1 2017
XXVI. ROČNÍK

naděje pro lidi
• Nová
se svalovou atrofií?
vs. integrace:
• Inkluze
rozhovor s Marií
Vítkovou

• Kulturistika
jako životní styl
i pro vozíčkáře

www.vozickar.cz
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STROPNÍ ZVEDACÍ A ASISTENNÍ SYSTÉM

ROOMER

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

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

JAK SI ROOMER PO\ÍDIT?

www.roomer.cz

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

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

ZDARMA

PROVEDEME VÁS JEDNÁNÍM S ÚP

ERILENS s.r.o. ൟ Papírenská 114/5 ൟ 160 00 Praha 6
tel.: 234 123 362 ൟ e-mail:roomer@erilens.cz ൟ www.erilens.cz
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MILÍ ČTENÁŘI...
Ach, ty st ety!
Idea, nadšení a energie proti apatii, systému a vy erpání. Asi
to zná každý. Každý,
kdo měl kdy nějaký
nápad, chtěl něco
změnit a dokázat.
V hlavě se mu zárodek rozvíjel do krásné
myšlenky. Mluvil o ní
s ostatními, ti ji zalévali ještě víc – no vypadalo to, že nikdy se ještě nic lepšího na světě neurodilo. To je nápad
století, tohle je cesta, to je smysl toho všeho!
Pot eboval k tomu pomoc druhých lidí, a tak
šel s k ží na trh.
Natrefil na lověka, který zrovna neměl
sv j den. Byl unavený a hledal d vody, pro
právě toto zrealizovat nejde. Nakonec par áka zviklal, však do toho vložil veškerý sv j talent pro zapálení lidí kolem... Ufff, jede se dál.
Pak narazil na systém. Hledal cesti ky,
jak sv j nápad p eložit do e i ú edník , jak
správně napsat žádost o grant, aby odpovídala výzvě, a ne nápadu samotnému. Zjistil,
že pro to všechno musí najmout jiné lidi, věnovat se ještě jiným innostem, zamě it se
na jinou cílovku… No ne, to p ece ne! Aby
nápad z stal nápadem, musel ze sebe vydat
maximální kreativitu a hlavně se procvi it v trpělivosti. Co mělo být relativně snadné, trvá
celou vě nost…
Poté se potkal s realitou. Jak to, že svět
z jeho nápadu není taky tak nadšený? Jak to,
že tak dobrá kampa , akce, zážitek zapadají? Kde se stala chyba? Jak to, že tu lidé nestojí fronty? Že se o to neperou noviná i? Jak
to, že peníze nep ibývají? Byl to v bec dobrý
nápad? Musel ze sebe vydat všechen optimismus, aby zachoval nápad na živu. A musel
všechny zbytky naděje rozesít i mezi celý tým.
Nějaký as se zdálo, že všechna ta energie p išla nazmar. A vida, p išly první skromné ohlasy. Nebylo jich málo, ale byly. A pak...
P íběhy takových nápad mají r zné konce. Jisté je, že síla a energie pro nápad vynaložené rovnají se síle a energii pot ebné k posunu horského masívu o několik set mil jiným
směrem, a už dopadají jakkoliv.
Když zrovna nemáte sv j projekt, m žete
být vnímaví k nápad m jiných. M žete se jejich nadšením nechat nakazit a pomoct jim,
aby nemuseli stavět mohutné mosty p es malou í ku. I tu í ku je t eba p emostit, o tom
není pochyb, ale pro kv li tomu vy erpat nejednu zásobárnu lidského entuziasmu?
Projekty, úspěchy, kampaně a lidé, o nichž
píšeme ve Vozí ká i, jsou toho zá ným p íkladem. Tolik možností, aktivit, zapojení se, výzev… Nebojte se je vyslyšet. Vždy když by se
spojila síla a energie jejich nápad , musí p ece
rozpustit ty zbytky sněhu a p ivolat jaro, no ne?
Aneta Vidurová
P. S.: Pokud máte nějaký nápad, využijte jaro
k tomu, abyste ho p ivedli k životu. Pomoct
vám m že nějaká neziskovka v okolí. Zlepšit tak m žete jak sv j život (práce, vzdělávání, kompenza ní pom cky, osobní asistence atd.), tak i své okolí a soužití s ostatními
lidmi (akce, benefice, ekologie, stezky atd.).
Nebojte se, že váš hlas nikdo nevyslyší. Organizace pot ebují zpětnou vazbu, pot ebují
vědět, jaké projekty psát. A pokud se budou
ošívat, ekněte, že kde je v le, tam je cesta.
A že vy po ní p jdete, i kdybyste ze sebe měli
vydat energii pro stavbu Velké ínské zdi!
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Rozšíření
nabídky půjčovny
kompenzačních
pomůcek
Lize vozíčkářů se v loňském roce podařilo získat grant od Nadačního fondu Lumius,
díky němuž jsme rozšířili nabídku půjčovny
kompenzačních pomůcek.

Mechanický invalidní vozík
s podpěrami na nohy
Je vhodný především pro lidi, kteří se chtějí někam přemístit a zároveň potřebují mít
nohu (nohy) ve stabilizované vodorovné poloze. Půjčují si jej lidé, kteří jsou krátce po
chirurgickém zákroku nebo si zlomili nohu

Baterie do pásového schodolezu
Pásový schodolez je kompenzační pomůcka, díky níž je možné člověka na mechanickém vozíku pohodlně a bezpečně přemístit
do patra po schodišti. Využívá se tam, kde
není bezbariérový přístup či výtah.
Děkujeme za příspěvek 6 050 Kč, díky
němu jsme mohli znovu zprovoznit právě
tuto pomůcku. Je o ni velký zájem, protože pořízení vlastního schodolezu je finančně náročné, a na přechodnou dobu se rozhodně nevyplatí. Také si jej můžou lidé takto
vyzkoušet a koupi vlastního zvážit. Nadační
fond přispěl na zakoupení nové baterie do
tohoto schodolezu, a tak můžeme klientům
zapůjčit až dva schodolezy současně.

Klozetové křeslo
Půjčovna kompenzačních pomůcek se také
letos rozrostla o novou toaletní židli, a to díky
štědrému individuálnímu dárci.
ZA VEŠKEROU PROJEVENOU PODPORU
OBĚMA DÁRCŮM VELMI DĚKUJEME!

Nový automobil
převeze lidi
k lékaři, za prací
i za zábavou
a bandáž či sádra jim nedovoluje končetinu
ohnout v koleni a zapřít do polohy pro klasický invalidní vozík. Nadační fond Lumius
přispěl částkou 5 299 Kč na pořízení tohoto
speciálního vozíku.

Bezbariérová doprava Ligy vozíčkářů vjíždí do roku 2017 s novým vozem. Místo dosluhujícího Fordu Transit máme úplně nový
Renault Master. Auto je vybaveno plošinou
a kotvením vozíku. Jedná se o devítimístné vozidlo, takže je vhodné nejen pro přepravu osob na vozíku, ale také pro přepravu většího množství klientů. Naši dva řidiči
se snaží, aby pokryli co nejvíce možných jízd
a umožnili klientům nejen dopravu za prací,
do škol a k lékaři, ale také za zábavou a zá-

žitky. I když máme pro klienty nový vůz, příjemným konstatováním je, že ceny zůstávají
stejné jako loni. Přistavení vozu do 30 km od
sídla naší organizace, tedy Bzenecké ulice
na Vinohradech, činí 60 Kč. Klienti poté zaplatí už pouze reálně ujeté kilometry, a to ve
výši 10 Kč/km. Jsme samozřejmě ochotní
pro vás přijet i do vzdálenějších koutů nebo
podniknout výlet v širším okolí Brna. V tomto
případě cenu nastavujeme individuálně. Po-
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kud jste klientem VZP, ZPMV či ČPZP, je možné pro dopravu naším vozem využít i Příkaz
ke zdravotnímu transportu, lidově „poukaz
na sanitku“. Při využití této možnosti nám již
nehradíte nic. Za celý tým bezbariérové dopravy se na vás těší Blanka Pezlarová, tel.
725 036 370.

Péče o blízkého
a vzdělávání –
víme, že to jde
dohromady
Úraz, dlouhodobá nemoc nebo narození
hendikepovaného dítěte, to jsou životní situace, ve kterých se náhle stanete pečující
osobou. Starat se o někoho 24 hodin denně,
sedm dní v týdnu není jednoduchá věc.
Nejen že potřebujete fyzické a psychické
síly, ale také jistou dávku informaci k tomu,
abyste péči zvládli. Náš nový projekt Umím
a pečuji je právě takovou směsicí informací
a podpory, která je připravena přesně podle
potřeb pečujících.

Vzdělávání
Formou praktických vzdělávacích kurzů, které jsou zaměřeny na širokou škálu témat, se
snažíme, aby pečující získali potřebné informace a dovednosti, které by jim mohly péči
(a případně i období po ukončení péče)
usnadnit.
Strategie přesunů a využití prvků kinestetiky při péči
Tento kurz jen zaměřený na to, jak si prakticky nacvičit polohování a přesouvání např.
na lůžku a vozíku tak, aby byl přesun efektivní, bezpečný a co nejméně náročný pro obě
strany. Je veden odborníkem, dlouholetým
osobním asistentem s více než desetiletou
praxí Ondřejem Zámečníkem. Vyzkoušíte si
různé pomůcky, kurz je praktický, v malé skupině si vše dobře vyzkoušíte sami na sobě.

LIGA INFORMUJE
Měj se ráda, šetři záda (Ergonomie a autorehabilitace)
Kurz autorehabilitace je vedený fyzioterapeutkou Jitkou Medovou a je zaměřený na
prevenci potíží se zády, které často při péči
vznikají, a první pomoc při již vzniklých obtížích. Učí se zde správný sed, stoj, přístup
k lůžku, práce s pomůckami apod. Účastníci získají informace, jak jednoduchými cviky
zabránit potížím se zády a jak si ulevit při počínajících bolestech.
Další kurzy jsou zaměřeny například na
psychohygienu, první pomoc nebo právní
minimum.

Psychologická podpora
Individuální konzultace, setkávání s psychologem
V bezpečném prostředí můžete probrat s odborníkem svoje starosti a problémy. Vypovídat se, sdílet, pracovat na řešení… to vše povede ke zlepšení vašeho psychického stavu.
Skupinová supervize, svépomocná skupina
Jedná se o skupinové sdílení zážitků, obtížných okamžiků, ve kterých si člověk neví
úplně rady a chce slyšet názor a zkušenosti
ostatních, kteří jsou v podobné situaci a mohou mu tak lépe porozumět. Setkáte se zde
s novým lidmi, kteří chápou, co prožíváte.
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Psychologickou podporu poskytuje zkušená terapeutka Mgr. Tereza Nagy.
Na podrobnější informace o projektu a dalších kurzech, které můžete zdarma
absolvovat, se podívejte na webové stránky
www.umimapecuji.cz
Projekt Umím a pečuji je spolufinancován EU v rámci operačního programu zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí.
Mgr. Andrea Slaví ková, DiS.
725 464 268,
andrea.slavickova@ligavozic.cz

… I JÁ MÁM
SVÉHO
SUPERHRDINU
Chcete
– pomocníka?
– terapeuta?
– kamaráda?
Získejte ho bezplatně bez
ohledu na tělesný hendikep
(vozík není podmínkou).

Dotkni se mě i na
Lize
Četli jste v minulém čísle článek o terapii dotykem? Seminář s v projektu Dotkni se mě
můžete navštívit i na Lize vozíčkářů, a to
7. 4. 2017 (od 18 do 21 hod.). Objevte sílu
lidského doteku, objevte své hranice, zasmějte se, poznejte nové lidi, vnímejte energie sebe i ostatních. Nezapomenutelná zkušenost, která umí udělat svět hezčí, lidštější.
To vše na dotek. Stačí přijít, nic víc.
Přihlášky a informace:
Aneta Vidurová
725 022 259, aneta.vidurova@ligavozic.cz

Obraťte se s důvěrou
na Ligu vozíčkářů.
Cvičíme asistenční psy
v domácím prostředí
formou hry, dosahujeme
tak skvělých výsledků.

Ivan Benda,
tel.: 725 466 206,
e-mail:
ivan.benda@ligavozic.cz

Mít dobrou paměť se vyplácí. Sociální rehabilitace
vám ji pomůže zlepšit
Schůzky, termíny nebo významné dny, to všechno bychom si měli zapamatovat. Jenže znáte to, většinou nám stejně něco uteče.
Pamě souvisí s koncentrací pozornosti. V tom jsme velmi ovlivněni uspěchanou dobou, internetem a množstvím informací, které
máme k dispozici. Musíme se sice neustále soustředit, ale činíme tak roztržitě, bez dlouhodobé pozornosti.
Není však třeba házet flintu do žita. Pravidelným tréninkem lze zlepšit rychlost myšlenkových reakcí, docílit lepších výsledků paměti. To vše vede i k posílení vlastní vůle, sebekontrole (například při pravidelném cviNíže jsou bubliny s čísly. Vyhledejte čísla od 1 do 30 a zpět. Měřte si při vyhledáváčení), zvládání rozhodovat se ve stresu
ní čísel svoji rychlost a výsledky zapište do tabulky. Cvičení pak můžete opakovat
nebo odlišení důležitých momentů.
(hned či po nějaké době, to je na vás) a výsledky porovnat.
Takový trénink paměti, který dokáže divy v každodenním životě, se můžete naučit i s námi, se sociální rehabilitací Ligy vozíčkářů. S klienty se společně
setkáváme, hrajeme hry, které podporují
rozvoj paměti. Lépe pak společně zvládáme i další úkoly – například nácvik samostatného bydlení (nákupy, vaření, úklid,
domácí rozpočet), hledání vhodného zaměstnání, společně jednáme s úřady, vyhledáváme další příležitosti pro volný čas
atd. Zkrátka děláme vše pro to, aby lidé
mohli žít samostatně a podle svých představ, i když jim cestu komplikuje zdravotní hendikep (pohybové, mentální postižení i chronické onemocnění).
Jak takový trénink paměti může vypadat? Vyzkoušejte si to.
Kontakt:
Bc. Martin Rác
martin.rac@ligavozic.cz
mobil: +420 702 023 071

www.vozickar.cz
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Mohu prodat schodolez (příspěvek poskytnutý v roce 2010), který již nebudu
potřebovat? Je možné ho prodat osobě, která také dostala na tuto pomůcku finance z úřadu? Jakým způsobem
postupovat? Stačí smlouva? Jak se řeší
to, že nemohu poskytnout záruku?
Příspěvek na zvláštní pomůcku byl poskytnut na dobu 5 let. Po uplynutí této doby
můžete nakládat s pomůckou dle svého
uvážení, takže ji můžete také prodat. Můžete ji prodat i osobě, které byl přiznán příspěvek na tuto pomůcku. Dle vyjádření pobočky úřadu práce je ale doporučováno
pořídit si pomůcku novou kvůli záruce, protože se může stát, že např. po 14 dnech
přestane fungovat. U starší pomůcky (kterou máte vy) nelze při poruše již oslovit firmu, která ji vyráběla, aby ji opravila. Záleží
ale na jednotlivci, zda si pořídí novou nebo
starší pomůcku. Jen v případě, že by si pořídila osoba pomůcku za nižší cenu, než
jaká je uvedena v doložené nabídce, tak by
musela část příspěvku vrátit.
Kate ina Uhlí ová
Mám již 20 let invalidní důchod I. stupně (částečný). Za celou tuto dobu jsem
nepracovala a na ÚP jsem byla jen
3 roky. Nyní se mi zdravotní stav zhoršil a zřejmě obdržím důchod III. stupně.
Chci se zeptat, zda mám na něj nárok,
když nemám splněnou podmínku odpracovaných 10 let v období 20 let a ani
5 let v období 10 let. Jak se postupuje
v takových případech, když je jen změněn stupe invalidity? Zjiš uje se znovu
podmínka odpracovanosti nebo se jen
přepočte stávající důchod?
Při změně stupně invalidity se neposuzuje
splnění doby důchodového pojištění, ale
posuzuje se zdravotní stav. Výše invalidního
důchodu se nepočítá z dosažených výdělků, dochází pouze k přepočtu výše invalidního důchodu dle stanovených koeficientů.
To znamená, že od původní výše invalidního důchodu se odečte částka základní výměry, zbývající částka se vynásobí příslušným koeficientem a k výsledné částce se
opět přičte výše základní výměry. Příklad:
5550 (původní výše ID) – 2550 (výše základní výměry) = 3000, 3000 x 2 (přepočtový koeficient při přechodu z I. na III. stupeň ID) = 6000, 6000 + 2550 = 8550 (nová
výše ID III. stupně).
Kate ina Uhlí ová

Aby vám žádná sleva na dani
neunikla
Blíží se poslední březen a s ním i krůpěje
potu podnikatele, které se v tuto dobu s železnou pravidelností objevují na jeho čele.
Poslední březen je totiž i termínem podání daňového přiznání. Ve všech novinách
a časopisech se to jen hemží přehledy, jak
by měl člověk formuláře vyplnit, ale možná
se mezi vámi najdou tací, které bude zajímat tento specifický výtah. A pokud zrovna nepodnikáte vy nebo vaše rodina, i pro
všeobecný přehled a možnou motivaci do
budoucna se tento aktuální přehled slev na
dani související s invaliditou hodí.
Slevy na dani se na rozdíl od odčitatelných položek odečítají až z výsledné daně
z příjmu, kterou máte zaplatit.

Sleva na částečný invalidní
důchod 2017 – 2 520 Kč
Slevu lze uplatnit, pokud jste pobírali invalidní důchod pro částečnou invaliditu
(1. nebo 2. stupně) nebo pokud vám zanikl nárok na invalidní důchod kvůli souběhu
nároku na výplatu invalidního a starobního
důchodu. Jestliže jste pobírali invalidní důchod pro částečnou invaliditu jen část roku
2016, uplatníte 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky splněny.

Sleva na plnou invaliditu 2017 –
5 040 Kč
Slevu můžete uplatnit, pokud jste pobírali plný invalidní důchod nebo jiný
důchod z důchodového pojištění podle
zákona o důchodovém pojištění, u něhož
je podmínkou přiznání invalidity třetího
stupně, nebo vám zanikl nárok na invalidní
důchod kvůli souběhu nároku na výplatu
invalidního důchodu pro invaliditu třetího

PORADNA PRO ŽIVOT
S POSTIŽENÍM
Legislativa, důchody, příspěvky,
vzdělávání, kompenzační pomůcky,
pojiš ovny, zaměstnání, volný čas…
tel.: 800 100 250
e-mail: poradna@ligavozic.cz
web: www.ligavozic.cz/poradna
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stupně a starobního důchodu anebo jste
podle zvláštních předpisů invalidní ve třetím
stupni, avšak vaše žádost o invalidní důchod
pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta
z jiných důvodů než proto, že nejste invalidní
ve třetím stupni. Jestliže jste pobírali invalidní
důchod pro invaliditu III. stupně jen část roku
2016, uplatníte 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky splněny.

Sleva na držitele průkazu ZTP/P
2017 – 16 140 Kč
Jestliže jste držiteli tohoto průkazu jen část
roku 2016, uplatníte 1/12 částky za každý
kalendářní měsíc, na jehož počátku byly
podmínky splněny.

Sleva na zaměstnance se
zdravotním postižením 2017 –
18 000 Kč za každého
zaměstnance se zdravotním
postižením a 60 000 Kč za
každého zaměstnance s těžším
zdravotním postižením
Tuto slevu na dani uplatňují zaměstnavatelé podle § 35 ZDP. Vymezení zaměstnance
s těžkým zdravotním postižením je k dohledání v § 67 zákona č. 435/2004 Sb.

Zdvojnásobení jiných slev
Pokud máte hendikepované dítě, zdvojnásobuje se u vás sleva na dani za dítě (první dítě
je 13 404 Kč ročně x 2, druhé dítě 17 004 Kč
ročně x 2, třetí a další děti 20 604 Kč ročně
x 2). Pokud máte manžela či manželku
s průkazem ZTP/P a jeho či její příjmy
nepřesáhly 68 000 Kč, je sleva z vaší daně
zdvojnásobena na výši 49 680 Kč.
(ata)

Aktualizace publikace
Nápadník 2016

2016

Zajímavý dotaz

Máte doma publikaci Nápadník 2016
a zajímá vás, co se za rok od jejího vydání v legislativě změnilo? Nabízíme
vám několikastránkovou aktualizaci, která obsahuje informace z legislativy platné k 1. 1. 2017. Aktualizaci si můžete
stáhnout na našem Informačním portálu
(www.ligaportal.cz) v sekci „Praktické informace a formuláře“ nebo si vyžádat její
zaslání zdarma v Poradně pro život s postižením (na tel. 537 021 490 nebo e-mailu poradna@ligavozic.cz). Aktualizaci zašleme bu v elektronické, nebo tištěné
verzi poštou; i zaslání tištěné verze je pro
vás zdarma.
Kate ina Bulantová
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GLOSA
Navoněná zdechlina
Vodafonu páchne lítostí
Nikdy jsem nevlastnil televizi. Nikdy mi nijak zvláš nechyběla. Občas se sice stanu terčem posměchu, že neznám jedinou postavu
z Ulice, je to ale dobrá cena za to, že mi duši nezasviňují tuny běloskvoucího prádla, hektolitry krému ještě krémovitějšího a potoky
modrého blivajzu na vložkách. Reklama, jak praví klasik, je navoněná zdechlina. O to větším kulturním šokem je pro mne každý občasný střet s televizní kulturou, při kterém vždy s otevřenou hubou
žasnu nad tím, že se dá přeci jenom klesnout ještě hlouběji. Vánoce, dnes spíš svátky zboží než boží, jsme už bohužel dávno prodali.
Lstiví marketéři potí krev a přemýšlejí, jen vydojit z diváků ještě víc
emocí. Na těžký vozíčkářský kalibr vsadil letos, dříve tak progresivní, Vodafone s reklamou „Rozdáváme radost“.

Pokud se vám nějakým zázrakem podařilo vytěsnit z paměti
tento derivát citového vydírání a sentimentálního kýče, připomenu
stručně, o co šlo. Táta od rodiny zahrnující i dva puber áky hledící
si jen svých digitálních šahátek se zasní a s nostalgickým kukučem
odchází koupit nejspíš ještě vymakanější šahátka. Prochází podloubím, tklivý klavírek společně s poletujícími kousky polystyrénu tvoří
nefalšované Vánoce. Potkává roztomilého psíčka, který s ním jde až

domů. Puber áci jsou nadšení, že konečně sahají na něco živého, rodina má zachráněné Vánoce.
Jenže ouha! Na scénu se nechává dovézt až do
morku kosti smutný kudrnatý andílek, který onoho pejska hledá. Nechá si nalepit na ze plakátek s jeho fotkou, který ihned moudře sdílí na sociálních sítích. Puber ák to okamžitě vidí a šupky
dupky s pejskem k vozíčkářce. Všichni š astni. VýMichael Vidura
zva! Nechte si 10 GB mobilních dat, nebo je dejte
vozíčkářům. Kdo by měl to srdce je nedarovat?
Prožíváme vrcholnou dobu digitální! Te je sexy darovat data.
Vybralo se jich úctyhodných 1 215 090 GB. Je to tolik, že by to v klidu stačilo na vyfocení každého ubohého psíčka na planetě. Proč je
ale darovat právě vozíčkářům? Musí mít nutně zdarma 10 GB měsíčně po dobu jednoho roku? Zkvalitní se jim nějak výrazně život?
Smysl by mělo věnovat je například neslyšícím, kterým překladatelé znakují přes skype. Pro vozíčkáře je to přece služba jako každá jiná. Neměly by tedy i elektrárny nabízet gratis nějakou tu kilowattu vozíčkářům? Proč nedarovat deset kubíků plynu nebo teplé
vody? Proč nedarovat vozíčkářům třeba svoz popelnic, malíře pokojů nebo kadeřníka?
Chlapci a děvčata z Vodafonu! Odpouštím vám, že jste nešáhli po skutečné vozíčkářce, ačkoliv by to nebyl větší problém, a použili jste zcela zdravou, aktivně sportující youtuberku. Dokonce se
dá odpustit i to, že jste chudinku, ke zvýšení dramatického účinku, „upoutali“ na jeden z nejubožejších vozíků na trhu. Odpustit se
ale nedá, že kvůli lacinému PR posilujete ve většinové společnosti
představu, že vozíčkáři jsou jen pasivní příjemci pomoci hodní její
lítosti. Lítost je přesně to, co všichni vozíčkáři z hloubi duše nesnášejí. Počítejte s tím, že až mi zase na ulici zjihlá důchodkyně bude
vnucovat padesátikorunu, nahlas vás prokleju.
Musím nakonec ale férově přiznat, že ve mně reklama přeci jenom kýženou lítost vyvolala. Upřímně lituju jinak výborného herce
Jirku Vyorálka, že v tom musel hrát. Je zřetelně vidět, že při natáčení trpí jak kůň. V průvanu mezi klapkami zřejmě chytl jakousi křeč
projevující se podivnou grimasou, se kterou se statečně rve po celou dobu. Je mi tě fakt líto, Jirko. Jdu ti poslat 10 giga.

Předplatné Vozíčkáře na rok 2017
Pro předplatitele
Kdo jste si nás předplatili i na rok 2017, velmi vám děkujeme. Kdo tak ještě neučinil, má
poslední příležitost. Rádi jsme vám poslali
ještě toto upomínkové číslo, ovšem pokud
jej chcete najít ve schránce i v červnu a podpořit tak existenci našeho časopisu, nezapomeňte uhradit 100 Kč do konce dubna 2017.
Máte dvě možnosti, jak tak učinit.
– složenkou typu C dle přiloženého vzoru
– bankovním převodem – číslo účtu:
43-4625040297/0100, variabilní symbol
1112017. Do zprávy pro příjemce uve te jméno odběratele časopisu i adresu
(stačí město).

kterým se tyto informace hodí či je zaujmou,
neváhejte jim vysvětlit, jak můžou k našemu
společnému dílu přispět. Objednávky přijímá
recepce Ligy vozíčkářů na tel.: 777 010 331
a e-mailu info@ligavozic.cz. Pokud znáte

instituci, která by měla mít několik výtisků
pro své klienty (domovy, LDN, ústavy, centra
sociálních služeb, agentury atd.), sdělte jim
tuto informaci. Jsme připravení jednat o výhodných podmínkách pro obě strany. (ata)

Pro čtenáře
Prosíme všechny čtenáře – pomozte nám
najít další čtenáře. Paradoxně – čím méně
odběratelů máme, tím jsou vyšší náklady na
jeden výtisk, tím více ve výsledku za výtisk
pro vás zaplatíme. Pokud znáte lidi v okolí,

www.vozickar.cz
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Změny, které přinese novela zákona
o dávkách, jsou pro vozíčkáře pozitivní
Oblast p íspěvk pro lidi se zdravotním postižením je dosud negativně ovlivněna zásahy, které během takzvané sociální reformy
prosadil ministr Jaromír Drábek. Po několika letech je však naděje na zlepšení dosavadního stavu. Připravované změny v následujícím rozhovoru shrnuje JUDr. Jan Hutař, ředitel legislativního odboru Národní rady osob se zdravotním postižením.
 Ve sněmovně je projednávána novela zákona o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením. Kromě jiného
by měla změnit nespravedlivý princip, že
když osoba s těžkým zdravotním postižením požádá o příspěvek na nákup zvláštních pomůcek, jsou ona a členové domácnosti posuzováni podle hmotné nouze.
Dle odborníků není možné, aby přiznání
této dávky (třeba na zakoupení schodiš ové plošiny) bylo podmíněno majetkovými
a sociálními poměry žadatele a společně
posuzovaných osob. Tento postup je totiž
v rozporu jednak s občanským zákoníkem,
jednak Listinou základních práv a svobod.
Jinými slovy: stát by neměl zkoumat, zda
je žadatel o příspěvek chudý, když potřebuje důležitou pomůcku, a rozhodujícím
kritériem by měl být typ a rozsah jeho postižení.
V jaké fázi legislativního procesu je na konci února zákon
o dávkách? Jaká je naděje, že
v novele bude u zmíněného
příspěvku garantována stejná výchozí pozice pro všechny žadatele, tedy že se nebude
zkoumat jejich životní úrove
a majetek?
Rádi konstatujeme, že připravované změny jsou jednoznačně pozitivní. Legislativní odbor
NRZP zpracoval návrh novely
zákona 329/2011 Sb., který Poslanecká sněmovna schválila 1.
února jako poslanecký návrh v prvním čtení.
Rozsah změn byl dále konfrontován s představami ministerstva práce a sociálních věcí
a byly dohodnuty následující novinky:
– Oproti návrhu NRZP se nebude rozšiřovat nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku o tři zdravotní stavy interního charakteru.
Konkrétně šlo o těžké obliterace cév dolních
končetin s výrazným trofickým postižením
a s výrazným funkčním postižením hybnosti; vady a nemoci srdce s prokázanou chronickou oběhovou nedostatečností trvající
i při zavedené léčbě; objektivně prokázaná
dechová nedostatečnost těžkého stupně.
– Dojde k upřesnění terminologie u „plošin“: místo termínu „šikmá schodiš ová
plošina“ budou zavedeny pojmy „svislá
zdvihací plošina“ a „šikmá zdvihací plošina“. Nově bude zavedena i pomůcka
a pojem „rampa“.
– Bude zakotvena možnost nahradit souhlas vlastníka nemovitosti s instalací plošin, zvedacího systému a schodiš ové sedačky, na které je přispíváno z příspěvku,
rozhodnutím soudu.
– Zkrátí se doba, na kterou je určen příspě-

vek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla, z 10 na 7 let.
– Zapracují se některé legislativně-technické úpravy v souvislosti s úpravami občanského zákoníku (otázka zastupování
pěstouny v řízení, požadavek veřejného
ochránce práv).
– Ustanovení umožňující srovnatelnost pomůcky bude rozšířeno o slova „s ohledem na zdravotní stav“. Je totiž velmi
důležité, aby zákon přímo zakotvoval povinnost přihlížet při volbě pomůcky ke
specifikům postižení konkrétního žadatele
a v souvislosti s tím srovnávat ceny pouze
plně srovnatelných zvláštních pomůcek.
– U příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla dojde ke změně
způsobu pro stanovení výše příspěvku.
Bude upuštěno od testování četnosti

a důvodů dopravy a celkových sociálních
a majetkových poměrů žadatele. Nově
bude stanoveno, že příspěvek náleží ve
výši 200 000 Kč při příjmu žadatele a společně posuzovaných osob rovném a nižším než osminásobek životního minima.
Pokud jejich příjem bude vyšší než tento
osminásobek, platí, že za každý další celý
jednonásobek životního minima nad stanovenou hranici 8násobku ŽM bude příspěvek snížen o 10 % z celkové výše příspěvku (tedy z oněch 200 000 Kč).
Nicméně u dítěte se stanoví příspěvek ve
fixní výši 200 000 Kč a bude upuštěno od
jakéhokoliv testování: nejen od testování
četnosti a důvodu dopravy a celkových
sociálních a majetkových poměrů, ale rovněž od testování příjmu žadatele a společně posuzovaných osob. A to s ohledem
na ustanovení § 4 zákona č. 329/2011 Sb.,
o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, které ukládá sledování nejlepšího zájmu dítěte, a také na závazky Úmluvy
o právech osob se zdravotním postižením.
– Sníží se cena pomůcky, která určuje způsob stanovení nároku na příspěvek a na

Miloš Pelikán

jeho výši, ze 24 000 na
10 000 Kč. Bude tedy
bude platit, že příspěvek na zvláštní pomůcku v ceně nižší než 10 000 Kč nenáleží jen tehdy, je-li příjem žadatele a společně posuzovaných osob vyšší než
8násobek životního minima: tzn. u jednotlivce nenáleží jen, je-li jeho čistý příjem vyšší než 27 280 Kč, u manželského
páru vyšší než 47 760 Kč čistého a u rodiny tvořené matkou, otcem a dítětem do
7 let, je-li čistý příjem vyšší než 64 880 Kč.
– U pomůcky v ceně vyšší než 10 000 Kč
náleží příspěvek na zvláštní pomůcku
vždy. Jeho výše se stanoví tak, aby spoluúčast tvořila 10 % z předpokládané
nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Má-li být spoluúčast nižší, krajská pobočka úřadu práce ji stanoví s přihlédnutím k míře využívání pomůcky
a s ohledem na příjem žadatele
a společně posuzovaných osob.
Nebude však přihlížet k majetkovým a sociálním poměrům v domácnosti.
– Zákon nabyde účinnosti 1. ledna 2018.
 Dalším špatným počinem
v oblasti dávek, za který nese
odpovědnost bývalý ministr
Drábek, bylo zavedení jednotného příspěvku na mobilitu.
Ten nahradil příspěvek na provoz motorového vozidla a příspěvek na individuální dopravu. Příspěvek
na mobilitu dnes činí pouhých 400 korun
měsíčně, což postačuje na ujetí necelých
200 kilometrů, zatímco dřívější příspěvek
na provoz automobilu byl u vozíčkáře víc
než dvojnásobný (nadto cena pohonných
hmot tehdy byla o třetinu nižší než dnes).
Není žádoucí opět zavést příspěvky dva
a ten na jízdu osobním automobilem výrazně zvýšit? Aby lidé s postižením měli
lepší podmínky třeba pro dojíždění za prací... Co v této věci prosazuje NRZP? A jak
je příspěvek na mobilitu koncipován v projednávané novele zákona o dávkách?
Výše příspěvku na mobilitu nebude diferencovaná dle průkazu (ve prospěch průkazu ZTP/P), ale je předložen návrh na
zvýšení této dávky pro všechny. Primární
podpora u politiků bude hledána pro zvýšení o 200 Kč, tedy ze současných 400 Kč na
600 Kč. Jde o navýšení státních výdajů zhruba o 0,57 mld. oproti současnému stavu.
 Podmínky pro poskytování zvláštních
pomůcek pro lidi s postižením upravuje
kromě zákona i prováděcí vyhláška, která
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obsahuje seznam pomůcek pro lidi s těžkým tělesným postižením, na něž lze získat příspěvek. Seznam je však zastaralý:
nezohled uje rychlý technologický vývoj třeba v oblasti počítačů nebo vozíků.
Chybí v něm třeba elektrický motorový
vozík, léčebný přístroj pro aktivní a pasivní pohybovou léčbu (např. Motomed),
elektronické zařízení pro ovládání přístrojů v domácnosti hlasem či pohyby oka,
elektronický bidet nebo přídavné kolečko
k mechanickému vozíku pro pohyb v exteriéru. Bude seznam v blízké budoucnosti
rozšířen o moderní pomůcky? Podnikáte
v téhle věci nějaké kroky?
Neutěšené situace v oblasti pomůcek jsme
si pochopitelně vědomi. V současnosti dokončujeme práce na novelizaci vyhlášky č. 388/2011 Sb., která obsahuje jejich
seznam. Výčet pomůcek navrhujeme rozšířit o:

– přizpůsobení koupelny a WC včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením,
lehce ovladatelnými bateriemi, madly
a protiskluzovou dlažbou;
– ovládání počítače ústy, očima nebo pohybem hlavy;
– roštovou rampu stavebnicovou nebo na
míru zhotovenou;
– svislou zdvihací plošinu a šikmou zvedací
plošinu včetně instalace.
V rámci úpravy bytu a zpřístupnění domu navrhujeme zařadit:
– úpravu přístupu do domu, garáže a k výtahu včetně schodů, dále k oknům a na
balkón;
– úpravu povrchu podlahy;
– úpravu kuchyňské linky včetně elektronického nastavení jejích součástí, popřípadě
dalšího nábytku;
– úpravu jednotlivých prvků elektronického
ovládání domácnosti: jde zejména o ak-

tivátor spotřebiče (přijímače), ovládání
oken, dveří, zvonku, osvětlení či topení;
dále o detektor pohybu, zpřístupněný telefon, dálkové ovládání jednotlivých spotřebičů;
– rozšíření a úpravu dveří včetně souvisejících stavebních prací;
– stavební úpravy spojené s instalací výtahu, svislé zdvihací plošiny nebo šikmé
zvedací plošiny.
Nezapomněli jsme ani na elektrický tří či
čtyřkolový vozík, motomed atp. Prosazujeme i některé pomůcky pro zrakově či sluchově postižené osoby.
Práce na novelizaci vyhlášky byly velmi
náročné, nebo s ohledem na konstrukci původní vyhlášky bylo nutné přiřazovat jednotlivé pomůcky k určitým skupinám diagnóz.
Stejně jako u novelizace zákona o dávkách
bude nutné jednání s ministerstvem, takže
výčet pomůcek určitě dozná změn.

Pojďte asistovat, má to smysl!
Pražská organizace Asistence zahájila v únoru celostátní kampaň asistujeme.cz. Jejím cílem je přivést k lidem s postižením a seniorům
nové osobní asistenty a ukázat smysluplnost
této činnosti. Na stránkách www.asistujeme.cz
lze najít jednoduchou interaktivní mapu, díky
které mohou zájemci o tuto práci z celé České
republiky kontaktovat nejbližší organizaci ve
svém kraji a začít záhy asistovat.
Zmíněný web a také facebook průběžně
zveřejňují fotografické portréty a osobní příběhy asistentů i lidí s postižením. Ústřední
dvojicí kampaně, se kterou se veřejnost setkává nejen na internetu, ale i v tisku a ve
vysílání televizní stanice ČT2, je Jakub Neubert, uživatel a instruktor osobní asistence,

a herec Matěj Anděl. „Věděli
jsme, že pro videospot kampaně potřebujeme herce, ale
nechtěli jsme oslovovat nikoho, kdo by zkušenost s osobní asistencí jen hrál. Matěj
Anděl před pár lety Kubovi
skutečně asistoval a znají se,
díky čemuž je celá kampaň
autentická,“ přibližuje ředitel
Asistence Erik Čipera.
Na názorných fotografiích
se Jakub s Matějem ocitají
v různých, docela obyčejných
situacích: sedí spolu u ohně, nakupují, zápasí s mikinou, opravují vozík nebo čekají

na zastávce. „Právě v těchto drobných, zdánlivě nijak
zvláš smysluplných situacích se však skrývá ta největší síla osobní asistence,“ dodává Čipera.
Do kampaně se může
zapojit každý, i ten, kdo
zrovna asistovat nechce:
nejlépe tak udělá sdílením informací či krátkého spotu. Kontaktní osoba: Erik Čipera na telefonu
739 006 382 nebo e-mailu
erik.cipera@asistence.org.
(mp)

OKAMŽIK

Vyhlížejte léto a sbírejte
víčka
Stejně jako skončí zima, zavře za
sebou dvířka i jaro. A po něm... Vypukne nejteplejší období roku (alespoň podle dosavadní tradice), se
kterým je nerozlučně spojena bohatá festivalová sezóna. I vozíčkáři,
pro něž budou na několika velkých
přehlídkách opět přichystány komplexní služby pod názvem Festival
bez bariér, si přijdou na své. Tahle
aktivita společnosti Staropramen
si od roku 2014 získala sympatie
mnohých z vás. V příštím čísle se
dozvíte, co všechno a kde Festivaly bez bariér letos poskytnou. Zároveň poodhalíme zákulisí projektu,
jehož základním stavebním kamínkem jsou obyčejná plastová nebo
kovová víčka.
Sbírejte je i vy, doma i v práci,
neustále! S odvozem víček si nelámejte hlavu: stačí napsat na e-mail
info@festivalybezzabran.cz. (mp)
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SMA: Naděje, plány i nové informace
T i stěžejní novinky se v posledních týdnech dozvěděli lidé se spinální muskulární (svalovou) atrofií – SMA. Je to zajímavá i na sebe navazující
souhra okolností, kterou stojí za to okomentovat. Toto onemocnění totiž pat í mezi vzácná. Proto je každý posun a každý objev s ním související tak ka zázra ný.
Začněme přelomovou zprávou. Ve Spojených státech se začal prodávat lék, který
projevy atrofie velmi zásadně zmírňuje. Jmenuje se SPINRAZA a dokáže způsobit to,
že některé děti, které se narodily s nejtěžší
formou postižení a nikdy například nebyly
schopné zvednout hlavičku, dělají ve vývoji
obrovské pokroky. Otáčejí se, zvedají a udrží
hlavičku, některé se dokáží i postavit.
SPINRAZA se aplikuje přímo do mozkomíšního moku a kompenzuje účinky genetické mutace nervů, která je příčinou ochabování
svalstva. Právě tato mutace zabraňuje vytvoření dostatečného množství proteinu, který je klíčový pro správné fungování motorických neuronů – buněk zodpovědných za práci svalů.
V současnosti je SPINRAZA dostupná ve Spojených státech pro všechny typy
SMA. Cena jedné injekce byla stanovena
na 125 000 dolarů, tedy cca 3 250 000 Kč.
V první fázi léčby je nutné aplikovat sedm injekcí za rok, následně pak jednu injekci ročně po celý život.
Evropská léková agentura zatím tuto léčbu
neschválila, ale podnikají se kroky pro zrychlené projednání. Zatím není známo, jaká bude
cena v Evropě, ani zda bude lék dostupný
v Česku a do jaké míry se na jeho financování
budou podílet zdravotní pojiš ovny.
Přesto bylo v některých zemích (Francie,
Španělsko, Itálie, Německo, Anglie a Polsko) schváleno dočasné povolení pro aplikaci léku, ale jen pro SMA typu 1. Výrobce
dodává lék do klinik, ve kterých probíhají studie, do registrace léku bezplatně a zdravotní
pojiš ovny z uvedených zemí hradí aplikaci
injekcí. Ovšem jen pacientům ze své země,
cizinci si aplikaci musí hradit sami (např.
v Paříži 1300 euro za každou aplikaci). Navíc
je množství takto vydaných dávek SPINRAZY
výrazně omezeno.
Právě do pařížského programu klinických
studií se po dlouhých letech snahy ze strany
rodičů dostala i čtyřletá Božena Hradílková,
která má SMA typu 1. V únoru odjela do
Francie a dostala první dvě injekce ze série nutných dávek. O zkušenostech rodiče
i o optimismu mluví Václav Hradílek, otec
Boženky.
 Jak zásadní je vlastně objevení se
Spinrazy na trhu?
Bezesporu lze tvrdit, že jde o přelomový okamžik pro lidi s touto diagnózou. Je potřeba
si uvědomit, že do této doby na SMA neexistoval žádný lék. Proto byla tato diagnóza
často vnímána lékaři jako konečná. Když lékař v západní medicíně nevidí možný potenciál na léčbu, často ztrácí chu se na takové
léčbě podílet. Od prosince 2016 mají rodiče,
kterým je sdělena diagnóza pacienta obrovskou výhodu, mohou argumentovat tím, že
léčba existuje. SPINRAZA má v některých

případech neskutečné výsledky. Známe
kluka o rok mladšího než naše dcera, který
po narození hýbal jenom zápěstími a te
jezdí na mechanickém vozíku! Tato informace sama o sobě nese naději a chu pro rodiče snáze podstupovat náročná úskalí spojená s tímto onemocněním.

s nově diagnostikovaným pacientem mohou
sami udělat zásadní krok, a to vyrazit za léčbou do zahraničí. To při narození naší dcery
nebylo možné. Jistě jsou na této cestě překážky, ale lze je překonat. Těším se, že do
léta EMA schválí léčbu Spinrazou.

 Co byste vzkázal rodinám dětí s SMA?
 Jsou nějaké vyhlídky, že by se cena Vy, kterým se narodilo dítě s SMA a jen troléku upravila na alespo trochu reálnou chu vám to finanční situace dovolí, je te se
hranici?
s rodinou podívat na konferenci k tomuto
Ono je velice těžké říci, co je reálná hrani- onemocnění pořádanou americkou pacientce ceny léku. Jedná se o nový lék, který je skou orgranizací CureSMA. Je to veliký
vytvořen pro vzácné onemocnění.
Firmy, které vyvíjejí nový lék, musí
pokrýt vývoj dalších léků z léku,
který se jim podaří
dotáhnout na trh.
Takových pokusů může být 5, ale
taky třeba 20. Musíme si uvědomit,
že na dveře klepou další nadějné
preparáty, kterým
se může tento lék
podařit úplně nahradit. Nejsem si SPINRAZA je zatím ur ena pro dětské pacienty s nejtěžší formou SMA (ilustra ní foto).
jist, že se budou
náklady snižovat, nicméně finančně nejná- zážitek a neskutečně vás to posune psychicročnějším je první rok léčby, kdy je pacien- ky dopředu. My jsme se jako rodina plně
tovi podáno dvojnásobné množství látky než smířili s onemocněním až na naší první konv letech následujících.
ferenci ve Washingtonu DC. Rodiny čerstvě
diagnostikované mají možnost zažádat o sti Jaké máte s lékem zkušenosti poté, co pendium, což velice pomůže. Navíc se tento
už má Boženka za sebou dvě injekce?
rok konference koná v Disneyworldu!
Veskrze pozitivní, ačkoliv zatím nevidíme
žádné velké zlepšení stavu, také však nepo- Sdružení SMÁci
zorujeme žádné vedlejší účinky! Měli jsme Druhá novinka na tuto přelomovou inforcelá rodina mezi injekcemi chřipku a Božen- maci navazuje. V lednu 2017 se totiž zrodili
ka se lehce propadla ve svých motorických SMÁci, pacientské sdružení lidí se SMA, jeschopnostech. V současné době, kdy vyrá- jich rodičů a podporovatelů. O aktivitách
žíme na třetí injekci, je však se svými schop- a cílech této skupiny zpravuje její předseda
nostmi zpět a zdá se nám trošičku silnější.
Ondřej Hlavica.
„Cílem je sdružit pacienty se SMA do
 Vidíte tedy vývoj v léčbě SMA optimis- organizace, která bude hájit a prosazovat jeticky, nebo spíše doporučujete zdrženlivý jich zájmy a potřeby, ale také zájmy a potřepostoj?
by lidí, kteří o ně pečují.
Rozhodně vidím vývoj optimisticky! Věřím,
Za jednu ze základních aktivit považuježe v blízké budoucnosti bude tato nemoc ne- me právě po schválení SPINRAZY informojenom léčena, ale i vyléčena. Genová terapie vání o SMA, o dostupné léčbě a způsobu
má našlápnuto k neuvěřitelným výsledkům. jejího zajištění. Mnoho pacientů se již nyní
Další věcí je robotizace všeho kolem nás, obrací s dotazy nejen na zakládající členy,
a tak věřím tomu, že naše děti, které te frčí ale také na ostatní pacientské organizace či
v elektrických vozíčcích, budou v blízké bu- instituce. Snažíme se tyto informace sbírat,
doucnosti osedlávat exoskelety a budou učit sdílet a využívat k dalším jednáním.
Za velmi důležité dále považujeme to,
své končetiny pohybu pomocí virtuální reality. Všechny tyto věci jsou ve stadiu výzku- aby pacienti a pečující věděli, že na péči nemu a již te je možné vidět první vlaštovky. jsou sami. Podporujeme výměnu zkušenosCo je také velice motivující, je fakt, že rodiče tí a informací v různých formách. Chceme
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SMÁci je dobrovolné
sdružení, které bude
sd
tak úspěšné, jak akta
tivní budou jeho čleti
nové. Věříme, že se
n
do činnosti postupně
d
zapojí co nejvíce pacientů se SMA nebo
pečujících. Jedině
tak získáme dostatek
podnětů a informací
nezbytných pro činnost pacientské organizace.“

Nová publikace
Kniha se zaměřuje na problematiku nevyléčitelného progresivního nervosvalového onemocnění s názvem spinální svalová atrofie (SMA). Popisuje etické aspekty
pomoci rodinám se SMA a závažná rozhodnutí v souvislosti s nutností připojení
na umělou plicní ventilaci. Věnuje se doprovázení rodiny od sdělení diagnózy
přes multioborovou spolupráci, ranou
péči a podporu dítěte včetně popisu onemocnění, genetických aspektů nemoci,
výživy pacientů se SMA, dále pak léčebných terapeutických postupů včetně operačních řešení neuromuskulárních deformit páteře. Přináší také přehled kvalitních
kompenzačních pomůcek a nabízí možnost paliativní péče v rodině. Zajímavou součástí knihy jsou také kazuistiky
úspěšné integrace v inkluzívním vzdělávání s mnoha fotografiemi ze života dětí
se SMA a životní příběhy dospělých.

umožnit konzultace s odborníky – například
podporou vzniku neuromuskulárních center
(pozn. red.: viz dále v rozhovoru s Helenou
Kočovou). Šíříme informace o dostupných
poskytovatelích sociálních služeb a sbíráme
zpětnou vazbu o kvalitě poskytovaných služeb. Díky našim zkušenostem můžeme srovnávat péči v ČR a v zahraničí. Také budeme
zastupovat pacienty se SMA při jednáních
s institucemi, které vytvářejí podmínky pro
zajištění odpovídající péče a dostupné léčby.
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A tou třetí zásadní zprávou je, že na
konci února měla křest první ucelená publikace o této diagnóze a životě s ní. Autorkou
knihy Spinální muskulární atrofie v souvislostech je Helena Kočová, dlouholetá bojovnice za důstojné podmínky života rodin dětí
se SMA.
 Pro koho je vaše kniha určena?
Určitě bude kniha přínosná pro lékaře, mediky, genetiky, neurology, pediatry, nutriční poradce, zdravotní sestry (jak v nemocnicích,
tak v domácí péči), fyzioterapeuty, ergoterapeuty, ale také pro celou řadu pomáhajících profesí (sociální pracovníci, konzultanti
rané péče, krizové intervence, psychologové, poradci pro pozůstalé a pracovníci v paliativní medicíně a péči). Poměrně rozsáhlá
část jak teoretická, tak praktická – doplněná kazuistikami – je speciálně pedagogická.
Vzhledem k tomu, že děti s nejtěžším typem
SMA, u nichž jsou postiženy i dýchací a polykací svaly, nemohou většinou komunikovat
běžným způsobem, je v knize také nabídka
možností, jak se vzdělávat a komunikovat
s okolím prostřednictvím augmentivní a alternativní komunikace.
 Publikace je nabitá daty, informacemi...
V čem je podle vás její největší přínos?
Myslím, že její největší přínos je v tom, že je
popisována ze všech aspektů jak fyziologických, tak psychologických a spirituálních.
Že rozebírá také
etické aspekty
onemocnění, jejichž krizových
momentů během
života se SMA je
celá řada. A už
je to přijetí diagnózy, genetické
preimplantační
diagnostiky, vnímání alternativní
medicíny a etických aspek tů
těchto souvislostí či závažné rozhodnutí k připojení na umělou
plicní ventilaci

u dětských, ale i dospělých pacientů. Tím,
že se podařila zapojit celá řada vynikajících
odborníků v České republice v oblasti péče
o pacienty se SMA, předkládá tak kniha ucelený pohled na život se SMA v souvislostech.
Mám velkou radost i z nádherných fotografií
ze života, které dávají naději a podporují pozitivní vnímání života s takto závažným progresivním onemocněním.
 Co je podle vašich zkušeností největší
problém rodin s dětmi se SMA? Kde nejvíc narážejí při střetu s realitou?
Za těch deset let práce vnímám v tuto chvíli
jako problém malý počet specializovaných
pracoviš , tzv. neuromuskulárních center. Ta
by měla fungovat tak, aby pacient na jednom
místě absolvoval celou řadu vyšetření a zároveň odborné sociální a speciálně pedagogické poradenství. A nyní, když přichází reálná
průlomová léčba SMA, není zcela jasné, jak
bude péče o pacienty vypadat.
Snažíme se tento zásadní problém aspoň
částečně řešit, a to ve spolupráci se spolkem
Endduchenne. Následné služby nabízíme na
tzv. klinických dnech v různých nemocnicích.
V jeden den je na pracovišti přítomen neurolog, pneumolog a sociální pracovník se specifikací pro inkluzivní vzdělávání. To vše realizujeme nyní v Dětské nemocnici Černopolní
FN Brno – první čtvrtky v měsíci pod záštitou
Centra provázení (pozn. red.: O Centru provázení jsme psali v čísle 3/2016). Není to ale
ideální stav, nejsou žádné finanční prostředky
na další terénní služby v rodinách po celé ČR.
V ČR také není zavedený plošný novorozenecký screening, aby nemoc byla diagnostikována včas a následně zahájena účinná
léčba. Na tom všem začínáme nyní v nově
vzniklé pacientské organizaci pracovat.
Rodiny samozřejmě řeší finanční situaci, nebo po diagnostikování musejí často přebudovat bydlení, uzpůsobit automobil s plošinou, řešit inkluzívní vzdělávání tak,
aby odpovídalo potřebám jejich dětí… Musí
oslovovat nadace, psát žádosti; to vše zabírá
mnoho nedostatkového času, navíc s nejistým výsledkem. Velkým a závažným problémem je podle mě také nedostatek finančních
prostředků na osobní asistenci, především
pro mladé lidi, kteří se chtějí osamostatnit.
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 Abychom nebyli jen negativní, jsou
i nějaké pokroky za tu dobu, co pro rodiny
se SMA pracujete?
Ano, určitě. Po diagnostikování jsou již díky
projektu Rané péče (Kolpingova rodina
Smečno, www.dumrodin.cz, pouze pro nervosvalová onemocnění) rodinám nabízeny
kvalitní sociální služby, podpora a pomoc
při zvládání každodenních starostí, které tak
závažné progresivní onemocnění, jako je
SMA, přináší. Služba je zdarma a je poskytována po celé ČR, se specifikou právě svalové atrofie či dystrofie. Je ale pouze do 7 let
věku. I informačích zdrojů už je dostatek, člověk nemusí složitě pátrat, aby se dozvěděl
o možnostech, o svých právech atd.
Na co bych také chtěla upozornit, jsou
zkušenosti doc. MUDr. Repka, vynikajícího
spondylochirurga a přednosty Ortopedické kliniky FN Brno. Často operuje v zahrani-
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čí, za různých podmínek,
a tak jsme v několika rozhovorech společně zjistili, že plná úhrada operace deformit páteře u lidí
se SMA, která činí víc
jak milion korun a v Česku je běžná, a vynikající
a vysoce specializovaná
péče o pacienty v českých lékařských zařízeních, nejsou ve světě samozřejmostí.
 Pracujete s rodinami, jejichž děti trpí
SMA, několik let, jste na tuto diagnózu
jeden z největších odborníků u nás. Je
něco, co vás při psaní této knihy i po letech takových zkušeností překvapilo?
Ano, hlavně to, že jsem ji dopsala a už mě

napadá přepracované, rozšířené vydání
(smích). Máme nové příběhy, nové fotografie, příklady dobré praxe inkluze, např. dětí
využívajících alternativní a augmentivní komunikaci.
Aneta Vidurová

V parlamentu zas jednou chyběla politická vůle
Zarážející přezíravost k početné skupině občanů předvedli na konci roku naši poslanci.
Nestihli do Silvestra projednat novelu zákona o zaměstnanosti, která má subjektům zaměstnávajícím víc než 50 procent lidí s postižením zajistit zvýšení státního příspěvku na
jejich zaměstnávání. Důležitý právní předpis
ležel v parlamentu od září, ale ministerstvo
práce a sociálních věcí, jeho předkladatel,
nedokázalo přimět politiky k náležité aktivitě,
ačkoli původně navrhovalo účinnost zákona
již od 1. ledna 2017!
Zmíněné zvýšení má zaměstnavatelům
kompenzovat navýšení minimální mzdy,
k němuž došlo právě od 1. ledna. Východiskem z nynější situace je, že pokud zákon
nabude účinnosti do konce března, budou
zaměstnavatelé moci obdržet 700 korun mě-

síčně na zaměstnance s postižením zpětně,
tedy za letošní prvé čtvrtletí.

Ministryně nepovažuje zpoždění
za problém
Ve sněmovně loni proběhlo jen prvé čtení.
Ministryně Michaela Marksová následně prohlásila, že se nic dramatického neděje: zákon prý bude schválen zkraje nového roku
a připraví se do něj pozměňovací návrh, který umožní příspěvek proplatit zpětně.
Počátkem února ještě nebylo jasné, jak
se situace vyvine. Pokud však dojde k dalšímu zpoždění, může to ohrozit nejen ekonomiku zaměstnavatelů lidí s postižením, ale
i pracovní místa pro zhruba 35 tisíc invalidů. Proto je k chlácholivému ujištění ministryně vhodné přidat jednu poznámku. Ano,
zaměstnavatelé ty peníze dostanou – ovšem

jen v případě, že se politici v těchto týdnech
zachovají k novele zodpovědněji než dosud.
Což není tak docela jisté.
Paní Marksová by mohla vysvětlit, proč ona
a její úřad tolerovaly zákonodárcům lhostejnost v tak důležité věci. „Od roku 2015 jednáme s MPSV konstruktivně o návrzích změn
pravidel podpory osob se zdravotním postižením na trhu práce. V situaci, kdy jsou návrhy
připraveny a ve shodě partnerů předloženy
ke schválení, není politická vůle je včas projednat,“ okomentoval situaci Zdeněk Věchet,
předseda kontrolní komise Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených. Podobné
zklamání loni vyjádřil i Václav Krása, předseda
Národní rady osob se zdravotním postižením,
a Rostislav Dvořák, předseda Svazu českých
a moravských výrobních družstev.
Miloš Pelikán

Příspěvek na zaměstnávání bude poskytován ve zvýšené částce od 1. ledna
Na otázky odpovídá Ji í Va ásek, náměstek ministryně pro ízení sekce zaměstnanosti.
 Projednala už sněmovna ve druhém
a třetím čtení novelu zákona o zaměstnanosti?
Návrh novely už prošel obecnou i podrobnou rozpravou 17. ledna na 54. schůzi Poslanecké sněmovny. Lhůta pro zahájení třetího
čtení byla změněna na 10 dnů po doručení
pozměňovacích návrhů poslancům. Podané
pozměňovací návrhy byly zpracovány jako
tisk 964/2, který byl rozeslán 17. ledna.
 Je ohroženo poskytnutí zvýšení státního příspěvku na zaměstnávání zdravotně
postižených lidí za leden a únor?
Není. Příspěvek za první čtvrtletí roku 2017
bude poskytován ve zvýšené částce. Zaměstnavatelé budou o příspěvek za měsíce leden až březen žádat po skončení tohoto čtvrtletí, tedy nejdříve v dubnu. Následně
bude Úřadem práce ČR vyplácen v květnu
a červnu.

 Kdy by měl nový zákon o zaměstnanosti nabýt účinnosti?
Nabytí účinnosti této novely v oblasti navýšení příspěvku je navrhováno prvním
dnem následujícího čtvrtletí po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Předpokládáme, že to
bude od 1. dubna 2017, nebo projednávání této novely bylo zkráceno na 30 dní. A to
i s ohledem na skutečnost, že tato novela je primárně zaměřena na změny zákona
o zaměstnanosti a dalších zákonů směřujících podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU, kdy transpoziční lhůtu
stanovila Evropská komise a je nutné ji dodržet.
Dodejme, že ú innost zmíněného zákona
od 1. dubna není samoz ejmostí. M že se
totiž stát, že novela neprojde hladce Senátem a bude s jeho p ipomínkami vrácena do
Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání. A nakonec ji ještě musí podepsat prezi-

dent. asový harmonogram je tedy našponovaný a nelze vylou it, že se d ležitý právní
p edpis ve Sbírce zákon do konce b ezna neobjeví. A zaměstnavatelé v tom p ípadě zvýšený státní p íspěvek za prvé tvrtletí
možná nedostanou.
(mp)
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Na průšvih to vypadalo, ještě než zákon o poskytování dávek pro lidi se zdravotním postižením a prováděcí
vyhláška získaly konkrétní podobu. Nový ministr práce
Jaromír Drábek totiž hned po svém jmenování oznámil
úmysl rychle reformovat celý systém příspěvků a sociálních služeb. Své nápady přitom prosazoval s buldočí vytrvalostí a přesvědčením o jediné správné cestě, zatímco znepokojivé argumenty a varování právníků
před neuváženými kroky ignoroval. Z úřadu dokonce
někdy odcházel zadním vchodem, aby se nemusel setkat se zástupci organizací zdravotně postižených lidí.
V obou zmíněných předpisech byl nastolen necitlivý přístup k sociálním důsledkům zdravotního postižení. Proto hned v roce 2012 došlo například k výraznému omezení příspěvků na zvláštní pomůcky, dále
k nehoráznému zúžení sortimentu pomůcek pro těžce
tělesně postižené osoby, na něž lze příspěvek poskytnout, nebo ke zrušení příspěvku na provoz automobilu a jeho nahrazení příspěvkem na mobilitu, který činí
pouze 400 korun měsíčně.
Velmi negativní dopad měla Drábkova „reforma“
i na oblast bezbariérových úprav bydlení pro osoby
s těžkým pohybovým hendikepem: dávku lze použít
výhradně na stavební práce spojené s uzpůsobením
koupelny a WC a s nimi související materiál na úpravu. Tedy nikoli na obklady, podlahové krytiny, madla či
zárubně dveří. A zcela chybí možnost získat od státu
peníze na stavební úpravy spojené s instalací výtahu
či schodiš ové plošiny...
Ke snižování životní úrovně vozíčkářů a dalších lidí
s postižením docházelo i v dalších letech. Důkazem
budiž následující srovnání: zatímco v roce 2010 činily
výdaje na dávky na kompenzační pomůcky více než
2 miliardy korun, v roce 2015 to bylo pouze 792 miliónů korun. Neboli výdaje státu se v této oblasti snížily
zhruba o 60 procent! Kdyby resortu stále šéfoval Drábek, jistě by tenhle propad vydával za velký úspěch.
Chlubíval se totiž každým miliónem, který státní kase
ušetřil.
Naštěstí čas oponou trhnul a ve společnosti i ve
vládě dnes dominuje názor, že nešlo o zdařilou změnu systému, nýbrž o nepromyšlené zásahy zhoršující
kvalitu života. Větší finanční pomoc státu lidem s postižením se proto jeví jako nezbytná. Samo ministerstvo
dokonce loni požádalo Národní radu osob se zdravotním postižením, aby provedla analýzu dopadů zákona
o poskytování dávek. A poslalo jí otázky, na které chtělo znát odpovědi.
Analýza samozřejmě vyzněla kriticky. Proto se
v parlamentu nyní projednává novela zmíněného zákona, v níž jsou obsaženy i návrhy Národní rady. Třeba doporučení, aby v zákoně byl odstraněn požadavek na doložení celkové sociální a majetkové situace
žadatele u příspěvku na jakoukoli zvláštní pomůcku.
Promění poslanci a senátoři naději na kvalitnější život (nejen) vozíčkářů v realitu?
Miloš Pelikán
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Rychlovky z Česka
Co je dobré vědět, když
chceš zdravě sedět
Nepříliš známou, ale užitečnou brožurku vydala Česká asociace paraplegiků. Jde o průvodce výběrem vozíku, antidekubitní podložky a zdravým
sezením pro vozíčkáře s poraněnou
míchou. A také pro jejich blízké, terapeuty a asistenty. Dozvíte se například, proč je důležité správně sedět,
jak provádět sebekontrolu, co je třeba vědět o vozíku pro jeho správnou
konfiguraci a jaké jsou hlavní měrné
parametry vozíku z hlediska uživatele.
Autorkou publikace je Zdeňka Faltýnková, zkušená ergo a fyzioterapeutka,
kterou znáte i ze stránek našeho časopisu. V případě zájmu volejte na telefon 775 980 952 nebo pište na e-mail
czepa@czepa.cz.
(mp)

Bourání bariér SILOU HLASU
Dita Horochovská a Lukáš Srba jsou mladí a aktivní lidé, kteří zlepšují život těžce tělesně postižených tím, že pro ně realizují kurzy na ovládání počítače hlasem. Pro tento účel na konci loňského roku založili spolek SILOU
HLASU, z. s., prostřednictvím kterého oslovují sponzory a shánějí finance na
to, aby byly kurzy pro účastníky zcela zdarma. Cílem kurzů je osoby s poškozením jemné motoriky horních končetin zapojit do běžného života a získat to,
co mnohým chybí… soukromí, samostatnost a novou náplň do života. Účastníci se naučí komplexně ovládat počítač (myš, klávesnice, internet, word, skype atd.) a psát dlouhé texty.

Jako spolek existují krátce, ale oba mají s hlasovými technologiemi a výukou bohaté zkušenosti. Dita je kvadruplegička, takže počítač může ovládat
pouze hlasem. Byla první uživatelkou hlasových technologií v ČR, konzultantkou jejich vývoje a společně s Lukášem vyškolili téměř 100 klientů po celé ČR
ve sdružení, kde spolu před téměř třemi lety začínali.
Spolek SILOU HLASU navázal spolupráci s významnými organizacemi
(Centrum paraple, Konto Bariéry, Spektra, v. d. n), které jim pomáhají s osvětou a se sháněním vhodných adeptů. Centrum Paraple dokonce nabídlo pro
výuku prostory a možnost ubytovat přímo v Centru mimopražské klienty. Díky
tomu začala 6. března 2017 výuka vozíčkáře, pro kterého je ovládání počítače
hlasem jedinou možností, jak na počítači pracovat samostatně.
Se svým projektem se přihlásili loni v září do Laboratoře Nadace Vodafone, která podporuje projekty, kde technologie pomáhají společnosti. Do úzkého finále se sice neprobojovali, ale i tak se umístili mezi nejlepšími deseti týmy
z celé ČR.
Pokud si myslíte, že by právě pro vás nebo pro někoho blízkého byly tyto
kurzy přínosem, tak se na ně neváhejte obrátit už jen pro bližší informace.
Kontakt naleznete na webových stránkách http://silouhlasu.cz/ a také na facebooku https://www.facebook.com/SILOUHLASU.
(dh)

AKTUÁLN
Chcete se stát včelaři na vozíku?
Zajímavá výzva se objevila na komunitním
portálu www.vozejkov.cz. S dovolením ji sdílíme, snad se tato informace dostane k zájemcům o užitečný a netypický koníček.
Napsal ji pan Miroslav Kašparů, který studuje doktorské studium na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity. Studuje vliv teploty a vlhkosti na produkci a reprodukci včel
(THI index).
Mnoho let chová včely a po rozhovoru
s hendikepovaným plavcem Janem Povýšilem ho napadlo, proč by nemohli včelařit také lidé na vozíku. Myslí si, že kdyby se
uzpůsobily výšky úlů, velikosti rámků i vytáčení medu, tak by mohli včelařit i lidé vsedě. Jen nesmí být člověk alergický. Včelaření
vidí i jako motivaci – prací se člověk zabaví, zvedne se mu sebevědomí a prodejem
medu si může i něco přivydělat.
Rád by s kolegou napsal kvalitní projekt
o dotaci, která by jim pomohla zafinancovat
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úly a jejich úpravy. Pan Kašparů chce jediné, a to zjistit váš zájem. Koho by včelaření
na vozíku zajímalo nebo byste se jen chtěli dozvědět více, kontaktujte CZEPu (Českou asociaci paraplegiků), tel. +420 775 980
952, e-mail: czepa@czepa.cz

Přes bariéry – Informační
rozcestník pro snadné putování
Prahou
Pražská organizace vozíčkářů vydala revidovanou brožuru P es bariéry – Informa ní
rozcestník pro snadné putování Prahou, určenou především domácím i zahraničním turistům s pohybovým omezením.
Trojjazyčná česko-anglicko-německá publikace je zdrojem odkazů na důležité instituce a informační weby, ale i vodítkem, jak
se zorientovat v možnostech, které hlavní
město lidem s omezenou schopností pohybu nabízí.
Brožura je rozdělena do pěti tematických

okruhů. První kapitola se zabývá přístupností
informačních středisek, druhá část se věnuje
městské hromadné dopravě i přepravě individuální. V dalších oddílech lze najít informace o vybraných půjčovnách kompenzačních
pomůcek, důležitých webech a užitečných
publikacích souvisejících s problematikou.
Při hodnocení přístupnosti uvedených infocenter se brožura opírá o Metodiku kategorizace přístupnosti objektů, schválenou
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, třístupňová kategorizace je proto uvedena v závěru
každé jazykové mutace.
V současné chvíli je publikace zdarma
k dispozici v kanceláři Pražské organizace
vozíčkářů na adrese Benediktská 6, Praha 1.
V blízké době by měla být rovněž dostupná
v pobočkách Prague City Tourism (Pražské
informační služby) a v dalších infocentrech.
Brožura vznikla za finanční podpory MMR.
Jaroslava Franková, POV

Rychlovky ze světa
Connecticut mění symbol
pro vozíčkáře
Po 45 letech používání standardního symbolu
pro postižené lidi
se státní správa
v americkém státě
Connecticut rozhodla ke změně. Místo statického vozíčkáře
zvolila formu aktivnějšího člověka na vozíku,
který je v pohybu, není jen sedící, čekající,
odkázaný na cizí pomoc, je aktivním členem
společnosti. A také změnila popisek pod cedulí k vyhrazenému parkovacímu místu. Místo „parkování hendikepovaných“ je zde napsáno právě jen „vyhrazené místo“.
„Původní logo bylo vyvinuto v době, kdy
se naše ideje o společnosti a kultuře orientovaly na to, jak ochránit lidi před nimi samými. Nyní je čas na změnu, chceme je
motivovat k pohybu vpřed. Bylo na čase,“
okomentoval rozhodnutí guvernér státu
Connecticut Dannel Malloy. Mnozí hendikepovaní tento krok oceňují, byli to totiž právě
aktivisté na vozíku, kteří tuto debatu vyvolali. Te už jen doufají, že se nový symbol objeví v budoucnu na oficiálních místech nejen v jejich státě.
(ata)

Na cestě Arona
doprovázel zkušený
polárník Doug Stoup.
Měli v plánu urazit
dlouhou cestu od pobřeží k pólu (640 kilometrů), nakonec ale
trasu změnili. Aron se
potýkal s nevolností, oba polárníci pak
s únavou. Celkem ale
Aron na sit-ski ujel
300 kilometrů, a to
v mrazivých podmínkách. Průměrná teplota
se pohybovala kolem –22 °C.
„Zdolat jižní pól bylo velmi, velmi těžké,
ale také velmi krásné.“

Ač se to zdá nemožné, ale Aron nebyl první vozíčkář v Antarktidě. Podobnou výpravu
do ledového království i na jižní pól uspořádal
před čtyřmi lety kolega Grant Korgan.
(ata)

Polárník na vozíku se dostal
až k jižnímu pólu
21. prosince 2016. Tento den se navždy dostane do paměti švédského polárníka Arona
Andersona. Dosáhl totiž jižního pólu, a to na
sit-ski, na lyžích, které se odrážejí pouze rukama. Aron je totiž paraplegik.
Tuto výpravu podnikl Aron nejen díky lásce k výzvám, je dobrodruhem tělem i duší,
ale chtěl také získat peníze pro nadaci, která podporuje léčbu rakoviny dětí. Kvůli této
zákeřné nemoci totiž i sám Aron před lety
skončil ochrnutý.
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Pelmel z blízké budoucnosti
aneb kam se vydat pro dobrou náladu i inspiraci
Až příště najdete Vozíčkáře ve schránce, bude po nich. A tak vás
na zajímavé jarní akce upozorňujeme už te , bez záruky a bližších
informací. Ty si můžete snadno vyhledat na internetu.
Slavnostní vyhlášení vítězů a udělení cen Mosty 2016 se uskuteční ve čtvrtek 16. března. Národní rada osob se zdravotním postižením, pořadatel soutěže, si za dějiště finále vybrala Hradec Králové. Oceněny budou státní instituce, neziskovky a osobnosti, které
loni udělaly něco mimořádného a záslužného pro lidi s postižením.
Na pražském Výstavišti potrvá až do 17. dubna tradiční matějská
pou . Den pro zdravotně postižené děti i dospělé, azylové a dětské domovy letos připadá na pondělí 20. března. Všechny atrakce pro ně budou od 11 do 15 hodin zdarma. Na Křižíkově fontáně
bude navíc přichystán zábavný program, který nabídne třeba vystoupení klaunů skupiny Medúza. Tamtéž ve tři odpoledne začne
koncert předních českých hudebníků a zpěváků.
Už 17. konference INSPO se odehraje v sobotu 25. března. V Kongresovém centru Praha se účastníci seznámí s novinkami v oblasti
informačních a komunikačních technologií usnadňujících život lidem
s postižením. Výstavní část bude nově rozšířena o relaxační zónu.
Další informace se postupně objevují na webovém portálu Helpnet.
V březnu se lze přihlásit na dvoudenní přehlídku pracovních a volnočasových dovedností v Pardubicích. Jubilejní 25. národní abilympiáda se opět koná v květnu a poprvé na ní můžou soutěžit
zdravotně postižení lidé už od 15 let. Účastnický poplatek, zahrnující stravu a nocleh od čtvrtečního odpoledne do nedělního poledne, je 750 korun na osobu. Kdo bude chtít jen stravu, zaplatí 300 korun. Komplexní informace včetně seznamu vyhlášených
disciplín lze najít na webovkách České abilympijské asociace.
Uzávěrka přihlášek je 31. března.
Burza filantropie asi zažije přelomový rok. Originální dobročinná
akce, z níž mají užitek i vozíčkáři, vznikla v roce 2012 na východě
Čech. Pořádá ji Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem. Oč jde? Zmíněné subjekty zajistí potencionální
donátory a zároveň vyzvou neziskovky, aby vytvořily projekt úzce
související s jejich činností a přihlásily ho do soutěže. Na internetu
pak donátoři i široká veřejnost hlasují o tom, které nápady se dostanou do finále. To se odehrává „živě“, obvykle na bezbariérovém
místě, kde se lidé z firem a neziskovek setkají tváří v tvář. Zástupci neziskovek představují své projekty, podnikatelé se jich ptají na
vše, co je zajímá. Nakonec se poradí mezi sebou a oficiálně vyhlásí, kolik peněz komu darují. K Pardubicím, Chrudimi, Litomyšli
a Ústí nad Orlicí se loni přidal středočeský Benešov a letos se burza poprvé uskuteční i v Českých Budějovicích a Jihlavě. Kontaktní osoba: Michal Chlumský, mobil 774 941 041. Pozor, období pro
přihlášení projektů se v jednotlivých městech liší: v Pardubicích,
Chrudimi, Benešově, Českých Budějovicích a Jihlavě je uzávěrka
31. března, zatímco v Litomyšli a Ústí nad Orlicí je 31. května.
V pátek 7. dubna se v Olomouci můžete vydat na Karneval APA.
Pořádají ho Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého a Centrum aplikovaných pohybových aktivit. Jubilejní 10. ročník se ponese ve filmovém duchu: půjde o galavečer Oskarových tváří. Zahlédnete na něm hvězdy nejen z Hollywoodu, ale také z uvedené
fakulty. Dějištěm karnevalového reje masek je poprvé BEA Campus. Začátek je v 19 hodin.
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Oskara uvidí na vlastní o i v Olomouci každý, koho zláká dubnový karnevalový rej.

Od 13. do 17. dubna Velikonoční miniOpera, od 28. dubna do
1. května Májová miniOpera a od 5. do 8. května Květnová miniOpera. Ne, nejde o hudební události v divadle, nýbrž o intenzivní setkání lidí a koní nedaleko Vlašimi. Koňská opera je určena
dětem i dospělým, překážkou není ani smyslový či pohybový hendikep. Jde o dlouhodobý projekt, během něhož spolek Užitečný
život dopřeje komukoli šanci poznat koně zblízka a naučit se na
něm jezdit. Každý, i zdravotně postižený člověk nebo malé dítě,
tuto schopnost „samostatného“ ovládání má! Potřebné informace
lze získat na telefonech 604 280 324 a 602 217 407.
Jubilejní 15. abilympiáda pro děti a mládež od 6 do 18 let se
koná v sobotu 13. května. Soutěže dovedností nejen v ručních řemeslech opět hostí Jedličkův ústav a školy. Během dne bude na
Vyšehradě probíhat jarmark chráněných dílen z celé republiky. Zájemci o soutěžení se musí přihlásit do 15. dubna! Potřebné informace sdělí Martin Knapp, telefon 241 083 216.
V sobotu 13. května se taky můžete vydat na takzvanou doprovázenou pou s Janem Bímem. Jde o akci, která se pohybuje mezi
koučinkem, intuitivním rozhovorem a vlastní introspekcí. Využívá zrcadlení přírody, interakci ostatních účastníků, techniku práce s myslí i aktivní fyzický pohyb. Vydejte se na neobvyklé putování v malebné přírodní oblasti Křemešníku u Pelhřimova! Kontaktní osoba:
Ivana Kmochová, spolek Kruhcentrum, telefon 736 442 694.
V Nové Pace se v úterý 16. května konají Hry bez hranic. Pořádá je sdružení Život bez bariér ve sportovní hale Základní školy
Komenského. Pro účastníky bude od 8 hodin přichystána jízda
zručnosti na elektrickém vozíku, hod na cíl, sestavování mandaly
či navlékání korálků.
Tradiční událostí je Festival integrace Slunce v pražském Paláci
Akropolis, který pořádá spolek Sukus. Jeho jarní část se odehraje ve dnech 15.–19. května: s výjimkou pondělí půjde o dopolední
představení. Asi největšími taháky budou profesionální neslyšící tanečník Dalibor Gajdoš „Dallo“ ze Slovenska a derniéra představení
Návrat mladého prince, kterou lze zhlédnout 15. května od 18 hodin. Přehlídka divadla a hudby spojuje lidi s hendikepem i bez něj,
na pódiu i v publiku. Vstup na všechna představení je pro držitele
průkazu TP, ZTP a ZTP/P zdarma.
Už 25. národní abilympiáda se v měsíci lásky uskuteční v Pardubicích. V bezbariérové Tipsport areně se bude soutěžit v pá-
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tek 19. a sobotu 20. května. Lidé s nejrůznějším postižením z celé
republiky se představí třeba v aranžování květin, cukrářství, keramice,
malbě na hedvábí či výrobě šperků. Abilympiáda je součástí veletrhu Kreativ, který nabídne desítky stánků s ručně vyrobeným zbožím
a tvořivé dílničky pro děti i dospěláky. Vstup na obě akce je zdarma.

Legendární turistický pochod z Prahy do Prčice se poprvé konal v roce 1966. Jeho součástí je i letos 13kilometrová vozíčkářská trasa Miličín, samozřejmě bezbariérová. Zajiš uje ji Pražská
organizace vozíčkářů, a tak hledejte aktuální informace na jejích
webovkách. Na pochod se můžete vydat v sobotu 20. května.

V Kopřivnici se budou 19. a 20 května konat Sportovní hry zdravotně handicapovaných dětí a dospělých aneb Memoriál Petra
Douska. Výkony jsou až na druhém místě, tahle akce je hlavně
o setkávání lidí s postižením i bez něj. K tradičním běhům, vrhu
koulí, hodu oštěpem a granátem, lukostřelbě nebo šipkám možná
přibudou nové disciplíny. Pohodový den zakončí country večer.
Již dvacáté Sportovní hry pořádá AZP Kopřivnice, kontaktní osoba: Irena Kučerková, mobil 604 719 434.

V Chrudimi se v neděli 21. května uskuteční třetí Koloběžkiáda.
Od 9 hodin budou v městském parku závodit na koloběžkách děti
i dospělí, přidat se mohou i vozíčkáři. Na nedalekém dopravním
hřišti bude možné otestovat si znalost značek a pravidel silničního provozu. Program letos obohatí TJ Léčebna Košumberk: nabídne zájemcům k vyzkoušení handbike, tricykl i standardní vozík.
Vyvrcholením bude závod firemních týmů: v každém bude kromě
cho áků na koloběžkách jeden vozíčkář. Akci pořádá organizace
EDDA, kontaktní osoba: Renata Kašparová, mobil 776 759 744.
Milovníci sportu a zábavy se můžou těšit na jubilejní sté Kladrubské hry. Namátkou vybíráme basketbal, orientační závod, kuželky, lukostřelbu, slalom na vozíku či plaveckou štafetu. Všechny disciplíny jsou koncipovány tak, aby se mohl zapojit zájemce
s jakýmkoli typem a rozsahem tělesného postižení. Záměrem
akce v Rehabilitačním ústavu Kladruby, která se koná od pondělí 22. do pátku 26. května, je totiž motivovat k posílení sebedůvěry a chuti do běžného života.

KÝHO VÝRA

Neposílejte tam druhé, ale sami sebe! I na vozíku se m žete vydat do Pr ice.

Hromadný charitativní výstup na Sněžku, který pořádá Nadační
fond KlaPeto, se uskuteční v sobotu 27. května v Peci pod Sněžkou. Hlavním aktérem znovu bude atlet s amputovanou nohou Jaroslav Petrouš: vydá se na nejvyšší horu v Česku, aby podpořil
vybranou rodinu se zdravotně postiženým dítětem. Součástí akce
bude bohatý doprovodný program.
(mp)

O novinových stáncích, uspěchané době
a nezbytné kuráži
Došlo mi to, když jsem na konci prosince sháněl Lidovky. Základ malého rituálu, kterým si zpříjemňuju nadcházející víkend:
noviny s televizním magazínem na stole, k nim pivečko a třeba
klobása. Ach, ty drobné radosti obyčejného života!
Jenže poslední pátek v roce nastala potíž. V trafice pod Širokými schody, kolem níž občas chodím na autobus, už můj
oblíbený list nebyl k dostání, ačkoli hodiny na kostelní věži odbíjely teprve desátou... Z nejhoršího mi pomohl předsilvestrovsky osekaný jízdní řád, nabízející nejbližší spoj do Pardubic až
odpoledne. Znenadání bylo dost času na potulky po městě
s jediným cílem: sehnat, co si čtenářský apetit žádá. Ale ouha!
Tam pod hlavním náměstím, nedaleko divadla, přeci byla ještě
nedávno trafika – a už není. Zmizela i ta vedle kadeřnictví, kde
se navíc daly sehnat kvalitní filmy na dévédéčku.
V duchu jsem začal počítat, kolik mnou navštěvovaných novinových stánků v Chrudimi ještě existuje. A byla to neveselá
bilance: z osmi trafik fungují jen dvě. Útěchou bylo aspoň to, že
ta poblíž kateřinského kostela mě spasila: pravidelný požitek
u zlatavého moku byl zachráněn.
Ale stejně je hrozné, jak rychle stánky s novinami zanikají!
Jistě, lidé mají pořád zájem o zprávy od nás i ze světa. A nejspíš čtou ve stejné míře jako dřív. Jenže čtou hlavně na monitoru počítače, v tabletech nebo mobilech... Náhle se mi v hlavě
rozsvítilo: no jasně, po mizejících trafikách teskní hlavně pamětníci jejich rozkvětu. Mládež považuje tisk za pozůstatek minulosti a dává přednost internetu. Marná sláva: mých pět křížků
přináší nejen bolavé klouby, ale i povědomí o nevratných změ-

nách světa. A je asi normální, že z věcí, které mám rád a které
zanikají, jsem zarmoucený.
Vyšší věk ale přináší i nesporné bohatství. Zkušenosti, díky
kterým si troufám na nové kousky. A tak jsem začal do Vozíčkáře psát komentáře. Výstižnost, stručnost, osobitý pohled, trefná
pointa – to jsou erbovní vlastnosti solidního sloupku. Snažím
se o něj v rubrikách Kýho výra a Číslo k nepřehlédnutí. Novou
výzvou byl i kreslený humor, přesněji vymýšlení námětů, které pak ztvárňuje jeden můj kamarád. Trable i radosti vozíčkářů
vnímám s nadsázkou a důvodů k pousmání (by někdy hořkému) je najednou habaděj.
V životě je prostě něco za něco. Novinové stánky i telefonní
budky ubývají, mění se podoba rodného města, dřívější posezení
doma u gramodesek nahrazují sociální sítě na webu. Ale osobní
pamě , četné zážitky a znalosti jsou pokladem, kterým člověk nesmí opovrhovat. A který může využívat i při psaní článků.
Náš magazín pluje odvážně proti mohutnému digitálnímu proudu. Vsadili jsme na tištěnou verzi, zavedli předplatné
a snažíme se o nápaditou grafiku. Jsem moc rád, že nás odebíráte, že nám fandíte! Ano, trafiky mizejí a články na papíře
jakbysmet. My se však držíme nad vodou, a dokud nám budou
síly a peníze od nejrůznějších dárců stačit, budeme třímat kormidlo. Dravým elektronickým médiím a počítačům navzdory.
Přeju i vám, vážení a milí čtenáři, hodně kuráže v boji s každodenním stresem. A mějte na paměti, že překotnou dobu sice
nezastavíte, ale nemusíte jí podlehnout.
Miloš Pelikán

www.vozickar.cz
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Bezbariérové bydlení: vyhláška versus realita
Bezbariérové vstupy a vjezdy do domu, stejně tak bezbariérový a samozřejmě zpevněný přístup k popelnicím a kontejnerům, venkovní i vnitřní garážová stání pro vozíčkáře.
To je jen malá část úprav, které se v posledních letech konečně staly samozřejmostí u nově nabízených bytů.
„Za osm let, kdy stavíme byty v projektu Čakovický
park, máme celkem sedm handicapovaných klientů, z toho
čtyři vozíčkáře,“ vypočítává Šárka Kloučková z obchodního oddělení developerské společnosti M&K Real Estate.
Zatím posledním handicapovaným klientem je český
paralympijský reprezentant v lukostřelbě David Drahonínský. V bytě o dispozici 4+kk, který si vybral, zajistí developer zdarma například technické řešení bezbariérového
přístupu na terasu.

Druhý sklep se hodí

„Kromě bezbariérového vstupu na terasu, kde si mohu posedět s pivkem, vínkem, nebo si dát kafe, je pro mě super,
že budu mít koupelnu s WC hned u pokoje a svou vlastní,
ostatní členové rodiny budou mít k dispozici druhou společnou, ve které je vana i toaleta,“ popisuje Drahonínský.
Důležité je třeba i parkovací místo, nejlépe garáž, kde lze nastupovat i vystupovat z auta v suchu v teple. Až k zástavbě v Čakovickém
parku zajíždí také bezbariérový autobus, který zajišťuje spojení na metro, nebo do okolních nákupních zón.
„Hodí se mi také jeden sklep navíc, protože člověk na vozíku má spoustu pomůcek, které potřebuje uložit, i když není vrcholový sportovec,“ upřesňuje paralympijský reprezentant.

Klientské změny s úlevou

„Individuální úpravy bytů pro nás nejsou nic neobvyklého, takové řešení nabízíme všem klientům – vozíčkářům,“ zdůrazňuje Kloučková.
Další častou úpravou v rámci klientských změn pro handicapované je podle ní například nadstandardní, v tomto případě širší, sprchový kout.
„Ke klientským změnám se standardně váže poplatek. Handicapovaní z něj ale dostávají úlevu,“ zdůrazňuje Kloučková.
„V případě, že koupě bytu závisí na možnosti provedení požadovaných úprav, blokujeme ho po celou dobu posuzování a upravování projektu a zpracovávání kalkulace požadovaných změn, přičemž cena vyjmenovaných projekčních a ostatních prací jde za námi, klienta nezavazuje a předrezervace stojí mimo pořadník,“ doplňuje Kloučková.

Unikátní fusak, na který je zima krátká

V občanském sdružení Život bez bariér z Nové Paky vznikla řada dobrých nápadů, které jsme pomáhali s panem Josefem Fučíkem přivést
na svět vývojově i konfekčně.
Jeden z praktických výrobků je konstrukčně i materiálově dobře propracovaný zimní fusak (nánožník). Tento neobvyklý model využívá
již řadu let právě Josef Fučík.
V dnešních dnech vzniká po několika letech inovovaný model, který bychom chtěli představit širšímu okruhu vozíčkářů. Prozatím ho nabídneme ve velikosti XL, ale podle zájmu bychom ho rádi do budoucna velikostně rozšířili.
Výrobek má velmi dobré teplotní vlastnosti, a to díky tvarovému provedení a také díky použitým materiálům. Celá přední část se dá
odepnout pomocí dvou masivních zipů. Vnější část je z PES tkaniny s vodoodpudivou úpravou, vnitřní výplň je z PES rouna a pro zvýšení
teplotního komfortu je na vnitřní stranu všitý flanel fleece. Přední část má 4 kapsy na zipy a nožní část je vyztužena pevnou omyvatelnou
tkaninou.
Na sedové části je našitý protiskluzový pásek.
Na postavu XL počítáme
● celkový rozměr cca 170 cm
● hloubku sedu cca 50 cm
● výšku zad cca 50 cm
● délku chodidla cca 30 cm
● délku bérce cca 50 cm
Výrobek chceme prodávat pouze koncovým
uživatelům a jeho cena je 3 990 Kč s DPH.
Camping Market
Camping Tex CZ s.r.o., Palackého 615
512 51 Lomnice nad Popelkou
tel.: +420 485 104 811
www.campingmarket.cz
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LiNX

Nová technologie

Nové ovládání firmy INVACARE vám umožní rychlé, bezproblémové
a individuální nastavení, které posune zážitek
z jízdy za hranice vašeho očekávání.
Dostupné pro elektrické vozíky TDX SP2, Kite a Bora.

Kontakt
www.sivak.cz
sivak@sivak.cz
Tel.: 495 220 684

www.vozickar.cz
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„Inkluzivní vzdělávání je náročnější
než individuální integrace žáků,“
tvrdí profesorka Marie Vítková.
Historické prostory zámku ve Slavkově u Brna byly 12. listopadu lo ského roku dějištěm opravdu slavnostní události. Hejtman Michal Hašek tam p edával Ceny Jihomoravského kraje za rok 2016. Poděkoval tak 26 osobnostem, které svou inností a svým životním dílem významně p ispívají k dobrému jménu tohoto kraje. Ocenění p evzala i profesorka PhDr. Marie Věra Rudolfová
Vítková, CSc., vedoucí Katedry speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Cenu Jihomoravského kraje získala za pomoc zdravotně postiženým a pot ebným. Tak to bylo uvedeno v tiskové zprávě. Jediná věta ovšem pro bližší seznámení s inností profesorky Marie Vítkové nesta í. Proto jsem ji požádala o rozhovor.
bilitační stacionáře. Pro ně bylo třeba připravit speciální programy. V té době začala také
intenzivní spolupráce s tehdejším Ústavem
sociální péče pro tělesně postiženou mládež
v Brně na Kociánce. Dnes je to Centrum Kociánka, které provozuje otevřené zařízení pro
denní, týdenní a celoživotní pobyt dětí a mládeže s tělesným postižením.

 Učitelské povolání jste si vybrala před
více než padesáti lety. V roce 1965 jste
ze Střední všeobecně vzdělávací školy
v Žamberku přišla studovat na Filozofickou fakultu tehdejší Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Vybrala jste si obor pedagogika
a německý jazyk. Kdo vzbudil váš zájem
o speciální pedagogiku?
Celé studium pedagogiky na filozofické fakultě bylo velmi zajímavé a rozmanité, a to
i díky erudovaným přednášejícím, mezi které patřil například profesor Vladimír Jůva,
nebo profesorka Lili Monatová, která byla
z těch, co mne nadchli pro obor speciální
pedagogika. Vzhledem k tehdejšímu studiu
cizích jazyků – němčiny, angličtiny a norštiny a uvolnění cest do zahraničí po roce
1968 jsem další impulsy pro tento obor získala ve skandinávských zemích – Norsku
a Švédsku. Moje diplomová práce měla
téma Střední školství ve Švédsku, pro rigorózní práci jsem si vybrala téma Švédské
školské reformy.
 Po krátkém působení na Gymnáziu
v Bučovicích a Střední pedagogické škole v Třebíči jste v roce 1974 nastoupila
na základě výběrového řízení jako krajský pedagog na oddělení péče o dítě na
KÚNZ v Brně. Do vaší kompetence spadalo metodické vedení jeslí, dětských oddělení nemocnic, ozdravoven i léčeben pro
děti a mládež do 15 let. Starali jste se také
o zdravotně postižené děti?
Ano. Do jeslí se začaly od roku 1976 postupně přijímat děti se zdravotním postižením,
zejména s mozkovou obrnou, tedy s hybným postižením, a to až do věku šesti let. Při
jeslích nebo přímo z jeslí začaly vznikat reha-
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 V roce 1991 jste přešla na základě výběrového řízení na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Vaší zásluhou byla na fakultě v roce 1994 zřízena
katedra speciální pedagogiky. Vedoucí
zmíněné katedry jste 23 let. Co bylo hlavním důvodem jejího založení?
Důvodem byl požadavek studentů, odborné
i širší veřejnosti na založení takového pracoviště, který byl podporován také ze strany
vedení fakulty a univerzity. V té době byla
v České republice jen dvě taková pracoviště, v Praze a Olomouci. Cílem nového pracoviště bylo připravovat budoucí učitele se
zřetelem na společenské trendy směřující
k integraci dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných
typů škol a školských zařízení. Při koncepci oboru byl brán zřetel na současné trendy v zahraničí, na možnosti integrace zajištěné legislativně v České republice po roce
1989 a zejména na potřeby Jihomoravského kraje.
 Pedagogická fakulta připravuje učitele
pro 1. a 2. stupe základních škol, v menší míře i pro střední školy. Jak je připravujete na skutečnost, že ve svých třídách
mají v současné době i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?
Na tuto skutečnost jsme mysleli již při založení katedry a kromě odborného studia nabízíme všem budoucím učitelům nejen na Pedagogické fakultě, ale i na jiných fakultách
Masarykovy univerzity předmět speciální pedagogika, a to po dobu jednoho semestru v bakalářském studiu. V současné době
máme další předmět – Inkluzivní vzdělávání –
rovněž v délce jednoho semestru zařazený
do navazujícího magisterského studia.
 Důležitým úkolem fakulty je také celoživotní vzdělávání učitelů. Podle školského
zákona mají mít i znalosti ze speciální pedagogiky…
S tím počítáme a máme pro ně připravené
nejen kurzy v celoživotním vzdělávání – rozšiřující kurz pro absolventy pedagogických

fakult a doplňující kurz k rozšíření odborné
kvalifikace Speciální pedagogika, ale také
celou řadu distančních textů ke studiu.
 S integrací zdravotně postižených dětí
do běžných typů škol se začalo hned po
roce 1989. Te se místo slova „integrace“
používá slovo „inkluze“. Ale v podstatě
jde o totéž – přijetí a zapojení postižených
dětí do třídního celku.
Inkluze, inkluzivní vzdělávání je legislativně
uzákoněno v novele školského zákona číslo 82/20015 Sb. a v návazných vyhláškách
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V podstatě to znamená, že žáci bez ohledu na zdravotní postižení mají nárok na docházku do školy v místě bydliště. Učitelé se
musí naučit pracovat s heterogenní skupinou
žáků v inkluzivní třídě, musí se umět vypořádat s diverzitou žákovské populace a akceptovat odlišnosti mezi nimi. Na realizaci ve
škole je tento stupeň náročnější, než byla individuální integrace žáka se zdravotním postižením do třídy běžné školy. V současné
době však stále zůstávají zachovány třídy
a školy pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami. Rodiče tedy mají možnost volby
základní školy speciální pro žáky s těžkým
zdravotním postižením a souběžným postižením více vadami.
 Důležitou úlohu mají ve vzdělávacím
procesu asistenti pedagoga. Dosud jich
bylo málo i z toho důvodu, že školy neměly dostatek peněz na jejich zaplacení.
Finanční podpora na vzdělávání žáků se
speciálními potřebami je od 1. ledna 2017
vázána na potřeby konkrétních škol. Díky
tomuto opatření mohou nyní školy využívat více asistentů a nakupovat speciální
pomůcky. Určitě to přispěje ke zlepšení
situace na školách…
Touto situací se na fakultě intenzivně zabýváme. Po absolvování prezenčního bakalářského studia řada studentů odchází do škol,
ve kterých působí jako asistenti pedagoga,
a navazující magisterské studium dokončují v kombinované formě, tedy při zaměstnání. V letech 2007–2014 jsme řešili výzkumný
záměr na téma speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání. Na projektu spolupracovalo 15 kateder fakulty a výzkumná
šetření probíhala přímo na školách. Z projektu bylo vydáno velké množství metodického materiálu pro práci s žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami.
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Zřejmě by bylo ideální, aby každá základní
škola měla kromě učitelů a školního psychologa také speciálního pedagoga. Například v Rakousku je to běžné…
U nás byla tato praxe jen na některých školách, pokud získaly financování těchto pozic
z projektů. Jejich počet se neustále zvyšuje,
zejména od doby vydání novely školského
zákona č. 82/2015 Sb., ve které je uzákoněno zřízení poradenského pracoviště na škole,
kam tyto pozice školního psychologa a speciálního pedagoga patří. V současné době je
na příslušných fakultách, aby vyškolily dostatek odborných pracovníků na tyto pozice.
 Na Pedagogické fakultě Masarykovy
univerzity byl v roce 2010 založen Institut
inkluzivního vzdělávání. Můžete jeho činnost přiblížit?
Tento institut se zaměřuje na výzkum v oblastech inkluzivního vzdělávání a sociální inkluze. Institut je platformou pro rozvoj mladých výzkumníků. Zajiš uje metodologickou
podporu pro studenty doktorského studia
speciální pedagogiky. Členové institutu zajiš ují výuku magisterského oboru speciální
andragogika. Jejich cílem je úzká provázanost studijního oboru s praxí. Institut inkluzivního vzdělávání spolupracuje s řadou zařízení a neziskových organizací. Prostřednictvím
prakticky orientovaného výzkumu usilují odborní pracovníci o zlepšení podmínek pro
vzdělávání, pracovní uplatnění a samostatný
život osob se speciálními potřebami.
 V letech 1989 až 1997 jste externě vyučovala němčinu na obchodní akademii,
která je součástí Střední školy F. D. Roosevelta v Brně. Tato škola je určena pro žáky
s tělesným postižením. Určitě vás těší, že
někteří studenti ze zmíněné školy studovali nebo studují na pedagogické fakultě.
Ano, v této době jsem působila na částečný úvazek na Obchodní akademii při Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně. S některými absolventy jako
např. Zuzanou Polákovou, Leošem Spáčilem nebo Ondrou Karnetem jsem se dále setkala při studiu oboru speciální pedagogika
na Pedagogické fakultě Masarykovy univer-

zity. Zuzka si jistě s úsměvem vzpomene na
doby svého studia na fakultě, kdy ji v budově na Poříčí 31 vynášeli spolužáci do schodů i s vozíkem. Dnes jsou všechny budovy
fakulty již bezbariérové. Uvedení studenti
vystudovali nejen s úspěchem studijní obor
speciální pedagogika, ale také úspěšně prošli rigorózním řízením, a tím získali titul PhDr.
Dnes najdeme absolventy studia speciální
pedagogiky na různých pracovních pozicích
v oblastech, ve kterých se dále věnují problematice osob se zdravotním postižením.
 Kolik zdravotně hendikepovaných studentů v současné době fakulta má? A jak
se stará o to, aby mohli studovat bez stresu? Nemám na mysli jen bezbariérový přístup do budov školy.
V současné době studuje na Pedagogické
fakultě Masarykovy univerzity 97 studentů
se specifickými nároky a různým zdravotním
postižením. Mnozí z nich studují obor speciální pedagogika. Výuka se realizuje ve spolupráci se střediskem Teiresias Masarykovy
univerzity už řadu let.
 Paní profesorko, jste nejen vedoucí katedry speciální pedagogiky, ale také proděkankou pro vědu a výzkum. Napsala

jste přes 30 odborných publikací, věnovaných vyučování žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Podílela jste se
na osmi významných mezifakultních i mezinárodních projektech, například projektech Comenius a Erasmus. Jaký projekt
řešíte v současné době?
V současné době spolupracujeme s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
a s Univerzitou Karlovou v Praze na projektu Operačního programu Výzkumu, vývoje
a vzdělávání. Projekt je zaměřený na zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Začínáme realizovat mezinárodní projekt ERASMUS+, na téma udržitelného vzdělávání
formou přístupu orientovaného na studenta.
Jde o využití evropských zkušeností v Gruzii a v Číně.
 Vra me se k Ceně Jihomoravského
kraje, kterou jste za svou činnost ve prospěch zdravotně postižených získala. Co
pro vás toto ocenění znamenalo?
Znamenalo to pro mne ohlédnutí se zpět na
celé období, které bylo věnováno dětem, žákům a studentům se zdravotním postižením,
a současně poděkování všem, kteří s nimi
každodenně pracují ve školách a školských
zařízeních.
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Cestu k naplnění sexuality hendikepovaných pomáhá
otevřít Freya
„Chceme pokračovat v propagaci nejen myšlenky, ale i samotné služby sexuální asistence pro lidi se zdravotním postižením a dále rozvíjet téma důležitosti sexuality
a prožívání vztahů zejména u těchto osob.
V neposlední řadě považujeme za důležité
nezapomínat na ty, kteří jsou závislí na péči
jiných osob a žijí např. v pobytových zařízeních (např. senioři a seniorky).“ To je záměr
nově vzniklého spolku Freya, jenž se zrodil
na konci loňského roku a navazuje na aktivity organizace ROZKOŠ bez RIZIKA. Právě
lidé z této neziskovky otevřeli v Česku téma
sexuální asistence. A naštěstí nezůstali jen
u debat, sehnali peníze, lektory ze zahraničí
a vyškolili prvních pět sexuálních asistentek,
které v Česku od loňska působí.
To, že vznikla nová organizace, je logická posloupnost. Tak široké téma, jako je
sexualita lidí s hendikepem a jiných ohrožených skupin, si žádá obrovskou pozornost.
A tak je tu Freya a přichází s nabídkou vzdělávacích kurzů a workshopů pro různé cílové skupiny. Lektorky pracují se sociálními
pracovníky, pedagogy, pečovateli, studenty sociálních oborů, s vedoucími různých
ústavních zařízení, nabízejí kurzy pro rodiče dospívajících hendikepovaných, ale pracují i s dětmi ve školních preventivních besedách. Kromě výuky poskytují i supervize,
koučink nebo organizují skupinová setkání.
Se svými plány, zkušenostmi i pozadím vzniku myšlenky se podělila Lucie Šídová, spoluzakladatelka spolku Freya (iniciátorka a metodička projektu Právo na sex, realizovaného
ROZKOŠÍ bez RIZIKA).
 Chcete se podílet na osvětě a další
propagaci tématu sexuality hendikepovaných a sexuální asistence, jak konkrétně?
Máte už nějaké plány? Jak řešíte v tomto
směru financování aktivit?
V osvětě a bourání stereotypů a předsudků
v této oblasti chceme pokračovat, a to zatím
pomocí vzdělávání, článků a medializace tématu. Též jsme uspořádaly první kulatý stůl
k tématu sexuální asistence a naplánovaly si,
že budeme v našem úsilí pokračovat společně. Chceme se pravidelně potkávat a téma
sexuální asistence reflektovat a posouvat. Kulatého stolu se zúčastnili zástupci a zástupkyně neziskových organizací, lidé se zdravotním
postižením a sexuální asistentky. Též bychom
rády získaly do budoucna projekty, které nám
pomohou vzdělávání a další aktivity financovat. S psaním projektů máme velké zkušenos-

Freya je bohyní mající své místo
v severské mytologii a překládá se
jako „milovaná“. Láska, blízkost,
naplnění sexuality – přály bychom
si, aby je i lidé s hendikepem
mohli co nejvíce prožívat.

ti a máme nápady, tak věříme, že se to podaří. V současné době máme příjmy pouze ze
vzdělávání, supervize a poradenství.
 Podle ohlasů mají sexuální asistentky
dost práce, chystáte se školit další?
Toto téma jsme diskutovali na kulatém stole.
Vnímáme potřebu, že by bylo dobré mít další sexuální asistentky v regionech, kde nyní
nejsou. Poptávka je i po sexuálních asistentech. Já se ale domnívám, že to chce chvíli
strpení. Sexuální asistentky tu jsou teprve jeden rok. Je potřeba reflektovat to, jak služba
probíhá, být tu oporou pro současné sexuální asistentky, vzdělávat pomáhající profese
v této oblasti, mluvit o tématu, a tak za rok
si říci, zda připravit další školení a kdo se na

něm bude podílet. Nyní nás školili zahraniční
odborníci a odbornice. Výuka neměla praktickou část, která jinak v zahraničí bývá. Nyní
nebyla potřeba, protože se školily zkušené
ženy. Též je nutné diskutovat, jaké lidi do kurzu vybrat. Předešlé ženy jsem osobně znala
a neměla obavy.
 Kurzy vedete vy a vaše kolegyně. Máte
za sebou dlouholetou práci s jinou cílovou skupinou – jaké jsou vaše informační
a zkušenostní zdroje?
Máte pravdu, pracovaly jsme s jinou cílovou
skupinou, ale právě díky práci v ROZKOŠI
bez RIZIKA jsme se naučily otevřeně mluvit
o sexualitě, pracovat s tabuizovanými tématy, uvědomovat si své stereotypy a předsudky a bojovat za práva lidí se znevýhodněním.
Naučily jsme se, jak je důležité umět o těchto
tématech komunikovat, jak je důležité vhodně volit slova, když např. mluvíme o ženách
v sexbyznysu a sexualitě. Podařila se nám
spousta věcí, např. změnit slovník médií, která například převzala naši terminologii, která

ženy tolik nestigmatizovala.
Naučily jsme je psát o tématech sexbyznysu pozitivněji. Snažily jsme se
zkrátka nejen pomáhat ženám ze sexbyznysu, ale měnit i pohled společnosti na ně. Podílely jsme se na zavedení sexuální asistence, a to byl velký úkol. To samé děláme zde.
Myslíme si, že je nutné nejen vzdělávat, ale
i měnit prostředí a náhled společnosti na tematiku sexuality a vztahů lidí se zdravotním
postižením. Obě též máme vzdělání v sociální oblasti a já navíc v terapeutické práci.
Obě máme praxe v zařízeních pro lidi s postižením v domovech pro seniory, ve speciálních MŠ. Prošly jsme zahraničním školením,
diskutovaly s lidmi, kterých se téma sexuality osobně týká. Načetly jsme mnoho článků

a knih, podpořily vznik filmu a videí týkajících
se sexuality a vztahů.
Avšak myslím si, že to není jen o tom si
něco nastudovat a naučit se, je to i o vztahu,
s jakým k tématu či cílové skupině lidí, s kterou pracujete, přistupujete a jak o ní mluvíte.
A to je dle mě respekt, tolerance, otevřenost,
pochopení a individualita. Nesnažíme se jen
předávat teorii, ale snažíme se měnit pohled
na práci s tématem sexuality a vztahů.
Též jsem se souběžně s prací pro
ROZKOŠ bez RIZIKA věnovala projektu zaměřenému na sexuální násilí. Cílovou skupinou byly pomáhající profese a jejich vzdělávání, což Freya nyní dělá. Výstupem tohoto
projektu byla publikace Sexuální násilí. Proč
se nikdo neptá?, jejímž cílem bylo otevřít
toto téma a dát návody lidem z pomáhajících
profesí, jak problematiku sexuálního násilí
u svých klientů a klientek otevírat.
Navíc obě již lektorujeme dlouho, a to jak
lidi z pomáhajících profesí, tak mládež.
Při tvorbě obsahu kurzů jsme vycházely ze zahraničních školení, ale i ze zpětných
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vazeb účastníků a účastnic kurzů. Ptaly jsme
se, co je zajímá, co potřebují. Někteří nám
sami poslali nápady na vzdělávání a další
kurzy.
Uvědomujeme si, že je těžké ve skupině
více lidí mluvit o sexualitě a vůbec vyslovit
některá slova. Pro někoho je to velmi obtížné
a možná zažívá úplně poprvé, že v bezpečném prostředí může otevřeně mluvit o sexualitě, o tom, co zažívá v práci se svými klienty
a klientkami nebo i dítětem doma. Může to
být velmi úlevné.
 V nabídce je i kurz pro rodiče hendikepovaných dětí. Proč by podle vás měli lidé
tento kurz navštívit? Jak je k tomu motivovat, když právě sexualita jejich dětí je tak
ožehavé téma?
Tento kurz jsme zavedly právě na základě
doporučení ostatních účastníků a účastnic.
Velmi často se objevovalo, že je vhodné edukovat i rodiče, a to z různých důvodů. Též mi

volalo několik rodičů a děkovalo za zavedení
sexuální asistence. Jeden muž říkal, že si ani
nedovedeme představit, jak je to pro něj těžké řešit sexualitu svého dítěte.
Nyní vzděláváme v této oblasti rodiče,
kteří vychovávají dítě s mentálním postižením, v jednom středočeském zařízení. Máme
zde několik na sebe navazujících kurzů od
sexuality osob s mentálním postižením přes
sexuální asistenci až po kurz zaměřený na
správný výběr erotických pomůcek. Je to
pro nás velmi obohacující školení. Je vidět,
že rodiče si často se sexualitou svých dětí
nevědí rady, že upoza ují svoje potřeby a že
je pro ně přínosné se setkávat a předávat si
vlastní zkušenosti a podporovat se. Někdy
je to velmi emotivní o těchto intimních věcech mluvit, a proto je velmi důležitý přístup
k tomuto tématu a pomáhá mi i terapeutická
zkušenost. Mám psychoterapeutický výcvik
SUR a nyní jsem ve výcviku Biosyntézy, která
se věnuje i terapeutické práci s tělem.

Lidé by tento kurz měli tedy navštívit proto, že získají odpovědi na své otázky ohledně sexuality svých dětí, získají návody a nápady. Uvědomí si, že i jejich dítě má svoje
projevy sexuality a že se sexualita vyvíjí nezávisle na intelektu dítěte. Myslím, že si též
oddechnou, že mohli o tématu mluvit, protože často je těžké toto téma s někým otevírat, když nevíte, jak bude reagovat. Též se na
kurzu setkají v rámci diskuze se ženou, matkou syna s postižením, a s ní budou moci
mluvit o jejích zkušenostech.
Propagace tohoto kurzu je náročnější, potřebujeme spolupráci organizací, které jsou
s rodiči dětí s hendikepem v kontaktu. Ale
i tyto kurzy je potřeba nabízet. Věřím, že časem je bude navštěvovat více a více rodičů.
Více informací, termíny a ceny jednotlivých
kurzů najdete na stránkách www.freya.live.
Aneta Vidurová

Kniha o sexu vozíčkářů? Výzva zaplacená
dobrým pocitem
Čtete-li právě tyhle řádky, vězte, že jste svědky něčeho opravdu velkého. Jen a pouze
v této glose se totiž dočtete, jak to všechno
vlastně je. Tedy: s vydáním knihy, aby bylo
jasno. Celá story se začala psát už před více
jak třemi lety. Tehdy jsem si totiž usmyslela,
že svou magisterskou práci zaměřím na problematiku partnerských vztahů a sexuality
mladých dospělých s tělesným postižením,
o které nebylo v literatuře ani slechu, ani dechu, a tak to utvářelo živnou půdu pro nejeden mýtus. Mou jedinou ambicí tehdy bylo
napsat dobrou práci a důstojným způsobem
se rozloučit s akademickou půdou. Jenže
člověk míní a život mění. Než jsem se nadála, ani mi neuschlo razítko na diplomu a já
už jsem byla na doktorském studiu. A než
jsem stihla říct ne, už bylo naplánováno, že
diplomku přepíšeme a vydáme knížku. Totiž,
abyste rozuměli: Já bych ‚ne‘ neřekla, proto-
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že jsem vždycky chtěla napsat knížku. Jen
si někdy říkám, že by neuškodilo dělat tak
trochu Zagorku. Jak ale tušíte, v tomto případě to jaksi nevyšlo. Začaly jsme tedy pracovat na rukopisu a intenzivně uvažovat nad
tím, jak knihu distribuovat do světa. Nakonec
volba padla na nakladatelství Grada, které
po dodání všech podkladů přislíbilo, že nám
naše dílko vydá. Aby to ale celé nebylo moc
snadné, dostaly jsme podmínku finančně
se spolupodílet na vydání knihy. Jenže, kde
vzít požadovanou sumu? To otázka, která
nás se spoluautorkou stála nejednu úvahu.
Nakonec jsem však v rekordním čase požadovaný obnos získala skrze studijní fond
senátora Valenty – ještě že ví, jak má svůj senátorský plat investovat.
Nezbývalo tedy než rukopis s konečnou
platností dopsat a odevzdat. Pravda je, že
vznikal průběžně a rozhodně se nedá říct,
že by byl spíchnut horkou jehlou. K vašemu
zklamání vás tedy budu muset ušetřit „pikošek ze zákulisí“. Na druhou stranu ale musím
přiznat, že ty nejlepší nápady a vychytávky
se začaly rodit zhruba dva měsíce před termínem odevzdání. Vždycky jsem měla mylnou představu (ach, ty americké filmy), že
když člověk píše knížku, znamená to bezesné noci, poloviční slepotu z nekonečného
vejrání na obrazovku počítače, podvýživu
a nehorázný nepořádek okolo sebe. Jakýmsi zázrakem jsem se tomu všemu ale vyhnula. Pravidelně jsem spala, jedla i odpočívala,
a tak jsem každé ráno byla doslova nažhavená, až opět usednu k PC a budu pokračovat
v psaní. Aby taky ne, když píšu o takovém
tématu. To vás nenudí, ani kdybyste moc
chtěli. K mé tvůrčí pohodě ale přispělo i to,
že jsem rukopis psala s člověkem nesmírně
zkušeným, ale ještě více laskavým. Ale co je
asi nejdůležitější, když jsme si řekly, že něco
dodáme zítra, je to opravdu zítra – nikoliv

pozítří ani za týden.
Zkrátka, všechno šlo
hladce a happy end
byl na dohled.
Tedy, skoro. Ta
největší „zátěžovka“
totiž teprve přišla.
Usmyslela jsem si, že v knize chci ilustrace
sexuálních poloh vhodných pro lidi s omezením pohybu. Kámasútra? Ne tak docela,
i když i to už jsem na adresu mé „zcela nevinné knihy“ se srdíčkem na přebalu slyšela.
Tento nelehký úkol jsem proto svěřila mému
kamarádu grafikovi. O jeho talentu není pochyb. Obálka i ilustrace jsou autentické,
jak chceš. Ale ty nervy, jestli obojí v redakci projde, to je rozhodně z kategorie toho,
co nechceš. Zdálo se však, že štěstěna stojí
při nás. Možná je to i tím, že lidi jsou po vypuštění Padesáti odstínů šedi do světa jaksi
méně prudérní.
Na začátku srpna pak přiletěl první mail
od redaktorky, která mě žádala, abych do rukopisu vyznačila úrovně nadpisů a rejstříková hesla. „Brnkačka,“ říkala jsem si naivně,
neb jsem nevěděla, co mě čeká. Když jsem
pak tři dny a tři noci (hurá, jsme u dříve popřeného scénáře o tom, jak jsem neponocovala jako každý správný spisovatel) barevně označovala asi 500 hesel podle instrukcí,
měla jsem pocit, že mi jednotlivá písmenka
skákala před očima i v oněch krátkých mezičasech, kdy jsem spala. Co je ale pozitivní,
po týdnu jsem na všechna utrpení zapomněla a těšila se na čtení „zlomové“ (tiskové)
verze textu. Asi opět proto, že jsem nevěděla, co mě čeká. Běžně autoři čtou maximálně tři zlomy. Jen Hanková, která potřebuje
mít všechno tip op, ho četla celkem šestkrát
a vždycky nějaký nedostatek vyhrabala. „To
tam ještě neměli, o tobě se jim bude snad
i zdát,“ zhodnotila zcela upřímně a ještě více

PSYCHOLOGIE, VZTAHY, SEX
přesně moje kamarádka. A já nemohla jinak, než jí dát za pravdu.
Knížku jsem znala už i pozpátku a čím víc jsem ji četla, tím raději bych
ji vyhodila z okna nebo ještě lépe – celou ji přepsala. Proto jsem z bezpečnostních důvodů a k úlevě nakladatelství v polovině prosince podepsala souhlas s tiskem a všichni jsme si z plna hrdla oddychli.
Pak už nezbývalo, než od nového roku sledovat webovky nakladatelství a dopátrat se, kdy to moje veledílko vlastně vyjde. Nakonec
se tak stalo 19. ledna a před pár dny mi na stole přistála zásilka s pěti
autorskými výtisky knihy Partnerské vztahy očima mladých dospělých
s vrozeným tělesným postižením. Vždycky jsem si myslela, jak budu
naměkko, až poprvé uvidím svoji knížku. Místo toho jsem ji zběžně
prolistovala (co kdybych tam při detailnějším prohlížení našla ještě nějakou chybu!), nahlas obdivovala obálku, která září na míle daleko,
a pak ji založila mezi všechny ostatní. Pocity? Radost, spokojenost –
ale primárně z toho, že jsme to i přes překážky zvládly, knihu vydaly
a já už ji nemusím nikdy číst.
Na co se tedy v knížce můžete těšit? I když jde o knížku odbornou,
snažily jsme se se spoluautorkou do první části knihy zakomponovat
co nejvíc poznatků, které jsou v zahraničí běžně známé, ale v Čechách
po nich ani slechu, ani dechu. Dozvíte se tak něco o konceptu ableismu, body image, speciálních sexuálních pomůckách, mýtech spojených s partnerstvím lidí s tělesným postižením, sexuální asistenci anebo
rodičovství žen s omezenou hybností. V druhé části se pak zaměřujeme
na vlastní výzkum, kdy jsme vyzpovídaly pět osob s DMO nebo spinální svalovou atrofií a pokusily se detailně popsat, jak fungují jejich partnerské a sexuální vztahy či jaké jsou jejich vize o budoucnosti. To vše
je pak doplněno o jejich aktuální životní příběhy, ilustrace a fotografie.
Co tedy říct na závěr? I když už jsem nespočetněkrát slyšela:
„Bože, co je na sexu vozí ká tak divného, že o něm musíš psát?“,
jsem ráda, že se podařilo knížku vydat. Jejím úkolem je totiž podepřít
mou častou odpově : „Nic na tom divného není, ale většina lidí si myslí p esný opak.“ Te nezbývá než doufat, že si oněch 168 stran najde
své čtenáře a za pár týdnů je neobjevím ve výprodeji za dvacku v levných knihách. To jediné bych asi opravdu nepřežila… (smích).
Magdalena Hanková

CZ .TECH
Č e l á k o v i c e

Antidekubitní podložky a matrace
zamezují vzniku proleženin
a napomáhají při jejich léčbě.
Podložky do vozíků jsou
hrazeny VZP kód
– 0000277
sk. 13
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Stankovského 1200/46,
250 88 Čelákovice
tel.: 326 993 844, fax: 326 993 845
e−mail: roho@cztech.cz, www.roho.cz
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ZAMYŠLENÍ
Já a moje Kačenka
Te , když moje Kačka vyrostla a chápe, že
jedna z jejích babiček se tak trošku vymyká normálu, její zvídavá mysl se začala ptát.
„Babí, ty jsi někdy chodila?!“ A já se nadechnu a podívám se do Kačenčiných překrásných modrých oček a snažím se srozumitelně Ivana Surovková
odpovědět na její otázku: „Tak moje krásná
blondýnko z Londýna, to víš, že babička taky šlapala po svých,
dokud neměla v práci ošklivý pád, a pak už se babička táhla
o berlích, co jsou tu opřené v koutě. Nakonec si po několika měsících moje nožky postavily hlavu a od té chvíle babička už jen
jezdí a vozí tě od malinka na kripl káře. A tobě se to moc líbilo,
když jsi byla menší. Pamatuješ si na to?“ – „No, babi, tak trošku
si vzpomenu, ale ne moc.“ – „Ty jsi drnda ukecaná, ale to neva.
Hlavně že já si to pamatuji a vždycky ti to můžu připomenout.“
Pak si chvilku malujeme a najednou Kačka zvedne hlavu a říká mi smutným hláskem: „Ty, babí, ty jsi byla vždycky
takhle tlustá a ošklivá?“ No, tak to byl zásah do živýho… Dětská upřímnost v praxi. Ale musela jsem jí na to odpovědět,
i když mě srdce bolelo z toho, jak mě život převálcoval a moje
první vnučka mi položila takový dotaz.
Vzala jsem tu mou malou všetečku ke stolu, vytáhla krabici
s fotkami ještě z těch š astnějších časů a povídám: „Tak moje
milá, schválně, jestli tady na té fotce poznáš, kde je babička?“
Kačka lapla po fotografii a jala se pozorně prohlížet tváře zvěčněné na snímku. Pak váhavě zvedla paleček a ukázala na svou
maminu a říká mi: „Ty, babí, to je moje máma, ale tebe tu nevidím...“ – „Jen se mrkni ještě jednou a najdeš mě.“ Tak opět
vzala fotku do ruky a pak od oka ukázala na postavu vedle své
mamky, mé dcery, a říká: „Babí! To je hustý! Ty jsi tady hezká…
co ti to udělali v tý práci, že vypadáš tak ošklivě? A fakt jsi to ty?“
A mně vyhrklo pár zbloudilých slz z očí a stékaly po tváři,
ale já si jich nevšímala a podala Kačce krabici s fotkama a celou jsme si ji prohlížely hodinu. Kačka si to srovnávala v té své
hlavičce. Konečně měla důkaz, že její babča byla také fungující a pěkná ženská.
Jo jo, jsou to okamžiky v tom životě… Někdy mě její otázky úplně položí a já se můžu uválet smíchy. To třeba když mi
Kačka radí: „Babí, já vím, co chci k narozkám, a tak ti povídám, musíš poslat Máju do toho velkýho krámu ve městě,
kam chodíme s mamkou. Tam mají suprový mikrofon na zpívání. A až teda budeš mít ty svoje korunky, tak nezapomeň to
jít s Májou koupit, protože, víš, babi, ty dovnitř nemůžeš, a tak
dáš Májovi korunky a on to koupí. Jsou tam schody a ty musíš
počkat venku. Jo, babi? Rozumíš tomu?“ A já jen řvala smíchy a kývala hlavou a stěží popadala dech. Ale pak jí s vážným výrazem ve tváři povídám: „No jasňačka. Koukám, žes to
promyslela úplně dokonale a já s tím nebudu mít ani moc práce.“ Kačka se na chvilku zamyslela a pak vyhrkla: „Babi, ale
musíš mít ty korunky. Jinak by mi to Mája nemohl koupit a já
bych byla moc smutná. Tak si to pamatuj!“ A vlepila mi pusu
na tvář, utíkala ven si hrát s kámoškama z ulice a mé srdce divoce tlouklo bolestí, že já nemohu jít za ní. Zas musím počkat,
až ona přijde za mnou, protože bez pomoci to nezvládnu. To
jsou přesně ty chvíle, kdy mi život přijde krutý a nespravedlivý,
a ta emoce je nechutně opravdová a nedá se jen tak zaplašit.
Snažím se bojovat a nevzdávat se, ale je to tak těžké a chce
to moc velký nákla ák radosti vysypaný do srdce, aby se mi
na delší dobu ulevilo a já zapomněla na černé myšlenky. Doufám, že s prvním deštěm budou spláchnuty a zapomenuty...
Neustále se učím být trpělivou a věřící, že i já jednou možná
půjdu Kačce naproti po svých. Být tak opět tou energickou
babčou, kterou jsem bývala dřív!
Ivana Surovková

www.vozickar.cz
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5. díl: Vitální dýchání
Dech je základem všeho. Života, zdraví, síly, energie i toho, jak se cítíme.
Vitální dýchání může pomoct velké části vozíčkářů při různých, často i vážnějších problémech s dýcháním – při astmatu, při povrchním plytkém dýchání, způsobeném
částečným ochrnutím dýchacích svalů, nebo
při jejich oslabení.
Jednou z možností, jak dýchání posílit
a zefektivnit, je cvičení „otevírání dechu“. Vychází ze starých čínských cvičení čchi-kung
(tyto cviky oživují nervový systém a zlepšuje citlivost jak těla, tak i duše, zároveň léčí
a posiluje tělo). Jeho účinky jsou větší a výsledky se dostaví mnohem rychleji než při
klasické dýchací gymnastice, která se praktikuje v západních zemích, tedy i u nás. Vím,
o čem mluvím, jsem zároveň pacient i rehabilitační sestra.
U otevírání dechu je třeba hýbat rukama.
Ne všichni to zvládnou, proto jsem vybrala cviky vhodné právě pro lidi sedící na vozíku. Aspoň částečného úspěchu lze totiž dosáhnout
i při malém pohybu rukou, pokud se však plně
soustředíte na dech i energii. Proto, pokud
vám vaše postižení nedovolí nějaký cvik plně
provést, je třeba si ho představit. Přivřete oči,
soustře te se na dech, energii i na správné
provádění cviků (i když třeba jen ve své mysli).
Zbavte se všech rušivých vjemů, koncentrujte
se, zkuste procítit zklidnění a uvolnění v celém
těle. A můžeme začít cvičit.
Nejprve si musíme správně sednout, a to
není zrovna jednoduché. Připravte se na
dlouhý nácvik.
Sedíme, záda rovná, pokud to
jde, neopíráme se. Pokud to nejde, sedíme, samozřejmě tak rovně, jak kdo zvládne. Hlava je jakoby zavěšená za svůj vrcholek
a tím pádem je i rovná páteř.
Ramena tlačíme dolů, pravou
lopatku jako bychom chtěli zasunout do levé zadní kapsy u kalhot a levou lopatku do pravé zadní kapsy.
Ale pozor, abychom přitom
neprohýbali páteř! Snažíme se přitisknout
pupek až na zádovou opěrku a vytáhneme
hlavu vzhůru, páteř narovnáme jako pravítko.
Potřebujeme totiž dát průchod energii čchi,
aby mohla prostoupit
celým tělem, přes vrcholek hlavy dál.
Pokud vás občas
chytnou spasmy (křeče), začínejte pomalu,
opatrně, nemusíte cvik
či sed dělat ihned v plném rozsahu.

1. cvik
Varianta pro ty, kteří zvednou ruce až nad
hlavu: Výchozí pozice: ruce jsou pokrčené v lokti v úrovni pupku, otočeny dlaněmi
vzhůru, prsty směřují k sobě, ruce a prsty
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se nedotýkají ani těla, ani
sebe navzájem. Lokty od
těla, ramena dolů.
S pomalým, dlouhým nádechem zvedáme ruce nahoru až nad
hlavu, co možná nejvýše.
Tam je otočíme dlaněmi
dolů, prsty směřují pořád
k sobě, a s dlouhým, pomalým výdechem ruce
klesají zpět. Lokty pořád od těla.
Tam se opět ruce otočí dlaněmi vzhůru
a cvik se opakuje.
Varianta pro ty, kteří ruce nad hlavu zvednout nedokážou, je rovněž účinná, stačí postupovat stejně, ruce však zvedáme jen do
úrovně prsou. Celou dobu
si představujeme, jak dlaněmi nabíráme cestou
vzduch a tlačíme ho do
nosních dírek.
Obě varianty se opakují
pomalu alespoň osmkrát.
Důležité (jako při všech
cvičeních čchi-kung) je
soustředit se na dech a novou, čistou energii, její tok,
její proudění. Nabíráme
energii do dlaní, s nádechem do nás vchází,
tlačíme ji do plic a s výdechem vstupuje do
celého našeho těla. Čerstvá a nová energie,
která tu starou vytláčí a my ji vydechujeme
ven, kde ji odevzdáváme matičce zemi.

tam jdou před střed hrudníku, otočí se dlaněmi dolů
a energii tlačí k pasu. Tam
se opět otočí dlaněmi vzhůru a přes upažení jdou naho- Věra Schmidová
ru a nabírají do dlaní energii.
Cvik provádíme plynule, ladně.

3. cvik
Základem je rovný sed, ruce pokrčené v lokti
v úrovni pupku, dlaně tentokrát spojíme jako
při modlitbě.
S dlouhým a pomalým nádechem zvedáme ruce spojené dlaněmi vzhůru, vysoko
nad hlavu. Tady se ruce rozpojí a narovnané,
obrácené dlaněmi ven, přes upažení opisují
velký oblouk a s pomalým a dlouhým výdechem klesají dolů k tělu, kde se opět vrátí do
úrovně před pupek a otočí se dlaněmi vzhůru. Cvik dále opakujeme.
Ti, kteří ruce až nad hlavu zvednout nezvládnou, zvedají spojené ruce jen do úrovně prsou.
Tam je rozpaží do úplného upažení, dlaněmi dolů k zemi, a s dlouhým, pomalým výdechem ruce připažují, vrací je do výchozí
pozice.

2. cvik
Výchozí poloha je stejná. Maximálně rovný
sed, ruce pokrčené v lokti, dlaněmi vzhůru,
prsty směřují k sobě.
S pomalým, dlouhým nádechem ruce
zvedáme nahoru nad hlavu, kde už jsou narovnané v loktech. Tam je otočíme dlaněmi
od sebe, ruce pak opisují půloblouk. Přes
upažení s výdechem, pomalým a dlouhým,
klesají dolů k tělu. Tam se opět pokrčí v loktech a vrátí se do výchozí polohy.
Podobný cvik, který ale začíná v opačném pořadí, je vhodný i pro ty, kteří ruce až
nad hlavu nezvednou. Základem je rovný sed,
ruce začínají v úrovni břicha před tělem, dlaně vzhůru, ladným půlobloukem se dlaně dostanou zboku vedle těla a přes upažení jdou
ruce od pasu do výšky ramen, nabírají energii,

4. cvik
Obrácený postup třetího cviku. S nádechem
jdou ruce dlaněmi vzhůru, půlobloukem přes
upažení, bokem vedle těla nahoru nad hlavu,
kde se spojí dlaně jako při modlitbě, a s výdechem se spojené ruce vrací středem těla
do úrovně pupku, kde se rozpojí a otočí dlaněmi vzhůru.
Pro ty, kdo ruce nezvednou – opět stejný postup, pouze ruce zvedneme pouze do
úrovně prsou.

5. cvik
Nyní opět rovný sed, ruce v oblasti břicha,
dlaně jsou ale otočeny k tělu a tentokrát je
všichni zvedneme s nádechem pouze do
úrovně prsou, tam otočíme dlaně od těla

ZDRAVÍ A V KONDICI
a s výdechem ruce rozpažujeme,
jako bychom odtlačovali imaginární ze do stran. Poté volně připažíme, ruce vrátíme do výchozího postavení.
Opakujeme jako každý cvik asi
5×.

6. cvik
Opět rovný sed, ruce pokrčené
v lokti, dlaně směrem vzhůru, prsty
směřují k prstům druhé ruky.
S nádechem zvedáme pouze pravou ruku, protáhneme ji co
možná nejvýše nad hlavu, tam ji
otočíme dlaní vzhůru, v zápěstí je
ruka (pokud to jde) prolomená až
do pravého úhlu, prsty natažené.
Jako bychom dlaní i celou rukou
podpírali nebe. Levá ruka je protažená dlaní směrem k zemi. V zápěstí je opět prolomená až do pravého úhlu, prsty natažené. Snažíme
se dlaní dotknout země.

Poté s výdechem vrátíme obě
ruce zpět před pupek a s nádechem
se ruce prostřídají. Opakujeme cvik
pro každou ruku aspoň 3×.

7. cvik
Další cvik je stejný jako předchozí,
pouze naše ruce půjdou trochu bokem od těla a celé tělo se tak protáhne diagonálně.
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natažené. Pokud to nezvládnete,
alespoň se pokuste a představujte
si výsledek. Hlavu otáčíme vždy doprava a díváme se za pravou rukou.
Ruka jde dopředu vždy s nádechem.
S výdechem se
obě ruce vrací pomalu, volně k tělu.
Poté opět s nádechem procvičíme druhou rukou.
Tento cvik můžeme
variovat
i s pootočením trupu. Pokud jde dopředu pravá ruka, celé tělo se pootočí doleva. Levá ruka je vzadu,
v zapažení.
Hlava směřuje tam, kam se otáčí hrudník.

9. cvik
Pravá ruka jde s pomalým a dlouhým nádechem nahoru dlaní, tlačí
vzduch a energii do pravé nosní dírky (v představě se soustředíme na
to, jak nám vzduch
proudí pouze do
pravé nosní dírky). V úrovni prsou
se ruka otočí dlaní dolů a s pomalým, dlouhým výdechem klesá do
úrovně pasu.
Ve stejném momentu, kdy se pravá ruka v úrovni prsou otočí dlaní
dolů a začne klesat, stoupá levá
ruka dlaní nahoru od pasu směrem
k prsou. Ruce se takto střídají.
Po několika opakováních se
soustředíme na vstup vzduchu
a energie do těla levou nosní dírkou. Po pár pokusech zjistíte, že
opravdu dýcháte pouze tou jednou
nosní dírkou, kterou potřebujete jen
za pomocí soustředění.
Pokud ani tyhle pohyby vaše ruce
z jakéhokoliv důvodu nezvládnou, představujte si jejich pohyb.
Jde o tzv. cvičení v představě, která zná i naše západní rehabilitace a využívá je. Opravdu lze tímto způsobem dosáhnout výsledků.
Vyzkoušeno, ověřeno!

Krásně si tím procvičíme celou
přední stranu těla, hlavně hrudník.
A to je pro dýchání hodně důležité.

8. cvik
Pravá ruka jde s nádechem pomalu přímo před sebe do předpažení a levá dozadu, do zapažení (ta
jde co možná nejvýše). Dlaně jsou
vždy prolomené v zápěstí a tím pádem jsou kolmo k předloktí, prsty

Ze začátku je lepší cvičit
čchi-kung hned ráno po
probuzení, dokud mozek ještě
není tak aktivní a ještě plně
nevnímá. Neregistruje vjemy
z okolí a nedělá mu problémy
soustředit se pouze na dech
a pohyb.

To by se vozíčkáři
stávat nemělo
Sadomaso na skotském plédu
Nesvítí celý rok hřejivé sluníčko. Přišly plískanice, ranní mrazíky a otázka, co na nohy
kromě tlustých kalhot. Dlouhý zimní kabát
se na vozíku krčil a byl jako svěrací kazajka, prošívaná bunda sice kryla záda, ale
vpředu byla krátká a na nohy v pravém
úhlu táhlo jak v malém stanu. Tak přišel ná- Ivan Jergl
pad na kečkemitl, čili variantu ponča peruánských Inků. Károvaná přikrývka vydávající se pyšně za
skotský pléd byla přeložena na nestejnou polovinu a v ní proveden výstřih pro hlavu. Záda byla zakrytá a vpředu splýval
dlouhý háv až ke špičkám módních mrazovek, zkrátka nový
model peleríny. Po stranách volno pro paže v rukávech bundy. Objevila se však nepříjemná závada, že pončo hlavně při
drndání vozíku a autobusu sklouzávalo vpředu víc, než mělo.
Jeho zkrácení a úpravu jsem stále odkládal až na jaro, kdy ho
nebude denně potřeba.
Jinak ale střih, provedení a decentně střízlivá kombinace barevných čtverců v odstínech lesní zelené, temně modré a stromově hnědé budily zaslouženou pozornost, až se mě
Mirek, řidič autobusu, při spouštění na plošině zdvořile a s lehkou úklonou pozorného komorníka, otázal: „Lorde, ke kterému
skotskému klanu ráčíte příslušet? Váš pléd prozrazuje velmi
starý rod.“ Vlídně jsem se usmál, potěšen jeho zájmem. „Pocházím ze skotské vrchoviny a jsem poslední z větve Mc Pajdů.“ – „Óó, skvělé!“ opáčil a dodal starostlivě: „Na zdejší poměry je však váš pléd poněkud dlouhý,“ a zahrnul jeho šosy
pod mé podrážky, aby se nechytily do soukolí pod plošinou.
Den byl syrový a zima vlezlá, takže jsem ze zastávky rychle frčel domů. Na sjezdu z chodníku ke vchodu, mezi jehličnatými keři, mě však nějaká neznámá, nečekaná síla chytla
pod krkem a zlostně strhla hlavu až k panelu s džojstykem.
Ztratil jsem výhled a nemohl řádně dýchat. Pléd mě nemilosrdně táhl dolů a každou chvíli jsem se měl zřítit z vozíku
na asfalt. Vozík se pokoušel vytrvale pokračovat kupředu,
jako kůň cítící rodnou stáj. Ruka plédem přitažená k džojstyku se nedokázala vzepřít a stáhnout páčku na zpětný chod.
Cíp plédu se dále snažil bezohledně navíjet pod pravé přední
kolo. S nesmírným vypětím sil se mi podařilo pustit džojstyk
a vozík zastavit. Ale couvnout a škrtivé sevření plédu uvolnit jsem nedokázal. Popadl mě opravdový strach. Co mi stačil dech, začal jsem volat o pomoc. Jako naschvál z domu
nikdo nevycházel, počasí ven nelákalo. Křičel jsem opravdu zoufale a v hlubokém předklonu marně sípěl, když jsem
mezi keři nahoře na chodníku zahlédl muže. „Pane, proboha, pomožte mi!“
Zastavil se, rozhlížel se, to jsem znovu zavolal a on zamířil
ke mně. Uviděl skrčence, přisátého obličejem v zimní čepici
k ovladači vozíku.
Pokoušel se kolo nadzvednout, ale nešlo to. ekl jsem,
že musí dozadu stlačit páčku džojstyku. Pochopil a současně rval šos ponča zpod kola. Povedlo se. Konečně jsem nabral naplno vzduch do plic a téměř se slzami v očích horoucně poděkoval.
„Maličkost,“ mávl rukou. „Nechte si tu deku zkrátit nebo
nějak uvázat, jinak.“ Jen jsem přikyvoval. „Už dojedete
sám?“ – „Ano, ano, díky, zachránil jste mi život.“
„Přeháníte.“ Usmál se, podržel mi dveře do domu a s pozdravem zmizel.
Zřejmě Mirkova zmínka o plédu starobylého rodu a má
parodie jména přivolaly nějakou spící kletbu ze skotské hornatiny. Nebo to bylo moje otálení?

www.vozickar.cz
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Gumy pro lepší zítřky
Au, au, AU! Tak tohle ne, už toho mám vážně plný zuby! Nadávám téměř nahlas, když
mi asi popáté ten den podklouznou berle. Ráno v koupelně, pak dole v baráku na
kachlíkové chodbě, v nízkopodlažním trolejbusu… Prostě jakmile je někde mokro, už to
jede. Po usilovném pátrání na internetu se
mojí jedinou nadějí jeví jakési nové gumy.
Inu, vypadají zajímavě, teoreticky by to mohlo fungovat, ale ta cena! A co když to nepomůže? Ale stávající klouzání mi jde na nervy takovým způsobem, že už počítám, kolik
mám na účtu.
Odbíhám (no dobrá, pajdám se) z kanclu na parkoviště. PPL mi veze tu úžasnou novinku. Jsem skeptická.
Vybaluju a… HERGOT, to je
strašně velký! Vždy to bude
hrozně divný, nápadný, trapný! říká si moje povrchní já.
Ale dobře, čtu návod a vyměňuju sešlapané spodky. Nové
gumy jsou mohutné a skládají se ze tří částí – násada na
berli, pružný kloub a spodek

se vzorkem. Aspoň že
jsou černé, říkám si.
První vlaštovkou
je přechod přes vrátnici, kde je jako vždy,
když prší, našlapáno
a pro mě klouzavo.
Jdu opatrně, klasika…
a pak jdu úplně normálně. A nic! Nádhera!
Že bych se odte nepřizabila každý ráno, ještě než vůbec dojdu
ke strojům? No ale počkejte,
uvidí se večer v koupelně, říkám gumám.
A taky že jo. Kachličky, mokro, sprchový kout
o schod výš než celá podlaha, klasický scénář pro
zábavné číslo. Napřed to
zkouším jen tak, jak ten odpružený kloub vlastně funguje, celá ta věc se ohýbá
a přizpůsobuje, vážně by to
mohlo fungovat! Skoro se
usmívám. Tak jdeme na to…

Tehdy mi začal trochu jinej kripl-život.
Te už se nemusím bát skoro ničeho. Přežila jsem dokonce i tuto zimu a chůzi po sněhu a ledu. Neklouže mi to téměř nikdy, navíc
mě výrazně míň bolí ramena a krk, to odpružení asi vážně funguje. A rozhodně to není
tak nápadné, jak jsem se bála, změny si nevšiml nikdo. Flexyfoot mám od října, čili pátý
měsíc. Zatím se vzorek neochodil ani o milimetr. Za tu dobu bych těch obyčejných vyměnila aspoň 5 na každou berli… Počáteční investice se vyplatí, doporučuju to všem.
K zakoupení jsou na e-shopu prolifeweb.cz
za 400 Kč/ks.
Irena Škodová

Opice po ochrnutí opět chodí
Přelomová metoda léčby poranění míchy se
rodí v laboratořích Švýcarského federálního technologického institutu, informoval na
konci loňského roku časopis Nature. I když
už vědci v různých zemích světa zkoumali několik cest, jak navrátit lidem po úraze
schopnost pohybu a chůze, tento postup,
který „vyléčil“ ochrnutou opici, je unikátní. Technologie spočívá v přenosu mozkového signálu přes postižené místo pomocí
bezdrátových vysílačů. Ty vedou impulzy do
externího počítače, který je dešifruje a pak
vyšle zpět do přijímače u míšních nervů, které se nacházejí za poškozeným místem. Ten
pak tyto signály převede do zdravých míšních nervů, které dokončí pohyb končetiny.
Tento postup, kdy se signál externě přenáší

přes poraněnou část míchy, je
zcela nový.
Snad i proto zůstává ještě řada otázek k vyřešení, než
se tato léčba dostane k lidem.
Opice měly znehybněnou jen
jednu končetinu ze čtyř. Jak by
reagovaly, když by úplně ztratily schopnost chodit? Lidé mají
většinou dost specifický druh
postižení, zranění i následky jsou dost individuální. Jak počítač naprogramovat tak, aby
dokázal vyslat správné signály pro míšní nervy právě pro určeného jedince, který už mohl
chůzi zcela zapomenout? I otázka stability
a rovnováhy je jiná, pokud srovnáme chůzi po čtyřech či dvou nohách. Vědci odha-

Světové nápady v obraze

1 / 2017

dují, že mají před sebou ještě desetiletý výzkum, ovšem i přesto stojí za to této metodě
věnovat pozornost. Je to zajímavá alternativa
k postupům, které například využívají kmenové buňky, velké a neskladné exoskeletony
nebo robotické protézy.
(ata)
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Šikovného vozíčkáře z Trutnova inspiruje slavný
Leonardo da Vinci

Neuvěřitelně precizní a esteticky působivé předměty dokáže vytvořit kvadruplegik
Oldřich Urban. Vyrůstal na Lanškrounsku,
od roku 2009 žije v Trutnově. V obyčejném
bariérovém bytě bylo nutné provést mnoho úprav, ale pozitivem byl velký nákladní
výtah. I díky němu se jako jeden z mála vozíčkářů běžně dívá na svět hezky z výšky:
z posledního patra normálního paneláku.
Což je vzhledem k jeho povaze a krušnému osudu symbolické. Pan Urban si totiž navzdory vážnému úrazu, chronickým
zdravotním problémům i bezohlednosti
některých lidí zachoval obdivuhodný nadhled, vitalitu a touhu dokázat velké věci.
Vyučil se klempířině a nějakých deset let
se tímhle řemeslem živil. Pak se mu na podzim 1999 přihodil pracovní úraz: spadl z mizerně postaveného lešení, za které byla plně
odpovědná stavební firma. Rozdrtil si krční
obratel a během vteřiny ochrnul od prsou
dolů. „Že nebudu chodit, s tím jsem se psychicky vyrovnával asi dva týdny. Až tak moc

Katapult podle návrhu Leonarda da Vinciho, smrkové d evo; asi 120 hodin ru ní práce.

mě to nezasáhlo,“ říká přesvědčivě. Hlavně
si uvědomoval, že bude muset přehodnotit
své životní plány a vydat se po jiné koleji.
Nezná nudu. Velmi rád čte, hlavně knihy o historických událostech, válečnou literaturu a životopisy slavných lidí. Na električáku podniká s přítelkyní výlety do přírody
a za památkami. Zajímá se o astronomii a archeologii. Stovky hodin věnoval pan Urban
systematickému pátrání po předcích. Zjistil,
že praděd byl velmi šikovný, vyřezával rámy
k zrcadlům, ozdobné skříňky, a dokonce
zhotovil betlém. Napadlo ho, že po něm má
nějaké geny – a začal přemýšlet, jakou činnost by si s postiženýma rukama vyzkoušel.
Zvolil si kreslení. Vložil si pastelku mezi
palec a ukazovák pravé ruky a druhou rukou
si ji tam přitlačoval. Lokty se přitom opíral
o stůl. Výkresový papír na něm měl sepnutý
v kancelářské svorce. Zkoušel to i s uhlem:
uhlové tyčinky musel strčit do verzatilky, protože v ruce by je neudržel. Kreslení se Oldřich Urban věnoval několik let. Přinášelo mu
hlavně dobrý pocit, že i bez funkčních prstů
dokáže vytvořit něco, za co se nemusí před
druhými lidmi stydět. „Měl jsem radost, když
můj obrázek někoho velmi potěšil. A dostal
jsem chu zkusit si něco jiného.“

Kružítko, vlastní návrh, o echové d evo, kovové
komponenty, závitová ty ; asi 40 hodin ru ní práce.

dář. Kromě dalších modelů, které nepřehlédnutelně zdobí jeho byt, začal vytvářet i praktické předměty. Své přítelkyni daroval dřevěné
kuličkové pero a pouzdro. Pro sebe si udělal
originální kružítko s velkou dřevěnou rukojetí:
žádnou předlohu neměl, řídil se intuicí...

Kuli kové pero, vlastní návrh, bukové d evo, mosaz.
Futrálek, hevea d evo; asi 130 hodin ru ní práce.

Za každým předmětem jsou desítky hodin usilovné práce. Třeba zmíněné duté pero
s penálem vyráběl kvadruplegik O. Urban asi
130 hodin! Jeho tvorba bude k vidění na velkoformátových fotografiích, které budou vystaveny v květnu na pardubické abilympiádě. Některé čtenářům nabízíme už te .
Miloš Pelikán

Perpetum mobile podle návrhu Leonarda da Vinciho, bukové d evo, závitové ty e, šrouby, matice,
vruty; asi 168 hodin ru ní práce.

V Trutnově začal pracovat se dřevem. Po
rozvodu si splnil svůj sen: zřídil si v bytě dílničku a zakoupil nejrůznější nářadí. Dřevo si
zamiloval už jako kluk, na základní škole se
chtěl stát truhlářem. „Ale táta mi to rozmluvil,
protože bych prý mohl přijít o prsty, jako několik chlapíků v naší vesnici.“
Inspiraci našel v kresbách a fotografiích výtvorů Leonarda da Vinciho, všestranné renesanční osobnosti. Do prvého modelu se pan
Urban pustil někdy v roce 2013: několik měsíců usilovně vyráběl katapultovací stroj, který i laika ohromí precizním provedením. „Zjistil
jsem, že práce se dřevem je dobrou rehabilitací pro ruce, ale taky mě po několika hodinách bolely záda a měl jsem toho plné zuby,“
shrnuje své poznatky třiačtyřicetiletý poho-

„Po operaci v pardubické nemocnici
za mnou docházela psycholožka. Dávala mi všelijaké rady a snažila se mě
povzbudit. Nakonec mi řekla, že nemá
cenu, aby mi dál pomáhala, protože
psychicky pomáhám víc já jí.“
„Je důležité vyrovnat se s nemocí či
hendikepem co nejrychleji, snažit se
na postižení nemyslet. A taky je potřeba najít si něco, co člověka baví, co ho
žene dopředu.“
„Nikdy nevíte, co všechno dokážete,
dokud to nezkusíte. Je to zvláštní, ale
někdy mám pocit, že mi práce se dřevem jde skoro tak dobře, jako kdybych
měl zdravé ruce.“

www.vozickar.cz
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Jamie Andrew: horolezec, který své ruce
a nohy nechce zpět
Měli jsme jídlo na dva dny, takže když jsme
ho snědli, zůstal nám jen balíček sucharů. I tekutin jsme měli naprostý nedostatek.
Když jsme přišli na vrchol, byly láhve prázdné a campingový ohřívač se nám kvůli silnému větru podařilo zprovoznit až čtvrtý den.
Horký čaj nám možná v té chvíli zachránil
život, tedy aspoň mně. Byly to opravdu extrémně těžké podmínky.

Skotský horolezec Jamie Andrew nikdy nezapomene na leden roku 1999. S kamarádem Jamie Fisherem opustil Chamonix, aby
se společně vydali severní stěnou na čtyři tisíce metrů vysoký vrchol Les Droites. Podmínky byly přímo ideální, a tak počítali, že za
dva dny budou zpátky. Když se dostali na vrchol, přihnala se bouře, která je přišpendlila
ke sněhu na celých pět dní. Zatímco Jamiemu Andrewovi omrzly ruce a nohy, jeho kamarád Fisher strádání nepřežil. Statečný pilot vrtulníku Jamieho na pokraji života a smrti
ve velmi nepříznivých podmínkách zachránil.
V nemocnici v Chamonix se doktorům nepodařilo omrzliny vyléčit a museli Jamiemu amputovat všechny končetiny. Andrew to však
nevzdal. Naučil se znovu chodit, svůj příběh
vydal knižně, létá po světě a motivačními
přednáškami dodává lidem sílu napříč kontinenty. A dokonce se znovu vrátil do hor, lyžuje a běhá maraton.
 Na co jste myslel, když jste ležel pět
dní ve sněhu a kolem zuřila bouře? Ta
bezmoc musela být v tu chvíli velmi psychicky náročná…
My jsme netušili, že tam budeme celkem
pět dní, takže jsme prostě přežívali od hodiny k hodině. Soustředili jsme se na to, abychom prostě přežili, takže jsme se snažili zahřívat, povídat si a utéct myšlenkami někam
pryč. Také jsme hodně odpočívali, protože
i když člověk jen leží, tak v takových teplotách tělo hodně trpí. A tak jsme se snažili
spát. Bylo to velmi těžké a měli jsme štěstí,
že jsme měli jeden druhého. Bylo to důležité pro psychiku a chtěli jsme si z toho dělat spíš legraci a nemyslet na to, že se dolů
možná už nedostaneme.
 Prý jste vyrazili dost nalehko a chtěli se
za dva dny vrátit. Měli jste s sebou dost
jídla a pití?
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 Když jste ležel ve sněhu s omrzlými
končetinami, na co jste myslel? Problesklo vám hlavou něco jako: „Když tohle přežiji, tak už to nikdy neudělám?“
Ano, máte pravdu, i něco podobného mi přicházelo na mysl. íkal jsem si, že když tohle
přežiji, budu daleko víc vděčnější za to, co
mám, a za lidi okolo sebe a za lásku a péči,
kterou mi dávají.
Když kamarád Jamie umřel, tak mi došlo,
že tohle je konec i pro mě. Přemýšlel jsem
o tom, co mi život dal, co mi přišlo do cesty, a myslel jsem na lidi, které jsem znal. Byly
to velmi emotivní chvíle, zároveň byly i trochu zmatené. Když člověk umrzá, tak se totiž
často propadá do snu, což byl i můj případ.
Často jsem viděl sám sebe a Jamieho odněkud shůry. Bylo to dost surrealistické.
 Jaké byly vaše první pocity, když jste
se v nemocnici probudil a zjistil, že nemáte ani nohy, ani ruce?
No, moc jsem toho necítil, protože to bylo
po operaci. Moje ruce a nohy byly zabandážované. Já jsem samozřejmě věděl, co
se stalo, ale necítil jsem nic. Nejdříve jsem
nechtěl uvěřit tomu, že tohle je pravda a že
se to stalo mně. Je těžké takovou realitu přijmout. Často jsem si říkal, že by bylo lepší
umřít než takto žít. A zda takový život bude
mít vůbec nějaký smysl. Opět jsem si připadal jako dítě, které je na ostatních totálně závislé a které se neumí ani samo najíst.
 Jak jste se vyrovnal se smrtí par áka?
Přišlo vám někdy na mysl, že on se má

nakonec líp,
když zde nemusí přežívat
bez končetin?
Vítek Formánek a Eva Csölleová
Ne, bylo to spíše naopak. Ano, ptal jsem se sám sebe, jak
se s tím vyrovnám, že Jamie je mrtvý, zatímco já jsem ten š astný, který je pořád tady.
Dostal jsem druhou šanci žít, tak co s tím
udělám, aby to za něco stálo. Nová výzva.
Jaké to bude začít život s tímto postižením,
co mi to přinese, kam se s protézami dá až
zajít a co s nimi dokážu?
„Pokud přistupujete k problému s tím,
že se nedá vyřešit, tak jej prostě nikdy
nevyřešíte. Objeví-li se nějaká výzva,
musíte věřit, že to dokážete.“
 Funguje mozek stejně, jako když jste
měl všechny končetiny, nebo jste ho musel naučit nové věci? Podobně jako když
se dítě učí chodit a mluvit.
Opět jsem si uvědomil, že je to pro mě velká výzva. Přistupovat k problémům a učit se
je řešit pomalu, krůček po krůčku. Byla to
úžasná zkušenost, protože každý den jsem
se učil něco nového a bylo to velice vzrušující a povzbuzující. Jednou jsem se učil uchopit věci svými pahýly, potom jsem se zase
učil chodit na protézách. Jsou to všechno
nové věci, kterým se člověk musí postavit
čelem a prostě je překonat.
 Jak jste se dostal ke speciálnímu vybavení pro extrémní sporty? Spolupracujete
s nějakými výrobci?
Je tu spousta firem, které dělají pomůcky
pro tělesně postižené sportovce, jsou jich
desítky tisíc. Ale já jsem patrně jediný horolezec, který nemá ani ruce, ani nohy, takže
to není odvětví, které by nějakou firmu zajímalo. Proto jsem nemohl spolupracovat na
vývoji s nějakou společností. Spíš si pomůcky vymýšlím, inovuji a vyrábím sám. Dostanu
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nápad, navrhnu ho a pak jdu za někým, kdo
mi to vyrobí. Sportovní firmy mě podporují,
ale nemůžu být pro ně „pokusné morče“ pro
vývoj či propagaci.
 Když jste šel poprvé od nehody do hor
na protézách, co se vám honilo hlavou?
První dva roky po nehodě byly velice pomalý
a složitý proces uvědomování si toho, co se
mi vlastně stalo. Byly to pocity vzteku, odmítání a nakonec přijetí mého stavu. Cesta zpět
do hor byla jedním z kroků toho každodenního procesu návratu do života. Byl to velký
krok, ale nepřišel náhle, takže mě nezaskočil a byl jsem na něj připravený. Bylo to pro
mě důležité se vrátit a opět spatřit hory, odpustit jim a odpustit sobě. A když jsem viděl
skalní masivy kolem sebe, uvědomil jsem si,
že zase chci lézt na vrcholy, že chci lyžovat,
jezdit na snowboardu. Bytostně jsem chtěl
zpátky. Když mě tenkrát vrtulník zachraňoval
z toho místa, kde jsme uvízli, a já jsem je viděl
pod sebou, nebyly tam patrné žádné známky,
že by na tom místě kdo kdy byl. A tehdy jsem
si uvědomil, že to byla jenom lidská tragédie
a nemohu z ní vinit hory
a je to čistě na mně, zda
se překonám, či nikoliv.
 Jak to funguje, když
šplháte s protézami?
Při lezení nepoužívám
žádné protézy na ruce,
přidržuji se jen svými pahýly, které po letech používání dost ztuhly, a tak
v nich mám sílu a můžu
se jimi držet. Je to bolestivé, ale jde to a mám
v nich velký cit. Nohy, to je něco jiného. Mám
za sebou hodiny a hodiny tréninku, než jsem
přišel na to, jak protézy fungují, a než jsem
si k nim vybudoval důvěru. V nohou cit nemám, takže bylo důležité zjistit, zda, když
dám nohu do díry ve skále, mě to udrží, protože třeba necítím, když mi noha začne podkluzovat. Přes pahýly cítím jen vibrace, asi
jako když máte na nohou velké zimní boty.
Takže určitou zpětnou vazbu na pohyby od
končetin mám.
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 Máte různé druhy
protéz na různé druhy aktivit? Na lezení, běh, snowboard?
Třeba v golfu se bere
na každou jamku jiná
hůl.
Snažím se nemít moc
náhradních nohou, protože je otrava a námaha celý arzenál tahat
s sebou. Mohu dělat
spoustu věcí na svých
obyčejných nohách,
ale pokud chci podávat špičkové výkony
v určitých disciplínách,
musím používat speciální nohy na běh, lyžování, lezení po skalách a lezení po ledovcích.
 To jsou tedy všechno vaše vlastní konstrukce?
Nohy na běhání a lyžování si můžete normálně koupit. Nohy na lezení jsem si zkonstruoval
sám. Nohy na horolezectví se také dají koupit, ale jsou ukrutně drahé, takže používám ty, které jsem si sám vyrobil.
 Napsal jste o svém příběhu knihu. Jak vznikl nápad? A jak vlastně
vznikla kniha samotná, když nemáte ruce?
Spousta lidí mě znala z přednášek,
a tak se o mně psalo v novinách.
No a vždycky tam bylo něco uvedeno špatně nebo polovičatě. Chtěl
jsem lidem vyprávět ten příběh tak,
jak jsem ho opravdu prožil, jak to
opravdu bylo. Už kvůli mně samotnému. A tak mi došlo, že jediný způsob, jak
to napravit, je napsat knihu. Takže jsem začal. Používal jsem normální klávesnici jako
každý jiný, píšu jen svými pahýly. Práce mi
trvala deset měsíců. Prodalo se přes 50 000
kusů – převážně v Anglii a něco i v cizině.
Mou knihu ale dosud nikdo nepřeložil a nevydal v češtině.
 Zvládáte již všechno sám, nebo jsou
určité věci, které nezvládnete?

Více méně vše, co potřebuji k životu, už
zvládám sám. Pak jsou tu ale věci, které nedělám, protože trvají dlouho a je to otravné,
takže v tom případě požádám svoji ženu,
někdy i cizího člověka. Obecně lze říct, že
ale není mnoho činností, které bych sám
nezvládl.
 Oslovil vás nějaký filmař, že by chtěl
nafilmovat váš příběh?
Ne, ještě ne. V minulých letech jsme udělali televizní dokument, ale ani Spielberg nebo
Eastwood mi ještě nevolali (smích), bylo by
fajn, kdyby mě hrál Brad Pitt (smích).
 Čím se te živíte?
Pracoval jsem pro firmu, kde jsme po laně
šplhali do těžko přístupných míst v průmyslových oblastech, ale te jsem motivační řečník, jezdím po světě, vyprávím lidem svůj příběh a motivuji je, aby se v životě nevzdávali
bez boje.
 Te jste v určitém smyslu celebrita,
o které se píše a která jezdí přednášet.
Myslíte si, že vás úraz obohatil? Že byste
byl bez něj jen neznámý horolezec?
Je to neuvěřitelná zkušenost. Tolik dveří se
mi otevřelo, na které bych se normálně skoro bál za ukat. Moje nehoda je jednou z největších událostí, která se mi přihodila, už
bych to nechtěl vrátit. A nechtěl bych mít
zpátky svoje zdravé ruce a nohy.
 Běháte maratony, lezete po horách,
nedávno jste byl v týmu horolezců, kde
všichni měli protézy. Stavíte se do pozice
bořitele limitů? Třeba jako byli Heyerdal,
Hillary, Messner nebo Amundsen?
Ano, myslím, že jsem v takové unikátní pozici, že mám šanci něco ukázat světu, protože lidí bez všech čtyř končetin zase tak
moc není. Pro mě je to docela snadné někam hranice posouvat, konkurence není
prakticky žádná. Myslím, že každý by měl
odpovídat na výzvy a i přes riziko, které to
přináší, posouvat hranice zase o něco dál.
Využít svůj potenciál a žít naplno. Takže se
vždy snažím udělat v různých věcech krok
kupředu.
Děkujeme za rozhovor
Vítek Formánek a Eva Csölleová

www.vozickar.cz
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Nájemní vrazi na čtyřech kolech vzbuzují sympatie
nekorektním humorem
Podobnost možná nikoli náhodná. To asi napadne poučenějšího filmového fanouška u názvu
akční komedie Takoví normální vozí ká i. Jde o ma arský
snímek, který měl loni premiéru na festivalu v Karlových Varech. A tam se publiku natolik
zalíbil, že byl několik dní favoritem na udělení Divácké ceny.
Do tuzemské distribuce se tenhle film sice nedostal, ale je dostupný na internetu, s českými
titulky. I proto si zaslouží, aby se
o něm vědělo.
Pár vět k té podobnosti. Už v roce 1994
natočil známý tvůrce Oliver Stone akční drama Takoví normální zabijáci. Oproti svým dřívějším filmům v něm překvapil mírou bez-
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uzdného fyzického násilí,
rozkouskovaným, místy až
klipovitě vyprávěným příběhem a jen stěží postřehnutelnou hranicí mezi realitou
a drsnou stylizací prostředí,
v němž milenecká dvojice na
útěku před policií zabíjí skoro každého, na koho natrefí.
Svérázná polemika na téma
skutečného násilí a jeho mediálního obrazu byla zjevně
inspirována stylem, s nímž
se počátkem 90. let prosadil
režisér Quentin Tarantino. Ten se ostatně na
scénáři k Zabiják m podílel.
Attila Till, rodák z Budapešti, se zase inspiroval osobní zkušeností z dobrovolnické
práce s tělesně postiženými lidmi. Ale jeho
loňský snímek je zároveň zjevnou variací na Stoneovy Zabijáky. I v něm
hlavní postavy, mladí vozíčkáři, žijí na
okraji společnosti a touží po lepším
životě. A když začnou pro mafii pracovat jako gang nájemných vrahů,
o vraždy a náhodná zabití není nouze.
Na zmíněný americký film odkazují Takoví normální vozí ká i i formálně.

Opět jde o sled rychlých akcí sycených černým humorem, v nichž se důmyslně prolíná
realita s divokou fantazií. Že kromě rychlého
auta prchají dvacetiletý Zoli a bývalý hasič
občas na vozících, je podružné...
V Ma arsku patří Till k nejuznávanějším
osobnostem v televizní tvorbě. Nicméně karlovarské publikum dalo svým hlasováním
jasně najevo, že jeho Vozí ká i jsou filmem,
který pobaví a zaujme i v kině. V Česku je na
stříbrném plátně asi neuvidíme, proto budiž
pochválen internet!
(mp)

„Zásadní pro mne bylo natočit
o postižených lidech konečně snímek,
kde je nebudou hrát herci, ale kde
dostanou příležitost hrát sami sebe
a být skutečnými hrdiny.“
režisér Attila Till
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Program duben 2017
2. 4. NE
18.00 hod.

SUUD SLADKÁ CHARITY

Premiéra!
„Příběh dívky, která chtěla být milována.“
Charity „Naděje“ Valentinová pracuje jako barová
tanečnice, ale stále se nevzdává svého snu. Chce si
najít normální zaměstnání, žít normální život a být
milována. Chvílemi se zdá, že je svému snu na dosah,
ale život jí hází klacky pod nohy.Muzikál plný chytlavých
melodií, romantiky a sex-appealu.Hrají: Magdalena
Nováková, Lubomír Friml, Vlasta Jelínková, Jitka
Blahová a další. Režie: Kateřina Petrášková
www.suud.cz

BEZ MEZÍ
Premiéra!
19.00 hod. Taneční divadlo souboru PROTY BOTY
„Jediná omezení, která v lidských životech existují,
si klademe my sami.“ (Konfucius). Lze vůbec tato
vlastní omezení překonat? Je možné si je uvědomit,
poznat je, a najít tak ztracenou svobodu?
Režie a choreografie: Kateřina H. Hanzlíková
Tančí: Jana Bartošková, Tereza Lepold Vejsadová,
Dominika Miková, Jitka Mozorová, Mila Vašíčková,
Petra Wagnerová, Milan Zeman.
4. 4. ÚT

6. 4. ČT
18.00 hod.

Gruppe 07 (FF MU Brno)

Premiéra!

19.30 hod.

DOPPELL (PedF MU Brno)

Premiéra!

Die Stücke werden auf Deutsch aufgeführt. /
Hry budou uvedeny v němčině.

www.apicz.com

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

TANEC, BUBEN A DUBEN
Premiéra!
17.00 hod. Vystoupení dětských tanečních a hudebních souborů
SVČ Lužánky a jejich hostů.
www.luzanky.cz/akce/kalendar-akci/54779/
www.facebook.com/events/102725780241383/
9. 4. NE

19. 4. ST– DREHBŰHNE BRNO 2017
22. 4. SO X. ročník Mezinárodního studentského festivalu
8.30 hod.

v německém jazyce
Letošního ročníku se zúčastní amatérské divadelní
skupiny z České republiky, Slovenska, Rakouska
a Německa. Podrobnější informace o dalších
akcích během festivalu naleznete na facebooku
„DrehbuhneBrno“ nebo na blogu
http://gruppe07theater.wordpress.com/.

27. 4. ČT

PAVILON PRO SVOBODNÉ PÁNY

19.00 hod. Divadlo Járy Pokojského (Brno)
BENEFICE NA PODPORU sdružení ARCHA COMMUNITY
Zážitky z ústavního života v symbióze s námětem
hry Seana O‘Caseyho Penzion pro svobodné pány
dávají tušit zábavu lehce absurdní, specificky
komediální a přímočaře zábavnou. Výtěžek
benefičního představení bude použit na podporu aktivit
sdružení Archy Community, věnujícího se lidem
s tělesným postižením. http://archa-community.cz/
Rezervace e-mail: djp@vidurius.cz
Bezbariérové divadlo BARKA, Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole
rezervace vstupenek: e-mail: barka@ligavozic.cz / sms: 608 635 578
Více na www.divadlobarka.cz a facebook.com/bezbarierovedivadlobarka
Ceny vstupenek od 30 do 200 Kč. Držitelé průkazu ZTP a důchodci sleva.
Naši činnost podporují:
Za ﬁnanční podpory
statutárního města Brna

Za podpory Statutárního města Brna,
Městské části Brno-Královo Pole

API CZ s.r.o. | Slapy 136 | CZ-391 76 Slapy u Tábora
T: +420 606 070 992 | E: info@apicz.com
www.vozickar.cz
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Kulturistika – životní styl
Aneb – je třeba hledat cestu, ne překážky!
Majiteli kompletní medailové sbírky z mistrovství Evropy, kulturistovi Danielu Minsterovi, který je zárove trojnásobným mistrem republiky, se splnil sen. Svými mezinárodně oce ovanými výsledky se přičinil o zisk PROFI karty,
jež mu umožní představit se letos na pódiu nejprestižnější soutěže planety Arnold Classic, zárove i v profesionální divizi IFBB.

Alexandra
M. Videmannová

dráhu letu a pět kotoulů
přes střechu, než auto zůstalo ležet v poli
na boku. Vše se přihodilo okolo sedmé večer, našli mě až o dvě hodiny později. Hasiči mě doslova vyřezali z auta a zafixovali
pro převoz. Co následovalo, již všichni vozíčkáři dobře znají.

 Jsi průkopníkem soutěžní kulturistiky
vozíčkářů v České republice. Můžeš tento sport blíže představit našim čtenářům
a případně nalákat další zájemce?
Jedná se o zcela totožný sport s kulturistikou zdravých jedinců. Musíme mít připravenu volnou sestavu na hudbu a předvádíme
pouze horní svalové partie těla v daných pózách, což tvoří jediný rozdíl oproti „klasice“.
Pokud to s kulturistikou myslíte vážně, tréninky mají svá pravidla a uzpůsobují se danému období. Například v objemové (předzávodní) fázi nabíráme svalovou hmotu tím,
že přijímáme větší množství energeticky bohaté stravy a zvedáme nejtěžší váhy. Stimuluje se tak svalový růst. Pak následuje rýsovací příprava spojená s tvrdou dietou, kdy
jsou strava i tréninky uzpůsobeny k zachování svalové hmoty, ale zbavujete se nechtěné tukové vrstvy.
Osobně se domnívám, že tento sport
napomáhá vozíčkářům zaktivizovat zdravé
a ovladatelné svalstvo, tím si podstatně zlepšit fyzickou připravenost.
 Spolu s bratrem vás jako kluky ke kulturistice přivedl tatínek. Měl jsi již coby
puber ák ambice na titul Mistra Evropy?
Kde jste tenkrát cvičili a s čím?
Ano, ke kulturistice nás přivedl náš otec.
Cvičívalo se po sklepech a garážích v tzv.
čekárnách s podomácku vyrobenými činkami. Tehdy jsem si vůbec nepohrával s myšlenkou, okusit někdy v budoucnu soutěžní
podia.
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 Můžeš prozradit, kdy a jak ses dostal
na vozík a jaký máš hendikep?
Před jedenácti lety jsem měl těžkou autonehodu. Došlo při ní k rozdrcení desátého
hrudního obratle, následnému přerušení
míchy v oblasti hrudníku a úplnému ochrnutí ve spodní části hrudního koše. Ve vysoké rychlosti na namrzlé vozovce jsem dostal smyk. Přišla mi sms a já hledal mobil
zapadlý mezi sedadla. Dostal jsem auto do
protisměru, zbrkle trhnul volantem a vyletěl
z vozovky. Dopraváci prý naměřili 32,5 m

 Kdo tě v té době držel nad vodou? Bylo
po obvyklém kolotoči (nemocnice, rehabilitace) hned jasné, že chceš sportovat?
Zásadní oporu sehrála rodina, děti a hlavně má žena, která mi byla neustále nablízku.
Během léčby a rekonvalescence jsem vůbec
nepomýšlel na nějaké sportovní vyžití, spíše
mne trýznily obavy o rodinu, aby fungovala
a existovala jako před autonehodou.
Cesta ke sportu a kulturistice byla dlouhá. Na internetu jsem objevil videa lidí cvičících s činkami na invalidním vozíku a snažil
se něco okoukat a přizpůsobit svému hendikepu. Vyžádalo si to notnou dávku trpělivosti a času. Zde mě opět podržela manželka, která měla radost, že jsem si našel něco,
co mě naplňuje. Zhruba 60 % svého těla neovládám, ale díky kulturistice jsem se dostal
do skvělé kondice a pohyb na vozíku je tak
pro mě o mnoho snazší.
 Viděla jsem kdysi tvé jméno na soupisce hokejového týmu. Nelákal tě i jiný kolektivní sport jako třeba basket či florbal?
Je to tak. Tři roky jsem jako brankář hrál
sledge hokej za HC Sledge Studénka. Zkušenost dobrá, ale nyní se zcela věnuji výhradně kulturistice. Žádný jiný kolektivní
sport mě nelákal.
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 Jak náročná cesta byla k profi licenci?
Celkem dlouho jsi objížděl amatérské soutěže, i když nabídku k profíkům od Nicka
Scotta, duchovního otce profesionální kulturistiky vozíčkářů, máš od roku 2013.
Nabídka na profi kartu přišla ihned po zisku zlaté medaile na ME ve španělské Santa
Monice. Snažil jsem se ale držet při zemi.
Z hlediska kvality a velikosti svalového podílu na svém těle zatím nešlo konkurovat
profesionálním soutěžícím v zámoří. Proto jsem pokračoval na amatérské úrovni
a dále se zlepšoval.
Když se ohlédnu, radikální změna přístupu ke stravě odbourala některé nešvary. Žádné hřešení se sladkostmi ani s tučnými jídly. Pohybem na vozíku nespálím velké
množství kalorií, takže dodržet předepsanou stravu bylo podmínkou k dosažení lepších výsledků. Další fakt tvoří zpestření jídelníčku v podobě masa, sýrů, přidalo se více
zeleniny a ovesných vloček.
V tréninku pomohlo zapisovat si každý
trénink a použité váhy. Najednou jsem získal přehled se zvyšováním intenzity samotného cvičení.
 Která byla hlavní překážka v otázce
přestupu k profesionálům? Šlo zvláště
o finance?
V prvé řadě to byl slabý svalový rozvoj horní
poloviny těla, potřeboval jsem nabrat nějaké to kilo svalové hmoty, což nějakou dobu
trvá. A finance? To je kapitola sama pro
sebe.
 Jistě musíš mít profesionální přístup
k tréninkům. Jaké volíš dávky v plném
nasazení a těsně před závody? Prozradíš čtenářům jméno trenéra, případně
s kým konzultuješ výživu, relaxaci, rehabilitaci…?
Momentálně se připravuji na profesionální
soutěž Arnold Clasic v USA. Proběhne již za
5 týdnů. Trénuji v plném nasazení s tvrdou
dietou, a to 6x týdně plus den volna. Délka značně intenzivního tréninku činí zhruba
75 minut, pauzy mezi cviky se pohybují od
45 do 60 sekund.
Stravu, intenzitu tréninku, vše konzultuji s naším státním trenérem Tomášem Burešem (nejúspěšnější český profesionální kulturista, výborný člověk a kamarád). Dalším
velmi blízkým poradcem je dlouholetý činitel
v oblasti kulturistiky Stanislav Pešat.
 Závodíš „pod křídly“ největších českých jmen v kulturistice. Pomáhají také
se sponzoringem? Jak finančně náročná
bude účast v americkém Columbusu?
Co se týče spolupráce s Tomem i Standou,
jsem velmi spokojen. Obětují mnohdy svůj
volný čas ve prospěch mého, za což jim
patří velký dík.
Má účast na Arnold Clasic bude náročná. Ti, co dělají tento sport, ví své... Když to
shrnu: posilovna, dojíždění do fitness centra,
strava, speciální výživové doplňky plus doprava, ubytování v USA a plno dalších s tím
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souvisejících poplatků. Můžeme se v klidu
bavit o částce cca 100 tisíc.
 Jistě nemalé částky stojí i každodenní
speciálně upravovaná strava…
Tady jde o různé proteiny, aminokyseliny,
vitamíny atd., kterými musíte tělo zásobit
při tak velké fyzické námaze. Zrovna laciný
sport to není. Mrzí mě, že se dosud nenašel
ani jeden z českých výrobců doplňků stravy,
ochotný mne podpořit v přípravě na profi závody, a to jsem se ptal opravdu všech. Nezbývá než si vše hradit sám.
 V kulturistice vozíčkářů závodí v jedné
kategorii všichni sportovci s různou úrovní hendikepu bez srovnávacích koeficientů. Těžko se můžeš porovnávat s někým,
kdo je „pouze ampu ák“ a ovládá třeba
i břišní svalstvo.
Pokud by tento sport dělalo více hendikepovaných, sám bych navrhl minimálně tři skupiny. První s chybějící částí dolních končetin (u těchto závodníků je zbytek těla zcela
v pořádku), druhou s poraněním v dolní oblasti beder (tělo od hlavy do pasu včetně
břišního svalstva je plně funkční a v pořádku). Třetí skupinu by tvořili závodníci s poraněním míchy v oblasti hrudníku (charakteristické je funkční svalstvo hrudníku včetně
horních končetin). Na druhou stranu, bu me
rádi, že tyto kategorie nejsou plně obsazeny, raději více zdravých jedinců! Mohu-li sám
za sebe říct, soutěž jako takovou beru spíše
coby motivaci pro druhé. Máme šanci ukázat, že i na vozíku lze plnohodnotně sportovat. Samotná účast na této věhlasné soutěži
je pro mne výhrou.
 Tvoří titul Mistra Evropy hlavní úspěch
tvé dosavadní kariéry? Na jaké další sukcesy jsi hrdý?
Určitě, prvenství na ME představuje nádherný úspěch. Ještě více mne ale těší, když nás
vozíčkáře po soutěži zastavují zdraví závodníci a sklízíme obdiv za to, co dokážeme se

svými hendikepy. To je víc než jakékoliv jiné
ocenění a na to jsem hrdý.
 Doslechla jsem se, že pracuješ. Jak se
vrcholový sport dá skloubit se zaměstnáním?
Každý den je náročný. Ráno vstanu v 4:45
a odstartuji každodenní koloběh. Musím kvalitně a plnohodnotně posnídat, poté odjíždím
na šestou do zaměstnání. Pracovní doba mi
končí v půl třetí. Pak rychle domů převléci
a nachystat na 15:30, kdy autem dojíždím
20 km do fitness centra. Zde proběhne těžký a únavný trénink a okolo půl sedmé se
dostávám domů. Někdy se mi návrat protáhne o nákup pro svou potřebu. Začnu s přípravou jídla na další den, rovněž proběhne
sprcha a prohlídka dolních končetin. Je důležitá hlavně z důvodů možných tržných ran
či dekubitů, což už se mi mnohokrát stalo
a vždy mne to pak vyřadilo z tréninku. Následuje poslední jídlo: proteinový nápoj před
spaním, aby tělo v noci po náročném tréninku nestrádalo. Většinou ve 22 hodin poprvé
opouštím vozík, abych si lehl a spal. Večer
toho opravdu mívám plné zuby, ale přeměna
a výsledky mi za námahu stojí.
 A to jsem ještě nezmínila čtyřčlennou
rodinu, jistě je to pro ni náročné…
Usiluji o to, abych rodinu ušetřil jakéhokoli
strádání v důsledku mého sportu. Snažím se
jíst kvalitně, nekupuji zbytečnosti, vše dvakrát
zvážím. Nemám takový přístup k doplňkům
stravy jako moji soupeři, kteří nepracují a naplno se věnují jen cvičení a relaxaci po tréninku. Navíc, z větší části jim vše hradí sponzoři.
Já se na tuhle cestu dal a chci jí dotáhnout do konce. Jednou by mne mohlo mrzet, že jsem šanci měl a nevyužil ji. Jak
s oblibou říkám: peníze byly, jsou a budou.
Prostě si na to musím vydělat!
 Je evidentní, že kulturistikou žiješ. Přináší radost, medaile, uspokojení, i něco
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málo slávy. Zejména ale zpev uje fungující svalstvo. Co na tento sport a tvůj hendikep říkají lékaři?
Pravdou je, že se s kulturistikou lékaři neztotožnili, a proto poradenství s nimi nevyhledávám. Sám můžu říct, že mi samotné posilování hodně pomohlo v držení těla
a stability vůbec. Jsem hodně soběstačný,

mnohdy více než jedinci s mírnějším poraněním míchy.
 Vždy se každého hendikepovaného
sportovce na závěr rozhovoru ptám: Co ti
vozík vzal a co dal?
Co mi vozík vzal? Snad trochu svobody toho
pohybu, některá jiná sportovní vyžití, to je tak

vše. A co mi dal? Především trpělivost v hledání jiné alternativy, jak překonat překážky.
Díky kulturistice jsem se naučil disciplíně
a fyzicky na sobě pracovat. Dnes již nerozlišuji, zda jsem na vozíku, či ne. To už dělá
jen okolí.
Foto: Eastlabs.sk a Ronnie.cz,
Tino Kuskunis

Dakar, extrémní závod plný emocí,
dojeli dva vozíčkáři
Dakar je pojem. Dva týdny závodění nejen v extrémně těžkých terénech, ale mnohdy i v nepředvídatelných povětrnostních podmínkách. Ti, kteří protnuli cílovou pásku a okusili představení na piedestalu, mají vždy úsměv od ucha k uchu, či oči plné slz. Letos mezi
těmi š astnými byli v rolích řidičů i dva vozíčkáři.

U tabule v zeměpise – Dakar
v Americe? Máš za „5“!
Je to již několik let, kdy politicky neklidná
situace vyhnala světoznámou rallye Paříž–
Dakar z Afriky. I když se konkurenční závod Africa eco race ve stejném termínu na
tomto kontinentu jede, Dakar zůstal v Americe. Fungující byznys tak opustil vyprahlou
a nekončící Saharu. Nechci se sama pouštět do otázek, zda je tohle ještě Dakar a zda
má vůbec něco společného s rallye konce
sedmdesátých let, kdy slavný Thierry Sabine přežil tři dny ztracen v poušti. Čas nezastavíš, a tak i tento závod se posunul kupředu. Už rozhodně nejde o romantickou
projíž ku pustinou, ale o drsné závodění
možná nejtěžšího motoristického podniku
světa. Záleží na stoprocentní týmové souhře
nejen posádek, ale i zázemí mechanických
vozů, cateringu, rehabilitace... Dakar stále
láká nejen ty nejlepší posádky aut, kamiónů,
motorek i čtyřkolek, ale především neuvěři-
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telné množstí diváků. Očití svědci tvrdí, že start letos
sledovaly více než
dva miliony diváků.
Pokořit Dakar pořád vyvolává veliký obdiv a emoce.
Když se zeptáte řidičů, navigátorů či
mechaniků, kteří
tento závod absolvovali, všichni potvrdí, že jde o návykovou, takřka
drogovou závislost. Organizátoři
sní o nové podobě závodu, který by mohl
být ještě delší – tři týdny – a vést celým kontinentem Jižní Ameriky. Uvidíme.

„Grande“ Albert
Albert Llovera, dnes již padesátiletý všestranný sportovec,
v roce 1984 reprezentoval Andorru ve sjezdovém lyžování. Nejmladší
sedmnáctiletý účastník
zimních olympijských
her v Sarajevu byl nadějný slalomář a sjezdař.
O rok později měl při závodě Evropského poháru vážný pád, když se
srazil s jedním z pořadatelů. Poranil si míchu
a od pasu dolů ochrnul.
Po operacích a rehabilitaci se naučil zachá-

zet s vozíkem, později s ručně ovládánou
speciálně upravenou čtyřkolkou. Adrenalin
z rychlosti ale zůstal. Od roku 1987 vstoupil
mezi závodní jezdce soutěžních automobilů,
aby o 13 let později již pravidelně startoval
s upravenými vozy Fiat a Mitsubishi na různých rallye, a dokonce i na mistrovství světa. Jako známá osobnost má v Andoře svůj
vlastní obchod s ortopedickými pomůckami.
Jezdí za ním španělští i francouzští sportovci,
kteří utrpěli nějaká zranění. Pro velké společnosti pořádá přednášky na téma překonávání sám sebe či důležitost týmové práce.
Albert jel v závodním automobilu svůj první Dakar už v roce 2007 a vloni se shodou
náhod dostal za volant kamionu. Jak na tyto
horké chvíle vzpomíná šéf týmu Bonver Dakar Projekt Tomáš Vrátný: „Když se z našeho
týmu na poslední chvíli omluvil polský jezdec
Szustkowski, hledal jsem narychlo náhradu.
Ozvalo se několik známých českých i světových jmen, ale jedna nabídka nám doslova
vyrazila dech. Přišla od andorrského hen-
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dikepovaného jezdce Alberta Llovery. Hned nás
zaujala a dohodli jsme se
takřka v minutě. Bylo ale
třeba řízení Tatry přestavit
a do startu už nezbývalo
mnoho času.“

Dakar 2016 –
nechtěné kotouly
Nešlo však jen o speciální
ruční řízení kamionu, bylo
třeba do něj Alberta také
nějak dostat. Vymýšlel se
zvláštní systém pro jeho
vyzvednutí do kokpitu. Nakonec posloužil předělaný
horolezecký úchyt. Každý den Albert absolvoval
„vztyčování andorrské vlajky“, jak vtipně jeho kolegové usazení za volant pojmenovali. Nezdolný
Andořan tak přes rychlou dohodu s týmem
a minimální čas na přípravu mohl přepsat
historii nejtěžšího podniku světa. Díky své
známosti s hlavou andorrského knížectví dostal na tři měsíce propůjčený řidičský průkaz
na nákla ák a mohl spolu s belgickým navigátorem Charly Gotlibem a zkušeným českým mechanikem Jaromírem Martincem vyrazit. Náročnou soutěž zvládali perfektně až
do 10. a 11. etapy. Písečné duny se změnily
v peklo, tatře nejprve praskla poloosa a rychlostní zkoušku museli absolvovat výhradně
s pohonem zadní nápravy. Několikrát zapadli
do písku a vyproš ování stálo síly a čas. Tatra
se při něm převrátila na bok a musela i přes
střechu. Albert byl přikurtován uvnitř. Posádka následně strávila noc v dunách, ale i bez
spánku stihla start do další etapy na poslední
chvíli. I po takových zážitcích se jim podařilo
protnout cíl a soutěž na 35. místě dokončit.
Albert po dojezdu hýřil optimismem a shrnul to slovy: „ ídit takovéhoto mastodonta se
nepoštěstí každý den. Jsem sice zvyklý z normální rallye na asfalt, šotolinu či sníh, avšak
řídit tatrovku v dunách, na to si člověk musí
zvyknout. Vím, že nejsem standardním závodníkem, ale jsem rychlý na vozíku i v autě.
Proč bych neměl být rychlý také v kamionu?
Co se týká ovládání, je to podobné jako v lyžování. Místo lyží máte pneumatiky a kolena
nahrazují tlumiče, ostatní ovládáte pomocí
ručního řízení. U obou sportů platí, že je nutné předvídat a nesmíte vnímat jen příští zatáčku, ale připravíte se i na tu nadcházející.
Co je základem úspěchu? Dobrá parta a udržení optimismu a legrace až do cíle. Na další
rok se opět připravím se svým osobním trenérem Miguelem Rodegarem, o kterého se
dělím s pětinásobným vítězem Dakaru Cyrilem Despresem. Celoroční trénink obvykle
tvoří tři dny na handbiku a jeden v posilovně.
Trénuji tak už deset let.“

čit fakt, že nedošlo k žádné ztrátě na životě,
a už z řad závodníků či diváků. Těm, kteří dojeli do cíle, zůstanou krásné vzpomínky plné dobrodružství a adrenalinu. Ostatní, jimž se závod nevydařil a pro zranění či
technickou závadu se museli vzdát, se těší
na příští rok, kdy budou stát opět na startovní čáře. Jak vidno, Dakar klade extrémní nároky nejen na techniku, ale též na samotné
jezdce a posádky. V kritických chvílích poznáte charaktery lidí, závod odhalí psychickou odolnost a připravenost a cokoliv člověk
skrývá, se zjistí. Velmi těžké terény kombinované s nepříznivým počasím dávaly letos celému startovnímu poli opravdu zabrat. A není
to jen o rallye. Specifickou činností bylo také
vytřídění a sbalení několika obrovských pytlů
nasbíraných hraček u nás doma, které členové Bonver Dakar Project přivezli a rozdali
dětem zejména v chudé Bolívii.
Na tra se vydal i soutěžní speciál Tatra Jamal týmu Bonver Dakar Project, v jehož kokpitu zasedli opět Albert, Charly
a Míra. Během rallye zasílali různé zprávy

typu – před chvílí ustal další
z řady lijáků, které proměnily žhnoucí prašné prostředí bivaku v bahnité pařeniště – jsme střídavě promočení
a propocení a bude to náš
základní status po několik
následujících dní – je vedro
k zalknutí a všudypřítomný
prach nám zalézá všude –
jedeme po hliněných cestách plných trnité vegetace
a takřka nevidíme na krok –
máme potíže s chlazením –
škrábeme se do výšek okolo
4000 metrů…
Míra Martinec na tiskovce letošní ročník shrnul slovy: „Dakar v Jižní Americe je
především neobyčejná bojovnost Alberta Llovery. Nechal se pouze dvakrát vystřídat za volantem,
odmítl i možnost vynechat těžký přejezd dun
za cenu penalizace. Raritou je rovněž fakt, že
Tatra Jamal se startovním číslem 538 absolvovala celý závod na jedné sadě pneumatik.
V některých pasážích se Albertovi dařilo taktéž prokličkovat mezi zapadlými vozy favoritů, o čemž svědčí i lepší výsledek než loni,
protože letos jsme dojeli na 24. místě z celkových 40 kamionů v cíli. Albert se tak stal
nejen prvním hendikepovaným pilotem v historii, jenž dojel s kamionem do cíle soutěže,
ale dokázal to dvakrát po sobě.“
Alex. M. Videmannová
Foto: archiv Bonver Dakar Project
A kdo je tím druhým vozíčkářem, který Dakar
letos pokořil? Je jím Philippe Croizon, který po úraze elektrickým proudem přišel nejen o nohy, ale i o ruce. Jak tento všestranný
sportovec řídí závodní upravené BMW? Jak
naplňuje svůj život dalšími nepřekonatelnými
nápady? Jak přeplaval kanál La Manche? To
se dočtete v příštím čísle.

Dakar 2017 – déš , bláto, písek
Slavný závod poznamenaly výrazné výkyvy
počasí, rušení etap a dlouhé přejezdy do bivaků. Za jasný klad tohoto ročníku lze ozna-
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Sledge hokejové střípky
Česká sledge hokejová liga – nervy až do konce!
E. P. C. management Česká sledge hokejová liga ukazuje skvělé výkony jednotlivých týmů a velký výkonnostní posun kupředu. Ještě se nestalo, aby základní část ligy byla tak napínavá a výjimečná svou vyrovnaností až do posledních vteřin jednotlivých zápasů.

Základní část ligy
V posledních dvou ligových kolech mělo
hned pět týmů možnost poprat se o postup
do play-off a do poslední chvíle mezi nimi
byly minimální rozdíly. Jak se následně ukázalo, nikdo neměl svou pozici jistou. Dosud
vedoucí mužstvo Karlových Varů o svou první příčku přišlo až v posledním zápase s Pardubicemi. Prvenství a pohár pro vítěze základní části tak opět spadly do klína výborně
finišujícímu obhájci titulu z minulého a předminulého roku SHK LAPP Zlín. Šampioni po
vítězství 3:1 nad Spartou a 5:0 nad Budějovicemi splnili povinnost výher a posunuli se na
čelo tabulky se ziskem 32 bodů při celkovém
skóre 78:20. Za ním se vždy v rozestupu jednoho bodu naskládaly další tři týmy pro play-off. Druzí SKV Sharks Karlovy Vary (31 bodů
/ 51:24), třetí SHK Mustang AUTO IN z Pardubic (30 bodů / 82:32) a čtvrtá HC Sparta
Praha (29 bodů / 38:17).
Určitě skvělý výsledek zaznamenali sledge hokejisté z Pardubic, kteří ještě
po desátém kole ztráceli na vedoucí Žraloky pět bodů a okupovali nevděčnou pátou
příčku. V závěrečných kolech základní části
se ovšem Mustangové vypjali k velkému výkonu a sbírali důležité body. Nejdříve smetli
Litvínov 10:0 a na domácím ledě zakončili vítězně poslední 14. kolo základní části zápasem s Karlovými Vary. Po třetí třetině byl sice
na tabuli nerozhodný stav 2:2, ale zápas rozhodlo prodloužení v podobě samostatných
nájezdů, kdy š astnější zůstali domácí vítězstvím 3:2. Tato výhra sice Pardubicím postavení v tabulce nezměnila, Karlovarští však
o vedení v tabulce přišli.
Bohužel černý Petr v podobě nepostupového 5. místa zůstal smutným hokejistům HC
KES Studénka (28 bodů / 67:25). V předpo-
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sledním kole sice porazili Budějovice 8:3, ale
v klíčovém souboji o poslední postupové místo do play-off podlehli Spartě 1:0. I když byl
tento tým označován za černého koně letošního ročníku, o titul si nezahraje. Pro zbývající
čtyři týmy ale letošní sezóna nekončí a v play-out se utkají v sériích o umístění. Proti Studénce se postaví HC Litvínov, který nedosáhl
ani na jeden bod a obsadil poslední příčku.
Poslední semifinálovou dvojici tvoří šestý tým
základní části Motor České Budějovice a sedmý SOHO Kohouti Olomouc. Protože oba
týmy vybojovaly celkově shodně 9 bodů (Olomoučtí měli lepší skóre), bude i tento vzájemný souboj hodně vyrovnaný. Zápasy play-out
začínají v únoru, utkání závěrečných dvou sérií vítězů a poražených se odehrají ve stejných
termínech jako série o zlato a bronz, tedy
11., 12., 18. a 19. března.

Play-off
V semifinálových sériích play-off na dva vítězné zápasy se tak utkaly první tým SHK LAPP

Zlín se čtvrtým HC Sparta Praha sledge hokej a druhý SKV Sharks Karlovy Vary se třetím SHK Mustangové AUTO IN.
Vary jako by ztratily v rozhodujících zápasech energii. Nejprve v posledním zápase základní části přišly o první místo a pak
v následujícím prvním semifinálovém zápase
nepotvrdily roli favorita a podlehly Pardubicím vysoko 5:0. V odvetě se sice ještě vypjaly k výbornému výkonu a porazily Mustangy 7:2 a tím vyrovnaly stav série na 1:1, ale
v rozhodujícím třetím zápase opět Mustangům podlehly na domácím ledě 1:4.
Zlínští sledge hokejisté v prvním semifinále porazili Spartu na jejím ledě tím nejtěsnějším vítězstvím 1:0. Těsně po vítězném tažení
a zlatu ze Švédska nastoupil Zlín i k druhému zápasu proti Spartě a tentokrát bylo jeho
vítězství podstatně sebevědomější, když Pražany přehrál vysoko 5:0 a tím si zajistil postup do finále.
O mistrovi ligy tak rozhodne březnová finálová série mezi Zlínem a Pardubicemi,
o bronz si zahrají ve stejném termínu Karlovy Vary se Spartou. Vzhledem k vyrovnanosti týmů můžeme očekávat sledge hokejové
drama do posledních vteřin zápasů.

Jak vidí své ambice na hattrick
úřadující mistr SHK LAPP Zlín?
Zlínští hráči nebyli na začátku sezóny zrovna
v optimální formě. V první polovině základní části měli na kontě dvě porážky – od Žraloků a Sparty. Naopak doma smetli vysoko
Pardubice 9:2 a Studénku 3:1. Mimo jiné vyhráli vysoko v Litvínově a v Českých Budějovicích, na domácím ledě zase rozprášili Olomouc a výše zmiňované Mustangy.
Druhou polovinu ligy začali LAPPáci ve
Studénce, kde padli 1:3, což byla ale poslední porážka. Zlín na domácím ledě neprohrál už více než dva roky! Neuspěly zde
Vary (4:1), nevedlo se ani Spartě (3:1), Budějovice v posledním kole dostaly od domácích pět gólů, a žádný nedaly, Litvínov zase
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inkasoval od LAPPu dvanáctkrát. Jediné klopýtnutí v mocném finiši přišlo v Pardubicích,
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kde Zlín vyhrál až po
nájezdech. Mustangové od tohoto zápasu nabrali nevídanou
formu a porazili Studénku, Vary i Spartu.
Suma sumárum,
úřadující mistři ze
Zlína byli ve všech
zápasech až na výjimku v Pardubicích
lepším týmem, v prohraných duelech je
ale vždy trápila koncovka.
„Jsme vždycky lepší, ale neumíme proměnit šance,“ shrnul Tomáš Sedláček, kauč SHK

LAPP Zlín, jehož tým podruhé za sebou ovládl základní část. „Nebyl to hlavní cíl. Ten zněl
postoupit do play-off bez ohledu na získanou
pozici. Pro divácký zájem je samozřejmě lepší
končit doma, na druhou stranu není příjemné,
že nás každý pasuje do role favorita,“ brání
se spekulacím o zlatém hattricku trenér Sedláček. „Hezké by to bylo, ale k tomu jsou potřeba ještě další výhry,“ uzavírá.
Alex. M. Videmannová a Jakub Kudlá
(Média a marketing
www.sledgehokejzlin.cz)
Foto: Jaroslav Kvapil
Poznámka redakce:
S ohledem na redakční uzávěrku byla reportáž napsána ještě před finálovými zápasy.

Splněná mise reprezentace v Japonsku
Koncem minulého roku si patřičně zvýšila sebevědomí česká reprezentace ve sledge hokeji, když si z mistrovství světa skupiny B přivezla
zlaté medaile. Národní tým splnil vytyčený cíl
mírou vrchovatou: vítězstvím si zajistil postup
zpět mezi elitu do skupiny A. Takovým bonusem navíc je i lepší nasazení v boji o účast na
paralympijské hry v Pchjongčchangu 2018,
které má náš náro ák ještě před sebou.
A nebylo to jen vítězství na MS – B ve fi-

nále nad Japonskem v podobě tenisového
„kanára“ 6:0, ale Češi prošli celým šampionátem bez jediné inkasované branky! Pochvalu si za celý turnaj zaslouží celý tým,
jenž se v Tomakomai předvedl v tom nejlepším světle. Vynikající obrana se skvěle chytajícími Vápenkou a Matouškem nepustila za
záda jediný gól!!! Také útočníci se mají čím
chlubit, vždy celkové skóre turnaje 23:0 jistě mluví za vše. Naši vstoupili do turnaje nej-

prve vysokou výhrou 12:0 nad Velkou Británií, následně potvrdili papírovou roli favorita
a v bratrovražedném zápase přehráli Slovensko 3:0. V nejtěžším zápase skupiny nezaváhali a vyhráli i s domácím Japonskem
2:0. Třešničkou na dortu byl finálový zápas
o zlaté medaile, který vyzněl jasně pro české barvy 6:0. Hrdinou finálového boje lze
bezesporu označit Michala Geiera, který
sám vstřelil 5 gólů a na první ještě nahrál!

Sparta v Rusku vybojovala bronz
Sparta zvládla v polovině ledna velmi náročné období, když během jednoho týdne
zvládla sehrát 6 zápasů. Tým nejdříve odjel
na sledge hokejový turnaj do Ruska, který se
konal u příležitosti oslav ALL Star ruské KHL.

Mimo českého zástupce se turnaje účastnily týmy Itálie, Ruska
a Číny. Sparta potvrdila skvělou formu a na-

konec vybojovala v turnaji bronz.
Ihned se pak přesunula zpátky do

Čech, kde ji čekal rozhodující víkend v boji
o postup do play-off. I tuhle bitvu zvládla na
jedničku a radovala se z postupu!
Foto: Facebook Sledgepraha

Zlín ze Švédska přivezl zlato
SHK LAPP Zlín dosáhl vynikajícího úspěchu na mezinárodní scéně, když na evropských parasportovních hrách Malmö Open
vybojoval v silné konkurenci zlaté medaile.
Zlín vyhrál turnaj s celkovou bilancí sedmi
výher a jedné remízy. Nejvyšší vítězství zaznamenal v úvodním utkání proti norskému
celku Mjøsa Kjelkehockey, který rozdrtil 10:0.
I druhý norský tým dostal svůj příděl, když
ho Zlínští přehráli 5:0, v následujícím zápase LAPPáci srazili do kolen i slovenský Dolný Kubín 3:0. Zmíněnou remízu 1:1 si připsali
v základní skupině v duelu se svým pozdějším finálovým soupeřem Oslo Tigers, kterého pak ve finále přehráli 2:1 a domů si odvezli zlaté medaile. LAPP si výrazně vylepšil
svoji bilanci z turnaje Malmö Open, který má

dlouhou historii
a kterého se zlínští sledge hokejisté zúčastnili již
po osmé. K titulu
mu jistě pomohli i Zdeněk Krupička ze Sparty a Pavel Kubeš
z pardubických
Mustangů, kteří
v týmu Zlína nahradili nemocné
hráče.
Foto: Facebook
SHK LAPP ZLÍN
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Naši lyžaři na vrcholných závodech sezóny
Evropský pohár
Ve švýcarském Veysonnaz se na začátku ledna konal další ze závodů Evropského poháru v alpském lyžování hendikepovaných.
Velký úspěch si na své monoski vyjel Pavel Bambousek, který v obřím slalomu získal bronzovou medaili.
Z našich se účastnili reprezentanti Monoski
teamu ve složení Pavel Bambousek (LW121) a Miroslav Lidinský(LW4) společně s reprezentační trenérkou Halamičkovou, sestavu doplnil i Tomáš Vaverka (LW9-2) z České
federace Spastic Handicap. Pohár byl pro
naši reprezentaci velice důležitý, protože se
zde rýsovala možnost v jednotlivých disciplínách ještě splnit kritéria pro následné MS
2017. V Super G, které mělo na programu

dva závody, se z českých reprezentantů nejvíce dařilo Bambouskovi, jenž obsadil v prvním i druhém závodě shodně 5. místo. I když
Lidinský druhý závod nedojel, v prvním si vyjel skvělé 8. místo, tím si zajistil účast na MS
v Itálii i v rychlostních disciplínách. Vaverka
byl ve své kategorii osmý. Druhý den závodů byl na pořadu obří slalom, který nejvíce
sedl Pavlovi Bambouskovi. Ten si v kategorii monoski výborně poradil s náročnou tratí

i s nástrahami postavených branek a celkově třetím nejlepším časem získal první medaile v sezóně. Vaverka mezi stojícími lyžaři obsadil 4. místo, Lidinský bohužel vypadl
ve druhém kole. Poslední den měl na pořadu slalom. Pista byla velmi těžká, jezdilo se
výhradně na zledovatělé trati, která našim
sportovcům moc nesedla. Všichni shodně
vypadli už v prvním kole.

Mistrovství světa
V italském Tarvisiu se za účasti více než stovky nominovaných závodníků z třicítky zemí světa konalo mistrovství
světa hendikepovaných alpských lyžařů. Dle slov trenérky reprezentace Halamičkové jsou výsledky našich vzhledem k odtrénovanému času a podmínkám více než pozitivní. Česká republika je na MS ve světové dvacítce v kategoriích stojící a sedící zastoupená dvěma závodníky.

Český reprezentační tým, v němž bohužel
chyběl zraněný Patrik Hetmer, odjel ve složení Pavel Bambousek, Miroslav Lidinský
a Tomáš Vaverka. Vedoucí výpravy Krista
Halamičková zde zastávala několik funkcí
najednou: trenérku, servismanku, fyzioterapeutku, fotografku, kameramanku, analytičku, konzultantku, překladatelku i řidičku. Nabitý program včetně úžasné divácké kulisy
byl zahájen královskou rychlostní disciplínou, sjezdem. Do závodu se zapojilo pouze
42 stojících a 27 sedících nejodvážnějších lyžařů. Během tréninku došlo k vysokému počtu zranění a pádů, a tak se český tým rozhodl eliminovat riziko a Bambouska na start
závodu nepostavit. Náročná zledovatělá
sjezdovka s mnoha hlubokými koryty s několika více než 10 metrovými skoky byla důvodem mnoha pádů i velmi zkušených závodníků. Lidinský nastoupil v nejelitnější
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světové konkurenci na svůj premiérový start
ve sjezdu na MS a nevedl si špatně. V odvážné, ale kontrolované jízdě vyjel 18. místo na
světě. Dalším závodem byl superobří slalom.
Tra se oproti sjezdu zkrátila pouze o cca
150 metrů a závodníci i v rovnějších pasážích
dosahovali rychlosti okolo 90 km/h a v závěrečném top speed přes 130 km/h. Mirek dojel na 21. místě i přes pád v rychlosti přes
110 km/h těsně před cílovou páskou. Svůj
první závod absolvoval i Bambousek, který
i přes slibný začátek závod kvůli nerovnostem na trati nedokončil. Do SG naši nastoupili s jediným cílem, udržet krok s těmi nejlepšími, aby s výsledkem ve slalomu dosáhli
na světovou dvacítku. Tra byla tvrdá i velmi
rychlá a zaskočila většinu medailových favoritů, kteří chybovali a nedojeli. Lidinský obsadil vysněné 18. místo, Bambousek, stejně
jako dalších patnáct monoskilyžařů, závod

nedokončil. Sice zajel vrchní část velmi čistě a první mezičas vypadal nadějně, po lehkém skoku v prostřední pasáži však ztratil stabilizátor na levé ruce a v rychlosti přes
90 km/h skončil naštěstí bez zranění v sítích.
Obří slalom byl další velkou zkouškou,
nebo v kategoriích stojících i sedících startovalo více než třicet závodníků. Cíl a taktika našich reprezentantů byly jasné, prolomit dvacítku. To se povedlo především
Pavlu Bambouskovi, který obsadil výborné
15. místo. První kolo dokončil s výrazným
náskokem před dalšími monolyžaři osmnáctý. Dobrou výchozí pozici do druhého kola
potvrdil a taktickou jízdou si ještě výsledkově výrazně polepšil. Své úspěšné vystoupení pak komentoval slovy: „Dneska to klaplo!
Světová patnáctka je opravdu skvělá. Pohlídal jsem si kritická místa, kde vypadlo mnoho favoritů. Věřím, že tento výkon dokážu ve
světové konkurenci v dalších závodech zopakovat.“ Lidinský první dvě třetiny trati zajel
rytmicky, ale po najetí do závěrečného padáku se nechal rozhodit a třetí bránu od cíle
minul a upadl. Tomáš Vaverka chyboval již
v najetí do závěrečného zlomu a minul průjezdnou bránu. Závěrečný závod slalom speciál se jel za mírného deště na povolené trati
a pro sedící lyžaře byla vyšlapaná až 20cm
koryta a závěrečný cílový dojezd byl spíše
boj o přežití. Mezi 27 stojícími náš Lidinský
neriskoval a klidnou první jízdou se přiblížil dvacítce. I přes velkou chybu ve 2. kole
a nucené došlapání zpět do tyčí vybojoval
19. místo. Bambousek se v prvním kole popral s rozbitou tratí a dojel osmnáctý. Ve druhém kole si vybral smolné koryto a položil
monoski na bok. „Počasí a kvalitu trati nikdo
neovlivní. Mně zkrátka koryta a ledové plotny
vůbec nevyhovují. To nic nemění na tom, že
mám ještě velké rezervy. Stát se dobrým univerzálem znamená trávit na svahu soustavně osm měsíců v roce. Pro budoucí přípravu
na další významné závody a paralympiádu
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podřídím tréninku maximum možného,“ slíbil
Bambousek.
„Vystoupení našich reprezentantů hodnotím pozitivně. Počet startujících v jednot-
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livých kategoriích se pohyboval
okolo třiceti a umístění našich závodníků do 20. místa musíme hodnotit jako úspěch. Kluci jsou disciplinovaní, reálně vnímají rady
i výtky. Každým závodem se zlepšují a nasávají zkušenosti. Je radost s nimi spolupracovat. Po posledním závodě jsem klidnější,
jsou zdraví a bez úrazu absolvovali kompletní program. Následně je
potřeba začít ladit formu na zimní
paralympiádu 2018 v Koreji. Máme
před sebou spoustu práce,“ popsala plány a dojmy z MS trenérka
Krista Halamičková. Vystoupení českých reprezentantů hodnotil i Marek Dušek ze Svazu lyžařů ČR: „Příprava na MS proběhla díky
našim partnerům NF Avast a ČEPS a. s. po-

dle plánu a tréninkové kempy jsme třikrát
absolvovali na ledovci. Přesto si jsem vědom
toho, kde jsme my a kde jsou další týmy nejen při zajištění přípravy sportovců. Aby naši
reprezentanti byli schopni konkurence se
světovou špičkou, tak musíme spoustu věcí
změnit. Máme další cíle, které se te budeme v rámci reprezentačního týmu snažit řešit. Klukům i trenérce gratuluji k dosaženým
výsledkům, které splnily naše cíle. Cítím, že
jsme na správné cestě.“
Zdroj: www.monoski.info
Foto: Andrea Carloni
Zveme na MČR hendikepovaných lyžařů v alpských disciplinách (mezinárodní
závody IPC v kategorii IPCAS), které se
bude konat 4.–5. 3. 2017 v Rokytnici nad
Jizerou.

5. Prague Cup
Prague Cup je mezinárodní turnaj, který pořádá sportovní klub EWSC Praha se svým sportovním oddílem Jaguars již od roku 2009.
Byl založen jako první mezinárodní turnaj Powerchair Hockey v Praze. Vznikl právě z oné potřeby kontaktu se zahraniční hrou, která je k našemu hernímu rozvoji podstatná. Vzájemné srovnání představuje velkou motivaci ke zlepšení a ukazuje úrove naší hry ve
větším měřítku, než je stále malé prostředí české ligové soutěže.
Turnaj Prague Cup se od roku 2009 pořádá
každý lichý rok a v roce 2017 nás čeká již
pátý ročník.
Prvního ročníku se zúčastnilo 8 zahraničních týmů z pěti států (Belgie, Itálie, Německo, Nizozemí, Slovinsko). Turnaj ovládly oba
nizozemské týmy v čele se Star Riders. Zajímavostí tohoto ročníku byl začátek spolupráce s Městskou policií, která od tohoto roku
spolupracuje při pořádání téměř všech větších akcí v rámci Powerchair Hockey v Praze.
Druhého ročníku v roce 2011 se zúčastnilo méně zahraničních týmů, tentokrát jich
bylo pět, ale ročník to byl povedený. Herní
část se přesunula do Sportovní haly Radotín,
kde se od té doby náš turnaj usadil natrvalo. Zpestřením byla i závěrečná večeře, která
se konala v nejvyšším patře nejvyšší budovy v Praze – City Tower na Pankráci. Prague
Cup 2011 vyhrál tým Torpedo Ladenburg,
který se zatím zúčastnil všech ročníků.
Třetí ročník v roce 2013 byl ve znamení
rekordní účasti – přijelo devět zahraničních
týmů. Spolu se třemi českými týmy praskaly
veškeré prostory ve švech. Závěrečná večeře se přemístila do Žlutých Lázní na vltavský
břeh, kam jsme se vrátili i v roce 2015. Nejúspěšnějším střelcem ročníku 2013 a zároveň
i turnaje Prague Cup v celé dosavadní historii byl Marcel van den Muysenberg s 50 góly.
Není tedy překvapením, že jeho tým Star Riders ročník 2013 vyhrál.
Zatím posledního ročníku v roce 2015 se
zúčastnilo celkem sedm týmů (4 zahraniční). Ty si zahrály v rámci jedné skupiny systémem každý s každým. Jaguáři se poprvé
dostali na svém turnaji do semifinálových
bojů a obsadili konečné čtvrté místo, což je
náš prozatím nejlepší výsledek na Prague
Cupu. Turnaj vyhrál nizozemský tým De Pont
Rotterdam.

Powerchair Hockey, známý též jako florbal na elektrických vozících, je dynamický
sport, který se od svého vzniku v 70. letech
v Nizozemí neustále mění a vyvíjí. Do České republiky sice přišel až na začátku nového tisíciletí, ale nejenže se snažíme Evropu
dohnat, ale také s ní držet krok. Aby to bylo
možné, je třeba se setkávat a hrát spolu.
A proto jsou události jako mezinárodní turnaje tak důležité.

Propozice mezinárodního
turnaje v Powerchair Hockey –
5. Prague Cup
Datum: 5.– 8. května 2017
Místo: Praha, Česká republika
Organizátor: EWSC Praha, z. s.
Domácí tým: Jaguars Praha
Program
Pátek 5. 5. – Příjezdový den

Sobota 6. 5. – Základní skupina
Neděle 7. 5. – Play-off, Closing ceremony
and farewell dinner
Pondělí 8. 5. – Odjezdový den
Registrace: Registrace byla ukončena
30. listopadu 2016. Z uchazečů o účast bude
pořadatelem vybráno max. 10 týmů. Ostatní
týmy budou na seznamu náhradníků. Zájem
projevilo pět zahraničních týmů z Nizozemí,
Německa a Švýcarska, jimž byla účast potvrzena.
Tým: Počet členů týmu je stanoven na maximum 12 lidí (včetně trenéra, asistentů a rozhodčího). Hostující hráči jsou povoleni jen
s předchozí domluvou.
Rozhodčí: Každý zúčastněný tým musí mít
jednoho anglicky mluvícího rozhodčího.
Více informací:
Jana Stárková – jane.starkova@seznam.cz

www.vozickar.cz
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■ Prodám polohovací elektrické pojízdné lůžko Meyra + 1x hrazda a držák (rok výroby 7/2009). Nejnižší poloha od země 40 cm,
nejvyšší 80 cm. Původní cena 27 000 Kč bez příspěvku, prodejní cena 20 000 Kč. Místo nakládky Zdounky, okr. Kroměříž. Tel.:
602 778 877, e-mail.: zgorgon@seznam.cz.
■ Prodám polohovací elektrické lůžko Meyra + 2x hrazda a držáky (rok výroby 12/2014). Nejnižší poloha od země 20 cm, nejvyšší
72 cm. Přidám nový speciální molitan na uvedené lůžko, zájemci
pošlu návod e-mailem. Původní cena 44 700 Kč bez příspěvku,
prodejní cena 35 000 Kč. Místo nakládky Zdounky, okr. Kroměříž.
Tel.: 602 778 877, e-mail: zgorgon@seznam.cz
■ Prodám tříkolku v dobrém stavu. 2x košík na odložení věcí,
světla, třístupňová převodovka. Nové pláště a duše. Cena 7000 Kč.
Po dohodě mohu dovést. Tel.: 604 521 984.
■ Prodám osobní automobil Ford Mondeo Combi, stříbrná metalíza, rok výroby 2003, najeto 232 000 km, motor 2.0 TDCi, 85 kW
s 5stupňovou automatickou převodovkou. Do České republiky
dovezen v roce 2006 s najetými 78 000 km). Automobil je vybaven ručním ovládáním brzdy a plynu pro levou ruku (firma API CZ)
a také je vybaven zadními posuvnými dveřmi (od firmy JP Servis)
pro nakládání vozíku. Automobil je v dobrém technickém stavu,
pravidelně servisován, vybaven klimatizací a autorádiem s CD přehrávačem. STK prohlídka platná do září 2018. Cena dohodou.
E-mail: kami.quickie@seznam.cz
■ Prodám zelený Renault Kangoo s bezbariérovou úpravou. Auto
je v perfektním stavu, deset let staré, udržované. K dispozici i pneumatiky na přezutí a „rakev“ na střechu. Cena 90 000 Kč. Kateřina
z Olomouce, tel.: 737 213 515.
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■ Prodám krytou plošinu pro invalidy. Párkrát použitá. Montovaná
v roce 2012. Cena k jednání 39 000 Kč. Tel.: 728 050 156, e-mail:
rufiaova@seznam.cz.
■ Prodám Škoda Roomster 1.2 TSI, r. v. 2011. Najeto 94 000 km,
servisováno v autorizovaném servisu. Výbava: mech. klimatizace,
přední el. stahování oken, výškově nastavitelná sedačka u řidiče,
mlhovky, ruční ovládání. Navíc letní pneu na diskách z lehké slitiny.
Cena 185 000 Kč, při rychlém jednání možná sleva. Tel.: 737 833 853.

Všechny inzeráty umisťujeme průběžně na

www.vozickar.cz .

Inzerci si můžete zadat:
• na www.vozickar.cz,
• zaslat na e-mail info@ligavozic.cz,
• nebo nadiktovat na telefonním čísle 537 021 493.
Vybrané inzeráty vložíme na tuto stranu v dalším čísle
Vozíčkáře. Uzávěrka je 5. 5. 2017.

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

MOJE LIGA
Moje Liga je komunita lidí, kterým není lhostejný život s hendikepem.
Cílem jsou setkávání, kde se boří bariéry a předsudky a navazují se
nová přátelství. Připojte se k nám a pomáhejte změnit svět kolem.

Jak se můžete zapojit?

USPOŘÁDÁNÍ BENEFIČNÍ AKCE

Pořádáte ples, koncert, sportovní turnaj, akci s přáteli nebo
jste se jen vsadili s kamarádem? Chcete zároveň pomoci
lidem s tělesným hendikepem? Není nic jednoduššího.
Pomůžeme vám akci uspořádat jako benefiční – výtěžek
podpoří tu činnost Ligy vozíčkářů, která vás zaujme nejvíce.
Napište na e-mail ladislava.blazkova@ligavozic.cz.

FINANČNÍ PODPORA

ZAKOUPENÍ NĚKTERÉHO Z NAŠICH PRODUKTŮ

Činnost Ligy vozíčkářů lze podpořit také zakoupením některého
z našich produktů. V současné době nabízíme několik publikací,
o kterých jste již jistě slyšeli. Patří mezi ně i tento časopis Vozíčkář
a jeho předplatné na rok 2017. Pořídit lze však také Nápadník
a Toníkův deník.

Bez peněz to nejde a i malá částka posílaná pravidelně
způsobí velký posun. Právě díky takovým dárcům můžeme
budovat stabilní a trvale udržitelnou organizaci, která je
silným partnerem lidí s hendikepem na cestě k samostatnosti.
Můžete si vybrat z několika forem úhrady.
Pro podpoření všech aktivit Ligy vozíčkářů stačí
zaslat jakoukoliv finanční částku na transparentní účet
43-4625040297/0100. Do kolonky pro příjemce jen napište,
jakou aktivitu jste si zvolili.
Pokud znáte naše bezbariérové Divadlo Barka, můžete ho
podpořit zasláním libovolné finanční částky na sbírkový účet
divadla 107–5693910287/0100.
Jako nejméně časově náročná forma finanční podpory slouží
DMS. Zasláním dárcovské SMS podpoříte naše sociální služby,
kterými jsou Osobní asistence, Centrum denních služeb,
Poradna a Sociální rehabilitace. Do vašeho telefonu stačí
napsat DMS MOJELIGA a poslat na telefonní číslo 87 777.

Nápadník 2016 přináší ucelený souhrn těch nejdůležitějších
informací, které by měly usnadnit váš každodenní život. Ocení
ho nejen osoby se zdravotním postižením, ale také jejich blízcí,
sociální pracovníci státních i neziskových institucí či lékaři. Objednat
publikaci lze na e-mailové adrese poradna@ligavozic.cz.
Přemýšlíte nad doprovodným programem své akce? Nabízíme
jedinečnou besedu „Přisedni si“, která má za úkol zajímavou
formou osvětlit právě problematiku hendikepu. Účastníci besedy
se seznámí s mladými lidmi, kteří i přes svůj hendikep žijí normální
život. Kontaktní osobou je Ladislava Blažková, ladislava.blazkova@
ligavozic.cz.
V naší nabídce je také pronájem školicích a seminárních prostor
v klidné lokalitě brněnské části Vinohrady. Prostory jsou plně
bezbariérové. V okolí je bezproblémové parkování. Kontaktovat nás
můžete na e-mailu blanka.pezlarova@ligavozic.cz.
Další produkty a podrobnější informace naleznete na www.
ligavozic.cz/produkty

DOBROVOLNICTVÍ

Jste kreativní a není vám lhostejný svět kolem vás? Právě vy
můžete být tím pravým člověkem pro pořádání akcí Mojí Ligy.
Můžete pomoci s grafikou, vymýšlením či realizací kampaně,
fotografovat, točit…
Jste důslední a pečliví? Takové lidi uvítáme zase
v administrativě. Nechte nám kontakt a my vás pozveme na
nezávaznou schůzku, kde se dozvíte vše potřebné. Ozvěte se
na e-mail: alena.cinkova@ligavozic.cz

Poděkování

Inspirujeme hendikepované lidi a pomáháme jim na cestě k samostatnosti, sami bychom to ale nezvládli.
Poděkování patří lidem a organizacím podporujícím naši činnost. Nedokážeme vás všechny vyjmenovat, proto nám dovolte udělat takto
alespoň u následujících dárců.
Finanční dary: Dlouholetí dárci: V. P. S. Elektro, Grundfos, D. Haladová, M. Křižková, V. Feitová, I. Blechová, V. Vlček, M. Šmidrkal
Fyzické osoby: P. Koukal, L. Vaněk, A. Kubetta, děti a učitelé ZŠ Horácké náměstí, Brno, V. Kordová, Z. Vanečková, a A. Petlach
Organizace: Siemens, s. r. o.; PS Brno, s.r.o.; Faster CZ, spol. s r. o.; nadace Via; Nadace Charty 77; Makro, a. s.; KKRD BOYS; Nadace
umění pro zdraví; Nadace Jedličkův ústav; Nadace ČEZ; Essox, s. r. o.; Nadace Martina Romana, Nadace Divoké husy, Společnost
Duha, ČEPS, a. s. Také děkujeme účastníkům benefiční akce BenePink.
Věcné dary:
Papírny Brno, a. s.; Hogrefe – Testcentrum, nadace Charty 77; Marko, Nekupto s. r. o.

Pomáháme lidem překonávat bariéry

VOLEJTE
ZDARMA
800 303 304

Již 25 let
www.ALTECH.cz

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

NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PŘÍMO OD VÝROBCE

