta za snem ve spolupráci s Hurricane factory 
Praha v jediném simulátoru volného pádu 
v České republice. Létat s rychlostí větru 
odpovídající hurikánu si ve větrném tunelu 
společně vyzkoušeli vozíčkáři – klienti Cen-
tra Paraple, nevidomí průvodci Neviditelné 
výstavy, hluchoněmí lektoři Českého centra 
znakového jazyka Pevnost, děti z dětských 
domovů, aktivní senioři a lidé s amputacemi. 
Mezi téměř čtyřmi desítkami letců nechybě-
ly osobnosti ze světa sportu jako třeba sko-
kan na lyžích Roman Koudelka či sportov-
ní moderátoři ČT Michal Dusík a Stanislav 
 Bartůšek.

Vzlétl i nejúspěšnější paracyklista Jiří Je-
žek, který vše komentoval slovy: „Nejsem 
milovníkem adrenalinu. Volné pády v cyklisti-
ce většinou končí těžkým zraněním, ale létá-
ní ve větrném tunelu je naprosto bezpečné. 
Přiznávám, byl jsem dost nervózní a nebýt 
mé ženy Soni, asi bych se k tomu neodhod-
lal. O to víc jsme si to užili, šlo o jedinečný 
pocit volnosti.“ V tunelu se objevilo i několik 
vozíčkářů v čele s dvojnásobným paralym-
pijským medailistou v lukostřelbě Davidem 
Drahonínským.

Hlavní spoluorganizátor akce vozíčkář 
Heřman Volf (předseda občanského sdruže-
ní Cesta za snem) celou akci shrnul slovy: 
„Opravdová integrace podle nás nespočívá 
v pořádání akcí pro jednu skupinu hendike-
povaných, ale v otevření široké veřejnos-
ti. Hodlali jsme vyzkoušet, zda létat může 
opravdu kdokoli, a zjistili jsme, že ve vzdu-
chu jsou rozdíly mezi lidmi ještě méně patrné 
než venku na ulici.“

Více o všech projektech naleznete na: 
www.cestazasnem.cz

Texty připravila: Alex. M. Videmannová
Foto: autorka, archiv KlaPeto 

a Irena Vanišová 



 

Verze:    Partner Tepee Active 1.6 HDi 92k 
Barva:    Šedá Aluminium - Metalický lak 

 

VÝ
BA

VA
 

Tři sklopná a vyjímatelná sedadla 
Pack Viditelnost 
Střešní lišty 
Automatická dvouzónová klimatizace 
Regulátor rychlosti 
Hliníková kola 
Parkovací asistent vzadu 
Boční sluneční clony 
Systém kontroly stability ESP 
Tónovaná skla + zatmavené zadní sklo 

API CZ s.r.o. | Slapy 136, 391 76 Slapy u Tábora | T: +420 606 070 992 | E: info@apicz.com 

Více informací na WWW.APICZ.COM. 

Pospěšte, nabízíme poslední vůz za akční cenu! 

Cena vozu nezahrnuje úpravu vozu. 

PEUGEOT PARTNER 

SVOBODA POHYBU 

Automobily 
bez bariér. 291.488 Kč BEZ DPH 

AKČNÍ CENA VOZU 



13

www.vozickar.cz

MY SE SVĚTEM, SVĚT S NÁMI
 Integrační fitness club (IFC) – Tak trochu 
jiná posilovna
Tohle byla rychlá akce. Jeden den jsme se z časopisu dozvěděli o existenci posilovny, druhý den si tam šli za-
cvičit a zároveň zastihli jednoho ze dvou majitelů Ladislava Mazucha, za pár dnů již sedíme v křesílkách a zpoví-
dáme druhého společníka Tomáše Potůčka, který je od roku 2000 na vozíku. Bavíme se o vzniku a poslání jejich 
společného projektu Integračního fitness clubu (IFC), který funguje v Pardubicích.

 Naše první otázka směřuje logicky 
k tomu, jak celý nápad vznikl.
S Láďou jsme se znali již z doby, kdy jsem 
cca před 25 lety začal cvičit v posilovně. 
Poté přišla změna v mém sportovním zamě-
ření a vrhl jsem se na outdoorové sporty – 
kola, divoká voda, hory. V roce 2000 jsem 
na horách, při adrenalinovém zimním sportu, 
utrpěl úraz páteře a zůstal na vozíku. Hledal 
jsem tedy nové sportovní aktivity a možnos-
ti se pravidelně hýbat. V létě to není až tako-
vý problém, dá se být venku, jezdit na hand-
biku nebo plavat. V zimě se dá lyžovat, ale 
jinak, jak jsem zjistil, tady moc sportovního 
vyžití pro vozíčkáře není, tedy pokud nejste 
někde organizovaně. Fitko je ale svobodné 
v tom, že si člověk může přijít zacvičit, kdy 
chce, kolikrát chce, jak dlouho chce, může 
si naložit váhy a zničit se, nebo 
jen tak lehce kondičně cvičit. 
To se mi líbilo. Mně osobně se 
moc nechtělo chodit do klubu, 
kde jsou samí vozíčkáři, chtěl 
jsem chodit do „normálního“ 
prostředí mezi zdravé lidi. Na-
víc když jsem už jako vozíč-
kář chodil do posilovny, musel 
jsem jezdit nákladním výta-
hem, jinak bych se tam nedo-
stal, a Láďa mi musel vždycky 
při cvičení asistovat. Začal jsem 
přemýšlet, co s tím udělat. V té 
době jsem také přišel o prá-
ci, zároveň jsem měl zdravot-
ní problémy, kvůli kterým jsem 
musel zůstat delší dobu doma, 
a tak jsem přemýšlel, co dál. 
S Láďou jsme tehdy vymysle-
li IFC, pustili jsme se do práce 
a do půl roku jsme otevírali.

 Byl jste aktivní sportovec, 
který se ocitl na vozíku. Fun-
gujete tedy jako takový „po-
kusný králík“, který testuje 
a posuzuje stroje?
No jasně, tak to funguje. Láďa 
má know-how, už léta úspěš-
ně provozuje v Pardubicích dvě 
fitness centra, zároveň má fir-
mu zabývající se výrobou pro-
fesionálních posilovacích strojů 
a já mám zkušenosti s vozíkem 
a sportem na vozíku (plavu, lyžuji, potápím 
se, jezdím na handbiku, na čtyřkolce a pra-
videlně cvičím). Navíc jsem speciální pe-
dagog, takže se skvěle doplňujeme. Stroje 
vyrábíme na zakázku, tudíž jsme schopni ko-
mukoliv dodat posilovací stroj nebo vybavit 
posilovnu přesně na míru podle požadova-

ných parametrů. Dělali jsme např. stroj pro 
lukostřelce – paraolympionika Davida Draho-
nínského. Pokud někdo požádá o zhotovení, 
je dobré, aby přijel osobně a společně jsme 
se domluvili na jeho potřebách. Je důležité, 
aby si každý stroj osahal, aby mu sedl. 

 Vy jste byl tedy iniciátorem celé myšlen-
ky. Co bylo vaším cílem? Chtěl jste mít kde 
cvičit, nebo jste chtěl bořit bariéry mezi 
zdravou populací a hendikepova nými? 
Nedá se říct, že iniciátorem jsem byl já, jsme 
v tom s Láďou společně. Ta myšlenka vznikla 
proto, že jsem chtěl, abychom si mohli cho-
dit zacvičit do zdravého prostředí. Je fajn, že 
existují sportovní kluby, protože spousta lidí 
má minimální šanci něco dělat nebo nemá ani 
odvahu jít mezi zdravé lidi. Chtěli jsme, aby 

člověk s hendikepem mohl sportovat bez nut-
nosti registrace a zcela svobodně jako každý 
jiný. Proto se u nás snažíme vytvořit přátelské 
prostředí, aby si vozíčkáři mohli přijít zacvičit, 
kdy a jak chtějí. Já se raději pohybuji v pro-
středí zdravých lidí a nemám rád pocit, když 
jsem na nějaké akci, kde jsou vozíčkáři „na-

páskovaní“ jeden za druhým, necítím se tam 
dobře. Když jsem v IFC začal pracovat a cvi-
čit, tak na mě zpočátku ti zdraví kluci koukali 
skrz prsty a nevěděli, jak se mnou mají komu-
nikovat. Ne, že by byli špatní, jen to nevědě-
li, neznali a neuměli. To se ale záhy změnilo. 
Teď, když sem přijde někdo na vozíku, všich-
ni ho berou úplně normálně. Vědí, že nekou-
še, že není divný. A je to oboustranné, klukům 
na vozíku se zase zvedá sebevědomí, jsou si 
jistější, získávají tady nové kamarády. A to je 
přesně to, co jsem chtěl.

 Zařídit takovouto posilovnu a najít 
vhodné místo není dneska určitě ani lehké 
a ani levné. Kde jste našli podporu? 
Díky manažerovi basketbalového klubu jsme 
dostali tip na prostory, získali jsme je. Ná-

sledná prvotní, největší část inves-
tic byla z našich vlastních zdrojů. 
Pak jsme využili možnost dotací 
z oblasti sportu a bezbariérovos-
ti města Pardubice. Teď jsme na-
příklad sehnali téměř celou polo-
vinu peněz na běžkařský trenažér 
od Pardubického kraje. Tento stroj 
je perfektní na srdce, kvalitně si 
na něm zacvičí jak zdraví, tak vozíč-
káři. Musím upřímně říct, že na par-
dubickém magistrátu jsou k nám 
vstřícní a integraci sportem pod-
porují, což je dobře, jelikož máme 
v plánu rozšířit naše služby a ještě 
vybudovat streetworkoutové bez-
bariérové hřiště.

 Jak to vlastně funguje, když 
sem poprvé přijde vozíčkář, kte-
rý je po úraze nebo nikdy v posi-
lovně nebyl? Pomůžete mu, aby 
si víc neublížil? Poradíte, co a jak 
správně používat, jaké optimál-
ní váhy si dát, jak správně  cvičit?
Vždycky se domluvíme tak, aby-
chom s ním u prvního cvičení byli 
osobně. O vozíčkáře se starám já. 
Se zájemcem vždy projdu úska-
lím posilování na vozíku, vysvětlím 
a předvedu techniku cvičení, roze-
píšu mu trénink a samozřejmě jsem 
i nadále k dispozici. Předně se 
snažím začátečníkům vysvětlit, že 
doby kulturistiky jsou už minulostí 

a posilování má pro nás kromě zvýšení síly 
a kondice především rehabilitační charakter. 

 Myslíte, že vozíčkáři mají při návštěvě 
běžné posilovny nějaký blok, komplex mé-
něcennosti, protože ti potkávají jen chlapy 
s vypracovanými těly? 

Nominace na cenu Mosty 2015 – Ladislav Mazuch a Tomáš Potůček 

Vítek Formánek a Eva Csölleová



14

3 / 2015

MY SE SVĚTEM, SVĚT S NÁMI

Já si myslím, že určitě musí najít odvahu, 
aby ten krok učinili a do posilovny se vypra-
vili. Minimálně nejistě se zpočátku cítí asi 
kaž dý, ale párkrát sem přijde a zjistí, že je to 
tu fajn. Jsme fitness klub pro normální lidi, 
co se sebou chtějí něco dělat a pak si třeba 
po cvičení pokecat a dát si kávu. 

Každému chvíli trvá, než v sobě překážky 
překoná a získá jistotu. Důležité je, aby lidi 
věděli, že tu mají podmínky, jsme tu pro ně 
a že jim rádi pomůžeme. 

 Pořádáte nějakou osvětu mezi vozíč-
káři, která by byla spojená třeba s radami 
psychologa či profesionálního sportovní-
ho asistenta?
Pořádali jsme tu seminář, který byl zaměřený 

na možnosti fitness na vozíku. Spolupracuje-
me s Parapletem a s panem doktorem Tlapá-
kem, jenž má ohromné zkušenosti s fitness 
se zaměřením na rehabilitaci. Já sám jsem 
kromě jiného speciální pedagog a mám psy-
choterapeutický výcvik, tak snad jsem scho-
pen poznat, co lidé potřebují. 

Komunita o nás ví. On taky ne každý, kdo 
je na vozíku, má snahu se sebou něco dě-
lat. A my nikoho nechceme tahat za ručičku 
a říkat mu, že má cvičit, protože tím bychom 
mu už zase odebírali jeho kompetence. Pro-
stě musí sám chtít. Snažíme se neprotežovat 
vozíčkáře na úkor „choďáků“ a „choďáky“ 
na úkor vozíků, to už by se nám totiž vytráce-
la myšlenka zdravého prostředí. U nás musí 
mít dobré podmínky všichni.

 Máte v úmyslu otvírat posilov-
ny i v jiných městech nebo alespoň 
pomáhat s radami ostatním zájem-
cům? Jaká je vlastně vaše konku-
rence? 
S tím nemáme žádný problém, mů-
žeme pomoci s vybavením, předat 
zkušenosti. Nebereme to jako kon-
kurenci. O nás se všichni, kdo mají 
zájem, dozvědí na webových strán-
kách www.ifclub.cz, případně na Fcb 
IFC Pardubice. Pokud vím, jedna po-
silovna je v Praze na Černém mos-
tě a Paraple má taky posilovnu, ale 
ta není otevřená pro veřejnost. Po-
tom je jedna v Českých Budějovi-
cích a v Brně, ale tam je to také pou-
ze pro vozíky. Takže čistě integrační 
fitko je jen tady v Pardubicích a pak 

v těch Budějovicích, které nám bylo in-
spirací.

 Máte nějakou zpětnou vazbu od svých 
klientů? Zasáhlo cvičení do jejich života? 
Kdo sportuje, cítí se lépe, je ve větší pohodě. 
A je jedno, zda je člověk zdravý nebo na vo-
zíku. Lidi chodí, tak to znamená, že naše 
idea funguje. Určitě máme ze všech místních 
klubů nejvíc pravidelně sportujících vozíčká-
řů z Pardubic a okolí. Je to dobře, dáváme 
do projektu hodně svých sil. Já i můj parťák 
totiž máme ještě další pracovní aktivity, pro-
voz takového fitka totiž není o zisku. Vše, co 
se vydělá, opět vracíme do vybavení. Ale stá-
le nás to těší. Tím víc, oč většímu počtu lidí 
pomůžeme. 

Přežili. Ale co dál? 
Jakkoli pokrytecky to může znít, zkouším si 
to ráno u kávy v klidu a pohodlí představit. 
Najednou se zhroutí svět – a to doslova. Sil-
né otřesy, ohromný hluk a pak tři vteřiny ti-
cha. První dětský pláč, pak sténání... další 
sutiny se hroutí a pod nimi končí mnoho lid-
ských životů. 

Někteří přežili, ale nemůžou se hnout. 
Palčivá bolest nebo úplné znecitlivění, upa-
dají v prachu do mdlob. Když se proberou, 
nejsou to oni. Ruka nebo noha je pryč, kon-

četiny bez vlády leží na propoceném lůžku. 
Život si zachránili, ale co dál? Když si před-
stavím, jak složité je někdy domoct se po-
moci v naší zemi, jaké šance na kvalitní žití 
i po katastrofě mají zdravotně hendikepovaní 
lidé z Nepálu?

Naštěstí tu jeden malý plamínek nadě-
je je. Udržuje jej mezinárodní organiza-
ce Handicap International, kterou v roce 
1982 založili francouzští lékaři jako reakci 
na potřebu pracovat se zraněnými ve válce 

v Kam bodži. Fyziote-
rapeuti, lékaři i dob-
rovolníci pomáhají 
v chudých zemích, 
ve státech zmíta-
ných válkami nebo 
v místech přírodních 
katastrof s rehabi-
litací, se sháněním 
kompenzačních po-
můcek, s návyky je-
jich užívání, se so-
ciálním začleněním 
a prosazováním práv 
hendikepovaných 
– zkrátka pomáhají 
obětem vrátit se zpět 
do života. Doplňují 

tak jiné formy pomoci, které zachraňují ži-
vot, ale už nemají kapacitu na to zajistit, aby 
za něco stál. 

Nelítostné statistiky
Na světě žije 10 procent lidí s hendikepem, 
z nich ale 80 procent žije v rozvojových ze-
mích. Pokud bychom spočetli nejchudší lidi 
na světě, celých 20 procent z nich má nějakou 
formu zdravotního hendikepu. A pokud uváží-
me počet postižených v rozvojových zemích, 
plných 80 procent z nich žije pod hranicí chu-
doby – z jednoho eura denně. 

Další čísla a statistiky: 
– 20 milionů lidí na světě, kteří by potřebo-
vali vozík, jej nemají. Mnohem víc invalidů 
používá staré nebo nevyhovující pomůcky
– 80 procent postižených je bez práce
– 97 procent hendikepovaných mužů žijí-
cích v rozvojových zemích je negramotných, 
u žen počet vzrůstá až na 99 procent!
– 2 procenta dětí s postižením v chudých 
oblastech navštěvují školu
– 2 procenta všech hendikepovaných má 
přístup k základní lékařské péči
– každý rok potřebuje 30 milionů lidí žijí-
cích v Africe, Asii a Latinské Americe novou 
 protézu
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– každých 30 sekund musí být na světě pro-
vedena jedna amputace kvůli cukrovce
– třetinu obětí nášlapných min tvoří děti

Organizace Handicap International si klade 
za cíl s těmito děsivými statistikami pohnout 
směrem k alespoň nějaké perspektivě. Její 
pracovníci se snaží, aby chudí mohli vystou-
pit z bludného kruhu. „V rozvojových zemích 
je mnohem víc příčin vzniku získaného posti-
žení – ozbrojené konflikty, přírodní katastrofy, 
podvýživa… Hendikepovaní patří k nejchud-
ším, nemají proto přístup k lékařské péči, 
možnost vzdělávat se (za možnost chodit 
do školy se ve většině chudých států platí). 
Proto se prohlubují i příčiny vzniku postiže-
ní – chudoba a postižení jsou spolu spojené 
kruhem, ze kterého lze jen těžko vystoupit,“ 
uvádí organizace. 

Pomoc ve světě i doma
Handicap International působí v mnoha ze-
mích a má několik center. Ze Spojených stá-
tů, z Francie, Anglie, Belgie, Švýcarska, Lu-
cemburska, Německa a Kanady koordinují 
profesionálové, fyzioterapeuti, lékaři i dobro-
volníci pomoc v 60 rozvojových státech. Kro-
mě toho jsou aktivní i ve vlastní zemi. Napří-
klad německá pobočka nejen že vysílá lidi 
do rozvojových oblastí, ale spravuje a řídí 
i projekt ComeIn. V něm nabízí podporu mig-
rantům a uprchlíkům s postižením. Pomáhá 
jim zorientovat se v systému sociální péče, 
poradí, nač mají nárok a jak žít co nejlépe 
v nové vlasti. 

Kromě toho pracují s osvětovými aktivi-
tami, s mládeží, podněcují příznivce k be-
nefičním akcím a hravou formou na interne-
tu i na setkáních a akcích vysvětlují lidem, 
co život s hendikepem v chudých oblastech 
znamená. 

Doprovod na cestě zpět
Obrovské zemětřesení v Nepálu vyvolalo in-
tenzivní vlnu solidarity v celém světě. Střáda-
jí se peníze, poskytuje se lékařská i humani-
tární pomoc. Svět obletěla videa z nemocnic, 
kde 17 tisícům zraněných Nepálců zachra-
ňují lékaři život. Když však ale pacienti opou-
štějí nemocnice, kam se vracejí? Jak budou 
žít bez nohy? Jak se s úrazem páteře budou 
pohybovat bez vozíku? 

Handicap International si vzal za úkol tuto 
následnou péči a stojí před obrovskou vý-
zvou – pomoci co nejvíce lidem ze zasaže-
ných oblastí najít cestu zpět do života. 

V současné době v Nepálu působí 17 
členů organizace a 85 pomocníků z řad 
místních. Kromě kompenzačních pomůcek 
rozdávají i základní vybavení pro přežití mon-
zunového období bez střechy nad hlavou 
– stany, celty a přikrývky. Dále staví několik 
mobilních center, odkud budou následnou 
pomoc a rehabilitaci koordinovat. Důležité je 
také navázat spolupráci s tamějšími nemocni-
cemi, v Nepálu rovněž funguje bezplatná te-
lefonní linka pro potřebné. Po těchto prvních 
krocích chce Handicap International zorgani-
zovat i následnou psychologickou pomoc li-
dem, kterým se zhroutil život a kteří spolu se 
zdravotním postižením utrpěli i trauma. 

Příběhy s nadějí
Pro představu konkrétní pomoci organizace 
Handicap International popisuje svou prá-
ci fyzioterapeut Bernard Franck, působící 
v Kambodži:

„Chindas Blick měl smíšené pocity, když 
začal trénovat chůzi. Jako většina ostatních 
se nejdřív zlobil, když si měl zvyknout přená-
šet váhu na něco, co mělo být v budoucnu 
jeho novou nohou. Rehabilitace má obrov-
ský význam i v opětovném získání sebepo-

jetí. Pozorní fyziote-
rapeuti a ortopedi 
jsou zároveň i psy-
chology. Setkávají 
se s emocemi pa-
cientů – od zuři-
vosti až po radost 
ze znovuobjevené-
ho pohybu. Navíc, 
člověk používající 
protézu musí to-
tiž vynaložit o třicet 
procent víc energie 
k chůzi než zdraví 
lidé.“

V mnoha příbě-
zích, které organi-

zace zveřejňuje, se ukazuje právě praktický 
dopad rehabilitace i nutnost vyjednávat při 
obstarávání kompenzačních pomůcek. Pení-
ze na protézu pro osmiletého Michela z De-
mokratické republiky Kongo pomohla orga-
nizace sehnat z více zdrojů. Bez nohy zůstal 
poté, co ho přejelo auto. Pracovníci jsou 
s rodinou stále v kontaktu. Malý Michel to-
tiž roste a pomalu začíná potřebovat protézu 
novou, je tedy potřeba opět sehnat peníze... 

Handicap International se zaměřuje i na 
lidi, kteří jsou hendikepovaní od narození, 
ale v chudé zemi nemají na kvalitní život šan-
ci. Stačí třeba obyčejné chodítko. Jesus je 
sedmiletý chlapec z Filipín, který byl od na-
rození slabý. Nikdy nechodil a dodnes se 
neví, jakou diagnózu mu připsat. Jisté ale 
je, že se vlastně řízením zlého osudu dostal 
k pomoci. Jeho rodinu a především rodný 
dům zasáhl v roce 2013 tajfun. Díky tomu se 
do oblasti dostali i pracovníci z Handicap In-
ternational. Jesusovi sehnali chodítko a na-
učili jej učinit své první kroky v životě. Do té 
doby nikam nechodil, s kamarády si venku 
nehrál, do školy – to už vůbec nepřipada-
lo v úvahu. Jesus teď objevuje svět i nové 
možnosti. A stačilo tak málo, jedno obyčej-
né chodítko! 
Pracovníci organizace Handicap Internatio-
nal zažívají takové hluboké příběhy při kaž-
dém setkání. Chudí s vrozenou vadou, kte-
ří jsou doslova na okraji společnosti a nikdy 
neopustili svůj domov. Zranění, kterým vál-
ka zničila nejen zdraví, ale i rodinu. Zápla-
vy, tornáda, zemětřesení, nášlapné miny, 
úrazy – každý den přibývají potenciální pa-
cienti. Téměř sisyfofská práce, která nemá 
konec. A v té souvislosti mě napadá – není 
snad dobrým nápadem, aby hendikepova-
ní pomáhali hendikepovaným z rozvojových 
zemí? Finanční podporu hledá Handicap In-
ternational všude, to je výzva i pro nás, ne? 
Možnosti, jak přispět, a formuláře pro on-line 
platby naleznete stejně jako veškeré další in-
formace na www.handicap-international.us, 
případně na www.handicap-international.de 
(pro německy mluvící).     Aneta Vidurová



16

3 / 2015

BÝT ZDRAVÍ A V KONDICI

Zdravý životní styl vozíčkáře (III. díl): Cvičení 
na doma
V minulém díle našeho seriálu jsme si uvedli, 
proč je tak důležité protahování svalů a pa-
sivní procvičování všech kloubů. Než si po-
píšeme další cviky týkající se protažení svalů 
ochrnutých i aktivních, uvolňování a procvi-
čování kloubů a okolních kloubních struktur, 
dovolím si upozornit na jednu důležitou věc.

U lidí s poškozením míchy je v důsledku 
ochrnutí svalstva, poruchy citlivosti a poru-
chy autonomních funkcí (tj. funkcí organis-
mu nezávislých na naší vůli) výrazně ovlivně-
no celkové složení těla. Ochrnutí způsobuje 
úbytek aktivní tělesné hmoty a naopak na-
vyšování množství tukové tkáně. Dochází 
k tomu v důsledku snížení bazálního meta-
bolismu, protože organismus má z důvodu 
snížené svalové aktivity nižší energetické ná-
roky na základní životní funkce.

Omezení možností fyzického pohybu na-
víc způsobuje změny v metabolismu cukrů 
a tuků, což je příčinou ukládání tukové tká-
ně do svalů a zvýšeného množství LDL („zlé-
ho“) cholesterolu, zatímco HDL („hodného“) 
cholesterolu ubývá. To vše představuje rizi-
ko rozvoje cukrovky, obezity a také srdečně 
cévního onemocnění.

Pro všechny vozíčkáře, zvláště pro tetra-
plegiky s převážným ochrnutím horních kon-
četin, je velmi obtížné průběžně vyrovnávat 
energetický příjem s výdejem při omezených 
možnostech pohybové aktivity a udržovat si 
tak přiměřenou (spíše nižší) hmotnost. Z vě-
deckých studií však jednoznačně vyplývá, 
že na změny ve složení těla působí pozitiv-
ně jakákoli pohybová aktivita a samozřejmě 
sport. Dokonce i pravidelné pasivní cvičení 
a protahování svalů má kladný vliv na celko-
vou funkci organismu: můžeme ho považo-
vat za důležitou prevenci kloubně-svalových 
a posturálních (držení těla se týkajících) de-
formit, zabraňujících vzpřímenému a symet-
rickému sezení na vozíku, a také za prevenci 
zmíněných civilizačních onemocnění.

Protahování a pasivní procvičování 
vleže na zádech
Cvik č. 1 – Uvolnění kyčelního kloubu

Uvolnění kyčelního kloubu

VÝCHOZÍ POLOHA: Vleže na zádech, hlava 
je podložená, končetiny natažené.

POZICE ASISTENTA: Asistent klečí na le-
hátku vedle procvičované dolní končetiny, 

 bérec bližší končetiny pacienta má položený 
na svém stehně, rukama drží koleno a bérec.

Uvolnění kyčelního kloubu

PROVEDENÍ POHYBU: Pomalé krouživé po-
hyby v kyčelním kloubu oběma směry.

Cvik č. 2 – Pasivní procvičení dolních 
 končetin

Pohyb dolní končetinou do pokrčení

Pohyb dolní končetinou do natažení

VÝCHOZÍ POLOHA: Vleže na zádech, hlava 
podložená, končetiny natažené.

POZICE ASISTENTA: Asistent drží jednou ru-
kou chodidlo za patu a předloktí má opřené 
o chodidlo (nesmí vyvolávat spasmy), dru-
há ruka drží dolní končetinu pod kolenním 
 kloubem.

PROVEDENÍ POHYBU: Asistent vede kole-
no směrem k břichu a vrací končetinu zpět 
do natažení v kolenním kloubu.

Cvik č. 3 – Protažení dolních končetin 
do natažení
VÝCHOZÍ POLOHA: Vleže na zádech, hlava 
podložená, končetiny natažené.

POZICE ASISTENTA: Asistent klečí vedle pro-
cvičované dolní končetiny, protahovanou dolní 
končetinu má opřenou patou o své rameno, ru-
kama uvádí koleno do maximálního natažení.

Protažení dolní končetiny

Protažení dolní končetiny – asistent fixuje 
druhou končetinu k podložce

PROVEDENÍ POHYBU: Ve výše uvedené po-
zici se asistent napřimuje a zvedá svým tě-
lem dolní končetinu tak, aby došlo k protaže-
ní svalů zadní strany stehna. Při protahování 
je nutné hlídat, aby  koleno nebylo nepřiroze-
ně prohnuté. Pokud je druhá dolní končetina 
spastická a neleží na podložce volně, může 
ji asistent fixovat k podložce svým nártem.

Cvik č. 4 – Protažení a pasivní procvičení 
v kotníku

Protažení v kotníku do přitažení

Protažení v kotníku do propnutí
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VÝCHOZÍ POLOHA: Vleže na zádech, hlava 
podložená, končetiny natažené.

POZICE ASISTENTA: Asistent sedí u nohou, 
svým stehnem podloží bérec, noha spočívá 
patou na podložce.

PROVEDENÍ POHYBU: Pomocí overballu 
protahuje chodidlo a nárt do přitažení a pro-
pnutí.

POZNÁMKA: Po uvolnění kotníku lze po-
kračovat s procvičováním s nataženým 
 kolenem.

Protahování a pasivní procvičování 
vleže na boku
Cvik č. 5 – Protažení měkkých tkání trupu

Protažení měkkých tkání trupu – varianta 
s asistentem

Protažení měkkých tkání trupu – varianta bez 
asistenta

VÝCHOZÍ POLOHA: Vleže na boku, dolní 
končetiny jsou pokrčené v kyčelních a kolen-
ních kloubech, svrchní horní končetina volně 
pokrčená před tělem.

POZICE ASISTENTA: Asistent stojí za zády 
pacienta, čelem k lehátku.

PROVEDENÍ POHYBU S ASISTENTEM: Asis-
tent pevně přiloží ruce na pánev a na hrudník 
vedle lopatky, současným tahem oddaluje ruce 
od sebe a tím protahuje měkké tkáně na boku.

POZNÁMKA: Je možné provádět tah jen jed-
ním směrem – jedna ruka drží pánev nebo 
hrudník a druhá ruka provádí pohyb v opač-
ném směru.

PROVEDENÍ POHYBU BEZ ASISTENTA: 
Svrchní horní končetinu vytahovat do dálky 
přes hlavu a v krajní poloze chvíli vydržet.

POZNÁMKA: Pro větší protažení je možné 
ohnout ruku v zápěstí tak, že prsty směřují 
k zemi, a snažíme se udržet natažený loket.

Cvik č. 6 – Protažení trupu do rotace dozadu
VÝCHOZÍ POLOHA: Vleže na boku, svrchní 
dolní končetina nakročená, pokrčená v kyčli 
i koleni přibližně do pravého úhlu, hlava podlo-

žená tak, aby byla v prodloužení páteře, spod-
ní horní končetina může přidržovat koleno.

Protažení trupu – výchozí poloha

Protažení trupu – konečná poloha

PROVEDENÍ POHYBU: Pomalu otáčet trup 
směrem na záda, v krajní poloze  chvíli  vydržet.

ROZSAH POHYBU: Není cílem položit obě 
lopatky na podložku, pohyb vedeme jen 
do příjemného protažení. Pohyb trupu je ve-
dený směrem k lehu na břiše, až do lehu 
na břiše ale nemá dojít.

Cvik č. 7 – Uvolnění lopatky

Uvolnění lopatky

Uvolnění lopatky

VÝCHOZÍ POLOHA: Vleže na boku, dolní 
končetiny jsou pokrčené v kolenních klou-
bech, vypodložené pro stabilitu lehu.

POZICE ASISTENTA: Asistent stojí za zády, 
čelem k hlavě, dlaň jedné ruky pevně přilo-
žená na lopatce, druhá ruka drží podhmatem 
pod paží ramenní kloub zepředu.

PROVEDENÍ POHYBU: Asistent provádí 
krouživý pohyb celým pletencem ramenním, 

obě jeho horní končetiny se pohybují jako je-
den celek.

POZNÁMKA: Chybou je, pokud ruce krouží 
proti sobě, úchop není pevný a dlaně se po-
sunují po kůži.

Protahování a pasivní procvičování 
vleže na břiše
Cvik č. 8 – Protažení svalů šíje za současné 
aktivace svalů krční páteře a lopatek

Protažení svalů šíje za současné aktivace 
svalů krční páteře a lopatek – výchozí poloha

Protažení svalů šíje – aktivace hlubokých sva-
lů krku a svalů lopatek

VÝCHOZÍ POLOHA: Vleže na břiše, obě hor-
ní končetiny vzpažené, pokrčené v loktech, 
leží volně na podložce, hlava opřená na čele.

PROVEDENÍ POHYBU: Lehce opřít  lokty 
do podložky, ramena stáhnout směrem 
od uší, lopatky směřují jakoby do zadních 
kapes kalhot, současně protahovat krk a bra-
du lehce zatlačit směrem do krku.

POZNÁMKY: Cílem cviku je lehce protáhnout 
šíjové svaly za současné aktivace hlubokých 
svalů krční páteře, zároveň lze i protáhnout 
hrudní páteř směrem do záklonu, záklon ale 
aktivně neprovádíme! Pod čelo je možné po-
užít malý podhlavník v případě, že ve výchozí 
poloze hlava neleží v prodloužení páteře a je 
v předklonu. Podložení hlavy také můžeme 
využít, pokud vnímáme hodně nepříjemně 
opření obličeje do podložky. Ruce by se při 
provádění cviku neměly přitahovat za okraj 
lůžka. Chybou také je vyhrbení hrudní páteře 
spojené s opřením loktů do podložky.

Protahování a pasivní procvičování 
vsedě
Cvik č. 9 – Protažení trupu a dolních kon-
četin v sedu
VÝCHOZÍ POLOHA: Vsedě na lůžku, dolní kon-
četiny volně položené nebo v tureckém sedu.



18

3 / 2015

BÝT ZDRAVÍ A V KONDICI

Protažení trupu a dolních končetin v dlouhém 
sedu

Protažení trupu a dolních končetin v turec-
kém sedu

PROVEDENÍ POHYBU: Předklon k nohám, 
hlava volně svěšená, nehmitáme. Protažení 
zdůrazníme cíleným dýcháním – do místa, 
které vnímáme jako nejvíc protahované, se 
hluboce nadechneme, následuje dlouhý vý-
dech (opět jako by vycházel z tohoto místa), 
s dlouhým výdechem se záda automaticky 
více uvolní a trup klesá blíž k nohám.

ROZSAH POHYBU: Podle tolerance.

POZNÁMKY: Ve variantě cviku s nataženými 
dolními končetinami protahujeme celý trup 
do předklonu. Varianta s míčem umožňuje 
ještě víc protáhnout hrudní páteř a víc pro-
táhnout prsní svaly. Tento cvik je samozřejmě 
možné provést s asistentem i bez asistenta. 
V tureckém sedu je dobré podložit kolena pol-
štářky tak, aby kyčle nebyly tlačeny do maxi-
málního rozsahu, který by je mohl poškodit.

Cvik č. 10 – Protažení hrudní páteře a prs-
ních svalů

Protažení hrudní páteře a prsních svalů

VÝCHOZÍ POLOHA: V tureckém sedu nebo 
vsedě s volně pokrčenými dolními končeti-
nami, kolenní klouby podložené, bedra opře-
ná o velký míč, paže volně položené přes 
stehna terapeuta.

POZICE ASISTENTA: Asistent sedí na vel-
kém míči za zády pacienta.

PROVEDENÍ POHYBU: Asistent pevně 
a plošně přiloží ruce na horní část hrudníku 
pacienta a tahem horních končetin protahu-
je do záklonu přes velký míč, přičemž nesmí 
odlepit pacientovu pánev od podložky.

POZNÁMKY: Obdobný cvik je možné pro-
vést i bez asistenta. Záda opřeme o míč 
a pomocí vzpažení horních končetin se pro-
tahujeme do záklonu. V tureckém sedu je 
dobré podložit kolena polštářky tak, aby ky-
čle nebyly tlačeny do maximálního rozsahu, 
který by je mohl poškodit.

Cvik č. 11 – Protažení ramenního pletence 
a trupu do rotace

Protažení trupu do rotace – výchozí poloha

Protažení trupu do rotace – konečná poloha

VÝCHOZÍ POLOHA: Vsedě, dolní končeti-
ny v tureckém sedu nebo přes okraj lehát-
ka, jedna horní končetina opřená v podpaží 
o stehno asistenta.

POZICE ASISTENTA: Asistent stojí nebo 
klečí za zády pacienta, jednu dolní konče-
tinu má nakročenou a opřenou vedle trupu 
 pacienta.

PROVEDENÍ POHYBU: Asistent jednou ru-
kou drží hrudník, druhou rukou vede za paži 
trup do rotace.

POZNÁMKY: Obdobný cvik lze provádět 
také bez asistence. V tureckém sedu mír-
ně zvětšovat rotaci trupu ke straně, v kraj-
ní poloze chvíli vydržet. Do většího prota-
žení si můžeme pomoci horní končetinou, 
kterou opřeme o koleno, nebo vytažením 
horní končetiny do dálky ve směru rotace 
trupu. V tureckém sedu je dobré podložit 
kolena polštářky tak, aby kyčle nebyly tla-
čeny do maximálního rozsahu, který by je 
mohl poškodit.

Protažení trupu do rotace – varianta bez 
 asistenta

Protažení trupu do rotace – varianta bez 
 asistenta

Cvik č. 12 – Protažení trupu do úklonu

Protažení trupu do úklonu

VÝCHOZÍ POLOHA: Turecký sed, úklon 
k jedné straně, opření o předloktí.

PROVEDENÍ POHYBU: Svrchní horní konče-
tinu vytahovat do dálky přes hlavu, pro vět-
ší protažení je možné ohnout ruku v zápěs-
tí tak, že prsty směřují k zemi, snažíme se 
udržet natažený loket, v krajní poloze chvíli 
vydržet.

ROZSAH POHYBU: Pohyb horní končetiny 
vedeme maximálně k hlavě.

POZNÁMKY: Cílem je protažení boku, pří-
padně svrchní horní končetiny. V tureckém 
sedu je dobré podložit kolena polštářky tak, 
aby kyčle nebyly tlačeny do maximálního 
rozsahu, který by je mohl poškodit. Častou 
chybou je opření lokte před nebo za úrovní 
hýždí, neboť trup potom nedělá čistý úklon, 
ale současně i rotaci a předklon nebo záklon 
a protažení není tak intenzivní.

Příště se zaměříme na aktivní cvičení a po-
silování.

Zdeňka Faltýnková
e-mail: faltynkova@czepa.cz

telefon: 607 453 501
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557
nafukovací sedačka do vany

Gripeeze Elastic
úchopová rukavice

Gripeeze Sport
úchopová rukavice

506
vyměkčený nástavec na WC

Progeo Tekna
skládací aktivní vozík

Progeo Joker
aktivní vozík s pevným rámem

Clipdrive
přídavný elektropohon k vozíku

Viper Plus
elektrický vozík s polohováním

WWW.DMAPR AHA.CZ

PRODEJ  • ESHOP  • PŮJČOVNA  • SERVIS  • PORADNA
U Dálnice ,    Kunice, tel.:   , e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

ZALOŽEN O 1867
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VOZÍČKÁŘ NA CESTÁCH
Cestovatelská síť DISWAY slouží nejen vozíčkářům, 
ale i nevidomým a neslyšícím
říká vozíčkář Jiří Maule, její zakladatel

 Představte si, že tento článek si právě 
začne číst člověk, který o projektu Disway 
nic neví. Zkuste ho v několika větách cha-
rakterizovat. 
Disway je webová komunitní síť pro hen-
dikepované cestovatele. Nabízí sdílení infor-
mací o turisticky zajímavých místech u nás 
i ve světě, o jejich přístupnosti lidem s růz-
nými druhy postižení, ať už jde o vozíčkáře, 
nevidomé nebo neslyšící. Poskytujeme au-
tentické a neanonymní zkušenosti hendike-
povaných s konkrétním zajímavým místem.

 Jak to funguje?
Uživatelé vkládají na síť místa, která navštívili 
a která doporučují nebo u kterých dokážou 
poradit ostatním. Mohou přímo vložit hodno-
cení nebo jen označit, že v daném místě byli. 
Kdo pak hledá zajímavé místo pro svůj výlet 
či dovolenou, může využít hodnocení nebo 
se přímo zeptat. Někomu stačí informace, 
na co se má připravit, co ho čeká. Jiný rad-
ši probere zkušenosti přímo s někým, kdo 
v daném místě byl.

Snažíme se těm, co se bojí cestovat, uká-
zat, že i s různými hendikepy se dá plnohod-
notně poznávat svět. První myšlenka byla, 
aby Disway sloužil lidem s tělesným posti-
žením, ale postupně jsme zjistili, že cestová-
ní můžeme zpříjemnit i neslyšícím a nevido-
mým. Vozíčkáře nejvíc zajímají údaje týkající 
se přístupnosti místa. U lidí se zrakovým po-
stižením jde spíš o zjednodušení cestování: 
důležité jsou například informace, kde mů-
žou využít hmatové schopnosti, model pro 
nevidomé, akustické majáky, vysílačky, vodí-
cí lajny, popisky v Braillově písmu atd. Uži-

vatelé se sluchovým omezením pak hledají 
třeba informace, zda je prohlídka se znako-
vým výkladem.

 Co vás vedlo k vytvoření portálu?
Byla to reakce na problémy při mé rodinné 
dovolené. Jak poznal asi každý hendikepo-
vaný cestovatel, uváděné informace se hod-
ně lišily od reality. Pro provozovatele, kte-
ří jsou zdraví, je velice těžké posoudit, co je 
pro koho přístupné. Říkal jsem si, že je ško-
da, aby další vozíčkář prožíval stejné trable 
a neužil si plně dovolenou, když by stačilo 
si informace sdělovat a čerpat ze zkušeností 
a doporučení druhých. A tak mě napadlo vy-
tvořit komunitní cestovatelskou síť, kde si lidé 
budou moci takové informace vyměňovat.

 Snaha o důkladné a objektivní mapová-
ní míst vhodných pro výlety a pobyty vo-
zíčkářů je v Česku trendem posledních let. 
Specializovaná cestovka Bezbatour ověřu-
je, eviduje a vyhodnocuje přístupnost turi-
sticky lákavých míst (včetně ubytovacích 
zařízení) pro vozíčkáře a zajišťuje jim ceno-
vě výhodné pobyty. Úspěch má VozejkMap 
České asociace paraplegiků: v této webo-
vé databázi už je skoro 8 tisíc ověřených 
míst dostupných vozíčkářům. Váš projekt 
je VozejkMapu na prvý pohled dost podob-
ný. V čem se liší, co jiného nabízí?
Je skvělé, že postupně vzniká víc řešení pro 
cestování hendikepovaných. Každá ze zmí-
něných služeb však má úplně jiné cíle. Bez-
batour je pro mě konečně cestovka, která 
pochopila, že dovolená pro hendikepova-
né neznamená jen dovézt je do hotelu, kte-
rý provozovatel udává jako 
bezbariérový, případně 
v něm už nějaký vozičkář 
byl a nestěžoval si, ale jde 
také o místa, která lze na-
vštívit a něco tam prožít. 
Jako cestovka se zaměřuje 
na prověřená místa a cíleně 
na pořádání zájezdů.

Disway je určen hlavně 
cestovatelům, kteří si chtě-
jí sami naplánovat celý vý-
let nebo dovolenou. Pro 
mnoho lidí je využití služeb 
cestovky drahé nebo si rádi 
stanovují vše sami… A my 
se jim snažíme poskytnout 

různé nabídky firem či organizací spojené 
s cestováním.

VozejkMap se snaží zmapovat vše pří-
stupné v Česku, ať jde o autoservisy, úřady, 
bankomaty či o památky. My s ním spolupra-
cujeme: umožňujeme našim návštěvníkům 
používat jeho údaje, ale vzhledem k ano-
nymitě jeho zdrojů se nemohou přímo ze-
ptat na doporučení nebo případná varování. 
A nám jde hlavně o propojování samotných 
hendikepovaných cestovatelů a výměnu je-
jich zkušeností.

Aby zájemci mohli Disway využívat hned 
po jeho spuštění, začali jsme cílenou orien-
tací na jednotlivé body. Právě proto mnoho 
lidí vnímá podobnost našeho portálu s Vo-
zejkMapem. Postupně se ale snažíme roz-
šiřovat komunikační funkce a zaměřovat se 
na další prvky, které zpříjemní cestování, jako 
například turistický průvodce po zajímavých 
místech bez bariér v různých zemích, pláno-
vač cest a výletů či hledání přátel na cesty.

 Kolik zmapovaných a zaevidovaných 
míst je aktuálně na Disway zveřejněno?
V naší republice je to přes 3 tisíce a v zahra-
ničí evidujeme zatím okolo stovky zajíma-
vých míst. Chceme mít v jednotlivých zemích 
lokální ambasadory, kteří dokážou co nejlé-
pe poradit.

 Uvažujete o spolupráci s nějakou dal-
ší organizací kromě České asociace para-
plegiků?
Stojíme hlavně o subjekty, kterým můžeme 
něco nabídnout, aby byla spolupráce přínos-
ná oběma stranám. Proto se přednostně za-
měřujeme na firmy z cestovního ruchu, do-
pravy a služeb pro hendikepované.

 Co chystáte do budoucna?
Hlavním cílem je zlepšovat uživatelskou 
funkčnost, nabídnout plnohodnotnou ko-
munitní síť a rozšířit ji i mimo Česko. V nej-
bližší době bychom rádi získali ambasadory 
v turis ticky hodně navštěvovaných zemích.

Miloš Pelikán

Komunitní síť Disway považuje Jiří Maule (na snímku na vozíku) za vhodný 
způsob, jak motivovat k cestování i ty, kdo mají obavy z bariér.
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Expedice do země tisíců Buddhů
Petra Čermáková patří do skupiny vozíčkářů, kteří nemají čas lamentovat nad svým osudem. Její postižení – svalová atrofie – jí rozhodně ne-
brání chodit do práce, aktivně pomáhat v několika organizacích, pořádat tábory i vyhlášená párty pro kamarády. Letos v dubnu si splnila svůj 
dlouholetý sen. Po letech příprav strávila 12 dnů v thajské Pattay a následně v Bangkoku. O své zkušenosti a rady se rozhodla podělit i se 
 čtenáři Vozíčkáře.

 Proč právě Thajsko?
Těch důvodů bylo určitě víc. Jeden z nejdů-
ležitějších byl ten, že je tam teplo. Vždycky 
mě ale lákalo dobrodružství a exotické země. 
Jeden můj kamarád v Thajsku dlouhodobě 
žil a moc hezky o tom vyprávěl. Začala jsem 
se o Thajsko zajímat a každý, kdo tam vy-
cestoval, byl nadšený. Už zbylo jen vyřešit, 
s kým a kdy. Nakonec padla volba na letoš-
ní duben. 

 Kdo se tedy nakonec stal členem 
 expedice?
Potřebovala jsem někoho pohodového, kdo 
to se mnou dobře umí a dobře ovládá ang-
ličtinu. Nakonec se ukázalo, že bude ideál-
ní můj mladší bratr, který měl v té době vol-
no. Přidal se k nám ještě kamarád vozíčkář, 
který je téměř soběstačný, a pak jeden ká-
moš jako jeho asistent. Byla to dobrá  volba, 

protože se dobře známe a hlavně jsme díky 
dvěma chlapům byli úplně samostatní. Jak 
v asistenci, tak v dopravě. Musím říct, že 
jsme si to všichni absolutně užili a celá cesta 
nám změnila pohled na svět i na sebe samé.

 Jak probíhaly přípravy?
Připravovala jsem se na to několik let. Nejpr-
ve bylo potřeba ušetřit relativně dost peněz. 
Z důchodu a platu za poloviční úvazek to ne-
šlo tak rychle. Rodiče mi nakonec finančně 
pomohli. Navíc jsem si byla jista, že musím 
sehnat peníze i pro svého asistenta, proto-
že mi přišlo férové, mu alespoň část nákla-
dů zaplatit. Nejen kvůli Thajsku jsem zhubla 
asi 20 kilo, což značně ulehčilo manipulaci 
se mnou. Věděli jsme, že určitě nechceme 
jet s žádnou cestovkou. Je to o moc dražší 
a o moc nudnější. Chtěli jsme tu zemi oprav-
du poznat a neproválet to u hotelového ba-
zénu. Všechno jsme si domlouvali na vlastní 
pěst přes internet. Jak letenky, ubytování, tak 
půjčení auta. Musela jsem navíc na 14 dní 
opustit pohodlí svého električáku a usednout 
na mnohem praktičtějí mechanický vozík. Co 
bylo pro mne asi nejtěžší, ale ukázalo se to 

jako zcela nezbytné, 
bylo nechat si zavést 
katetr.

 To určitě nebylo 
jednoduché rozhod-
nutí. Co tě k tomu 
vedlo?
No na jedné párty 
jsem se kamarádce 
zdravotní sestře svě-
řila, že mám obavu, 
jestli v letadle vydr-
žím šest hodin nečů-
rat. Vysvětlila mi, že katetr je nejelegantnější 
řešení, a nabídla se, že mi ho těsně před od-
letem zavede. Měla jsem sice trochu obavu, 
ale nakonec se to ukázalo jako absolutně klí-
čové. Nejenže jsem si let plně užila, ale dalo 
mi to do té doby nepoznanou svobodu pít to-

lik tekutin, kolik 
jsem jen chtěla. 
Nemuseli jsme 
žít ve stresu, 
kde najdeme 
nějaké bezbar 
wc, což bylo 
skvělé, protože 
v Thajsku jsou 
jen v nákupních 
centrech ev-
ropského typu. 
Takhle stačilo 
jen párkrát za 
den někde vylít 
PET  láhev.

 Jak jsi věděla, že ubytování bude bez-
bariérové?
Na internetu je spousta serverů, které turis-
tům nabízejí soukromé ubytování. Jsou to 
obvykle nově postavené byty za cenu české-
ho hostelu. Zajímaly nás jen dvě věci: nízká 
cena a bezbariérový přístup. Byty jsou po-
drobně nafoceny, takže jsme měli jistotu, že 
budou opravdu bezbar. Byli jsme fakt pře-
kvapení, že ubyto-
vání bylo skutečně 
luxusní. Měli jsme 
přístup i do bazénu.

 Jak probíhal let?
Letěli jsme z Víd-
ně do Dubaje. Tam 
jsme měli na pře-
stup asi jen dvě 
a půl hodiny, což se 
ukázalo jako doce-
la málo. Dubajské 
letiště je obrovské, 
a ačkoliv jsme po-
užili i  rychlodráhu, 

měli jsme namále, abychom to stihli. Tro-
chu zádrhel byl, když jsme chtěli na záchod. 
V muslimském světě je nepředstavitelné, že 
by muž vstoupil na ženský záchod a žena 
na pánský. Vzhledem k tomu, že nebyl sa-
mostatný bezbar záchod a já jsem měla dva 
chlapy, jsme to nakonec vyřešili v jednom 
zapadlém koutě. Shodou okolností jsme si 
k letu vybrali společnost Emirates, která je 
vyhlášená svými skvělými službami pro vo-
zíčkáře. Vše proběhlo bez jediného problé-
mu a díky tomu, že jsme nastupovali a vy-
stupovali společně s posádkou, jsme byli 
rekordně rychle odbaveni. 

 Jak se žije vozíčkářům v Thajsku? Po-
tkali jste nějaké?
Těžko. Vše je příšerně bariérové. Nepotka-
li jsme jediný bezbar dopravní prostředek. 
V Bangkoku postavili nedávno novou nad-
zemku. Všechny stanice jsou do prudkých 
schodů, nikomu to ale nevadí. Jediná mož-
nost přepravy je vlastním autem. Z toho dů-
vodu jsme si půjčili auto z půjčovny. Neby-
lo to úplně levné, ale jinou možnost jsme 
neměli. Místní vozíčkáře jsme potkali dva. 
Žebrali a vypadali dost zanedbaně. Nevím, 
jestli mají nějaký sociální systém, řekla bych, 
že ne.

 Jak jste řešili jídlo? Thajské jídlo bývá 
dost ostré.
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VOZÍČKÁŘ NA CESTÁCH

Thajská kuchyně je neuvěřitelně zdravá 
a moc dobrá. Všechno jsme kupovali na uli-
cích. Všude jsou pouliční prodavači, kte-
ří vám za pár korun prodají cokoliv od čers-
tvého ovoce až po kousky masa na špejlích, 
které jsme si oblíbili. Dostali jsme doporuče-
ní chodit do těch bister, která hojně navště-
vují místní. Pravidlo bylo, čím hůř to místo 

vypadalo, o to lepší jídlo měli. Vždycky do-
stanete krásně vonící rýži, která je chutná 
sama o sobě, a k tomu nějakou omáčku. 
Jako bělocha se vás zeptají, jak moc „spaj-
sy“ to chcete. My jsme chtěli jenom trochu, 
ale bratr jedl to nejostřejší, co bylo k mání. 

Dokonce i nějaké extra ostré posekané žáby. 
Samostatnou kapitolou byl smažený hmyz. 
Všichni kluci to ochutnali, ale já jsem na to 
nesebrala odvahu.

 Co památky, viděli jste něco?
Samozřejmě, to jsme si nemohli nechat ujít. 
Díky autu jsme toho projezdili hodně. Vi-

děli jsme obrys 
Buddhy vytesa-
ného do skály 
a bezpočet krás-
ných chrámů. 
Navštívili jsme 
mořský svět – 
obrovské prů-
chozí akvárium. 
Vstupné bylo 
dost drahé, ale 
bylo to komplet-
ně bezbar a na-
šinec běžně ne-
může obdivovat 

krásu plavajících rejnoků. Byli jsme i v tako-
vém zajímavém, ze dřeva vyřezávaném chrá-
mu, který sponzoruje místní podnikatel. Do-
konce i výtah byl dřevěný. Hodně jsme toho 
viděli v Bangkoku. Hlavně obrovský komplex 
královského paláce. 

 Na co si dát pozor?
V Thajsku platí za některé přestupky velice 
přísné tresty. Možná proto mají minimální 
kriminalitu. Netoleruje se ani malé množství 
drog a urážka královské rodiny. Královská ro-
dina je všude vysoce vážená a v celém Thaj-
sku můžete potkat tisíce bilbordů všech veli-
kostí s jejím vyobrazením. Dopravní předpisy 
sice existují, ale nikdo si s nimi hlavu moc 
neláme. Je to takový organický chaos. Co 
je vidět na každém rohu, je prostituce a sex-
turismus. Velice často jsme vídali bílého sta-
říka, jak si vede mladou Thajku. Pochopi-
li jsme, že v jejich kultuře má sex úplně jiný 
rozměr. Rozhodně je dobré si dát pozor 
na to, zda všechny ženy skutečně ženami 
jsou. Jeden člen naší posádky hořce zjistil, 
že to nutně nemusí být pravda.

 Pojedeš znova?
Určitě bych ráda. Už jen kvůli těm lidem. 
Thajci jsou neuvěřitelně milí lidé. Škoda, že 
neumějí víc anglicky. Ráda bych viděla místa, 
kde je méně turistů. Slyšela jsem, že ostrovy 
jsou údajně překrásné. Láká mě třeba i Kam-
bodža nebo Barma. Rozhodně to ale nebyl 
poslední takový výlet a ráda bych vyzvala 
čtenáře Vozíčkáře: pojeďte příště se mnou!

Michael Vidura
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Nová generace potahovaných  
močových katetrů

 Katetr vhodný pro děti, ženy a muže určený  
k intermitentní močové katetrizaci

 Ihned k použití díky potažení hydrofilním gelem

 Snadné zavádění díky novému bezdotykovému systému

 Nezalamuje se, je snadno složitelný

 Diskrétní pouzdro součástí každého balení

 Nově v délce i 41cm pro muže

Actreen® Hi-Lite

B. Braun Medical s.r.o.  |  www.bbraun.cz 
V Parku 2335/20  |  CZ-148 00 Praha 4

Močové katetry Actreen® 

doporučuje 

David Drahonínský
paralympijský medailista 

v lukostřelbě
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KULTURA
„Kino bez bariér bude i letos vozíčkářům 
velkou oporou,“ 
říká Jana Gabrielová, manažerka projektu

 Karlovarský festival slaví padesátiny, 
určitě se bude hodně vzpomínat a bilan-
covat. A tak je vhodné se zeptat: Jak dlou-
ho je součástí festivalu Kino bez bariér 
a jak se tenhle projekt měnil během doby?
Nedílnou součástí festivalu je již patnác-
tý rok. Začátky byly samozřejmě skromné 
a přehlídku navštívila jen hrstka vozíčkářů, 
proto nás těší, že poslední roky do Varů jez-
dí kolem stovky hendikepovaných filmových 
fanoušků. Asi nejspolehlivější formou propa-
gace je osobní doporučení: když přijede ně-
kdo nový a my se ptáme, odkud se o Kinu 
bez bariér dozvěděl, dělá nám velkou radost, 

když jsme doporučení jako spolehlivý servis 
s osobním přístupem ke každému.

 Jaké služby letos vozíčkářům poskyt-
nete? Je v nabídce Kina bez bariér nějaká 
novinka?
Našim hostům i jejich doprovodu posky-
tujeme zdarma vstupenky na  jednotlivá fil-
mová představení, bezplatnou  dopravu 
ve spe ciálně upravených mikrobusech 
po Karlových Varech, důkladný informač-
ní servis a také vyhrazenou zónu na dopro-
vodných akcích (např. koncertech). Letos je 
rozsah služeb stejný jako loni – za což jsme 
rádi, protože jak známo, všude se musí šetřit.

 Vozíčkáři jsou nejen návštěvníky festi-
valu, ale také obohatili doprovodný pro-
gram módní přehlídkou, 
taneční show či basketba-
lem. Chystáte opět něco po-
dobného?
Letos se velmi těšíme na taneč-
ní skupinu VerTeDance a její 
představení Simulante Bande. 
Nejde však o klasický tanec, 
nýbrž o hledání možností po-
hybového vyjádření při spolu-
práci zdravého a fyzicky hen-
dikepovaného člověka. Na toto 
jedinečné vystoupení, které se 
uskuteční 8. července od 15 ho-
din na Mlýnské kolonádě, jsou 

všichni  srdečně 
zváni.

 Kdybyste mě la z celého festivalové-
ho programu doporučit největší tahák, co 
byste vybrala?
Tak to jste mě zaskočil, protože vybrat z toho 
množství filmů ten nej nej asi nejsem schop-
ná. Ale od našeho programového oddělení 
vím, že určitě potěší francouzská komedie 
A trois on y va (Ve třech se to lépe táhne), mi-
lovníci dramatu ocení islandsko-dánský film 
Virgin Mountain (Fúsi), francouzský snímek 
Rififi (Rvačka mezi muži) je klasický film noir 
z pařížského podsvětí... No, rozhodně stojí 
za to vydat se do Varů na jubilejní filmovou 
lázeň.

(mp)

Za barevnou hudbou i parádním 
servisem pro vozíčkáře
OSTRAVA!!! Město se třemi vykřičníky láká 
milovníky hudby na festival všech žánrů Co-
lours of Ostrava. Vozíčkáře nevyjímaje, snad 
by se dalo říct, že ještě nápaditěji. Pořada-
telé připravili pro návštěvníky s hendike-
pem, kteří se vydají do Dolní oblasti Vítko-
vice, vynikající servis. Pro držitele průkazu 
ZTP a ZTP/P nabízejí například zvýhodně-
nou cenu vstupenky (450 Kč/4 dny), u ZTP/P 
doprovod zdarma, speciální tribuny, přepra-
vu v rámci města Ostravy prostřednictvím 

bezbariérového taxi s výrazně sníženou ce-
nou i kyvadlovou dopravou a také možnost 
objednat si zdarma speciálně vyškoleného 
asistenta, který pomůže při pohybu v areálu 
po celou dobu festivalu. 

Návštěvníkům se zdravotním znevýhod-
něním zprostředkují organizátoři bezbariéro-
vé ubytování v ostravských hotelích v rámci 
jejich kapacity.  Naskýtá se také možnost re-
zervovat si místo ve festivalovém stanovém 
městečku včetně parkovacího místa. K dis-

pozici bude organizátory zapůjče-
ných a postavených 20 stanů, dal-
ších 30 míst bude rezervováno právě 
pro kempaře s postižením. K dis-
pozici budou i bezbariérové sprchy 
a bezbariérové toalety se zámkem, 
od něhož návštěvníci dostanou klí-
če. Možná je také rezervace parko-
vacího místa přímo u hlavního vcho-
du do areálu festivalu.

Pro lepší orientaci návštěvníků se 
zdravotním znevýhodněním bude 
k dispozici speciální mapa, infor-
mační centrum – Info Point Colours 
bez bariér přímo před hlavním vcho-

dem do areálu – a nově samostatná poklad-
na Colours bez bariér, kde si můžou přímo 
na místě zakoupit zvýhodněnou vstupenku 
na festival. Dostanou také již zmíněnou spe-
ciální mapu se všemi informacemi pro hen-
dikepované návštěvníky.

 Ostrava se rozzáří všemi hudebními bar-
vami 16.–19. července. Největšími letošní-
mi hvězdami jsou islandská zpěvačka Björk, 
v současné době velmi populární britská 
rocková kapela Kasabian nebo fenomenál-
ní mexické kytarové duo Rodrigo y Gabriela. 

Informace o projektu Colours bez bariér 
a rezervace je možné vyřešit prostřednictvím 
telefonu: 731 932 768 či e-mailu: bezba-
rier@colours.cz. Bližší informace nalezne-
te na webových stránkáchwww.colours.cz/
prakticke/colours-bez-barier/                    (ata)

50. Mezinárodní filmový festival 
Karlovy Vary
Kdy: Od pátku 3. do soboty 11. července.

Komplexní informace: www.kviff.com.

Kino bez bariér: kontaktní osoba Jana 

Gabrielová, telefon: 777 484 442, e-mail: 

kbb@kviff.com, www.kinobezbarier.cz.

Potěšitelná zpráva: Lístky lze stejně jako 

v minulosti pořídit za velmi příznivou 

cenu. Plné vstupné je 80 korun, chodící 

držitelé průkazu TP, ZTP či ZTP/P zaplatí 

pouhých 60 korun. Vozíčkář, který využije 

služeb Kina bez bariér, má vstup zdarma 

a jeho doprovod také. Festivalovým tahákem bude i digitalizovaná kopie 
slavného českého filmu Vynález zkázy.



Pro Vás dodává

Nová verze exteriérového 

interiéru

• Pomůcky pro chůzi, pohyblivost a dopravu
• Ortopedické a kompenzační pomůcky
• Nábytek, vybavení a zařízení pro tělesně postižené
• Pomůcky a přístroje pro sluchově, zrakově 
 a mentálně postižené
•  Pomůcky a přístroje pro postižené vnitřními 

poruchami
• Rehabilitace, rekondice, zdravý životní styl
• Péče o nohu
• Poradenství, organizace, instituce
• Sociální péče

21.–24. 10. 2015
Brno – Výstaviště

Společně s:

Veletrh zdravotnické techniky a zdraví
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Jak strávit aktivně léto? Sportem!
Michaelu Krunclovou zná široká veřejnost především jako jednu z hlavních aktérek oceněných fotografií minu-
lého ročníku Czech Press Photo. Svým objektivem je zachytila fotografka Jitka Krejčová, která se vloni s Míšou 
a dvěma „choďáky“ vydala na dobrodružnou a namáhavou cestu Transsibiřskou magistrálou. Výstižně výlet nazvali 
Taje  Altaje.

A proč jsem si v tomto čísle Vozíčkáře vybra-
la k rozhovoru právě Míšu? Jak se dočtete, 
je nejen vášnivá cestovatelka, ale především 
vedoucí a hlavní organizátorka všech aktivit 
outdoorového a lyžařského oddílu Sportov-
ního klubu vozíčkářů Praha. Možná nalákám 
i vás absolvovat spolu s ní jeden z dalších 
adrenalinových sportů, ke kterým horké letní 
dny přímo vybízejí.

 Míšo, známe se už nějaký ten pátek. 
Dovolím si hned uhodit hřebíček na hla-
vičku. Miluješ adrenalin, nebo jen cítíš 
povinnost vše nové vyzkoušet, než růz-
né sportovní disciplíny nabídneš ostatním 
vozíčkářům?
Co mě se týká, nejsem žádný zarputilý vy-
hledavač adrenalinu. Ráda nechávám věci 
samotné připlout. Nemyslím, že je nutné 
všechno předem vyzkoušet, navíc někte-
ré sporty kvůli mému hendikepu nezvládnu. 
Zajímavé sportovní možnosti si nás poslední 
dobou opravdu vyhledávají samy. Například 
v dubnu se mi ozval František Bauer z Yacht 

Clubu Cere s nabíd-
kou přímo pro vozíč-
káře. O měsíc později 
se na Vltavě proháně-
lo s větrem o závod 
osm vozíčkářů ve spe-
ciálně upravené jach-
tové lodi. U vyšehrad-
ské skály od té doby 
pravidelně trénuje pod 
vedením profi jachtařů 
pět našich členů. Těší 
mě, že lidi sport baví 
a možnosti pro hen-
dikepované osoby 
opravdu jsou. 

 Můžeš vyjmeno-
vat, které sportov-

ní disciplíny sis již vyzkoušela na vlastní 
kůži?
Sportuji ráda. Mám celkem 
zúžený výběr sportů, proto-
že po autohavárii, při níž jsem 
si poranila míchu v krční ob-
lasti, mám horší hybnost ru-
kou. S lepicí páskou, stříbřen-
kou a úchopy na ruce jde ale 
spousta věcí. Jak jsi s námi 
sama zažila během pár 
dnů ve Valticko-Lednickém 
 areálu, jezdím s potěšením 
na handbiku, i když nejsem 
žádný závodník. Ráda jezdím 
na vodu a v zimě si užívám ly-
žování na speciálně upravené 
lyži kartski. Letos jsme s na-
ším klubem uspořádali para-
glidingový let. Nechtěla jsem 
letět, ale nakonec mi to neda-
lo a vzlétla jsem nad malé letiště blízko Tábo-
ra. Byla to krása. Silný zážitek.

 Je k tomu třeba 
od vahy, nebo spíše 
základní sportovní 
dovednost?
Sportovat může téměř 
každý. Pokud to hen-
dikep dovolí, stačí je-
diné – mít chuť. Na za-
čátek bych doporučila 
vyrazit s námi na něja-
kou akci a vyzkoušet, 
který sport komu sedí. 
Pak už může pokra-
čovat klidně po vlastní 
ose, ale mnoho vozíč-
kářů se na naše akce 
hlásí opakovaně. Pro 
rekreační sportovce 
jsou totiž skvělou pří-

ležitostí několikrát do roka 
trochu potrápit své sval-
stvo a zároveň si v přátel-
ské bandě vyvětrat myšlenky. Mnohdy je to 
prospěšné i rodinným příslušníkům, když 
mohou společně s dětmi sportovat. Příkla-
dy táhnou.

 Nedávno jsi s dalšími nadšenci viděla 
zem z ptačí perspektivy. Jak dlouho trvá, 
než se ti podaří navázat správné kontak-
ty? Musíš následně členy klubu přesvěd-
čovat, ať tě v tom nenechají samotnou?
Někdy je těžké lidi přesvědčit, aby opustili 
své bytečky a šli si s námi zasportovat. Pa-
raglide byl ale jiný, do nebe se ten den po-
dívalo osm vozíčkářů a na závěr vzlétli i Káťa 
a Tomáš, kteří nám celý den s absolutním 
nasazením pomáhali vzlétnout. Spousta dal-
ších vozíčkářů se těší na novou paraglidovou 

příležitost, kterou bych ráda s Hofim (Vladi-
mír Hofman z Paraglidu 4U) brzy zorganizo-
vala nad vrcholky rakouských Alp.

Paragliding závisí na počasí, a tak musí-
te být flexibilní a očekávat, že akce je do po-
sledních minutek nejistá. Hofi je profesionál 
a bedlivě sledoval počasí a rozhodoval, zda 
se poletí, či nikoliv. Když zaznělo do mobilu: 
„Poletí se!“, začal ten pravý frmol. V sobotu 
v 9 ráno dorazila první posádka na dané mís-
to, v 10 se přidali další nadšenci a konečně 
i hlavní aktéři, Hofi a tažné auto s vlekařem. 
Než se vychytal správný směr větru, bylo 
poledne, ale rozhodně se vyplatilo počkat. 
K mému překvapení mělo chuť vidět svět 
z nebeských výšin hodně vozíčkářů.

 Můžeš prozradit pocity samotných letců?
Výrazy se rychle měnily. Nejdříve obdivné 
pohledy na druhé, potom tváře plné oče-
kávání, co přijde, a nakonec obličeje zářící 
radostí a divokým zážitkem. Je to zásluha 

SPORT

Alexandra 
M. Videmannová
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především Hofiho, který má s vozíčkáři na-
létáno mnoho hodin. Zajistil nám bezpečné 
lety a pohodlí v perfektně upraveném sedá-
ku. Některým půjčil během letu „opratě“ pa-
dáku, a tak si sami vozíčkáři mohli vyzkou-
šet let s větrem o závod 800 metrů nad zemí. 
Kaž dému předvedl pořádné vzduchové vr-
tule, což se dalo u některých vyčíst z barvy 
tváře po přistání. Vítr si s námi pohrával, až 
jsme se za ním s celou karavanou museli ně-
kolikrát stěhovat. Než se všichni v letu vystří-
dali, utekl celý den. Letěla jsem, i když jsem 
to vlastně původně neměla v úmyslu. Bylo to 
krásný! Prostě a jednoduše, něco mezi ne-
bem a zemí.

 Váš oddíl každoročně pořádá snad 
všechny vodní sporty včetně sjezdů něko-
lika řek. Co bys sama ze své zkušenosti 
doporučila? Máš nějaký nezapomenutelný 
zážitek z vody?
Vodní sporty jsou u nás hodně oblíbené. 
Mezi novinky patří už zmíněný jachting, ale 
skvělé je třeba i vodní lyžování. Když jsem vi-
děla naše členy, kteří vyměnili vozík za wake-
board (speciálně upravené vodní lyžařské 
prkno), byla jsem nadšená. V Pasohlávkách 
zvládli za vlekem jezdit stejně dobře jako 
„choďáci“ kolem.

K osobnímu ne-
zapomenutelnému 
zážitku patří sjíž-
dění řeky Möll. Do-
provod mě posadil 
do nafukovací ká-
noe, připevnil pádlo 
k rukám stříbřenkou 
a někde se ozva-
lo: „Tuhle řeku už 
jezdím dlouho, ale 
takhle bych na ni 
nevlezl.“ Vlezla 
jsem, sjela a pořád-
ně si to užila. 

 Lákají tě kromě 
výšek i hloubky? Absolvovala jsi potápěč-
ský kurz?
Náš sportovní vozíčkářský klub má mimo 
outdoor i další oddíly: orientační závody, ta-
nec, stolní tenis, florbal a lyžování, ale i po-
tápění. V tomto oddíle vozíčkáři společně 
s instruktory pravidelně jednou týdně trénují 
v bazénu na pražské Slávii a dvakrát ročně 
vyrážejí za dobrodružstvím pod mořské hla-
diny, konkrétně do Egypta a na Elbu. Zkusi-
la jsem se potopit jednou a rovnou také na-
posledy. Necítím se pod hladinou jistá sama 
sebou. S radostí tuto disciplínu přenechá-
vám větším odvážlivcům. 

 Všechny aktivity vypadají jako veli-
ká zábava. Nikdo si ale neuvědomí, kolik 
množství mravenčí práce to obnáší. Do-
mluvit termíny, možnosti profesionálů, se-
hnat peníze, i patřičný počet zkušených 
dobrovolníků... Co dá největší práci?
Než samotné sportovní akce začnou, stráví-
me přípravami dost času. Není jednoduché 
domluvit bezbariérové ubytování pro vět-
ší skupinu a už vůbec ne sehnat ke každé-
mu vozíčkáři vyškolené dobrovolníky. Musí-
me zajistit dostatek sportovního materiálu. 
Celý rok naši šikovní fundraiseři shánějí do-
statek financí, aby šlo akce vůbec pořádat. 

 Výsledky všech těchto snah, myslím, bývají 
povedené. Když vidím na našich účastnících, 
že si akce užívají, naplňuje mě to a k tomu 
těší a baví.

 Jaké kurzy bys čtenářům Vozíčkáře do-
poručila na nadcházející „rozmarné“ léto?
Letošní léto máme hodně nabité. Myslím, že 
je z čeho vybírat. Já se moc těším na jach-
tingový a wakeboardingový víkend. Co bude 
veliké překvapení i pro mě, bude víkend v la-
novém centru Proud v Brně. Vozíčkáři budou 
slaňovat, houpat se na visutých houpačkách, 
čekají je další nevšední zážitky. Podívejte se 
na naši pestrou nabídku a přidejte se! 
Rozhovor vedla: Alexandra M. Videmannová

Foto: autorka, Jitka Krejčová a Jiří Pasz

LÉTO PRO VÁS
17. – 21. 6.
Akce pro handbikery v Českosaském 
Švýcarsku
17. – 19. 7. 
Jachting a vodní lyžování 
na Nechranické přehradě 
a ve Wakeparku  Chomutov
22. – 26. 7. 
Adrenalin na divoké řece v Rakousku
5. – 9. 8.
Vodácká akce na pohodové Ohři
19. – 23. 8.
S handbiky a rodinkami k Rozkoši
28. – 30. 8.
Víkend v lanovém centru Proud v Brně
9. – 13. 9.
S handbiky po dunajské cyklostezce
podle počasí
Paraglidingový let

Další informace naleznete na: 
www.skvpraha.org
e-mail: krunclova@skvpraha.org; 
mob.: +420 777 256 053
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Potápění v Egyptě
Vodní živly a léto neodmyslitelně patří k sobě. Jen málokdo prázdninový čas nevyužije k pobytu u vody, ať jsou to rybníky, řeky, jeze-
ra a pro ty náročnější mořské hlubiny. A právě přístrojovému potápění vozíčkářů se budeme věnovat v následujících řádcích.

Přístrojové potápění není vůbec triviálním 
sportovním odvětvím, zvláště pak pro vozíč-
káře. Jeho zvládnutí limituje řada podmínek, 
ale svým aktivním účastníkům přináší celou 
řadu pozitiv. Vedle aktivního využití volného 
času je to pohyb ve vodním prostředí se vše-
mi jeho blahodárnými vlivy na organismus, 
vztah k přírodě, ale též rozvoj vůle, sebekon-
troly, odpovědnosti a týmové spolupráce. 
Společně s profesionály z občanského sdru-
žení RESTART, kteří patří mezi průkopníky 
potápění zdravotně postižených v naší zemi, 
si nejdříve v pravidelných trénincích oddílu 
potápění SKV Praha každý čtvrtek v bazénu 
Slavie Praha osvojíte nezbytné návyky a do-
vednosti pod hladinou. Odměnou za zvlád-
nutí techniky i překonání vlastních obav pak 
jsou ponory ve volné vodě českých lomů 
i pravidelné každoroční výjezdy na ostrov 
Elba či potápění v mořských hlubinách Ru-
dého moře. A právě do Egypta se nyní pro-
střednictvím Martiny Vejvodové vypravíme.

Přípravy
V polovině května část naší potápěčské par-
ty vyrazila za poznáním podvodního světa 
s bohatým podmořským životem do Egyp-
ta. Z potápěčského oddílu SKV Praha nako-
nec vyrazili kvadruplegici Pavlína a Martin, 
Jana (jednostranná amputace DK) a Marti-
na (spinální svalová atrofie). Každý měl s se-
bou svého asistenta, bez kterého by se ni-
kdo z nás na podobném výletě neobešel. 
Martin měl Lukáše „Uzlíčka“, profesionální-
ho asistenta věnujícího se freedivingu, jenž 
s ním absolvoval již několikátý podobný po-
byt. Martina doprovázel nejen na suchu, ale 
i pod vodou, kde se všem potápěčům zniče-
honic zjevoval a jukal na nás jen na nádech. 

Pavlína měla 
dvě asistent-
ky, zdravotní 
sestřičku Klá-
ru a svou ne-
teř Adélku. 
Martina byla 
v tandemu 
se svým part-
nerem Vaš-
kem, který ji 
na potápěč-
ských (i ži-
votních) ces-
tách provází 
již sedmým 
rokem. Jana 
vzala svou 
dceru Mar-
tinu, výkon-
nou potápěč-
ku. A pochopitelně lidé, bez kterých by se 
kurz neobešel – jádro občanského sdružení 
Restart, jmenovitě Ilona, Pavel a Petr, kteří se 
potápění s vozíčkáři věnují již více než 15 let.

Stálé téma: vozíčkáři a letiště?!?
Na letišti Václava Havla nastaly klasické peri-
petie. Dle mých zkušeností provází leteckou 
přepravu vozíčkářů vždy problém. Perso-
nál u odbavení neupozorní české spoluces-
tující, že vozíčkáři „nepředbíhají“ ve fron-
tě, ale musí nastoupit do letadla jako první. 
Nepochopitelná logistika českých doprav-
ců – umístit vozíčkáře na sedadlo co nej-
dále od vchodu, aby si cestu úzkou uličkou 
na „rudliku“ užili (pro srovnání, při cestách 
zpět odkudkoliv ze zahraničí vždy sedíme 
vpředu nejblíže ke dveřím). Také si vyslech-

nete několikrát otázku: „Opravdu nemůžete 
ani trochu chodit?“ Udivuje mě, že se tyto 
postupy během desítky let vůbec nemění, 
jako by letiště v Ruzyni zaspalo dobu. Ale 
nebudeme si kazit náladu.

V naší cílové destinaci resortu Marsa 
Shagra, vzdáleného od mezinárodního letiš-
tě v Marsa Alam cca 30 minut jízdy mikrobu-
sem, nás čekalo průzračné moře, sluncem 
zalitá pláž a docela silný vítr. Po vydatné sní-
dani si někteří šli odpočinout po celonoční 
cestě, někteří již nedočkavě nasadili alespoň 
šnorchlovací výbavu (já s Vaškem) a šup 
do vody! Po několika tempech nás moře při-
vítalo opravdu stylově. Zahlédli jsme 60cen-
timetrového žraloka černoploutvého, jak od-
plouvá od útesu do moře.

Maraton neomezeného potápění
Po odpočinkové neděli zahajujeme 5den-
ní nepřetržité potápění. Hezky svižně! Náš 
harmonogram je následující: od 6 do 9.30 – 
1. ponor, snídaně, 10 až 12 – 2. ponor, oběd, 
15 až 17 – 3. ponor, večeře. Mezitím a poté 
volná zábava / odpočinek / spánek.

Vzhledem ke kondici a kapacitám našich 
divemasterů dělá každý z nás 2 ponory den-
ně a pravidelně se střídáme. Jak postupně 
zjišťujeme, každý čas má své plus a mínus. 
Brzké ranní vstávání je odměněno naprosto 
čistou vodou přílivu a zároveň dopřává slun-
cem osvětlené korálové útesy. Odpolední 
ponor má výhodu velmi teplé vody, nevýho-
dou je slunce klonící se k západu, které není 
ideální pro podvodní fotoamatéry. Nadšeně 
se noříme do podmořského světa a obmě-
ňujeme severní a jižní korálové útesy. Je zde 
nespočet plujících pestrobarevných rybek, 
naježených perutýnů, murén různých barev 
a velikostí, roztomilých ježíků, skvěle mas-
kovaných krokodýlích ryb. Když se poštěstí, 
vykouknou na vás i legrační klauni očkatí (ry-
bička Nemo ze známého animáku),  bydlící 
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mezi chapadly žahavých sasanek. Často 
zahlédnete i ladně plachtící trnuchy modro-
skvrnné (druh rejnoka).

V úterý polovina party vyrazila na noční 
ponor od 7 večer, kdy je už černá tma. Vy-
baveni podvodními baterkami zanořili jsme 
se pozorovat noční život pod hladinou. Bar-
vy jsou po nasvícení ostřejší, dravci vylézají, 
ostatní ryby a tvorové spí v roztodivných sku-
linkách korálů, obrovská muréna jávská nám 
ukazuje celou svou krásu, perutýni ožívají, 
ježíci spinkají. Objevujeme krásného obřího 
barevného mlže, někdo zahlédl vzácného 
velkého rudého mlže – španělskou tanečni-
ci, jež oplývá krásnou „sukénkou“ asociující 
typický oděv pro flamenco.

Nakari a želvy
V polovině týdne vyrážíme na celodenní výlet 
do jiné potápěčské lokality, cca 70 km vzdá-
leného Nakari. Zde absolvujeme dopoled-
ní ponor u severního útesu a po výborném 

 obědě, i nezbyt-
ném odpočin-
ku, se  vydáváme 
na jižní stranu. 
K velké rados-
ti všech zde ob-
jevujeme mořské 
želvy karety. Naši 
šnorchlující asis-
tenti, kteří náš po-
nor doprovázejí 
na hladině, mají 
to štěstí, že jed-

na z želv plave přímo s nimi těsně pod hla-
dinou.  Nakari společně hodnotíme jako pří-
jemné  zpestření.

Poslední potápěcí den zavítají želvy 
i na náš housereef. Užíváme si podvodní 
„mazlení“s kareta-
mi a plnými doušky 
ukládáme fascinu-
jící svět korálových 
útesů do své mys-
li. Je čas se poma-
lu s Rudým mořem 
loučit. Někteří z nás 
si ještě připlácí so-
botní ponor. Obří 
muréna se nám vy-
stavuje hned na za-
čátku ponoru a při 
cestě zpět potkává-
me „obřího kapra“ 
Napoleona v tande-
mu s tuňákem. Zby-

tek víkendu si užíváme vyhříváním na slunci, 
abychom nachytali trochu bronzu. Při po-
sledním šnorchlování mají Jana s Martinou 
a Lukášem zážitek v podobě metr a půl vel-
kého bělocípého žraloka, který vyplul z jes-
kyňky přímo pod nimi.

Po týdnu úžasných zážitků nezbývá než 
poděkovat všem asistentům za jejich „ruce, 
nohy, energii a podporu“. Velké díky patří 
i celému servisnímu i sponzorskému týmu, 
který nám umožnil strávit krásné dny pod 
hladinou. Doufám, že se i s dalšími zájem-
ci o potápění potkáme na trénincích SKV či 
třeba na Elbě.

Text: Martina Vejvodová (editorsky 
upravila Alex. M. Videmannová)
Foto: autorka, Martina Novotná, 

Pavlína Kalivodová

4. Prague Cup 2015
Za účasti sedmi týmů proběhl začátkem května v Praze již čtvrtý ročník mezinárodního turnaje Prague Cup ve florbalu na elektric-
kých vozících. Čtyři týmy přijely ze zahraničí, konkrétně De Pont Rotterdam a GP Bulls Eindhoven z Nizozemí, Tigers Bolzano z Itálie 
a Torpedo Ladenburg z Německa. Turnaj doplnily i tři české týmy Jaguars Praha, New Cavaliers Praha a Indians Plzeň.

Ve sportovní hale Radotín se zápasy odehrá-
ly v jedné skupině systémem každý s kaž-
dým. V pátek se souběžně na dvou menších 
hřištích hrály zápasy základní skupiny. Nej-
více se dařilo papírovým favoritům. Největší 
počet vyhraných zápasů získaly zahraniční 
týmy, konkrétně holandský De Pont, násle-
dován GP Bulls a třetím Torpedo z Německa. 
Český tým Jaguars obsadil v základní skupi-
ně čtvrté místo, které znamenalo jistotu se-
mifinálových bojů. Další 
český zástupce New Ca-
valiers skončil pátý a spo-
lu s týmy Tigers a Indians 
je čekaly boje o 5. až 
7.  místo.

Sobotní hrací den ote-
vřel semifinálový zápas 
mezi De Pont a Jaguars. 
Podle předpokladu Ho-
lanďané vyhráli a stali se 
prvními finalisty. Druhé 
semifinále nabídlo mno-
hem napínavější podí-
vanou, když se o finále 
popraly týmy GP Bulls 

a Torpedo. V základní skupině Torpedo pod-
lehlo týmu GP Bulls 2:0, ale v semifinále se 
Němcům podařilo zvítězit poměrem 2:1. 
V boji o 5. místo byli nejúspěšnější New Ca-
valiers, když  porazili Tigers 3:1 a Indians těs-
ně 5:4. Týmu Tigers se po dlouhém, poměr-
ně vyrovnaném boji podařilo zlomit Indians 
a vyhrál 6:3.

Následoval zápas o třetí místo mezi GP 
Bulls a domácími Jaguars. Náš cíl byl lepší 

výsledek než prohra 10:1 ze základní skupi-
ny. Zápas skončil 6:3 pro GP Bulls, kteří tak 
obsadili 3. místo. Finále ovládl tým De Pont, 
když jednoznačně porazil Torpedo 5:1 a od-
váží si do Holandska pohár pro vítěze.

Společná večeře ve Žlutých lázních spo-
jená se slavnostním vyhlášením se poved-
la. Individuální cenu pro nejlepšího střel-
ce převzal Kamal Tahtahi z vítězného týmu 
s 36 góly. Cenu pro nejlepšího brankáře si 

převzala Olga Ulrich z týmu Tor-
pedo Ladenburg s 80% úspěš-
ností. Nejlepším T-stick hráčem 
byla zvolena Cathry Strijbosch 
z týmu GP Bulls Eindhoven, nej-
lepším rozhodčím pak Alfredo 
Tossini.

Děkujeme všem, kteří s orga-
nizací turnaje pomáhali, i všem 
týmům za účast. Doufáme, že 
příští rok se opět sejdeme na 
5. Prague Cup 2016.

Jana Stárková
Více o turnaji naleznete 

na http://ewsport.org/ 
a http://jaguars.cz/
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Českobudějovičtí florbalisté zářili ve Švýcarsku
Vozíčkáři z United České Budějovice to s florbalovou holí a děrovaným míčkem opravdu umí. V posledních dvou letech  excelovali 
na dvou prestižních turnajích, loni i letos vyhráli českou ligovou soutěž. Třešničkou na dortu je vítězství na mezinárodním  turnaji 
ve švýcarském Nottwilu, kterým borci z „Budějc“ prošli bez jediného zaváhání a zaslouženě si odvážejí zlatou medaili a uznání 
celé  Evropy.

Swiss Wheely Open 2015
První ročník turnaje byl koncem dubna uspo-
řádán vozíčkářským klubem Turgau za pod-
pory Švýcarské asociace paraplegiků. Mezi 
6 zúčastněnými týmy z domácího Švýcarska, 
Holandska a Německa nechyběli ani dva čeští 
zástupci v podobě týmů United České Budě-
jovice a Výběr české ligy (reprezen tace ČR).

Kluci z jihu Čech odjížděli na turnaj se 
skromnými ambicemi a cíli, neradi přitom při-
znávali, že patří k momentální evropské špič-
ce. A když celý tým táhne za jeden provaz 
a dodržuje se daná strategie hry, pak jsou 
jen těžko k poražení. To dokázali i na tom-
to turnaji, kdy ve skupině nejdříve vyhráli 
nad dvojkou Holandska 3:0, následně i jas-
ným poměrem 6:0 nad domácími Švýcary. 
Na domácí soupeře narazili i v semifinále, 
které ovládli ve svůj prospěch ještě jasněj-
ším skóre 10:1. Zajistili si tak postup do fi-
nále, kde se střetli s druhým českým zástup-
cem – Výběrem české ligy. Tento tým pod 
vedením reprezentačního trenéra Vladimíra 
Maříka měl trochu těžší los, když ihned v prv-
ním utkání narazil na holandskou reprezenta-
ci, která již v minulosti naše borce dokázala 
porazit. I když se Holanďané snažili najít re-
cept na výborně hrající český tým, nakonec 

jim to nestačilo a naši zvítězili o jednu bran-
ku v poměru 2:1. Stejným výsledkem dopad-
lo i utkání s Německem. Náš Výběr tak po-
stoupil do nedělního semifinále, kde na něj 
opětně čekala reprezentace Holandska, kte-
rá ve čtvrtfinále hladce porazila holandskou 
dvojku. Utkání bylo velice vyrovnané, plné 
osobních soubojů a zvratů ve skóre. Do po-
sledních minut třetí třetiny nebylo jasné, kdo 
zápas překlopí ve svůj prospěch. Nakonec 
vítězný gól české reprezentace rozhodl o po-
stupu našeho výběru do finále.

Ryze české finále slibovalo napínavý zá-
pas od samého začátku. V první třetině vstře-
lil Výběr ČR branku a ujal se vedení 1:0, ale 
hráčům United České Budějovice se do kon-
ce 2. třetiny podařilo skóre otočit a vstřelit 
dva góly. Ve 3. třetině „Budějčáci“ přidali dal-
ší branku a nakonec zvítězili přesvědčivým 
skóre 4:1.

Konečné pořadí:
1. United České Budějovice
2. Výběr české ligy
3. Holandsko 1
4. Švýcarsko
5. Holandsko 2
6. Německo

Sestava United České Budějovice: Jiří Ně-
mec, Michal Havelka, František Šindelář, Jan 
Šíp, Tomáš David, Zbyněk Sýkora, Jan Her-
man, Miroslav Beck a Zdeněk Čížek. (Na tur-
naj nejeli další hráči týmu – Dušan Ščambu-
ra, Ladislav Pešek, Ivan Nestával a Michaela 
Sýkorová.)

Sestava Výběr české ligy: Lukáš Grüner, 
Bohuslav Dvořák, Jan Rajznover, Petr Ali-
na, František Synek, Miroslav Večeřa, Matěj 
 Čechák a Jan Hamák (trenér Vladimír Mařík, 
vedoucí RT Dominika Horáková)

 
Po zlatém zahraničním turnaji je mojí milou 
povinností udělat minirozhovor s vozíčkářem 
a florbalovým tahounem United Zbyňkem 
Sýkorou. 

 Čekali jste tak velký zdar na meziná-
rodní scéně? Jaký je recept na úspěch 
týmu? Je to spíše dobrá parta táhnou-
cí za jeden provaz, nebo vhodně zvolené 
hráčské individuality?
Nejdůležitější je, aby si hráči rozuměli, to se 
nám daří. Jsme skvělá parta, která drží při 
sobě. Sedli jsme si jak lidsky, tak hráčsky 
a to z nás dělá to, čím jsme. S tím se pak 
veze vše ostatní, úspěchy a radost ze hry. 
Vždy když s kluky vyrážíme na turnaje, je na-
ším cílem mít dobrý pocit z předvedené hry. 
Ostatní už je jen bonus navíc. To se nám po-
vedlo i na turnaji ve Švýcarsku.

 Můžete vyjmenovat nejlepší hráče 
týmu?
Takhle to u nás nefunguje, nechci nikoho 
vyzdvihovat nad ostatní, jsme prostě jeden 
tým. Můžu jen doplnit, že sedm našich hráčů 
bylo pro letošní rok nominováno do  České 
reprezentace florbalu vozíčkářů.

 Vy osobně, ale třeba i Franta Šindelář 
máte zkušenosti ze zahraničních angažmá 
v basketbalu. Povedlo se některým našim 
florbalistům na vozíku prosadit v cizině? 
Je to pro sport týmů prospěšné?
Mimo severské státy není florbal vozíčkářů 
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v zahraničí (alespoň prozatím) tak rozšíře-
ný sport jako basketbal vozíčkářů, v součas-
nosti tak nelze hovořit o žádném zahranič-
ním angažmá. Věřím ale, že ta doba přijde. 
Z basketbalu vím, že pokud dostane člověk 
šanci zahrát si v cizině, hráčsky vás to posu-
ne mílovými kroky vpřed. Výměna zkušenos-
tí napříč zeměmi obecně zvedá úroveň hry.

 S velkým náskokem 6 bodů jste vyhráli 
základní část Česká pošta Extraliga vozíč-
kářů sezóny 2014/2015. Čerstvě jste ob-
hájili titul v play-off. Jaký byl rozdíl v pří-
pravě?
Obhajovat titul je vždy velká zátěž a finále 

této sezóny bylo velmi náročné. Měli jsme 
trochu jinou pozici než minulý rok. Tehdy 
jsme do bojů vstupovali spíše jako outsideři, 
nyní jako favorité. Rok od roku se úroveň hry 
neskutečně zvyšuje, každý z šestice týmů 
může vyhrát a chce vyhrát. Obhajoba titulu 
nás samozřejmě těší, ale i zavazuje.

 Kolika mezinárodních či domácích tur-
najů se ještě do konce sezóny účastníte?
Jako každý rok pojedeme na letní turnaj Pra-
gue Wheel Open. Na tuto akci vždy přijedou 
špičkové týmy z celé Evropy. Na podzim nás 
čeká reprezentační výjezd na turnaj do Ho-
landska, to bude také hezký zážitek.

 Je známo, že asi nejlepší úroveň flor-
balu je ve Švédsku. Měli jste možnost si 
s jeho výběrem zahrát na nějakém turnaji?
Tu možnost jsme měli, loni jsme se na Pra-
gue Wheel Open švédskému týmu zázračně 
vyhnuli, ale předloni jsme na nich ztroskota-
li. Hrají velice dobře, jsou neskutečně rychlí 
na vozíku a šikovní s hokejkou. Na reprezen-
tační úrovni je to hodně podobné. Za svou 
reprezentační kariéru jsme proti hráčům Tre 
kronor hráli několikrát, a jen jednou se nám 
podařilo zvítězit, patří opravdu k tomu nejlep-
šímu, co florbal vozíčkářů nabízí.

Alexandra M. Videmannová
Foto: Petr Alina a archiv FBC United ČB

Extraliga vozíčkářů ve florbalu zná své vítěze
Mistrem ligy se zaslouženě stal FBC United České Budějovice, který nejen obhájil titul z loňska, ale ve finále zvítězil nad týmem 
 ComAp Praha bez jediného obdrženého gólu poměrem 3:0.

Od 28. května se ve spor-
tovní hale VŠE na Třebešíně 
pod organizační taktovkou 
pražského Tatranu Střešovice 
konaly finálové boje play-off 
extraligy florbalu vozíčkářů. 
Do bojů o medaile nakonec 
postoupily týmy SKV ComAp 
Praha, polský Wheel Wolf 
Sosnowiec, FBC United Čes-
ké Budějovice a domácí Tat-
ran Omlux Střešovice.

United ČB stačily k postu-
pu do finále dvě výhry v po-
měru 3:0 a 2:1 nad pořáda-
jícím Tatranem Střešovice. 
ComAp měl cestu do finále 
trochu složitější, když ve vy-
rovnaných zápasech v se-
mifinále dvakrát udolal obá-
vaný polský Sosnowiec 3:2 
a 4:3. Finálový zápas však 
drželi pevně v rukou hrá-
či FBC United České Budějovice. I když se 
tým Com Ap snažil a především v poslední 

třetině napnul veškeré síly, brankář Budějo-
vických Jiří Němec vychytal nejen jejich trest-
né střílení, ale i další pokusy o zvrat utkání. 
United naopak v každé třetině vstřelil jeden 
gól. Ve 12. a 40. minutě dal branku Šinde-
lář (po přihrávkách Sýkory a Šípa), třetí gól 
do sítě ComAp přidal v předposlední minutě 
zápasu Herman (Šindelář). Spolu se zlatými 
medailemi míří na jih Čech i pohár pro vítěze.

Domácí Tatran Střešovice si díky účas-
ti v semifinále oproti minulému ročníku 
polepšil. Vytouženou medaili na domácí 

půdě však nakonec nezískal, když v zápa-
se o bronz podlehl polskému týmu Wheel 
Wolf Sosnowiec 1:4. Nutno dodat, že Tatran 
nechal dost sil již ve čtvrtfinálové sérii proti 
Ostravě, kde o postupujícím rozhodl až tře-
tí zápas série, když dva z nich skončily až 
v prodloužení (5:0, 3:4, 2:1). Cesta Poláků 
do semifinále přes Kamat Janské Lázně byla 
podstatně snadnější (6:0 a 3:0).

Alexandra M. Videmannová
Foto: Tomáš Devera. Více o play-off 

se dočtete na http://www.fbh.cz/

Zleva sedící: František Šindelář, Jan Herman, Zdeněk Čížek, Jiří Němec, Zbyněk Sýkora. Zleva stojící: Jan Šíp, Michal Havelka, 
Miroslav Beck, Radek Šindelář, Tomáš David 
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INZERCEVEŠKERÁ SOUKROMÁ INZERCE 

JE V NAŠEM ÈASOPISE BEZPLATNÁ

■ Prodám antidekubitní sedačku – rohož na vozík. Rozměry 36 x 
38 cm, výška dle nafouknutí 14–15 cm, nepoužitá. Kupní cena byla 
11 240 Kč, sleva dle dohody. Tel. 723 576 844, Břeclav 
■ Prodám Ford Focus combi 1.6 TDCi s automatickou 7st. převo-
dovkou a úpravou na ruční řízení Hurt, 12/2006, najeto 119 000 km, 
spotřeba 5,4–5,7 l, plná výbava, sportovní sedačky, servis Ford, STK 
do 12/2016. Cena 195 000 Kč. Tel.: 608 308 608, e-mail:  Jaroslav.
JMK@seznam.cz

Podpořte Vozíčkáře 
a vyhrajte
Dočetli jste až sem? Dozvěděli jste se něco zajíma-
vého? Vydávání časopisu Vozíčkář není pro Ligu vo-
zíčkářů nijak jednoduché a levné, můžete tuto aktivitu 
finančně podpořit. Navíc vybereme z těch, kteří po-
šlou do uzávěrky dalšího čísla SMSkou částku 99 Kč, 
čtenáře, kterého odměníme drobným dárkem. 

Tentokrát to je: 

Michal Hovorka z Prostějova

JAK POSLAT PLATBU 99 KČ SMSKOU?

MÁTE I JINÉ MOŽNOSTI, JAK SI VOZÍČKÁŘE 
LIBOVOLNĚ „PŘEDPLATIT“: 

SLOŽENKOU
Na poště vyzvednete složenku typu A, vyplní-
te svoje jméno (jako odesílatel), adresáta (Liga 
vozíčkářů,  Bzenecká 23, 628 00 Brno), varia-
bilní symbol (kód z vašeho adresního štítku na 
časopise), číslo účtu (43-4625040297/0100). 

Na číslo 902 10 odešlete SMS ve tvaru: VOZICKAR 
mezera VAŠE PŘÍJMENÍ mezera VAŠE JMÉNO me-
zera NÁZEV VAŠEHO MĚSTA (OBCE) mezera ULICE 
 mezera ČÍSLO POPISNÉ mezera PSČ. (Bez diakritiky, 
nezáleží, zda použijete velká či malá písmena. Ihned 
obdržíte  potvrzující SMS.)

PŘEVODEM NA ÚČET
Číslo účtu: 43-4625040297/0100
Variabilní symbol: kód z vašeho adresního štít-
ku na ča sopise

Vybrané inzeráty vložíme na tuto stranu v dalším čísle 
 Vozíčkáře. Uzávěrka je 5. 9. 2015.

Všechny inzeráty umisťujeme průběžně na 

www.vozickar.cz.

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

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

■ Prodám schodišťovou plošinu Omega 150 od firmy ALTECH. 
Cena symbolická, dohodou. Stáří plošiny 4 roky. Tel.: 585 426 888 
nebo 604 797 082, Olomouc
■ Prodám el. vozík značky ESSAPE z roku 2007, jednou použitý. 
Má 2 baterie. Nový za 52 000 Kč. Prodejní cena 26 000 Kč. Tel.: 
475 228 074, volat po 19. h., Velké Březno
❑ Osamělá, v ID, pohybující se na el. vozíku a berlích, 78 let, hle-
dá kamaráda/přítele pro společné chvíle ve dvou. Pokud jsi z okolí 
Zlína, je ti mezi 70 a 80 lety a budeš ochoten se v případě vzájem-
ných sympatií ke mně přistěhovat, ozvi se. Můžeš být také v ID. Tel.: 
733 296 669, pouze čestné jednání.

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

podložky do vozíků  
hrazeny VZP  
– 0000277 
sk. 13

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

Rozlo�ení tlaku u osoby 
sedící na molitanu

a na antidekubitní  
podlo�ce ROHO



  Máte potíže s chůzí po schodech? 

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

Obchodní zastoupení 
ve všech krajích! 

VOLEJTE ZDARMA  
800 303 304 

 www.ALTECH.cz 

 Nejlepší řešení překonávání  
bariér je přímo od výrobce 



P Ř Í M Á  C E S T A  K  M O B I L I T Ě


