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Nejhorší je, když se 
nemáte na co těšit. 
Aspoň jedna malá věc 
denně, aspoň nějaká 
drobná akce v dohle-
du, aspoň jedno milé 
setkání poznačené 
v kalendáři. Když nic 
takového na obzoru 
není, dny se vlečou 
pomalu jak opilí šneci 
za soumraku. Ve Vo-

zíčkáři vždycky nějaký důvod k těšení najdete, 
ať jste makoví, tvarohoví nebo povidloví. Doká-
žu vám to. I když některé články v sobě na prv-
ní pohled nenesou nic pozitivního, tady je ces-
ta, jak je číst optikou stále se těšícího optimisty. 

V situaci, ve které se ocitají sociální služby, se 
hledá těžko něco radostného. Pečovatelům, asi-
stentům a jiným lidem, kteří pomáhají hendike-
povaným a starým lidem dnes a denně, ubývají 
síly. Nízká výplata jim na nich nepřidá, naopak je 
ještě víc zbavuje poslední energie a empatie, se 
kterou namáhavou práci dělají. Dost nemilá kri-
ze. Ale i krize může být ve výsledku prospěšná. 
Proto je i taková zpráva vlastně radostná. MPSV 
a vláda musí přijít s návrhem, jak změnit odmě-
ňování zaměstnanců, kteří tvoří páteř sociálního 
systému. Co už tak dlouho vyhnívá, je dobré vy-
čistit a zacelit, aby nenastal kolaps, který bolí ješ-
tě víc než ošklivý zánět. Snad to nepotrvá dlouho 
a nezraní to tolik vás, lidi odkázané na cizí po-
moc. Těším se na výsledek. 

Rozhodně se těším na texty výrazných osob-
ností, které vynikají právě svým optimismem. 
A že to taky s ním daleko dotáhli! Ať už se jedná 
o známého herce Michala Dlouhého, pro jehož 
radostnou náturu není problém zahrát hlavní roli 
v tak černé komedii, jako je Kurz negativního 
myšlení. Také Torstein Lerhol je zářným příkla-
dem toho, že s neutrápeným viděním světa se 
dá dělat kariéra v politice i ve firmách. Že má 
jen 17 kilo, to mu v ničem nepřekáží. 

Pravidelná rubrika Pel-mel je vlastně celá 
o těšení. Vyberte si svou akci a těšte se na ni. 
Nakažte svým nadšením okolí, aby vám po-
mohlo. Protože i radostné očekávání může být 
infekční. Výběr by tu byl. A co teprve akce, kte-
ré nejsou primárně určené pro hendikepované. 
Sezóna je tady!!! 

Jak je vidno z rubriky Technologie, můžeme 
se všichni těšit na nové modely i patenty vozí-
ků a jiných kompenzačních pomůcek. Svět je 
takových inovací plný. Často se však na webu 
a sociálních sítích setkáváme s názorem, že je 
lepší ani o takových technologických novin-
kách nepsat. Člověka to prý jen naštve, proto-
že takové vymoženosti v Česku nejsou dostup-
né, navíc stojí víc než osobní auto. To je sice 
pravda, ale copak není dobré vědět, že věda 
a pokrok jdou kupředu a že i kompenzační po-
můcky se vyvíjejí? Vůbec ten zázrak, že někdo 
objevil nový patent v řešení pohonu elektrické-
ho vozíku, postup léčby spinálního traumatu, 
nový design mechaničáku? Teď sice takové vy-
chytávky u nás běžně dostupné nejsou, ale tak 
to kdysi (a ne úplně dávno) bylo i s elektrickými 
skútry nebo s gelovými podsedáky. Navíc, kde 
je vůle, tam je cesta. Znám několik lidí, kteří se-
hnali peníze od sponzorů a nějakou převratnou 
novinku si objednali i ze zahraničí. 

Všechny články samozřejmě můžete číst 
tak, jak je vám libo. I já je možná zítra budu vi-
dět černěji. Dnes je ale krásný jarní den. I když 
je spousta mraků na nebi, poroučím větru deš-
ti a posílám je k šípku. Vše je totiž v našich hla-
vách, v brýlích, které jsme si nasadili. Přeji vám, 
abyste ty svoje nosili rádi. Ať už jsou jakékoliv.

MILÍ ČTENÁŘI...
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LIGA INFORMUJE
Liga je vidět, 
Ligu podporujete
Kromě řešení těžkých situací v sociálních 
službách (předně v asistenci, jak se dočtete 
na straně….) stíhá Liga vozíčkářů i působit 
na veřejnosti. 

Co máme za sebou? 
Jsme moc rádi, že se podařil druhý 
 Benepink. Tento benefiční turnaj v badmin-
tonu ve prospěch Ligy vozíčkářů podporu-
je náš přední český reprezentant a olypio-
nik Petr Koukal, ale hlavně ti, kteří se na něj 
přihlásili. Díky nim a sponzorům se podaři-
lo vybrat neuvěřitelných 132 000 Kč, kte-
ré pomůžou službě osobní asistence. Břez-
nová akce byla navíc obohacena ukázkou 
parabadmintonu týmu Badminton Sharks. 
Mladí nadšenci do tohoto rychlého sportu 
nám dokázali, že při hře vozík nepřekáží, 
naopak. Podpořit nás přijel i Jan Povýšil, 
úspěšný plavec – paraolympionik. Už teď se 
těšíme na další ročník tohoto přátelského, 
férového a benefičního sportovního utkání, 
které se uskuteční na podzim. 

Máme radost také z další spolupráce, ten-
tokrát umělecké. Na vernisáži v brněnském 
Ateliéru pro kočku se při dražbě maleb 
a kreseb jeho studentů podařilo vybrat pro 
Ligu 22 000 Kč. 

Další umělci nás podpořili hudební-
mi výkony. Děkujeme souboru Ensemble 
Serpens cantat, Spolku sv. Cecílie a všem 
hostům Velikonočního benefičního koncer-
tu v brněnském kostele sv. Janů za podporu 
činnosti naší neziskové organizace a úžas-
nou částku 11 780 Kč. 

A máme před sebou? 
V neděli 18. června zveme všechny klien-
ty a přátele Ligy do brněnského lužánec-
kého parku, kde se uskuteční akce rádia 
Petrov Brněnský piknik u příležitosti mezi-
národního dne pikniků. Můžete strávit volný 
čas s rodinou a přáteli v přírodním prostředí 
a ochutnat různé dobroty. Návštěvníci akce 
se mohou těšit na dobrou zábavu, zahrát si 
badminton, frisbee nebo pétanque. Připra-
veny budou i ukázkové hodiny jógy a také 
uvidíte „čerstvě“ předaného asistenčního 
psa panu Funtymu. Vše nové z legislativy 
u ze života Ligy se dozvíte u nás ve stánku. 
Součástí akce bude také charitativní sbírka 
„Dobročinný košík“. Částka, která se vybere, 
poputuje na konto Ligy. 

O víkendu 24.–25. června se Liga opět zú-
častní akce rádia Petrov – Hurá prázdniny, 
tentokrát na brněnské Riviéře. I na tuto akci 
zavítá pan Funty a jeho nová asistenční fen-
ka Lajla. Těm, kdo se zajímají o výcvik asis-
tenčních nebo i běžných psů, poradí náš tre-
nér Ivan Benda, na všechny ostatní se těší 
naši kolegové u stánku. 

 Lenka Uldrijanová, ředitelka 

Sezóna v plném 
proudu – 
vzdělávejte se! 

Projekt Umím a pečuji, který si klade za cíl 
podpořit neformální pečující při jejich neleh-
ké úloze, má za sebou první půl rok svého 
trvání. Podařilo se nám navázat kontakt s pe-
čujícími, oslovili jsme mnoho organizací a in-
stitucí a s některými navázali bližší spoluprá-
ci. Kapacita aktivit projektu ale stále zdaleka 
není vyčerpána a vy, pečující, stále můžete 
podporu využít.

V měsíci květnu jsme vyjeli i za hranice 
Brna a s pěti kurzy oslovili pečující ve Znoj-

mě a okolí. Plánujeme také vyjet na Vysočinu 
a na Kyjovsko.

Připomínáme, že v rámci projektu mů-
žete využít širokou škálu vzdělávání a také 
psychologickou podporu, kterou nabízí Mgr. 
Tereza Nagy. S ní můžete na individuálních 
konzultacích (terapiích) probrat, co vás tíží, 
případně se zapojit do skupinového sdílení 
a nebýt tak sami na každodenní těžkosti.

A aktuální nabídka vzdělávání?
Měj se ráda, šetři záda (Ergonomie a autore-
habilitace): 3. 6. 2017
Strategie přesunů a využití prvků kinestetiky 
při péči: 10. 6. 2017
Sám sobě fundraiserem: 10. 6. 2017
První pomoc: 10. 6. 2017
Zvládání psychické zátěže při péči, řešení kri-
zových situací, psychohygiena: 19. 6. 2017 
(tento kurz probíhá od 14.00 do 17.00 hodin)
Domácí rozpočet, finanční gramotnost: 24. 6. 
2017.

Kurzy zpravidla probíhají od 8.30 hod. v sídle 
Ligy vozíčkářů na Bzenecké 23.

Vzdělávání i psychologická podpora jsou 
v projektu pro pečující zdarma. Více infor-
mací najdete také na stránkách projektu 
www.umimapecuji.cz.

Jsme tady pro vás!
 

Projekt Umím a pečuji je spolufinancován 
Evropskou unií.

 
V případě zájmu kontaktujte:
Mgr. Andrea Slavíčková, DiS.
725 464 268, 
andrea.slavickova@ligavozic.cz

Když se život obrátí 
o 180 stupňů… 
Každý se může ocitnout v nepříznivé životní 
situaci. Exekuce, zhoršení zdravotního stavu, 
ztráta zaměstnání, rozvod. Někdo se s nena-
dálou situací dokáže poprat sám, jiný však 

Tradiční Vinohradské 
vozíkohraní 
MUZIKA, AKTIVITY PRO DĚTI, 
DOBROČINNÝ „SEKÁČ“, 
BUBENICKÝ WORKSHOP, 
OBČERSTVENÍ, SETKÁNÍ

REZERVUJTE SI TERMÍN PÁTEK 8. ZÁŘÍ 2017, 
PŘIJĎTE K NÁM NA LIGU 
(BZENECKÁ 23, BRNO – VINOHRADY) 



3

www.vozickar.cz

LIGA INFORMUJE

tápe. Jednou z nabízených forem podpory je 
sociální rehabilitace. Že se jedná o pomoc, 
která má stovek podob a je ušitá lidem na 
míru, dokládá příběh naší klientky Ludmily. 

Když k nám paní Ludmila přišla, byla 
dlouhodobě evidovaná na úřadu práce jako 
nezaměstnaná. Má přes 44 let, lehké men-
tální postižení spojené s DMO. Její diagnó-
za nebyla nikdy přesně stanovena a klientka 
po ní nikdy moc nepátrala, protože má svo-
je postižení od narození. Vyrůstala na ves-
nici na statku, rodiče ji zapojovali do všech 
pracovních aktivit, který takový život obná-
šel. Neměla nikdy možnost chodit do školy. 
V okolí nebyla žádná speciální škola a rodiče 
se na doporučení psychologa rozhodli dceru 
nechat doma. Ve svých 30 letech se dosta-
la do kontaktu s jednou pracovnicí praktické 
školy ve vzdálenějším městě, která ji nabídla 
možnost absolvovat alespoň dva roky ško-
ly se zaměřením na péči o domácnost. Pro 
Ludmilu to byla vůbec první možnost zapo-
jit se do společnosti, navázat nějaké vztahy. 
Při studiích se seznámila se svým budoucím 
manželem, se kterým se po ukončení školy 
vzali. Ludmila se odstěhovala od svých rodi-
čů a začala žít samostatně.

Její dosavadní život se obrátil vzhůru no-
hama. Najednou zažívala nové věci, měla po-
vinnosti, musela se toho hodně učit. To, co je 
pro jiného samozřejmostí, bylo pro ni něčím 
neznámým. Po nějaké době se začala v kaž-
dodenních situacích orientovat, byla schop-
ná sama cestovat, a tak začala toužit po práci. 

Prvním velkým problémem, na který na-
razila, byla negramotnost. Setkávala se s ne-
pochopením, dívali se na ni jako na „ne-
svéprávnou“. První její kroky vedly na úřad 
práce. Paní Ludmila sice měla plný invalid-
ní důchod, ale věděla, že na ÚP by ji práci 
mohli pomoci najít. Doprovodil ji tehdy man-
žel, který jí byl velkou oporou. Po nějaké 
době dostala na úřadě kontakt na Sociální 
rehabilitaci Ligy vozíčkářů. Neváhala a na te-
lefonní číslo zavolala. Domluvila si schůzku 
a společně s manželem vyrazili na konzul-
taci. Ludmila byla velmi motivovaná a chtě-
la na sobě pracovat. Na prvních schůzkách 
řešila s naší kolegyní životopis a motivační 
dopis, společně mapovaly možnosti. Začaly 
společně odpovídat na nabídky práce – úklid 
či jednoduché manuální práce. Vyzkoušela 
si své první pohovory. Bohužel se setkávala 
s odmítavým postojem.

Zkusily pak oslovit chráněné dílny. Jedi-
ným problémem bylo dojíždění. Chráněné 
dílny v okolí měly obsazeno, a tak zkusily 
hledat v Brně. Klientka se dojíždění nebráni-
la, ale jistá si úplně nebyla. 

Dostavila se tedy nová výzva. Začít se učit 
jezdit do velkého města. Z toho měla obavy. 
Měla s lidmi špatné zkušenosti. A tak se jejím 
průvodcem stal náš kolega, který ji vyzvedá-
val na nádraží a doprovázel ji na pohovory, 
učil ji orientaci v Brně. Klientka byla ze za-
čátku velice nervózní z velkoměsta, z tram-
vají, ze spousty lidí a všeho nového, co do-
posud nezažila, ale v doprovodu průvodce 
si postupně zvykala. Při navázání důvěry, 

kterou k nám klientka začala pociťovat, se 
také otevřely její nevyřešené psychické pro-
blémy. V sociální rehabilitaci máme naštěstí 
i psycholožku, která s těmito záležitostmi po-
máhá. Paní Ludmile začala pomáhat i ona. 

Celá spolupráce trvala asi rok, kdy paní 
Ludmila ušla dlouho cestu, plnou překážek 
a nových situací a věcí. Našla práci v chrá-
něné dílně v Brně. Nastoupila jako pomocná 
síla. Tím však naše spolupráce neskončila, 
naopak. S paní Ludmilou se pravidelně po-
tkáváme, řešíme společně problémy, dodá-
váme jí motivaci, podporu. S psycholožkou 
pracují na zlepšení psychiky i seberozvoji. 
Jsme rádi, že jsme paní Ludmile pomohli na 
cestě k samostatnému životu ve vlastní rodi-
ně. Držíme jí palce i dál. 

Bc. Lucie Chýlková, DiS.
Vedoucí služby a sociální pracovnice – 

Sociální rehabilitace
lucie.chylkova@ligavozic.cz

Vzpomínka na 
Oldřicha Pechara 

Bohužel na tomto místě musíme už jen vzpo-
menout na nedávno zesnulého zakladatele 
časopisu Vozíčkář, na Oldřicha Pechara. Byl 
to však člověk, pro ně-
hož je jedno označe-
ní málo. Kvadruple-
gik, který rozhodně 
nežehral na osud, na-
opak. Aktivní bojov-
ník za práva lidí na vo-
zíku (v osmdesátých 
a devadesátých letech 
jednal neustále a ne-
únavně s vládou o zá-
kladních zákonech, 
které by zpřístupni-
ly život ve společnos-
ti i zdravotně hen-
dikepovaným, na něž 
minulý režim cíleně 
zapomínal), člen Sbo-
ru zástupců organiza-
cí zdravotně postiže-
ných, ze kterého se 

později vyvinula Národní rada osob se zdra-
votním postižením, jeden ze zakladatelů ča-
sopisu Můžeš atd. 

V neposlední řadě stál u zrodu a začát-
ků Ligy vozíčkářů, byl propagátorem jejího 
hesla „Jen nechodíme“. Nevyžadoval pro 
hendikepované specifické jednání, jen rov-
né podmínky. A také motivoval lidi na vozíku, 
aby si uvědomili, že skutečně „jen nechodí“. 
Že mají hlavu, že se můžou vzdělávat, uplat-
ňovat se ve společnosti, pomáhat druhým. 
Byl jim v tom zářným příkladem, vystudoval 
vysokou školu a celý život se dál vzdělával 
a zapojoval do veřejného dění. Děkujeme 
za Vaši práci a inspiraci, pane Pechare, čest 
Vaší památce.  Aneta Vidurová 

Lajla a pan Funty
Podat spadlé klíče, otevřít dveře nebo svléct 
ponožky? Věrný průvodce a spřízněná duše. 
Asistenční psi pomáhají lidem s tělesným po-
stižením nenahraditelným způsobem. Kromě 
toho boří komunikační bariéry mezi svým ma-
jitelem a okolím, je věrný kamarád a parťák. 

Asistenční pes doplňuje fyzické schop-
nosti svého držitele. Výcvik každého psa je 
navržen podle potřeb a požadavků tak, aby 
v rámci možností pomáhal vykonávat činnos-
ti, které klient vzhledem ke své nemoci nebo 
postižení vykonávat nemůže. 

Tento finančně náročný výcvik nehradí 
pojišťovny. V ceně jsou např. veterinární vy-
šetření, výživa, poplatky za zkoušky způso-
bilosti asistenčního psa a povinné pojištění. 

V současnosti cvičíme fenku Lajlu pro 
pana Funtyho z Brna. Igor Funty je na inva-
lidním vozíku po těžké nehodě na motorce. 

Lajla mu nejen pomáhá s podáváním věcí 
i léků, ale také masíruje jazykem ruce a mírní 
tak křeče, kterými pan Funty trpí.

Lajla by se měla novému majiteli předávat 
v červnu, takže je oba čeká léto plné nových 
zážitků. Pokud byste sami potřebovali asis-
tenčního psa, ozvěte se nám. 

V případě, že budete chtít přispět, najděte 
si, prosím, náš projekt na portálu Darujme.cz.

(lb)
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PSÍ ŽIVOT
Výběr plemene psího společníka
Průběžně od klientů Ligy dostáváme dotazy, jakého si vybrat pej-
ska společníka, pokud je člověk na vozíku nebo jinak postižený, 
a nechce zrovna asistenčního psa. Myslím si, že není rozdíl v tom, 
jestli je člověk postižený nebo ne. Vždy by měl zhodnotit svoje 
možnosti psychické, fyzické, časové i finanční, a podle toho se 
správně rozhodnout a pejska si vybrat. 

Nikdo by neměl vybírat plemeno jen podle fotografie a krát-
kého popisku v atlasu psů. A už určitě ne podle vzhledu štěně-
te – všechna jsou krásná, ale v dospělosti se pak velice liší. Dejte 
výběru trochu času, sbírejte informace, kde se dá. Z knih, od cho-
vatelů, od majitelů stejného plemene, třeba i z internetu, ale tam 
prosím moudře přebírejte a několikrát ověřujte.

Není pravda, že s malým psem je méně práce než s velkým. 
Někdy to může být spíš naopak. Malá plemena bývají energická, 
aktivní, někdy méně vyrovnaná. Při výcviku, nebo kdykoli potře-
bujete se psem na zemi manipulovat, se musíte k malému psu 
sehnout, k velkému ne. Malá plemena mohou mít větší tendenci 
se při špatně nastaveném vztahu s majitelem venčit doma, proto-
že i malý byt je pro ně relativně velký, větší, než jak chápou svoje 
nejužší teritorium. U velkých plemen jsem se s tím nesetkal. Je-
dinou výhodou je, že malého psa je snadnější zvednout do náru-
če a třeba postavit na stůl nebo někam odnést. Ale už nemusí být 
pravda, že je snadné malé plemeno fyzicky zvládnout. Ostatně 
psovod by nikdy neměl svého psa zvládat čistě fyzicky a už vů-
bec by se s ním nikdy neměl prát.

Mýty a pravdy 
Často se setkávám s tvrzením, že čistokrevný pes s průkazem 
původu („papírový“) bude od přírody vychovanější a zdravější. To 
bohužel pravda není. V současné době se v chovech spíš sleduje 
exteriér, pohlednost psa a komerční úspěch při prodeji štěňat než 
jejich zdraví a povaha. Papírová příslušnost k určitému plemeni 
zaručí právě jen to, že pes bude v dospělosti určitým způsobem 
vypadat (to je popsáno ve standardu plemene) a možná bude mít 
některé typické povahové rysy. Ale nic jiného.

I se psem z útulku nemusí být víc práce než se psem, kte-
rého máte od štěněte. Každé štěně musíte začít učit čistotnosti 
a základním pravidlům života v lidské společnosti. Pes z útulku 
už může mít tyhle dovednosti zažité. Čemu dá člověk přednost, 
závisí jen na něm. Někdo má 
práci se štěňaty rád a dá před-
nost výchově svého pejska od-
mala, někdo jiný raději štěněcí 
věk přeskočí a vybere si rovnou 
staršího psa. Nic z toho není 
obecně lepší.

Velice důležitá je správná 
míra energie. Člověk by měl za-
pojit svůj cit a instinkty, odhad-
nout úroveň životní energie, 
kterou vyhlídnutý pes má, a po-
rovnat ji s tou svojí. Nejlepší je, 
když mají oba míry energie stej-
né. Ještě může fungovat, když 
si energický člověk z nějaké-
ho důvodu vybere méně ener-
gického psa, udělá to záměrně 
a pak si nestěžuje, že má líné-
ho psa. Ale vyvarujte se situace, 
kdy by to bylo naopak a člověk 
by měl více energického psa, 
než je sám. To pak pes rychle 
přeroste majitelům přes hlavu 

a ti jsou po celý společný život nešťastní a trpí, že mají „nezvla-
datelné zvíře“. Jenže ono není nezvladatelné, jen by potřebovalo 
jiného  majitele.

Větší pes je finančně náročnější. Mnohem víc toho sní, po-
třebuje větší dávky léků a i všechno vybavení. Odhadem: střed-
ně velký pes o hmotnosti 35 kg, který nebude v průběhu svého 
dvanáctiletého života příliš stonat, vás za tu dobu bude stát asi 
250 000 korun. U malého plemene to může být mnohem méně.

Fámou je, že krátkosrstý pes nenadělá doma tolik nepořádku 
jako dlouhosrstý pes. Podle mé zkušenosti u plemen, s kterými 
nejvíce pracuji, tedy krátkosrstými labradory a dlouhosrstými zla-
tými retrívry, to pravda není. Obě plemena línají přibližně stejně 
(na jaře a začátkem zimy víc), ale do určité míry po celý rok. Krát-
ké tvrdé chlupy se do všeho zapíchají, třeba i do stropu kabiny 
auta, a jdou jen velmi špatně uklidit. Dlouhé chlupy vytvoří žmol-
ky, které vyluxujete mnohem snadněji.

A co doba života? Bohužel tu obecně platí nepřímá úměra. Psi 
velkých plemen, třeba německé dogy nebo leonbergři, se běžně 
dožívají jen šesti nebo osmi let. Středně velcí psi, jako třeba re-
trívři, se dožívají kolem dvanácti nebo čtrnácti let. Malá plemena 
se mohou dožít patnácti, sedmnácti let i víc. Příroda je i v tomto 
mocná čarodějka, a má-li možnost se zařídit podle sebe, bez zá-
sahu člověka, vybere si z daných možností ty nejlepší. Proto kří-
ženci bývají často zdravější a dožívají se vyššího věku než podob-
ní nebo přibližně velcí čistokrevní psi.

V souvislosti s výběrem pejska bych vaší pozornost rád obrátil 
ke dvěma svým starším článkům. Jednak ke článku Výběr štěněte, 
který vyšel ve Vozíčkáři 3/2015. Týkal se především čistokrevných 
psů a popisoval můj postup při výběru chovatelské stanice, vrhu 
a konkrétního štěněte. A dál na článek Jak si domů přivést psa 
z útulku ve Vozíčkáři 4/2016, který popisuje můj postup, jak si co 
nejpřirozenějším a pro psa nejsrozumitelnějším způsobem přivést 
domů z útulku pejska libovolného věku a začlenit ho do rodiny.

Ať už si vyberete pejska malého nebo velkého, štěně nebo do-
spělého psa, neuděláte chybu. Na řadu příštích let tím obohatíte svůj 
i jeho život o něco, co byste jinak nezískali. K tomu, aby vám volba 
vyšla podle vašich představ, vám s mými psy držíme pěsti a tlapky.

 Ivan Benda, e-mail: ivan.benda@ligavozic.cz, tel.: 725 466 206
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LEGISLATIVA
Jsem vozíčkář a parkuji
Na Poradnu pro život s postižením Ligy 
vozíčkářů se často obracejí klienti s dota-
zy ohledně podmínek použití „znaku vozíč-
káře“, tedy parkovacího průkazu osoby se 
zdravotním postižením. V tomto článku se 
budeme zabývat nejčastějšími omyly, se 
kterými se v naší poradně setkáváme.

„Znak vozíčkáře“ mohu mít 
za sklem auta kdykoliv.
Parkovací průkaz nelze použít (mít za 
sklem), pokud auto právě nevyužívá maji-
tel průkazu, tedy osoba se zdravotním po-
stižením. Průkaz lze použít např. v případě, 
že syn veze zdravotně postiženého otce 
k lékaři nebo na nákup; pokud by syn jel 
na nákup bez otce, nesmí průkaz mít za 
sklem.

Pokud mám auto označené 
„znakem vozíčkáře“, nemusím mít 
nikdy dálniční známku.
Osvobození od poplatku za použití dálni-
ce či rychlostní silnice (tzn. osvobození od 
povinnosti mít dálniční známku) dle podle 
§ 20a, odst. 1, písm. h) zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, se vzta-
huje na průkaz ZTP (s výjimkou slucho-
vého postižení) či ZTP/P, tedy nikoli pří-
mo na parkovací průkaz. Parkovací průkaz 
za sklem tedy v tomto případě slouží spí-
še jako „upozornění“ pro hlídkující poli-
cisty, proč nemáte na skle dálniční znám-
ku. Nicméně tato výhoda má svá omezení 
– osvobození od poplatku lze využít pou-
ze v době, kdy v autě jede držitel průka-
zu ZTP (s výjimkou sluchového postižení) 
nebo ZTP/P a zároveň je vlastníkem auta 
buď držitel průkazu, nebo jeho osoba blíz-
ká. Pokud by zdravotně postiženou osobu 
vezl po dálnici kamarád svým autem, musí 
dálniční známku mít.

Výjimkou, kdy lze auto při jízdě po dál-
nici označit parkovacím průkazem i v době, 

kdy v něm nejede zdravotně postižená oso-
ba, je situace, kdy je tato osoba ve zdravot-
nickém zařízení (nemocnice, lázně) a řidič 
má potvrzení tohoto zařízení, že tuto oso-
bu právě do zařízení odvezl či byl u ní na 
návštěvě a vrací se od ní zpět domů. Tato 
výjimka ovšem také platí pouze v případě, 
že řidič vozidla je osobou blízkou zdravot-
ně postižené osoby.

Pokud mám auto označené 
„znakem vozíčkáře“, nemusím 
platit parkovné.
Z platné legislativy nevyplývá, že by za au-
tomobil označený parkovacím průkazem 
pro osoby se zdravotním postižením neby-
lo třeba hradit parkovné. Majitel parkovací 
plochy si může tedy sám určit, zda za tako-

vé vozidlo bude, nebo ne-
bude požadovat parkovné, 
či zda poskytne alespoň 
slevu z parkovného. Dopo-
ručujeme se řídit buď po-
kyny na automatu, kde se 
parkovné hradí, či se infor-
movat u obsluhy konkrétní-
ho parkoviště. (Pozn. red.: 
Každé město například 
určuje pravidla stání aut 
s parkovacími průkazy na 
placených místech. V Brně 
je možné stát na takovém 
místě zdarma dvě hodiny, 
řidič by měl mít v autě papí-
rové hodiny a v nich nasta-
vit dobu zaparkování. Pra-
vidla jsou však v každém 
městě jiná.) 

Pokud mám auto 
označené „znakem 
vozíčkáře“, nemohou 

mi jej odtáhnout.
I automobil označený parkovacím průka-
zem může být odtažen např. v případě, že 
překáží při blokovém čištění vozovky. Po-
kud vám byl automobil odtažen, máte po-
vinnost uhradit firmě provádějící odtahové 
služby stanovený poplatek.

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 
však v § 17, odst. 4, bodě b) uvádí, že „ne-
lze použít technický prostředek k zabráně-
ní odjezdu vozidla v případě, že je vozidlo 
viditelně označeno znakem invalidy“ – auto 
označené „znakem vozíčkáře“ tedy nemů-
že dostat tzv. botičku.

Zajímavý dotaz
Mám před domem vyhrazené parkovací mís-
to. Byla jsem s autem pryč, při návratu stá-
lo na tomto místě vozidlo PPL a jeho řidič 
argumentoval 3 minutami možného stání. 
Opravdu může stát na vyhrazeném parkova-
cím místě, které je určeno mně? 
Zákon č. 361/2000 Sb. sice v § 27, odst. 1, 
písm. o), říká, že řidič může zastavit a stát i na 
vyhrazeném parkovišti po dobu max. 3 minut, 
ale zároveň se zde uvádí, že nesmí omezit ři-
diče vozidla, pro nějž je parkoviště vyhrazeno:
§ 27, odst. 1) Řidič nesmí zastavit a stát
o) na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, 
pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, 
jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu 
tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní 
účastníky provozu na pozemních komunika-
cích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro 
něž je parkoviště vyhrazeno,

A zároveň je ale v § 67, odst. 8, výše uve-
deného zákona jasně řečeno, že na vyhrazené 
parkoviště pro vozidlo označené parkovacím 
průkazem OZP je vozidlům BEZ tohoto ozna-
čení zakázáno zastavit i stát:
§ 67 Speciální označení vozidel a osob
(8) Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo ozna-
čené parkovacím průkazem pro osoby se 
zdravotním postižením je vozidlům bez tohoto 
označení zakázáno zastavení a stání.

Výše uvedeným lze tedy argumentovat řidi-
či PPL vozidla – na vašem vyhrazeném místě 
tedy NESMÍ zastavit ani stát – a to ani po dobu 
3 minut.

Jedinou výjimkou by byla situace, kdyby na 
vašem místě zastavilo jiné vozidlo taktéž ozna-
čené znakem vozíčkáře – to by zřejmě na vaše 
parkovací místo vjet smělo, nicméně by mělo 
max. do 3 minut odjet (viz § 27).

 
Jsem držitel průkazu ZTP a jezdím po dál-
nici bez dálniční známky. Pojedu do lázní 
a poveze mě manželka. Může i ona na zpá-
teční cestě použít dálnici bez dálniční znám-
ky, když v autě nebude nikdo s průkazem 
ZTP?
Tuto informaci naleznete na webových strán-
kách ministerstva dopravy, kde je přesně uvede-
no, že policisté a celníci při kontrolách nebudou 
pokutovat řidiče motorového vozidla, který ne-
bude mít vozidlo opatřeno dálničním kupónem. 
Musí však předložit potvrzení, že osoba jí blíz-
ká, která požívá výhody osvobození od poplat-
ku za užití zpoplatněných komunikací, je umís-
těna v některém zdravotnickém zařízení (např. 
lázních) nebo zařízení sociální péče a uživatel 
vozidla pro ni jede nebo se od ní vrací. Není zde 
však uvedeno, jak by mělo potvrzení vypadat. 
Dle mého názoru pro tyto situace neexistuje for-
mulář, doporučuji si tedy takové potvrzení doma 
napsat a předchystat s tím, že by vám jej zřejmě 
měli v nemocnici jen potvrdit. Důležité je uvést 
datum, kdy se cesta uskuteční, adresy míst od-
kud a kam se přepravujete, údaje osoby vlastní-
cí průkaz ZTP nebo ZTP/P (včetně čísla průka-
zu) a údaje osoby řídící vozidlo.

PORADNA PRO ŽIVOT 
S POSTIŽENÍM
Legislativa, důchody, příspěvky, 
vzdělávání, kompenzační pomůcky, 
pojišťovny, zaměstnání, volný čas… 
tel.: 800 100 250
e-mail: poradna@ligavozic.cz
web: www.ligavozic.cz/poradna
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AKTUÁLNĚ
Krize v sociálních službách. Nemá kdo pečovat 
a asistovat
O tom, že v sociálních službách v posledních 
měsících graduje personální krize, jste už jis-
tě slyšeli v celostátních médiích. V repor-
tážích i novinových článcích se objevovaly 
alarmující informace: chybí až 10 000 pečo-
vatelů a pečovatelek, nástupní plat pečova-
tele je průměrně 12 140 Kč hrubého (pro 
srovnání, prodavač v řetězcích Lidl má cca 
25 tisíc), jednání o změně odsouvá vláda už 
rok, k nápravě je potřeba miliarda ze státního 
rozpočtu. Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb (APSS ČR) upozorňuje vládu a ob-
čany ČR, že organizace nebudou moci od 
1. července 2017 garantovat naplňování za-
konných standardů kvality sociálních služeb, 
které jsou významně závislé právě na kvalitě 
a počtu zaměstnanců. „Už v současné době 
má Česká republika výrazně nižší počet per-
sonálu než jiné země, a toto číslo se nadále 
zmenšuje. Nyní se však dostalo na velmi kri-
tickou hranici,“ dodává Jiří Horecký, předse-
da APSS ČR.

Ministryně práce a sociálních věcí Mi-
chaela Marksová v médiích deklarovala při-
pravenost zrušit některé tabulkové tarify, kte-
ré jsou pod hranicí minimálního platu. Tito 
lidé by přešli do vyššího tarifu a polepšili by 
si. Zároveň upozorňuje, že se každoročně 
právě pro pečující a asistenty mzdy zvyšo-
valy. Stav věci to však nezměnilo a podle Ji-
řího Horeckého ani v budoucnu nezmění. Je 
potřeba zásadní změna systému a výrazněj-
ší navýšení než jen přihodit pár set hrubého 
měsíčně. 

Smutným paradoxem zůstává, že ačkoliv 
kabinet projednal a schválil zvýšení příspěv-
ku na péči pro lidi s nejtěžšími formami po-
stižení (ještě ale musí projít parlamentem!), 
nemusí vždy najít člověka, který jim bude za 
peníze navíc pomáhat. Komu pak lidé s pří-
spěvkem ve 4. stupni oněch šest tisíc měsíč-
ně dají? I když tato částka jejich situaci úpl-
ně nevyřeší, zmírní nároky na rodinu nebo 
na dárce, bez kterých by jejich život podle 
představ nebyl možný. Jak se mají ale rado-
vat, když se jim neustále střídají asistenti, po-
řád zaučují někoho nového, nezkušeného? 
Jak mají klidně usínat, když na splnění jejich 
naprosto normálních požadavků (výlet, po-
chůzky, lékař, vaření, škola atd.) nemají in-
stituce poskytující terénní osobní asistenci 
stavy? 

Jaká je situace v reálu, to ví nejlépe lidé, 
kteří řeší harmonogramy asistencí každý 
den. Třem ředitelům organizací, které posky-
tují osobní asistenci lidem s tělesným posti-
žením v různých koutech naší země, nebo 
vedoucím této služby jsme položili stejnou 
otázku: Jak závažný je podle vás a vašich 
zkušeností problém nedostatku personálních 
sil v sociálních službách a v osobní asisten-
ci? Jaký je recept na krizi?

Tady jsou jejich odpovědi a doklady toho, 
že situace je vážná.  (ata)

Renáta Waleczková, 
Liga vozíčkářů, Brno
Žít svobodně, ne-
závisle na místě, 
lidech a čase. Žít 
tak, jako by posti-
žení nebylo. Žít po-
dle svých představ. 
To je poslání osob-
ní asistence, které 
s hrdostí hlásáme 
a pro které žijeme. 
Bohužel už něja-
ký čas máme pro-
blém s naplňováním představ klientů o svo-
bodném a nezávislém životě.

Již delší dobu osobní asistence Ligy vo-
zíčkářů bojuje s nedostatkem asistentů. 
Časy, kdy asistent vydržel u organizace ně-
kolik let, jsou ty tam. Nerada bych opomně-
la pár vytrvalců, kteří se v terénu pohybují již 
několik let, dokonce celou dekádu. Přesto se 
v poslední době z koordinátorů osobní asis-
tence stávají spíše personalisté, kteří se sna-
ží roznést zprávu o náboru nových pracovní-
ků do všech stran a sítí a poté mezi hrstkou 
zájemců hledat ty, kteří mají dost velké srd-
ce, dost silné svaly, dost bystrý rozum a dost 
volného času na práci. Osobní asistence je 
totiž specifická svou dynamičností a rozma-
nitostí klientů, náplní asistence, náročností 
jednotlivých úkonů a časových požadavků.

Kvůli nedostatku pracovníků se pak klien-
ti dostávají do situací, kdy by rádi délku asi-
stence prodloužili, přidali pár hodin týdně, 
ale ze strany služby to není reálné. Součas-
ní klienti již neznají komfort jednoho až dvou 
asis tentů na pokrytí všech služeb, ale zauču-
jí i několik asistentů během jednoho měsíce. 
V pořadníku zájemců o službu se hromadí 
žádosti i přes tři měsíce. Někteří pracovníci 
jsou přetíženi, jiní ztrácejí motivaci.

V naší organizaci zaměstnáváme v asis-
tenci minimálně z poloviny studenty, proto 
jsou odchody nejčastěji způsobené změnou 
rozvrhu, kolizí práce a studia, studijními po-
byty, nástupem do jiného zaměstnání. Vyso-
ký podíl fluktuace a nezájmu má také nízká 
prestiž povolání, nízké platové ohodnocení, 
fyzická a psychická náročnost, syndrom vy-
hoření. Ačkoliv se snažíme všem možným 
odchodovým faktorům zabránit, na mnoho 

z nich jsme krátcí. Navíc, než se osobní asi-
stent Ligy vozíčkářů dostane k přímé práci 
s klientem, absolvuje vstupní pohovor, psy-
chologické testy osobnosti, přijímací proces 
a školení, projde zaučením u jednotlivých 
klientů a po vzájemné dohodě může jít sám 
asistovat. Pokud máme slevit z našich náro-
ků na výběr asistenta, pak slevíme i z celko-
vé kvality poskytované služby, která už tak 
kolísá na hranici udržitelnosti.

Tomáš Drábek, ředitel a vedoucí 
osobní asistence, Klub vozíčkářů 
Petýrkova, Praha
V těchto nepřízni-
vých časech jsem 
více než kdy jin-
dy rád, když mohu 
napsat, že se naše 
organizace a služ-
ba osobní asisten-
ce zatím nepotýká 
s výrazným nedo-
statkem personál-
ních sil či s vyšší 
fluktuací. To však 
ne znamená, že bych 
se značnými obavami nevnímal časovanou 
bombu, která odpočítává personální krizi slu-
žeb sociální péče. Se znepokojením hovořím 
s kolegy o citelném nedostatku pracovní-
ků, a to již bohužel i včetně těch nekvalifiko-
vaných. Musím přemýšlet, kdo bude našim 
klien tům v budoucnu podávat pomocnou 
ruku. Bolestivý je také fakt, že nedostatek za-
městnanců přinášejí přesčasy, stres a přetě-
žování stávajících pracovníků, kteří v sociál-
ních službách stále drží.

Pokud se bude nadále prohlubovat již tak 
propastný rozdíl v odměňování zaměstnanců 
ze sociálních služeb oproti jiným odvětvím, 
tak se dnešní stav jen těžko obrátí k lepšímu. 
Ano, peníze jsou vždy na prvním místě, ale 
přeci jen je známou skutečností, že finanční 
ohodnocení se u lidí ze sociálních služeb ne-
pohybuje na prvních příčkách jejich motiva-
ce. Bylo by dobré si také třeba uvědomit, že 
dalším bolavým místem mnoha služeb může 
být nedostatečná úroveň středního a vyšší-
ho managementu. Jenže tím se zase vrací-
me k penězům, protože se tristní odměňová-
ní zaměstnanců v sociálních službách netýká 
jen lidí v tzv. přímé péči, ale bohužel i těch, 
kteří je vedou a mají odpovědnost za celou 
službu.

Recept? Vyšší mzdy a platy nepochybně, 
i v naší službě je to důležitým cílem. Ale jak 
moc je dosažitelné se přibližovat průměrné 
mzdě v ČR? A bude to stačit, když stále kde-
kdo vnímá práci v sociálních službách jako 
druhořadou (byť s dovětkem, jak je důležitá). 
Bohužel v sociálních službách nemůže dělat 
kdekdo. Dříve jsem až s podivem sledoval, 
kolik prapodivných lidí chrlilo rekvalifikační 
kurzy hrazené skrze Úřad práce ČR.  Buďme 
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však pozitivní, protože naštěstí je pro mnoho 
lidí práce v sociálních službách stále oprav-
du PRÁCE.

Helena Fejkusová, ředitelka, 
Podané ruce – osobní asistence, 
Zlínský, Moravskoslezský 
a Olomoucký kraj 
Podané ruce – 
osobní asistence je 
nestátní nezisková 
organizace posky-
tující osobní asis-
tenci od roku 2001. 
A protože vše má 
svůj vývoj, vyvíjeli 
jsme se i my. Nad-
šení, empatie, po-
cit sounáležitosti.

První roky byly 
o hledání finanč-
ních zdrojů i lidí. Poskytovatelských orga-
nizací nebylo mnoho, hlavně v obcích jsme 

suplovali pečovatelskou službu. Zájemcům 
jsme se snažili vyhovět, najít způsob, jak po-
moci. Vzdálenost ani zadání nebyl problém.

V současné době je to úplně jinak. Sto-
procentní nárůst požadavků, stávající klien-
ti mají zájem o rozšíření služeb časových 
i úkonových. Všeobecně se zvýšil zájem 
o sociální služby.

Klienti zjistili, že jsou spolehliví lidé, kteří 
jim pomohou zvládnout pro ně mnohdy ne-
zvládnutelné věci. Rodiny klientů si oddych-
ly. Mohou do práce, za zábavou, k lékaři 
sami se sebou. Mohou svého blízkého svěřit 
cizímu člověku, mohou svěřit i klíče od bytu.

Lidé pochopili význam sociálních služeb.
Bohužel to nepochopil stát. Podcenil 

možnosti a ekonomické akcepty, flexibilitu 
i nadšení, se kterým zatím lidé v sociálních 
službách pracují.

Ale to jen do času. Pokud stále bude po-
skytování pomoci bližním bráno jako charita, 
která si nezaslouží úctu a finanční ocenění, 
bude nás na tu pomoc stále méně.

V neziskovém sektoru tu hrozbu pociťuje-
me ještě tíživěji.

Jak z toho ven?
Skutečná podpora ze strany státu. Podpo-
ra zaměstnavatelů pomocí víceletých dotací 
a cílených programů. Podpora NNO v podo-
bě víceletých dotací se státní garancí. 

Bohužel v porovnání se ziskovou sférou, 
která nabízí vysoké mzdové ohodnocení 
a benefity, můžeme uchazeče i stávající per-
sonál motivovat „pouze“ fyzicky a psychic-
ky náročnou prací, tomu neodpovídajícím 
finančním ohodnocením, prací o víkendech 
i ve svátcích, ale s benefitem úsměvu a spo-
kojenosti, že jsme pomohli člověku.

Obávám se, že ten dobrý pocit nám tolik 
potřebné zaměstnance dlouhodobě nestabi-
lizuje a nezajistí. 

Nerada bych své zamyšlení končila pesi-
misticky, protože láska k lidem a empatie za-
tím u nás vedou.

 Hendikepovaní vzkazují bankám: Započtěte nám 
příjmy z invalidního důchodu
Lidé se zdravotním postižením mají v Česku 
dlouhodobě problém dosáhnout na vhod-
ný finanční produkt, díky němuž by vyřešili 
problémy s pořízením či rekonstrukcí bydle-
ní. Vyplynulo to z průzkumu Českomorav-
ské stavební spořitelny (ČMSS) a osvětové-
ho projektu Srdcerváči Nadačního fondu pro 
podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením (NFOZP) na téma „Co vám chy-
bí ve službách finanční společnosti při řešení 
potřeb spojených s bydlením“.

Respondenti v průzkumu uvedli, že nejvíce 
potřebují, aby jim finanční instituce započítaly 
jejich invalidní důchod do příjmů.„Průzkum po-
tvrdil to, o čem v nadačním fondu s lidmi s po-
stižením hovořím již řadu let. Tuzemské banky 
do příjmu nezapočítávají ani invalidní důchody, 
ani dohody o provedení práce či pracovní čin-
nosti a hendikepovaní tak mají velký problém 
na rekonstrukci či pořízení bydlení dosáhnout. 
Pro většinu z nich je to přitom životně důležité,“ 
vysvětlila ředitelka NFOZP Hana Potměšilová.

Při posuzování bonity žadatele postupují 
finanční instituce rozdílně, některé invalidní 
důchod započítávají, jiné ne. „Úplně by po-
stačilo, aby bankovní a pojišťovací instituce 
kalkulovaly příjem invalidního důchodu jako 
trvalý, stálý a vzhledem k většině diagnóz 
i dlouhodobě zajištěný příjem. Také by moh-
lo vyhovovat jak samotným postiženým, tak 

ČMSS, pokud by stát neodrazoval postižené 
od vlastního bydlení tím, že jim znemožňuje 
příjem příspěvku na bydlení, pokud bydlí ve 
vlastním bytě, který splácejí. Přitom nájem se 
jako náklad na bydlení započítává,“ uvedl je-
den z respondentů průzkumu.

I další výsledné informace jsou zajímavé. 
Plné tři čtvrtiny dotázaných by uvítaly spe cia-
lizovaný finanční produkt, který by pomohl s re-
konstrukcí bytu či jeho vybavením. „Respon-
denti by uvítali možnost zvýhodněných úvěrů 
na pořízení specializovaného vybavení, napří-
klad bezbariérových přístupů, elektrických vo-
zíků, výtahů či speciálního vybavení koupe-
len,“ komentoval výsledky průzkumu předseda 
představenstva ČMSS Vladimír Staňura.

Jen o málo menší zájem je o finanční po-
radenství, 68 % dotázaných by rozhodně 
uvítalo finanční poradenství, které by řešilo 
speciálně témata vhodná pro zdravotně po-
stižené. U poradenství by byl zájem napří-
klad o služby bankéře domů či pomoc při 
jednání s úřady.

Více než polovina hendikepovaných 
(54 %) je přesvědčena o tom, že na trhu 
v tuto chvíli chybí specializovaný produkt pro 
financování potřeb spojených s jejich bydle-
ním. Není přitom nutné bezpodmínečně vy-
tvářet nové produkty, ale spíše zvýšit dostup-
nost stávajících produktů. 

„Můj typ zdravotního postižení by při hy-
potéce znamenal neúměrně vysoké poplat-
ky za pojištění, v jedné bance by mi hypo-
téku vůbec nedali, přestože mohu pracovat 
a mé pracovní schopnosti nejsou díky léčbě 
výrazně omezeny,“ vysvětluje jeden z dotá-
zaných.

Hlavní překážkou rekonstrukce či poříze-
ní nemovitosti je pro OZP nedostatek vlast-
ních financí, tuto možnost označilo 68 % 
dotázaných. Pro 42 % je velkou překážkou 
nedostatek informací, ocenili by proto spe-
cializované služby osobního poradce. Pěti-
na dotázaných pak označila špatný přístup 
k bankovním úvěrům (u této otázky mohli re-
spondenti volit více odpovědí).

Pokud by se osoby se zdravotním po-
stižením pouštěly do rekonstrukce vlastní-
ho bydlení, nejčastěji by vylepšily celý byt 
(44 %). Následovala by rekonstrukce koupel-
ny či kuchyně a přístupu do domu či bytu. 
Ze specializovaných potřeb pak nejčastěji 
zaznívá výstavba výtahu či „schodolezu“.

Průzkum proběhl v únoru 2017 a zúčast-
nilo se jej 316 respondentů z řad zdravotně 
postižených osob.

Hana Potměšilová, ředitelka NFOPZ 

Redakčně zkrácená verze, celý článek si mů-
žete přečíst na webu p12.helpnet.cz

Když dovolená léčí 
Z vlastních zkušeností i zkušeností vás, na-
šich čtenářů, vím, jak náročné je najít něja-
kou organizaci, se kterou by mohl hendike-
povaný člověk strávit dovolenou nebo aspoň 
pár dnů mimo své každodenní bydliště. Na-
jít nadšence nebo i placené asistenty, užít 
si změnu prostředí, zážitky, poznat nové lidi 

a dopřát odpočinek rodinným pečovatelům. 
Takových organizací není mnoho, proto jsem 
oslovila Kateřinu Maxovou, která založila 
a vede už 7 let organizaci DMO Pobyty. Jak 
taková myšlenka vznikla? Jak se jí daří na-
cházet dobrovolníky? Jak pobyty vypadají? 
I když mívají plnou kapacitu, její příběh mož-

ná může být inspi-
rací pro další aktiv-
ní lidi. Sama je totiž 
postižená dětskou 
mozkovou obrnou. 

Pro její  úsilí 
a ak tivitu ji její přá-
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telé nominovali na cenu veřej-
nosti Nadace Olgy Havlové, kte-
rá vyzdvihuje hendikepované, 
jež sami společnosti pomáhají. 
Tuto otevřenou kategorii a hla-
sování nadace otevřela letos po-
prvé. I když paní Kateřina nevy-
hrála, vyhrála nad výmluvami, 
proč něco nejde. Výsledkem je 
právě organizace DMO Pobyty. 

 Kde se vlastně vzala myš-
lenka založit DMO Pobyty?
Spolek byl založen již v roce 
2010, slavíme tedy letos šťastnou sedmič-
ku. Podobnou činností jsem již předtím za-
bývala v Praze, pod hlavičkou Českosloven-
ské společnosti Dr. Vojty, ale bylo to náročné 
na dojíždění a nelíbilo se mi, že nejsem svým 
pánem. Byla jsem přesvědčená, že zvládnu 
pobyty organizovat i sama, ale samozřejmě 
ani založení spolku (tenkrát ještě nezisko-
vé organizace), ani samotná činnost nejsou 
zdaleka jenom o mně. Vše funguje díky přá-
telům, kteří mě podporují a celou dobu mi 
pomáhají.

 Takový pobyt pro těžce tělesně postiže-
né lidi, to musí být velmi ozdravná věc pro 
duši. Jaký smysl ve svém dlouholetém po-
čínání vidíte?
Ano, právě v tom, že lidé si odpočinou od 
péče rodiny a naopak. Vidím to na klientech, 
vím to z ohlasů, ale i pozoruji i sama na sobě. 
Hlavní je radost ze setkání s dalšími lidmi, 

kteří jsou buď na stejné lodi, anebo se aspoň 
dovedou do vaší situace vcítit. Radost z akti-
vit, které na pobytech zažívají – snažíme se 
pobyt vždy něčím ozvláštnit a mnohdy se 
klien ti mohou pochlubit zážitkem, který třeba 
ani lidé bez hendikepu z jeho okolí nemají.

 Máte dost asistentů pro pobyty? Jak je 
sháníte?
Asistentů asi nikdy nebude dostatek. Máme 
naštěstí poměrně stabilní základnu, jsou to 
lidé, kteří s námi jezdí už dlouho nebo se 
k nám po různých přestávkách (např. po ma-
teřské dovolené) vrací. Dále sháníme nad-
šence především na středních a vysokých 
školách, nejvíce se spoléháme na osobní 
doporučení.

 Jak vytipováváte místa, kam společně 
jezdíte?
Jsou to nápady klientů, asistentů, moje přá-

ní… Na čem se shodne nejvíce lidí, to vybe-
reme – potom se na místo jedu osobně podí-
vat a připravím půdu. 

 Co je nejtěžší při organizaci takové 
hromadné akce?
Určitě sehnat dostatek finančních prostřed-
ků, spolehlivých asistentů a v neposlední 
řadě zkoordinovat čas všech. 

 Máte dost kapacity pro další zájemce 
o pobyt, nebo bývají vaše akce rychle ob-
sazené?
Akce bývají velice rychle obsazené. Naše 
pobyty jsou dlouhodobě plánované, kapaci-
ta asistentů i klientů je v podstatě naplněna. 
Přihlášení nového člověka by bylo možné 
za určitých podmínek, a to například když si 
 klient na pobyt přiveze svého asistenta nebo 
když jeden ze zájemců onemocní. Vše zale-
ží na dohodě.

 Jste nominovaná na cenu veřejnosti 
Nadace Olgy Havlové, co pro vás tato no-
minace znamená?
Nominace je úžasná věc, která mě potěšila. 
Není úplně nutné tu cenu dostat, ale už to, 
že mne někdo nominoval, pro mne zname-
ná velkou motivaci pokračovat, taková oce-
nění od okolí mě vždycky nakopnou k tomu, 
abych vymýšlela zase nějaké další akce. 

Kontakt: tel.: 731 964 784 (po–pá, 9–17 
hod), e-mail: katka.maxova@dmopobyty.cz, 
www.dmopobyty.cz (ata)

CZEPA přináší moderní technologie do spinálek 
a jedná s pojišťovnami
Aktuální dění v České asociaci paraplegiků – CZEPA, z. s., shrnuje Hana Sixtová, sociální pracovnice. 

Podpora IC Klinice Brno k úhradě 
šlachových transferů pojištěncům 
VZP ČR
V České republice existuje dobře fungující 
systém péče o pacienty po spinálních trau-
matech a onemocněních míchy. V součas-
né době je péče zajišťována prostřednictvím 
čtyř spinálních jednotek a následně několi-
kaměsíční péče v rehabilitačních ústavech, 
odkud jsou pacienti s poškozením míchy 
propouštěni obvykle do domácího prostře-
dí. Někteří využijí návazné rehabilitace včet-
ně fyzioterapie a ergoterapie v Centru Para-
ple, o. p. s. Právě zde začala před 15 lety 
spolupráce asociace CZEPA s doc. MUDr. 
Igorem Čižmářem, specialistou na chirurgii 
ruky. Rehabilitovali tu první klienti s tetraple-
gií po šlachových transferech (pozn. red.: 
přesun svalů, změna místa napojení šlach) 
na horních končetinách.

Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D., primář 
Traumatologie FN Olomouc v současné 
době provádí operace a včasnou rehabilita-
ci se svým týmem na IC Klinice v Brně. Do-
posud provedl šlachové transfery u téměř 
50 klientů s tetrapostižením, kteří zlepšením 
pohybových schopností z operace profitu-

jí jak v soběstačnosti, tak zlepšením pozi-
ce sedu a manipulace s vozíkem. Zdravotní 
výkony související s operací včetně specia-
lizované fyzioterapie hradí všechny zdravot-
ní pojišťovny kromě VZP ČR. Proto se CZE-
PA začátkem tohoto roku obrátila s žádostí 
o pomoc na Ministerstvo zdravotnictví ČR. 
MZ ČR se vyjádřilo v tom smyslu, že výko-
ny zdravotní pojišťovny hradí pouze u smluv-
ních poskytovatelů péče. Výjimkou je poskyt-
nutí neodkladné péče či poskytnutí služeb, 
které představují z hlediska zdravotního sta-
vu pojištěnce jedinou možnost. Posouze-
ní je však, dle názoru MZ ČR, plně v pravo-
moci zdravotní pojišťovny. Situace může vést 
k přestupu pojištěnce k jiné zdravotní pojiš-
ťovně, jejíž smluvní vztahy konkrétnímu po-
jištěnci vyhovují. Plné znění dopisu uvádí 
CZEPA na svých webových stránkách.

Za kvalitu své práce doc. Igor Čižmář 
v dubnu obdržel Hippokratovu cenu pro lé-
kaře roku 2016 za lidskost. Blahopřejeme!

Soutěž s VozejkMap 
Projíždíte neznámým městem, potřebuje-
te na oběd či toaletu, a nevíte, kam jít? Mo-

bilní aplikace VozejkMap vám nabízí více 
než 9000 bezbariérových míst nejen v Čes-
ké republice. Navigace mobilního telefo-
nu vás dovede až na místo. Pokud víte 
o místě bez bariér, které v aplikaci uvede-
no není, můžete jej prostřednictvím aplikace 
či webového rozhraní jednoduše vložit. Do 
2. října 2017 navíc probíhá soutěž o tablety 
a chytré telefony. Více informací najdete na 
www. vozejkmap.cz.

Moderní asistivní technologie 
pomohou vozíčkářům s poraněním 
míchy na spinálních jednotkách 
i v domácím prostředí 
CZEPA s podporou Nadace Vodafone vyba-
vila spinální a spinálně rehabilitační jednot-
ky po celé ČR inteligentními kompenzační-
mi pomůckami MouthMouse® Intelligent. 
Technologie umožňuje pacientům s posti-
žením horních končetin ovládat náhradním 
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 způsobem počítač, tablet nebo telefon a některé vybavení pokojů 
(lampička, televize, zvonek na sestru apod.), nabízí volbu způsobu 
ovládání dotykem, jazykem, rty, pohybem hlavou, mimikou či hla-
sem. Noví vozíčkáři mohou tak být od začátku do jisté míry sobě-
stační a mohou během dlouhé hospitalizace komunikovat s rodinou 
a přáteli, plnit studijní povinnosti nebo udržovat pracovní kontakty. 
Díky tomu se lépe adaptují na novou životní situaci.

Nadace Vodafone poskytla České asociaci paraplegiků druhý 
grant na navazující projekt půjčovny těchto technologií. Od července 
2017 budou mít vozíčkáři s diagnózou tetraplegie a pentaplegie mož-
nost půjčit si MouthMouse® Intelligent domů a půl roku jej využívat 
ve svém vlastním prostředí. CZEPA nabídne klientům také poraden-
ství při zajištění finančních prostředků na pořízení vlastní technologie, 
aby ji mohli ke kompenzaci těžkého hendikepu využívat trvale.

Na spinální jednotce si MouthMouse®  Intelligent vyzkoušel Pat-
rik Šimánek (25 let), který se podělil o svůj příběh a vysvětlil, jaký vý-
znam pro něj technologie má:

„V patnácti letech jsem nastoupil na střední školu a s novou třídou 
jsem odjel na seznamovací kurz. Tam jsem skočil šipku do rybníka 
a poranil si míchu v oblasti krční páteře. Od té doby mohu pohybo-
vat jen hlavou. Po letech strávených v nemocnici a rehabilitací jsem se 
vrátil do školy. Odmaturoval jsem a začal studovat Mezinárodní vztahy 
na Metropolitní univerzitě. Loni jsem obhájil bakalářskou práci. Celou 
jsem ji napsal pomocí ústní tyčky, vyťukal jsem ji pusou písmeno po 
písmenu. Když máte tohle za sebou, zdá se vám MouthMouse® In-

telligent, kterou jsem 
si vyzkoušel na Spi-
nální jednotce v Mo-
tole, jako zázrak. Měl 
jsem různé asistiv-
ní pomůcky, ale to-
hle člověku opravdu 
může změnit život. 
Nemohu si sám pus-
tit televizi, zavolat ka-
marádům, rozsvítit 
lampičku. To všech-
no s MouthMouse® 
Intelligent dokážu. 

Pro člověka, jako jsem já, znamená taková samostatnost kus svobo-
dy. Věřím, že v budoucnu zvládnu pracovat, chtěl bych jet na stáž do 
zahraničí a pak bych rád našel práci v oblasti mezinárodních vztahů. 
Samozřejmě budu vždy závislý na osobní asistenci, ale samotnou 
práci mi může umožnit právě taková technologie. Je super, že jsou teď 
inteligentní kompenzační pomůcky na spinálkách. Čím dřív po úraze 
člověk zjistí, že takové možnosti existují, tím lépe vše zvládne.“

Připomínkování legislativy
Na jaře 2017 mezi sledovaná a připomínkovaná témata patřila nove-
la zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 
(zákon, který upravuje poskytování např. příspěvku na mobilitu, pří-
spěvku na zvláštní pomůcky včetně motorového vozidla aj.). CZEPA 
také navrhuje změnu zákona o nemocenském pojištění z důvodu 
krácené doby nemocenské pro pracující poživatele invalidního dů-
chodu ve III. stupni, což aso ciace považuje za diskriminační.

Zástupkyně asociace CZEPA při příležitosti setkání zástupců Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR s pacientskými organizacemi během 
jara letošního roku aktivně podporovaly znovuzavedení úhrady léku 
Betmiga. Ačkoli toto úsilí nebylo úspěšné (MZ ČR v odvolacím ří-
zení rozhodlo, že tento lék na hyperaktivní močový měchýř nebu-
de hrazen z veřejného zdravotního pojištění), děkujeme všem klien-
tům, kteří dali k dispozici své osobní zkušenosti a reference s lékem 
 Betmiga. CZEPA nadále spolupracuje s Českou urologickou spo-
lečností ve věci znovuzavedení úhrady tohoto léku. Dále mezi dlou-
hodobá legislativní témata z oblasti zdravotnictví patří stále aktuální 
úsilí o zvýšení limitu cévek pro čistou intermitentní katetrizaci. Připo-
mínkování legislativy je obvykle dlouhodobou záležitostí, závislou 
na aktuální politické situaci. Přesto CZEPA přijímá vaše podněty na 
legislativní změny.

Číslo 
k nepřehlédnutí

400
Byl jednou jeden pan X. Za tropického dne nerozvážně skočil do 
mělkého rybníka a poškodil si míchu. Má ochrnuté nejen nohy, 
ale částečně i ruce. Když se po všelijakých operacích a rehabili-
taci vrátil domů, věděl, že na vozíku není soběstačný při osobní 
hygieně, vaření nebo úklidu a potřebuje výraznou pomoc druhé-
ho člověka.

Od úřadu mohl na tuto péči získat příspěvek. Zbývající nákla-
dy si však pan X musel zaplatit ze své kapsy nebo si zajistit bez-
platnou pomoc. O tom, kolik peněz od státu dostane, rozhodoval 
posudkový lékař.

Kdo od něj čeká zodpovědný přístup a náležitou kvalifikaci, 
bývá zklamán. Míru závislosti vozíčkáře na pomoci druhé osoby 
leckdy zkoumá vystudovaný zubař, gynekolog nebo pediatr. Po-
sudkář někdy žadatele o příspěvek ani nevidí a rozhodne o něm 
od stolu: jen podle zdravotnické dokumentace a výsledků šetření 
sociálního pracovníka.

Jak dopadl pan X? I když má částečně ochrnuté ruce a sám se 
neoblékne ani nevyprázdní, byl uznán za osobu s lehkou závislos-
tí. A dostal příspěvek jen v prvém, tedy nejnižším stupni. Z čeho 
zaplatí nezbytnou osobní asistenci, to nikoho nezajímalo...

Popsaný případ je modelový, ale vychází z ověřených skuteč-
ností. Mnozí lidé se například dozvídají, že příspěvek, který pobí-
rají dlouhé roky, jim bude o několik tisíc korun snížen nebo úplně 
zrušen. Zdravotní stav těchto osob se přitom nezlepšil a mnohdy 
ani zlepšit nemohl: jejich postižení je trvalé a s vyšším věkem se 
často zhoršuje.

Mizerný stav posudkové služby má několik hlavních příčin. 
Nízké mzdy a s nimi související nedostatek lékařů a jejich přetí-
ženost. Chybějící sankce za nekvalitní práci a aroganci doktorů. 
Bohorovnost státu, v němž je posudkové lékařství sice speciali-
zovaným atestačním oborem a vykonávat ho mohou jen zkuše-
ní odborníci, ale posudkářem se klidně stane a problémy s páteří 
posuzuje třeba gynekolog. Diskutabilní je i rozsah činnosti posud-
káře: rozhoduje nejen o stupni závislosti na pomoci druhé oso-
by, ale také o invaliditě, míře schopnosti vykonávat výdělečnou 
činnost, nároku na kompenzační pomůcku či o přidělení průkazu 
osoby se zdravotním postižením.

V Česku nyní pracuje zhruba 400 posudkářů, s věkovým prů-
měrem nad 60 let. Není jim co závidět: ročně musí provést asi 
430 tisíc posouzení. Logicky dochází k neúnosnému prodlužová-
ní lhůty pro vyřizování žádostí o dávky. Kvůli služebnímu zákonu 
navíc letos možná skončí až třetina posudkářů... Tenhle systém je 
neudržitelný a hrozí jeho kolaps. Ministerstvo práce se mu snaží 
čelit zvýšením platu, změnou služebního zákona, náborovým pří-
spěvkem a příplatkem za zátěž. Ale nové lékaře se zatím nedaří 
sehnat.

Jiné řešení, zaměřené na systémovou změnu, prosazuje Ná-
rodní rada osob se zdravotním postižením. Letos v dubnu předlo-
žila návrh na transformaci posudkové služby. Obsahuje tři klíčové 
body: zapojit ergoterapeuty, posílit roli sociálních pracovníků 
a postupně převést posuzování žadatelů o invalidní důchod, 
příspěvek na péči a další dávky z České správy sociálního za-
bezpečení na Úřad práce ČR.

Jde o návrh radikální, avšak podpořený závažnými argumenty. 
Lze ho chápat jako výzvu k diskusi o hledání cesty ze současné 
mizérie. Zvednou politici a úředníci hozenou rukavici?

 Miloš Pelikán

01234567890123456789
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Odborné poradenství 
fyzioterapeutky a ergoterapeutky 
Zdeňka Faltýnková, specialistka na spinál-
ní problematiku, přes třicet let poskytuje po-
radenství v oblasti fyzioterapie a ergoterapie. 
V praxi jde nejčastěji o témata důsledků po-
škození míchy, předcházení zdravotním kom-
plikacím, a nastanou-li, pak jejich řešení, reha-
bilitace v domácím prostředí, výběr, správné 
nastavení a získání kompenzačních pomůcek, 
konzultace bezbariérových úprav prostředí 
a jiné. Odborné poradenství Zdeňka Faltýnko-
vá poskytuje ambulantně v sídle CZEPA (osob-
ně, telefonicky, e-mailem, dopisem) i v terénu 

(spinální jednotky, re-
habilitační ústavy, po-
dle možností indivi-
duálně v místě pobytu 
klienta či v regionu).

Kontakt:
Česká asociace 
paraplegiků – CZEPA
Dygrýnova 816/8, 
198 00 Praha 14 – 
Černý Most
tel. 775 980 952, 
www.czepa.cz

Rychlovky z Česka
Brno chce důsledněji odstraňovat 
bariéry
Brno má od jara nový poradní orgán rady 
pro bezbariérovost. Jeho členy jsou zástup-
ci magistrátních odborů, firem a institucí (in-
vestiční odbor, dopravní podnik, brněnské 
komunikace atd.) a zároveň zástupci občan-
ských sdružení, které kopou přímo za hen-
dikepované, za seniory i matky s kočárky. 
Tito lidé by měli projednávat podněty obyva-
tel Brna týkající se bariér ve veřejném prosto-
ru a institucích a navrhovat řešení. 

„Doufám, že se konečně tímto podaří po-
malu odstraňovat bariéry pro různě hendike-
pované občany, že Brno začne i ve veřejném 
prostoru důsledněji reagovat na stárnou-
cí populaci a že se postupně stane přívěti-
vějším městem i pro ty, pro které se může 
stát třeba jeden nešťastně umístěny schod 
nepřekonatelnou překážkou,“ uvedl Martin 
Freud, ini ciátor projektu ze strany Žít Brno. 

Dalším krokem v tomto záměru je i nová 
elektronická mapa bezbariérového Brna. Za-
tím má asi 2000 bodů a bude se dál dopl-
ňovat. Podnět do mapy budou moct zanést 
i lidé, pracovníci magistrátu ho ověří a v pří-
padě platnosti uveřejní. Portál s vysvětlivka-
mi je česky i anglicky.

Mapa obsahuje informace o přístupnos-
ti státních institucí, zdravotnických zařízení, 
kulturních památek, muzeí a galerií. Jsou v ní 
vyznačené i bezbariérové bankomaty, banky, 
hotely, lékárny, restaurace, kavárny a nákup-
ní pasáže. Ukazuje ale i vyhrazená parkova-
cí místa, zastávky a linky městské hromadné 
dopravy.  (ata) 

Dárek malým pacientům 
z brněnské Dětské nemocnice
Zasloužila se o něj nadace Modrý hroch. 
Její zástupci předali 17. května 2017 na Kli-
nice dětské chirurgie, ortopedie a trauma-
tologie v brněnské Dětské nemocnici nový 
sprchový vozík. Ten pomůže akutně zraně-
ným malým pacientům, kteří potřebují cel-
kovou hygienu. Sprchový vozík má poloho-
vatelný podhlavník a bude se používat pro 
traumatologickou JIP. Cena vozíku je kolem 
85 tisíc Kč. Jeho hlavní předností je možnost 
osprchování zraněného pacienta vleže pří-
mo ve sprše, kam se dá s vozíkem zajet. Na-
dace Modrý hroch zároveň věnovala klinice 
tzv. dokovací stanici Argus 600P, která slou-
ží pro stohování a společné napájení infuzní 
techniky. Snadno se obsluhuje a má nízkou 
hmotnost. (vr) 

 Noví mladí tiší blázni 
Rybářský kurz pro rodiny s dětmi s hendike-
pem uspořádal v květnu tým Střediska rané 
péče v Pardubicích, o. p. s., a to v krásném 
prostředí Stojického rybníka. Odborným ga-
rantem byl Richard Konopásek – reprezen-
tační trenér hendikepovaných rybářů, který 
seznámil děti i další členy rodin s rybářským 
sportem. Během odpoledne se dozvědě-
li mnohé o přípravě krmných směsí, krmení 
ryb, typech prutů a možnostech chytání ryb, 
které si po teoretické instruktáži mohli vy-
zkoušet za podpory ochotných rybářů-dob-
rovolníků. Děti nalovily během kurzu desítky 
ryb, nejmenší byl osmicentimetrový cejn, nej-
větší zase kapr, který měřil 56 cm. Všechny 

ryby děti vhodily, jako správní sportovní rybá-
ři, zpátky do rybníka. Blanka Brandová

Taxislužba, která umí „helpnout“
Pod názem Helpnutí vstupuje na brněnský 
trh nová bezbariérová taxislužba, která na-
bízí odvoz na přání lidem na vozíku. A to 
jak na mechanickém, tak na elektrickém. 
Cestující si nemusí přesedat, problémem 
není ani odtah nepojízdných skútrů či vozí-
ků. Její taxy jsou srovnatelné s běžnou na-
bídkou taxislužeb v Brně. Více informací na 
www.helpnuti.cz, tel.: 777 56 16 56.  (ata) 

Novela zákona o zaměstnanosti – 
zpětné proplacení příspěvku 
na zaměstnávání ZP
Výše příspěvku na podporu zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením na 
chráněném pracovním místě (§ 78 záko-
na č. 435/2004 Sb.) o zaměstnanosti, činí 
9500 Kč měsíčně na zaměstnance, který je 
invalidní v I.–III. stupni, 5000 Kč měsíčně na 
zaměstnance, který je osobou se zdravot-
ním znevýhodněním. V obou případech se 
jedná maximálně o 75 % skutečně vynalo-
žených mzdových nákladů na zaměstnance 
– tzn. v případě, že se jedná o invalidního 
zaměstnance, jehož mzdové náklady jsou 
9500 Kč, zaměstnavatel dostane 7125 Kč 
(75 %).

Co se týče vyplácení zpětně, o tom hovoří 
přechodná ustanovení:

1. Poskytování příspěvku na podporu za-
městnávání osob se zdravotním postižením 
na chráněném pracovním místě za čtvrté 
kalendářní čtvrtletí roku 2016 se řídí práv-
ními předpisy účinnými ke dni 31. prosin-
ce 2016.

2. Poskytování příspěvku na podporu za-
městnávání osob se zdravotním postižením 
na chráněném pracovním místě za první ka-
lendářní čtvrtletí roku 2017 se řídí podle zá-
kona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Tzn. příspěvek ve výši 9500 Kč bude vy-
placen už od ledna 2017.

Veškeré informace vycházejí z novely zá-
kona o zaměstnanosti (číslo novely ve Sbír-
ce zákonů je 93/2017).

 Kateřina Uhlířová
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Rychlovky ze světa

Newyorské metro je fenomén. 
Ne však pro vozíčkáře
New York City má nejméně přístupné me-
tro pro vozíčkáře v USA. A to hned podle 
dvou soudních žalob podaných proti spo-
lečnosti Metropolitan Transit Authority (MTA, 
newyorský dopravní podnik). Stížnosti po-
dala nezisková právní skupina Disability Ri-
ghts Advocates jménem koalice skupin zdra-
votně postižených a tří osob, a to 25. dubna 
2017. V dokumentech se uvádí, že je přístup-
ných pouze 112 z celkových 472 stanic met-
ra, a MTA tak diskriminuje osoby se zdravot-
ním postižením. Zároveň je podniku vytýkáno, 
že mnoho výtahů a plošin v centru města je 
často mimo provoz. Takový stav je podle stát-
ních institucí zjevným porušením lidských práv. 

„Přibližně 6 milionů imobilních Newyorča-
nů je v podstatě zablokováno, protože chybí 
výtahy. A ty, které existují, se rozpadají,“ říká 
Michelle Caiola, ředitelka Disability Rights 
Advocates. „To je závažné porušení práva na 
rovný přístup. Jak všichni v NYC ví, metro je 
pro každodenní život rozhodující a poskytu-
je nejúčinnější a ekonomicky nejvýhodnější 
způsob dopravy ve městě.“

I federální soud tvrdí, že nezajištění fungu-
jících plošin a výtahů ve stanicích porušuje 
zákon o postižených. Soudní dokumenty uvá-
dějí, že v roce 2015 MTA zažila 9019 poruch 
výtahů, z toho 4117 nebylo plánováno. (ata) 

Íránská paralympionička bojuje 
se svým manželem

Ten jí totiž zakázal vyjet do zahraničí, a to i za 
účelem reprezentace země na sportovních 
soutěžích. Zahra Nemati je úspěšná íránská 
reprezentantka v lukostřelbě, která vybojova-

la zlato a bronz na paralympiádě v Londýně, 
v Riu dokonce nesla jako první žena v historii 
své země na úvodním ceremoniálu íránskou 
vlajku. Mezi ní a jejím manželem Rohamem 
ale došlo k rozepři a manžel jí zakázal cesto-
vat. V Íránu se takové hádky dějí, muži mů-
žou svým ženám znemožnit vycestovat do 
zahraničí. Zahra vyžaduje rozvod, i když se 
i v tomto musí pustit do složitého právního 
boje, íránská pravidla povolují rozvod jen se 
souhlasem muže. Roham otočil a své povo-
lení k cestování podmiňuje zrušením zdlou-
havé žádosti o rozvod. Jak to dopadne, to 
se dozvíme na světových šampionátech lu-
kostřelců.  (ata) 

Dobrodruhem před objektivem
Srdcový projekt. Tak by se dal přeložit ná-
zev australské dobročinné organizace, kte-
rá si vzala za cíl plnit přání jednotlivých hen-
dikepovaných lidí a potěšit je. Na pomoc si 
k tomu berou fotografy a program na úpra-
vu fotek. Díky této kombinaci vznikají umě-
lecká díla, která pomáhají překonat těžká ži-
votní období například dětem s rakovinou 

či mentálně postiženým dětem a jejich rodi-
nám. Jednou z hrdinek magických fotografií 
je i 43letá kvadruplegička Sarah Jane, kte-
rá se dostala před čtyřmi lety na vozík. Dří-
ve aktivní sportovkyně a dobrodružka je také 
i mámou osmiletého syna, se kterým se do 
projektu zapojila a oslavila tak mezinárodní 
den matek. Vznikly fotografie, které tuto dvo-
jici zobrazují v adrenalinových momentech, 
jako z dobrodružného filmu. Oba si focení 
moc užili, výsledek je oba těší o to víc. (ata)
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Pelmel z blízké budoucnosti
aneb kam se vydat pro dobrou náladu či inspiraci

Až příště najdete Vozíčkáře ve schránce, bude po nich. A tak vás 
na zajímavé jarní a letní akce upozorňujeme už teď, bez záruky 
a bližších informací. Ty si můžete snadno vyhledat na internetu.
 
V Nové Pace se v sobotu 3. června koná benefiční hudební fes-
tival Klášter žije! Brány do areálu se otevřou v 17.30 hod. Až do 
půlnoci budou hrát rockové kapely Komunál, Traktor, Alchymie 
a Fénix. Z doplňkových zábavných akcí zmiňme soutěže na elek-
trických tříkolkách, lanové překážky v parku nebo soutěž v zá-
věsném kuželníku. Samozřejmostí je tombola se spoustou zají-
mavých cen. Návštěvníci se nemusí obávat nepříznivého počasí: 
pořádající spolek Život bez bariér ujišťuje, že polovina areálu bude 
chráněna párty stany, markýzami a slunečníky. Za vstupenku za-
platí dospělá osoba 200 korun, starší děti 100 korun a dítka do 
6 let si festival užijí zdarma.
 
Už potřetí se v sobotu 10. června uskuteční pochod Po stopách 
Eskymo Welzla pro hendikepované lidi. Bezbariérová trasa vede 
malebným údolím Moravské Sázavy a děti i dospělí s jakýmko-
li postižením se na ni mohou vydat od 9 hodin. Start a cíl je na 
začátku cyklostezky Lupěné – Hněvkov, u železničního skanze-
nu. Občerstvení zajištěno, možnost parkování, WC pro vozíčkáře. 
Startovné činí 20 korun. Akci připravil Klub českých turistů Zábřeh, 
kontaktní osoba: Aleš Kostelka, mobil 602 416 413.
 
Na severu Čech se po dvaadvacáté koná Kramle – festival spo-
jených světů, který pořádá sdružení Slunečnice. Jeho dějištěm 
bude v sobotu 10. června Kemp Děčín. Začátek je v 13 hodin, 
vstupné na místě 70 korun nebo víc dle možností. Během přehlíd-
ky alternativních hudebních žánrů zahrají třeba kapely Maok (hud-
ba z jiných sfér, Slovensko), Na Gorze (free punk rock and roll, 
Polsko), Cháska (ska/reggae, Nový Bor) či Cameron Lines (blues 
rock, Německo). Další informace sdělí a na dotazy odpoví Veroni-
ka Gelnarová, mobil 775 867 447, e-mail KotvickaW@seznam.cz.

 
Na letišti v Hradci Králo-
vé se v sobotu 17. června 
uskuteční akce Open Skies 
For Handicapped. Jde o vy-
hlídkové lety nad východní-
mi Čechami pro zdravotně 
postižené lidi. Jsou zdar-
ma, ale zájemci musí orga-
nizátorům zaslat potvrzení 
od lékaře, že jsou schopni 
letu. Nebo ho musí vzít s se-
bou a odevzdat v informač-
ním centru na letišti. Formu-
lář sloužící tomuto účelu lze 
najít na stránkách www.lshk.
cz. Charitativní akce má 
znovu bohatý doprovodný 
program: vystoupí různé ka-
pely, k vidění budou expozi-
ce vojenské a letecké tech-

niky či ukázky z činnosti Policie ČR. Přichystána bude střelnice, 
vznášedlo nebo autoškola pro osoby se specifickými potřebami. 
Vystoupí ornitologové, letečtí modeláři, psovodi a motocyklový 
kaskadér. V případě nepříznivého počasí budou lety zrušeny. Kon-
taktní osoba: Marta Bergmanová na e-mailu info@os4h.cz.

Na pražském Václavském náměstí mají 17. června od 10 hodin 
sraz motorkáři ze spolku MDA RIDE. Již podeváté se představí 
veřejnosti, aby podpořili organizace sdružující lidi s nevyléčitelnou 
svalovou dystrofií. Charitativní akce MDA RIDE začne na Můstku, 
vstup zdarma. Vystaveny budou legendární motocykly Harley-Da-
vidson, motorky dalších značek a také automobily Ford Mustang 
či nádherní veteráni. Odpoledne se motorkáři společně vydají na 
spanilou jízdu Prahou. Další informace poskytne Josef „Káďa“ Ka-
deřábek na mobilu 602 309 158. Nenechte si ujít největší motocy-
klovou charitativní akci v Česku!

15. narozeniny slaví Středisko rané péče v Pardubicích a zve 
na Odpoledne v Apolence. Tak se jmenuje farma, která se stane 
útočištěm oslav v sobotu 17. června od 13 hodin. V odpoledni, 
které je určené především rodinám s hendikepovanými dětmi, 
ale i jiným příznivcům, se budete moct setkat se zvířaty, užijete 
si tvořivé dílny i opékání špekáčků. Světu se představí hiporeha-
bilitační klisna Merry i nový automobil, který bude organizace při 
svých aktivitách využívat. Kontaktní osoba: Martina Petelíková, 
tel.: 730 891 141.
 
Velmi zábavný a mírně sportovní bude benefiční Běh pro Para-
ple. Uskuteční se v neděli 18. června v Praze na Vítkově. Již 18. 
ročník opět zahájí Zdeněk Svěrák; program začne ve 14 hodin 
a potrvá do večera. Dospělí a děti závodí na stometrové trase, 
kterou mohou zdolávat různě: během, jízdou na vozíku, během 
s kočárkem nebo na koloběžkách. Zúčastnit se může každý. 
Součástí akce, kterou pořádá Centrum Paraple, je také závod 
na čtyřkilometrové trase a závody handbiků. Účastníci získají po 
zaplacení startovného různé suvenýry (trička, hrnky, placky s lo-
gem akce).
 
Zatím málo známou akcí je Tulifest, liberecká přehlídka začínají-
cích hudebníků s hendikepem i bez. Letos se koná počtvrté, v úte-
rý 20. června na náměstí Dr. E. Beneše. Program nebyl v době 
redakční uzávěrky znám, ale jistě se objeví na webovkách pořáda-
jícího sdružení Tulipan.
 
Sportovní akce Tour de Labe se letos odehraje na úseku od pra-
mene v Krkonoších do Kuksu. Sedmou tradiční cyklojízdu, urče-
nou i pro vozíčkáře a handbikery, pořádá od 23. do 25. června 
společnost Labská stezka. Další informace lze získat na telefonu 
325 533 803 či 777 556 690.

Čtvrtý ročník Olomoucké štafety na vozíku startuje 23. června 
v 9 hodin ve Smetanových sadech v Rudolfově aleji. V předvečer 
zahájení olomouckého půlmaratonu ji pořádá Spolek Trend vo-
zíčkářů. Trasa měří 250 metrů, při projíždění ale nejde o rychlost, 
ale o počet zapojených lidí. Štafeta se pojede 24 hodin nonstop, 
ukončena bude v 9 hodin následujícího dne.
 
Temno je noční šifrovací hra určená vozíčkářům i choďákům. Zú-
častnit se mohou všichni, kdo chtějí zažít dobrodružství a spoustu 
legrace a hlavně touží poznat noční Brno. Účastníci hledají a luští 
šifry rozmístěné po různých městských zákoutích. V každé je ukry-
ta informace o umístění dalšího stanoviště. V týmu musí být jeden 
vozíčkář (na vozíku může být i chodící člověk) a k němu maximál-
ně tři osoby jako doprovod. Start je ve večerních hodinách na do 
poslední chvíle utajovaném místě. Temno, jehož organizátorem je 
neziskovka Domov pro mne, se letos koná 26. června.
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Do 30. června se mohou přihlásit lidé s jakýmkoli postižením na 
8. multižánrový festival Nad oblaky aneb Každý může být hvěz-
dou. Vyhlášeny jsou pěvecká část, hudební vystoupení (novinka 
v programu), výtvarná část, video a foto. Sekce video je rozdělena 
na tři podskupiny: hraný film, reportáž a taneční video. Sekce foto 
má rovněž tři části: příroda, zážitky a portrét. Festival, jehož kmo-
trou je Kateřina Kornová, pořádá společnost ProMancus. Finále se 
odehraje 19. září v Olomouci. Dotazy lze posílat a další informace 
lze získat na e-mailu produkce@nadoblaky.cz.

Maltézská pomoc zve na tradiční Mezinárodní setkání vozíčkářů 
na Velehradě. Uskuteční se v úterý 4. července v rámci Dnů lidí 
dobré vůle, v předvečer Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Me-
toděje. Zajištěna bude asistenční služba. Odpoledne proběhne 
přátelské setkání se zajímavými osobnostmi a pestrý program vy-
vrcholí Večerem lidí dobré vůle. Akci zakončí táborák a posezení 
u ohně.
 
Staropramen bude s projektem Festivaly bez zábran opět příto-
men na vybraných hudebních akcích pod širým nebem. Vozíčká-
řům poslouží vyvýšené plošiny pro kvalitní výhled na pódia, pojez-
dové pásy, chodníčky a nájezdy z recyklovaného plastu. Zkrátka 
bezbariérové prvky usnadňující pohyb po festivalovém areálu 
(včetně toalet). Tento servis bude zajištěn například 24. června 
v úchvatném areálu v Kadani, kde se odehraje Vysmáté léto. Na 
začátku prázdnin, ve dnech 4.– 6. července, Festival bez zábran 
zakotví na Rock for People v Hradci Králové. Další informace lze 
najít na webovkách projektu, kde se vozíčkáři také můžou regist-
rovat pro vstup na jednotlivé festivaly zdarma.
 
Oblíbenou vozíčkářskou akcí je karlovarské Kino bez bariér. Jde 
o komplexní služby pro vozíčkáře (zahrnující osobní asistenci, 
bezplatné vstupenky či dopravu po městě a okolí zdarma), kte-
ré jsou nedílnou součástí mezinárodního filmového festivalu. Ten 
se letos koná od 30. června do 8. července. Také letos můžete 

soutěžit o bezbariérové ubytování na tři nebo dvě festivalové noci 
v  luxusním Parkhotelu Pupp! Soutěž probíhá na webovkách Kina 
bez bariér až do 18. června. Kontaktní osoba: Jana Gabrielová, 
 telefon 221 411 028 nebo 602 273 946.

Festival Colours of Ostrava (19.–22. července) nabízí kromě skvě-
lé muziky, divadla i filmu také vynikající zázemí pro návštěvníky se 
zdravotním postižením. Vozíčkáři se můžou těšit na zpevněné ces-
ty, bezbariérové toalety, speciální tribuny, pomoc asistenta, bezba-
riérovou dopravu po Ostravě zdarma, zlevněné vstupné a bezplat-
ný lístek pro doprovod, rezervace parkovacích míst přímo u vstupu. 
Kontaktní e-mail: bezbarier@colours.cz a telefon 731 932 768.
 
Domov sv. Josefa 
v Žirči na Trutnov-
sku láká na 16. Sva-
toanenské zahradní 
slavnosti. Benefič-
ní akce pro zařízení 
pečující o lidi s roz-
troušenou skleró-
zou se letos koná 
v sobotu 22. červen-
ce od 10 hodin, dr-
žitelé průkazu ZTP 
a ZTP/P mají vstup 
zdarma. Účast přislíbili např. mladý kytarista Matěj Rak nebo MU-
SICA PER  GAUDIUM či Václav Uhlíř, který opět mimořádně rozezní 
zvonkohru v kostele. Na nádvoří bude jako vždy program pro děti, 
v parku na hlavní scéně vystoupí např. písničkář Michal Horák nebo 
kapela CHVÍLE Hronov. Určitě se můžete těšit na poníky nebo zví-
řátko z královédvorské ZOO, malování na obličej nebo dětské teto-
vání, ochutnávky sirupů a likérů, kavárnu U sv. Damiána aj. Pláno-
vané jsou i komentované prohlídky Domů sv. Josefa a sv. Damiána. 
Trh lidových řemesel bude doplněn o prezentaci chráněných dílen.
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A Vláda má zas jednou z ostudy kabát.
Bude někdy líp?
Z mého pohledu to na konci května vypadalo na ostudné a ne-
žádoucí drama. Velká novela zákona o sociálních službách se 
dostala do ohrožení, ačkoli jde o vlajkovou loď změn, které 
chtěla ministryně Michaela Marksová prosadit. Novinářům to 
sdělila záhy po jmenování do funkce a poté opakovala, kdy-
koli se jí ptali...

Novela se rodila zdlouhavě a s nemalými obtížemi. A hlav-
ně s neochotou expertních skupin, které ji vytvářely, zohlednit 
závažné námitky Národní rady osob se zdravotním postižením.

Termín, kdy měl hotový zákon doputovat do vlády, byl něko-
likrát odložen. Kabinet ho nakonec schválil až v březnu s tím, 
že bude účinný od roku 2018. Jenže věc má háček, který se na 
jaře kvůli vyhrocené vládní krizi změnil v obrovitý hák: parlament 
novelu zřejmě nestihne projednat a schválit do říjnových voleb.

Přitom se k ní upínají naděje mnoha lidí s nejtěžším posti-
žením, kteří žijí doma a potřebují celodenní péči. Právě pro ně 
je připraveno výrazné zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni:
jde o 6 tisíc korun navíc měsíčně. Musím však dodat, že novela 
zároveň obsahuje negativní změny, týkající se sociálně právní 
ochrany dětí, hospiců či definic některých pojmů.

Dravý proud událostí spojených s rozhádanými ministry str-
hává do hlubin zániku i další právní normy. Také s nimi si v mi-

nulých letech dávali politici zatraceně načas, a teď se jim si-
tuace vymyká z rukou. Mám na mysli třeba zákon o dávkách 
(obšírně o něm informoval minulý Vozíčkář). Ten je sice kvalitní, 
ale pokud nebude urychleně projednán v parlamentu, nepřine-
se zdravotně postiženým lidem žádný užitek. Dalším příkladem 
je zákon o obecném referendu: ani ten nejspíš nebude přijat.

Další ostudou je zákon o sociál ním bydlení. Ministryně Mark-
sová ho měla předložit vládě v roce 2015. A realita? Kabinet ten-
to právní předpis schválil po zdlouhavých sporech letos v břez-
nu. Ale šance na jeho protlačení parlamentem do podzimních 
voleb je téměř nulová.

Shnilou třešničkou na nedopečeném legislativním dortu pak 
je zákon o sociálním podnikání. Podle původního vládního plá-
nu měl platit od letošního ledna. Ale je jisté, že návrhem této 
normy se bude zabývat až příští kabinet.

Nad lehkovážnými sliby a nehorázným zpožděním při jejich 
naplňování mi zůstává rozum stát. Dočkáme se od končící vlá-
dy omluvy? Asi ne. Premiér, ministři, parlament i pán na Hradě 
budou nejspíš pokračovat ve svých sporech a osočování. Za-
tímco trable lidí způsobené mizernou legislativou pro ně zůsta-
nou na vedlejší koleji.

Miloš Pelikán
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LiNX – nová technologie ovládání elektrických
vozíků INVACARE®

Jednoduše inteligentní

Invacare® LiNX je náš nový pohled inspirovaný řídicím systémem, který v průběhu času
přináší uživatelům revoluční zážitek z jízdy. Díky své jedinečné modulární konstrukci, lze
tento progresivní systém plynule přizpůsobovat tak, aby vyhovoval měnícím se
potřebám uživatelů.

Klíčové funkce:

• jednoduché uživatelské interakce - jednoduchost a spolehlivost 
• snadné přizpůsobení – rychlá a intuitivní konfigurace
• dosažení lepšího zážitku z jízdy - větší citlivost pro větší jistotu

Pro vozíky INVACARE® TDX SP2|Kite|Bora|Fox

Pro více informací nás kontaktujte!

Tel.: 495 220 684Tel.: 495 220 
Email: sivak@

684220 
@@sivak.czmail: sivak

www.
k@@ vak.sivvak

w.w sivak.cz
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S vozíkem jsem se nikdy nesmířila, 
ale odmítám se kvůli němu trápit

Jarmila Onderková pochází z vesničky 
Úmonín na Kutnohorsku. Už před úrazem 
ráda sportovala: závodně běhala, lezla po 
skalách. A taky chodila s partou na rockové 
zábavy a cestovala. Temperamentní, sebe-
vědomá a zručná žena. Paraplegička s mno-
ha zájmy: nápaditě aranžuje květiny, vyniká 
hlavně v ikebaně, oblíbila si přístrojové potá-
pění, ráda si zajezdí na automobilových zá-
vodech.

Moderovala známý televizní pořad Klíč, 
pracovala i pro Český rozhlas. Několikrát 
zorganizovala jedinečnou módní přehlídku 
POV Fashion. Dálkově vystudovala těles-
nou a pracovní výchovu zdravotně postiže-
ných na Fakultě tělesné výchovy a sportu 
UK a také mezinárodní vztahy na Metropo-
litní univerzitě Praha. Ve spolupráci s Praž-
skou organizací vozíčkářů mapuje stavební 
bariéry.

V současnosti Jarmila Onderková pracu-
je ve Všeobecné zdravotní pojišťovně: svou 
parketu našla v projektu VZPoura úrazům. Je 
držitelkou titulu Zdravotně postižený zaměst-
nanec roku 2016 z otevřeného trhu práce.

Pozitivně naladěná a výřečná žena, s níž 
dělat rozhovor je opravdovým potěšením.

 Jarmilo, jak dlouho jsi na vozíku? A co 
se přihodilo?
Osmadvacet let. Měla jsem autonehodu po-
blíž Chvaletic, 15. října 1989. Narazila jsem 
do stromu, příčinou byl mikrospánek. Moc 
mě mrzelo, že jsem revoluční události zažila 
jako ležák po nemocnicích. Kamarádi mi tam 
nosili trikolóry a dělali si legraci, že mi dají na 
postel místo deky ohromnou vlajku a pojedu 
s nimi vleže demonstrovat na náměstí v Kut-
né Hoře.

 Sametová revoluce a nemocnice, to je 
pozoruhodná kombinace. Bylo pro tebe 
dění ve společnosti psychickou vzpru-
hou?
Samozřejmě. Já musela ležet na zádech, ne-
mohla jsem se ani otočit na bok. Byla jsem 

celá potlučená, všude samé 
hadičky a obvazy. A brácha 
tenkrát jezdil často do Pra-
hy a pak mi popisoval, co se 
tam děje. Bylo to pro mě straš-
ně emotivní a povzbudivé. Ale 
taky jsem byla smutná, že se 
těch událostí nemůžu naplno 
zúčastnit.

 Komunistický režim jsi 
tedy v oblibě neměla...
Hrozně mi lezl na nervy. Pár 
měsíců před úrazem jsem byla 
s partou v zahraničí na dovo-
lené. Tehdy jsem uvažovala, 
že tam zůstanu... Já někdy od 
patnácti let chodila s kamarády 
na taneční zábavy a koncerty: 

bylo ponižující, že kdejaký dědek v roli po-
mocné stráže VB mě mohl bezdůvodně le-
gitimovat, osahávat. Nebo nás nahnali do 
policejního antonu, kde na nás křičeli... Ale 
nejvíc mě tenkrát štvalo, že jsem nemohla 
volně cestovat do zahraničí a poznávat jiné 
země. Proto jsem docela vážně přemýšlela 
o emigraci.

 Kterým směrem ses vydala poté, co sis 
zvykla na vozík?
Když jsem na něm byla asi rok, dostala jsem 
nabídku z nemocnice v Kutné Hoře, kde jsem 
dřív pracovala jako zdravotní sestra na dět-
ském oddělení. Šlo o práci na dispečinku. 
Odmítla jsem ji: už jsem žila v Praze s příte-
lem a dělala jsem si různé rekvalifikační kur-
zy, hlavně počítačové. Pak jsem nějakou 
dobu dělala různou administrativní práci. Ale 
moc mě to nebavilo: chci být v kontaktu s lid-
mi, vysedávání v kanceláři mi nevyhovuje.

 Zkraje 90. let jsi jezdila do Pardubic 
na abilympiádu, kde jsi vždycky patřila 
k nejlepším soutěžícím v aranžování kvě-
tin. A právě abilympiáda ti přinesla šanci 
na zajímavější profesní uplatnění. Jak se 
to seběhlo?
Zrovna jsem aranžovala, 
když mě poprosili o krát-
ký rozhovor lidé z te-
levizního pořadu Klíč. 
Souhlasila jsem a bě-
hem soutěže jsem od-
povídala na jejich otáz-
ky. Bohužel jsem trochu 
ztrat i la koncentraci 
a soutěžní výtvor se mi 
nepovedl tak, jak jsem 
chtěla... No a za několik 
dní zavolali z České tele-
vize a pozvali mě na po-
hovor. Nakonec mi na-
bídli moderování Klíče, 
ve dvojici s Honzou Po-
tměšilem.

 Čím tě práce v televizi 
překvapila a čím oboha-
tila?
Předně musím říct, že to 
byla trefa do černého. Byla 
to pestrá práce, pohybovala jsem se hodně 
v terénu, stále mezi zajímavými lidmi. Mode-
rovala jsem pět nebo šest let a hodně mě to 
bavilo! Kromě jiného jsem poznala osudy 
lidí, kteří na tom byli hůř než já. A můj pro-
blém, že jsem na vozíku, šel úplně stranou.

Nezapomenutelné bylo třeba natáče-
ní v Troubkách po velké povodni. Byli jsme 
v domě v místnosti, která byla předtím úplně 
zaplavená. A když slyšíš o chlápkovi, které-
mu vzala voda úplně všechno a on byl šťast-
ný za obnošený svetr, který mu kdosi podal 
z auta, tak se ti životní hodnoty posunou úpl-
ně jinam.

A ještě jedna věc: díky moderování jsem 
si zvedla sebevědomí. Uvědomila jsem si, 
že i když jsem na vozíku, tak jsem osobnost 
a nemám důvod se podceňovat – ani když 
mluvím se známým novinářem, politikem 
nebo celebritou. Právě tihle lidé jsou někdy 
úplně bezcharakterní, a jen proto, že se do-
stali společensky někam výš, se považují za 
výjimečné. Ale mnoha lidem s hendikepem 
přitom nesahají ani po kotníky. I v tomhle mi 
práce v televizi otevřela oči.

 Snad každá žena ráda dostává květi-
ny, to je známá věc. Ale jak ses dostala 
k jejich aranžování, a dokonce k japonské 
 ikebaně?
Už jako holka z vesnice jsem byla známá 
tím, že kdykoli jsem někde viděla kytky, tře-
ba obyčejné kopretiny, otrhala jsem je a na-
aranžovala doma po bytě. Vzpomínám si, 
že někdy v pěti letech jsem u tety viděla 
záhon plný tulipánů: moc se mi líbily, a tak 
jsem jich polovinu otrhala. Abych si je moh-
la osahat, abych si k nim mohla přivonět. 
A protože jsem věděla, že se to dělat nesmí, 
schovala jsem se s nimi doma pod postel.

Prostě květiny mě zajímají odmalička. 
I když jsme šli s partou někam na zábavu, 

OSOBNOST ČÍSLA

Miloš Pelikán

Loni získala ocenění Zdravotně postižený zaměstnanec roku 
z otevřeného trhu práce.
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tak jsem si nějaké cestou natrhala a třeba 
vpletla do vlasů. Později, to jsem už byla 
na vozíku, jsem poznala paní Lajkovou, kte-
rá jako manželka zámožného průmyslníka 
dlouhodobě žila v Japonsku. A tam se na-
učila speciální Oharovu školu ikebany. Po 
návratu do Čech, kdy jí bylo asi 90 let, vedla 
v Praze kurz, kam jsem se přihlásila. Ikeba-
na mě nadchla, ale zároveň mě překvapilo, 
jak moc se v ní uplatňují složitá matematická 
pravidla a geometrické zákonitosti.

 Dalším tvým koníčkem je potápění. Co 
tě na něm přitahuje? Jistota adrenalinové-
ho zážitku?
Vyzkoušela jsem na vozíku různé sporty, 
stolní tenis, basketbal, atletiku, plavání, ta-
nec. Ale nejvíc mě baví přístrojové potápění, 
protože si pod vodou připadám, jako bych 
byla zdravá. Nepotřebuju tam vozík a můžu 
se volně pohybovat v prostoru, relaxovat 

a obdivovat nádherný podvodní svět, rostli-
ny, kameny, ryby. Třeba setkání s mořskými 
želvami v jejich přirozeném prostředí je neza-
pomenutelným zážitkem.

K potápění jsem se dostala díky Centru 
Paraple, které nabízelo kurz pro naprosté za-

čátečníky, pořá-
daný sdružením 
Restart. A tam se 
vytvořila báječ-
ná parta: jezdí-
me se společně 
potápět do za-
topených lomů, 
přehrad nebo 
třeba k Rudé-
mu moři. Zdra-
ví lidé z Restartu 
nám vozíčkářům 
ochotně pomá-
hají se vším po-
třebným, a to 
v rámci své do-
volené! Jsou na-
šimi asistenty na 
souši i pod vodou – a hlavně kamarády, na 
které nedáme dopustit.

 Už několik let pracuješ ve Všeobecné 
zdravotní pojišťovně. Působíš v projek-
tu VZPoura úrazům, který vznikl předloni 
v létě a je zaměřený na děti z mateřských, 
základních a středních škol. Jak vypadá 
taková osvěta kombinovaná s prevencí?
Kromě prázdnin, kdy se vydávám za dětmi 
na tábory, jezdím každý týden do škol po 
celé republice a vysvětluju na vlastním pří-
běhu, že vozíčkář může žít naplno, ale má 
všechno těžší. A taky mluvím o tom, jak pře-
dejít úrazu či nehodě.

Ve VZPouře úrazům je nás sedm amba-
sadorů, vyrážíme ve dvojici. Celkové pojetí 
setkání se samozřejmě liší podle věku školá-
ků. Ale vždy dáváme důraz na dotazy: chce-
me, aby děti ztratily ostych a ptaly se úpl-
ně na všechno, co je zajímá. Už jsem zažila 
i debatu o eutanázii nebo o sexualitě vozíč-
kářů. Součástí každého setkání jsou interak-
tivní soutěže, kdokoli si taky může vyzkoušet 
jízdu na vozíku.

Velmi emotivní zážitek se mi přiho-
dil v jedné vesnické mateřské školce, kde 
všechny děti říkaly, že vidí vozíčkářku popr-
vé v životě. Nejdříve byly ostražité, nervóz-
ní, nevěděly, jak se chovat. Seděly kolem mě 

v kruhu na koberci a během mého vyprávění 
se neustále přibližovaly. Až jsem se v chumlu 
dětí úplně ztratila...

Za necelé dva roky si mě vyslechlo něko-
lik tisíc školáků. Tahle práce mě moc baví, 
protože je smysluplná a umožňuje mi kon-
takt s dětmi.

 Nakonec otázka na tělo. Na veřejnosti 
působíš jako věčná optimistka a žena, kte-
rá má energie na rozdávání. Jsi opravdu 
tak vyrovnaná se svým zdravotním posti-
žením?
Beru to tak, že nechodím, ale pořád věřím, 
že jednou chodit budu☺. Že jednou prostě 
někdo něco účinného vymyslí. Lidem to asi 
bude připadat naivní. Ale já neztrácím nadě-
ji, protože jsem se nikdy nesmířila s tím, že 
jsem na vozíku.

I v těžké situaci má člověk vždycky mož-
nost volby. Buď se bude litovat a stane se 
z něj troska, nebo se zkusí vrátit do aktivního 
života – i s mnoha potížemi, které to přiná-
ší. Naučila jsem se žít s tím, co je, i když mě 
potkávají nepříjemné situace – třeba schody, 
kvůli kterým se nedostanu, kam potřebuju. 
Ale taky je pravda, že mi lidé často pomů-
žou: nejen fyzicky, ale i úsměvem a povzbu-
divým slovem.

Miloš Pelikán

OSOBNOST ČÍSLA

Svět pod vodou miluje i proto, že tam nepotřebuje vozík.

Mezi dětmi je Jarmila ve svém živlu.
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ZDRAVÍ A V KONDICI
6. díl seriálu o čínské medicíně:  Procvičujte své oči 
Cvičení očí má velký význam. Zvlášť v dnešní 
době, kdy mnoho lidí tráví hodně svého času 
u počítače či mobilu. Člověk málo chodí do 
přírody a málo oči procvičuje.

Mimo jiné jim také ubližuje pobyt v zakou-
řené místnosti nebo v místě s nedostateč-
ným osvětlením, ale také špatná životosprá-
va a přetěžovaná játra (tento orgán má přímý 
vliv na zrak).

Rovněž má velký vliv i stav krční páteře, 
proto bychom ji měli masírovat a procvičovat 
každý den. Zvláště lidé odkázaní na invalidní 
vozík krční páteř neustále přetěžují.

Takže pokud si chceme zlepšit zrak nebo 
jej udržet v dobrém stavu až do vysokého 
věku, neměli bychom zapomínat na krční pá-
teř a věnovat se cvikům působícím na játra 
a speciálnímu procvičování očí.

V dalším dílu našeho seriálu jsem připravi-
la sérii cviků očí, které by měly dopomoct ke 
zlepšení zraku i odstranit únavu a bolest očí. 

 
Sedneme si rovně, páteř vyrovnáme jako 
pravítko. Hlavu vzhůru, jako by byla zavěše-
ná za vrcholek, ramena dolů a dozadu, lopat-
ky dolů a k sobě, jako bychom chtěli strčit 
pravou lopatku do levé zadní kapsy u kalhot 
a opačně. Dlaně třeme o sebe navzájem tak 
dlouho a tak silně, až v nich ucítíme teplo.

Poté je přiložíme na zavřené oči a chvíli 
vnímáme teplo, které vystupuje z našich dla-
ní. Oči se krásně zklidní a odpočinou si. Ten-
to cvik je mimo jiné výborný pro bolavé či 
unavené oči. 

Po chvíli si zavřené oči protřeme prsty 
a začínáme jimi cvičit:

Podíváme se nahoru a dolů (pracují jenom 
oči, hlava se nehýbe). Opakujeme aspoň 4x, 
nespěcháme.

Potom se podíváme doprava a doleva (opět 
pouze očima), aspoň 4x, nespě cháme.

Následně svůj pohled směřujeme šikmo do-
prava nahoru a doleva dolů, na zem, aspoň 
4x, opět pomalu. 

Každý pohyb jde do krajních poloh, do maxi-
ma našich možností.

Pak se podíváme doleva nahoru a doprava 
dolů na zem, rovněž 4x.

Následuje pomalé kroužení (nahoru, dopra-
va, dolů, doleva, nahoru, doprava atd.), opět 
pomalu a vždy do krajních poloh. Na každou 
stranu provádíme cvik čtyřikrát. 

Po skončení si opět důkladně protřeme 
dlaně, až v nich ucítíme teplo, přiložíme je na 
zavřené oči. Dopřejeme jim chvíli odpočinku.

 
V druhé fázi zůstanou celou dobu oči za-

vřené a všechny výše popsané cviky prová-
díme se zavřenýma očima.

Pomalu a důkladně, do krajních poloh. Po 
skončení si opět protřené dlaně přikládáme 
na zavřené oči. 

Dlaně si necháme na očích.

Oči pod dla-
němi otevřeme, 
podíváme se do 
pravé dlaně, ne-
spěcháme, po-
tom do levé dla-
ně, pak na prsty. 
Až teď dlaně 
z očí odděláme 
do boku, asi jako 
když má kůň klap-
ky, aby se nedíval 
do stran. Pohled 
upřeme do dálky 
na nějaký vzdále-
ný konkrétní bod, 
snažíme se maxi-
málně zaostřit.

 D o p o r u č u j i 
také promasíro-
vat všechny body 
nadočnicového 
oblouku (kost nad 
očima, těsně pod 
obočím). Masíru-
jeme palcem od-
spodu, tlačíme na 
tyto body od oka 
směrem nahoru, 
do kosti nadočni-
cového oblouku.

Po tom na 
všechny body 

na podočnicovém oblou-
ku (kost pod okem) – tlačí-
me shora, od oka směrem 
dolů do kosti. Nadočnicový 
a podočnicový oblouk tvoří 
dohromady celý kruh okolo 
oka, v koutcích se mačkat 
body nemusí. Začínáme 
asi ve vzdálenosti šířky jed-
noho prstu od koutku oka 
a nepoužíváme velkou sílu. Tlačíme a masí-
rujeme jemně, s citem. 

Cviky na oči bychom měli provádět den-
ně, jejich počet můžeme časem pomalu zvy-
šovat.

Pokud máte problémy se zrakem a chce-
te se jich, pokud možno, zbavit nebo si as-
poň stav svých očí zlepšit, provádějte všech-
ny tyhle cviky dvakrát až třikrát za den.

Buďte trpěliví, výsledky se časem dostaví, 
obzvlášť když k nim přidáte i procvičování 
krční páteře a cviky působící na játra. Je to 
opravdu nezbytné. Veškeré tyto cviky najde-
te v připravované e-knize Čínská ozdravná 
cvičení, vycházející z čchi-kung pro vozíčká-
ře a pro ty, kdo raději cvičí vsedě. 

Věra Schmidová 

Č e l á k o v i c e

C Z . T E C H

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

Antidekubitní podložky a matrace
zamezují vzniku proleženin 
a napomáhají při jejich léčbě.
Podložky do vozíků jsou
hrazeny VZP kód 
– 0000277
sk. 13



19

www.vozickar.cz

TECHNOLOGIE
Nový typ rekreačního vozíku jezdí na vzduch
Rekreační vozík, který na svůj pohyb nepo-
třebuje baterie. Jezdí totiž na vzduch. „Pneu-
Chair“, jak ho nazvali vývojáři, je navíc vo-
děvzdorný a váží jenom třetinu hmotnosti 
běžného vozíku. Novinku představili v Texa-
su začátkem dubna.

Vozík nemá žádnou elektronickou sou-
částku, což jej činí stoprocentně ponorným. 
Ovládá se pomocí joysticku. „Doslova s ním 
můžete zajet do bazénu nebo projít skrz po-
střikovače na předním dvorku,“ vysvětluje 
 Cooper. Vozík se nabíjí přibližně pět minut.

Vývojář vozíku Rory Cooper spolupraco-
val s univerzitou v Pittsburghu a s americkým 

oddělením pro záleži-
tosti veteránů. Podle 
Coopera se vozík brzy 
začne vyrábět masově.

„Je to revoluce. 
Umožňuje lidem jít do 
zábavních vodních 
parků a zúčastnit se 
atrakcí, namísto toho 
aby jen čekali u pikni-
kového stolku na svou 
rodinu. Změní to živo-
ty,“ uzavírá Cooper.

(ib, KENS TV)

Ovládejte mobil pouze hlavou – už dnes a zdarma
Technologické vychytávky jako vystřižené 
ze sci-fi seriálu si mohli vyzkoušet návštěv-
níci letošní konference INSPO (Konference 
o technologiích pro osoby se specifickými 
potřebami). Jednou z nejvýraznějších ino-
vací byla aplikace EVA Facial Mouse, kte-
rá umožňuje uživatelům s těžkým tělesným 
postižením ovládat mobilní telefon či tab-
let pouhým pohybem obličeje. Jeho posu-
ny sleduje webová kamera mobilu či tabletu 

 využívající technologii umělého vidění. Pohy-
by jsou pak přenášeny do kurzoru na obra-
zovce, podobně jako u myši. Na konferenci 
si ji vyzkoušela kvadruplegička Dita Horo-

chovská ze sdružení Silou hlasu. 
K této zkušenosti píše: 

„Používání mobilního telefonu 
bez pomoci druhé osoby je pro 
mě nemožná věc. Na trhu je už ně-
kolik způsobů, jak používat tele-
fon bez dotyku prstů, a to přede-
vším pomocí hlasu, ale neobjevila jsem jiný 
způsob, který by nevyžadoval naprosté ticho 
v prostoru kolem. Je tomu teprve pár mě-
síců, co jsem dostala nabídku seznámit se 
s aplikací EVA facial mouse, kterou je mož-
né ovládat prostředí mobilního telefonu po-
mocí pohybů obličeje. Aplikaci vyvinul Špa-
něl Caesar Mauri a pro uživatele je ke stažení 
zcela zdarma. Co více si přát, že?

Aplikaci EVA jsem měla s tvůrcem před-
stavit české veřejnosti na veletrhu INSPO 
2017, což jsem s radostí přijala. Aplikace 
nemá v tuto chvíli bohužel ještě český ná-
vod, ale v nejbližší době se bude pracovat 
právě na překladu do češtiny. I bez návodu 
nebyla instalace náročná a používání aplika-
ce také nezabralo tolik času. Je to i tím, že 
mám zkušenosti s ovládáním počítače na-
příklad zrakem nebo pohybem hlavy. Pou-
žívání aplikace ovšem bez problémů zvlád-
ne i uživatel, který nikdy nevyzkoušel žádný 
jiný způsob ovládání. Je ovšem zapotřebí 
mít mobilní telefon se systémem Android 4 
a výše a také umístit telefon ve správném 

úhlu a vzdálenosti od obliče-
je. Po základním nastavení na 
konkrétního uživatele je možné 
aplikaci provozovat.

Její používání je velice intui-
tivní a po chvíli jsem se s tím 
krásně sžila. Sama už velmi 

dlouho ovládám počítač hlasem, takže mi 
chyběla taková novinka, která je i trochu 
hračka. Aplikace je na trhu teprve rok, ale 
už teď má celosvětový úspěch. Byla jsem 
oslovena, abych se podílela na jejím vývoji 
a svým uvedením do praxe pomohla aplikaci 
dále posunout i vychytat nedostatky, za což 
jsem moc ráda a věřím, že tím pomůžu dal-
ším uživatelům.“

Ačkoli tuto aplikaci může využívat větši-
na lidí, byla vytvořena s ohledem na potřeby 
těch, kterým činí potíže ovládat dotykovou 
obrazovku. Mezi skupiny lidí, kteří mohou 
aplikaci využívat, patří například lidé s am-
putovanými končetinami, mozkovou obr-
nou, poraněním míchy, roztroušenou skleró-
zou, amyotrofickou laterální sklerózou (ALS) 
a dalšími postiženími.

Tato aplikace je dostupná zdarma pro 
operační systém Android, a to v angličtině, 
španělštině, němčině, hebrejštině a katalán-
štině, vytvořila ji společností CREA Sistemas 
Informáticos za podpory nadace Fundación 
Vodafone España.  (ata) 

Místo vytáčení 155 jen několik ťuknutí 
Představte si situaci, kdy musíte sobě nebo 
druhým zavolat záchranku. Nic příjemné-
ho. Stres, strach, žádný čas nazbyt. Když se 
k tomu přidají třeba obtíže s mluve-
ním, tichý hlas nebo pomalé a ne-
ohrabané ruce, může se vše ještě 
zkomplikovat. Aplikace Záchranka, 
která je už víc jak rok na českém 
trhu, může pomoct hendikepova-
ným vyřešit krizové si tua ce rychleji 
a efektivněji. Kromě lidí s tělesným 
postižením (SMA, DMO, tetraplegie 
atd.) se tato rychlá forma komuni-
kace s operátory záchranné služ-

by hodí i pro neslyšící či nevidomé. Člověk 
totiž pomocí několika málo ťuknutí na displej 
vyšle nouzové informace, které slouží k přes-

né lokalizací, k určení zdravotních potíží a po-
drobností zásahu. Systém navíc umí zobrazit 
dle druhu potíží názorné ilustrace první po-

moci, takže člověk může zasahovat 
bleskurychle a nemusí u ucha držet 
sluchátko. Aplikace Záchranka za 
rok svého provozu v České repub-
lice pomohla s kontaktováním linky 
155 již ve více jak sedmi tisících pří-
padů. Stáhněte si ji do mobilu (pro 
Android, i iPhone) i vy a buďte při-
praveni. Nikdy nevíte, kdy vám jed-
no ťuknutí na tlačítko zachrání život. 
 (ata)
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 Vozíky budoucnosti, nebo jen technologické úlety?

Žijeme v docela šťastné době, kdy o překot 
vzniká spousta nových postupů a technolo-
gií. Potkáváme elektrická auta, v kapsách no-
síme výkonné počítače, začínají se používat 
moderní materiály. Vozíky se však technolo-
gickým revolucím s podivem brání. Přesto 
jsme na internetu našli pár zajímavých kous-
ků, které do určité míry mohou určovat bu-
doucnost. Některé z nich existují pouze na 
papíře, některé jsou vyrobeny jako funkční 
prototypy a některé se už běžně prodávají. 
Tvůrci se evidentně daleko více soustřeďují 
na vzhled, pohodlí a využití nových materiálů.

Vozík jako nábytek 
Designér Lawrence Kwok Nimbl navrhl kon-
cept, se kterým sice nebudete moci sjíždět 
divoké lesní stezky, na druhou stranu ale ne-
musíte řešit věčné čištění kol od bahna. Roz-
hodně by se hodil pro stylovou starší dámu 
ve funkcionalistické vilce, kde by jistě nehyz-
dil interiér. Tento domácí elektrický vozík se 
vzhledem luxusního nábytku má decentní 
ovládání, je výškově nastavitelný a umožňu-
je plynulou jízdu. Je trochu záhadou, kde se 
skrývá baterie a kolik toho takový vozík může 
dojet, ale uznejte, že styl rozhodně má. 

Vozík jako terminátor
Pro mnohé vozíčkáře může být užitečné 
se čas od času dostat do vzpřímené polo-
hy. Tento designový koncept Australana 
Jaka Eadiese se kromě futuristického vzhle-
du a efektního zavěšení předních kol může 
pochlubit také netypickou konstrukcí, kte-
rá dokáže svého šťastného majitele kdyko-

liv zvednout až do zcela vzpřímené pozice. 
Zvyšuje tak mobilitu uživatele a je jasné, že 
rozhodně tuto pozici uplatníte, když potřebu-
jete utřít prach nebo pozvat dámu na skle-
ničku u baru.

Vozík jako baterka

Dobré osvětlení mechanických vozíků je 
v mnoha případech zásadní problém, ve tmě 
jsou vozíky kvůli malé výšce téměř neviditel-
né. Mladí tchajwanští studenti v projektu Roll 
Charge Light Protect přišli s nápadem roz-
svítit celé kolo pomocí LED osvětlení. Energii 
mu dodává pouhé otáčení kol. Magnet po-
máhá vytvářet elektřinu rotací, která je pak 
přenášena cívkou na LED diody. Na pane-
lu LCD uprostřed se zobrazují údaje o zbý-
vajícím množství elektrické energie, čili data 
o tom, jak dlouho bude moct uživatel osvět-
lení používat.

Vozík jako formule 
Jiný přístup k osvětlení využil skotský vy-
nálezce Andrew Slorance a zabudoval LED 
světla přímo do stupaček, kde nezavazí 
a kde jsou také nejvíce potřeba. Tento uhlí-
kový krasavec určený zejména pro muže je 
skladný, robustní, bezúdržbový a co hlav-
ně, je velice lehký. Může být upraven přes-
ně podle potřeb svého uživatele. Má čtyři 
odnímatelné komponenty, čímž se vleze do 

jakéhokoliv auta, sedadlo 
a opěrky nohou jsou snad-
no nastavitelné. 

Vozík jako šperk
Dámy, hledáte vhodný 
vozík na Ples v opeře? 
Úchvatný model automo-
bilky Toyoty „02GEN“ vám 
určitě ostudu neudělá. Vyřádili se na něm 
nejlepší japonští designeři. Sedadlo pokrý-
vá bílá ražená kůže, rám je v decentní slo-
novinové barvě a matný červeno-zlatý anodi-
zovaný hliníkový rám pokrývá kolečka. Vozík 
tak přestává být pouhou nevzhlednou nut-
ností, ale stává se organickou součástí vás 
samých. Zajímavým nápadem je ve středu 
kol použitý motorek elektrického kola, který 
„vypomáhá“ při běžné jízdě.

Vozík jako od krejčího

Mnozí výrobci se pyšní tím, že vám vašeho 
miláčka nastaví „na míru“. V praxi se však 
jedná jen o úpravu výšky různých kompo-
nentů. Díky 3D tiskárnám, které dnes už vy-
tisknou vše od pizzy přes raketový motor až 
po obytný dům, dokážou výrobci „ušít“ vozík 
doslova přímo na tělo. Nejprve se zpracuje 

Michael Vidura



21

www.vozickar.cz

TECHNOLOGIE

detailní 3D model vaše těla, načež se vytiskne jedinečná skořepina 
přesně odpovídající tvaru vašeho... ehm... pozadí, hmotnosti a druhu 
postižení. Takových skořepin můžete mít více, jednu uzpůsobenou na 
sport, druhou například do společnosti. Celý vozík GO wheelchair je 
vyroben z titanu, termoplastického polyuretanu a poloprůhledné prys-
kyřice.

Vozík jako obyvák
Tento neobvyklý model jis-
tě ocení vášniví milovníci 
výpočetní techniky. Proč 
odjíždět od počítače, když 
si ho můžete vzít kamkoliv 
s sebou? Návrhář Mauri-
cio Maeda vytvořil proto-
typ s ohledem na pohod-
lí, styl a funkčnost. Stroj 
zahrnuje bezdrátovou ná-
hlavní soupravu, joystick, 
přenosný počítač, kláves-
nici, monitor, webovou 
kameru, stereofonní zvuk 
a držák na nápoje. Jediné, 
co snad chybí, je topinko-
vač a lednička na pivo.

Vozík jako schodolez
Tým mechaniků, inžený-
rů a designérů z Curychu 
představil už druhý prototyp 
vozíku budoucnosti nazvaný 
Scewo. Technologie podob-
ná vozítku Segway umožňu-
je použít jediné kolo, čímž 
se stává skvěle manévro-
vatelným, a navíc pod se-
bou skrývá pásy, které vás 
bezpečně vyvezou do scho-
dů. Stroj se může pochlubit 
i výškovým režimem (menší 

kolečka v zadní části vozíku lze snížit pod úroveň hlavních kol a nadzved-
nout tak sedadlo) a režimem sledování k překonávání kluzkých povrchů 
(sníh, štěrk atd.). Potěší i integrovaný mobilní telefon.

Vozík jako ze Star Treku
Jako poslední představujeme vozík Whill vypadající jako futuristická 
židle kapitána Kirka ze seriálu Star Trek. Má originálně řešené lehce 
odnímatelné ovládání, a dokonce s ním dokážete zajet elegantně pod 
stůl. Unikátní jsou ovšem přední kola, která se neotáčejí kolem své 
osy ani nemají pneumatiky jako každý jiný vozík. Obsahují soustavu 
24 různých válečků, které se otáčejí podle potřeby. S trochou nadsáz-
ky se dá říct, že je to první vozík s pohonem 4x4. Má to obrovské vý-
hody v interiéru, kde se všude snadno otočíte, ale výtečně poslouží 
i v terénu. Vozík údajně sám vyjede i 8 cm vysoký obrubník. V USA se 
už běžně prodává za cenu kolem 300 000 Kč.

www.apicz.com

API CZ s.r.o. | Slapy 136 | CZ-391 76 Slapy u Tábora

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

Automobily 
bez bariér.
— Ruční ovládání pedálů
— Bezbariérová vozidla
— Úpravy sedadel
— Nakládání invalidního vozíku
— Ostatní individuální úpravy
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Postižený turismus bez lidí s postižením
Dnes už většina cestovních kanceláří ví, že 
je určité procento klientů s postižením. Řada 
cestovek má v nabídce hotely označené za 
bezbariérové. Skoro bychom si mohli pomy-
slet, že už je to pro ně běžná záležitost. Po-
kud se ale k cestě rozhodneme, zjistíme, že 
servis pro lidi s postižením je spíše jen tako-
vá z nouze ctnost.

V cestovní kanceláři vám třeba řeknou, že 
celý hotel, o který máte zájem, je bezbarié-
rový, a vesele vám dovolenou prodají. Jenže 
v takovém hotelu jsou obvykle pouze jeden 
až tři pokoje, které skutečně plní standardy 

bezbariérovosti. Cestovní kancelář si ho buď 
vůbec nevyžádá, nebo po týdnu ověřování 
jeho dostupnosti zjistí, že už je obsazený. Vy 
se pak můžete vrátit na začátek a znovu vy-
bírat hotel, u kterého se opět bude dlouhou 
dobu zjišťovat dostupnost pokoje.

Takto si zatančíte mezi výběrem a poptáv-
kou, dokud nebudete mít štěstí na volný po-
koj (jestliže si červnovou dovolenou objed-
náte už v prosinci, tak se to třeba i stane), 
nebo prostě budete mít smůlu a natrefíte na 
někoho, kdo si bude myslet, že když je ho-
tel bezbariérový, znamená to, že jsou bez-
bariérové všechny pokoje, a prostě vás ně-
kam vrzne.

Cestovní kanceláře se vám budou snažit 
vyhovět, ale zároveň nechápou, že co je pro 
jednoho bezbariérové, může být pro druhé-
ho naprosto nevhodné. Když klientům vyjed-
návám vhodné prostory, vždy se nejprve se-

tkám se vstřícným přístupem, jenže ve chvíli, 
kdy vyžaduji podrobnosti, spíše než odpově-
di slýchám věty typu: „Už jsme tu měli vozíč-
káře a nikdy nebyl problém.“ Narážím na ne-
chuť řešit něco, co už se jeví vyřešené.

Široká sedadla, bezlepková dieta 
a výhled na oceán
Potřebné informace zpravidla přímo od ho-
telů či velkých cestovních kanceláří nezís-
kám, přestože právě pro ně by shromáždění 
těchto informací byl nejmenší problém a zá-
roveň značný přínos. Je pro ně například 

zcela běžné, že je-
jich rezervační sys-
témy vám okamžitě 
zjistí dostupnost po-
koje podle výhledu, 
o který máte zájem, 
že si zvolíte něja-
kou konkrétní dietu 
a celou řadu dalších 
věcí. Proč v těch-
to systémech tedy 
není nějaká základ-
ní typologie bez-
bariérovosti? Proč 
je potřeba obsaze-

nost bezbariérových pokojů zjišťovat zvláštní 
e-mailovou komunikací, která zpravidla trvá 
několik dnů?

Tak třeba informace o tom, zda je pláž 
u hotelu dostupná bez schodů, je relevantní 
pro masívní kupní sílu, počínaje lidmi s pora-
něným kotníkem přes seniory, matky a otce 
s kočárky, obézní lidi a lidmi na vozíku kon-
če. Nabídky cestovních kanceláří běžně zo-
hledňují v populaci daleko méně zastoupe-
né potřeby, než jsou potřeby bezbariérového 
přístupu.

Zřejmě strategickému uvažování ekono-
mů turismu o lidech s postižením brání ně-
jaké zažité představy. Člověk s postižením je 
u nich zřejmě někdo, kdo chodí leda k lékaři, 
a když už se hrdinsky vydá někam jinam, je 
jen individuálním případem, kterému se po-
máhá bezprostředně, jak to přijde.

Co ale potřebujeme, je uvědomění, že je tu 

nemalá skupina rovnocenných potenciálních 
zákazníků se specifickými potřebami, které je 
třeba řešit nikoliv případ od případu, nýbrž se 
systematicky na ně připravovat. Pochopení, 
že lidé s postižením chtějí stejné věci jako lidé 
bez něj a že se nejedná o hrdinský boj s osu-
dem, je tak nějak lidsky samozřejmá věc. Je-
dině tak se lze pohnout kupředu.

Záplaty nad propastí
Aktuálně potřebné informace nakonec dosta-
nete především od malých organizací s ome-
zenými zdroji, které mají k odstranění propas-
ti mezi turismem a lidmi s postižením přímou 
motivaci – většinou osobní zkušenost. Bez-
batour, ve které pracuji, je jedna z nich. Je-
jich výhodou je právě ten bezprostřední 
vztah k lidem s postižením, a tedy i odpoví-
dající zkušenosti. Nevýhodou jsou však jejich 
omezené zdroje. Pro relativně nevýznamné 
hráče na trhu je získávání „nestandardních“ 
informací a ovlivňování charakteru turismu 
ve všech směrech velice náročný a náklad-
ný proces. Tento problém se částečně kom-
penzuje tím, že takové organizace jsou už na 
mnoha místech po světě takže díky vzájemné 
spolupráci jsou si přínosem.

Co se dá se situací dělat? Především, 
i když máte nějaké postižení, nebojte se ces-
tovat! Není to sice vždy med, ale člověka 
dobrodrůžo i mnohému naučí, a dokud lidé 
s postižením nedají jasně najevo, že do svě-
ta turismu patří, nic moc se nezmění. A ať už 
máte či nemáte postižení, volte dodavatele 
svých zájezdů odpovědně – vždy si můžete 
zvolit takového, který situaci v turismu něja-
kým způsobem posouvá. Nebo alespoň mů-
žete svému dodavateli dát jasně najevo, na 
čem by měl zapracovat. Mise cestovní agen-
tury Bezbatour nespočívá jen ve využití tržní-
ho prostoru, který svým zpátečnickým přístu-
pem nechávají cestovní kanceláře nevyužitý, 
nýbrž zejména v dlouhodobém úsilí o edu-
kaci „velkých hráčů“ turismu tak, aby tento 
prostor časem zaplnili v rámci (sic!) normál-
ního provozu.

Karel Chlouba – obchodní manažer 
CA Bezbatour

Americký Západ, Route 66 
a Big Sur s vozíčkářkou 
Maruškou
„Až budu mít v bance peněz jak želez, ó peněz jak želez, ó peněz jak želez, 
zajedu si lodí do Los Angeles, ó do Los Angeles, Angeles...“
zpívá Franta Ringo Čech.

Peněz jak želez nemáme, lodí jsme neplu-
ly, ale do Los Angeles jsme z Londýna za 
11 hodin doletěly. Já, Lída Harcubová, a Ma-
ruška, moje dcera.

Na všech letištích na světě jsem ráda, 
že je Maruška na vozíku, protože vždycky 
a všude má coby „nahlášená“ vozíčkářka le-
tištní asistenty.

Jedna neuvěřitelná 
příhoda. V půjčovně jsme 
si vybraly auto, vozík 
i kufr se vešel, klíče i do-
klady jsme dostaly. Stá-
la jsem však u auta dost 
bezradně – bylo s auto-
matickou převodovkou. 

VOZÍČKÁŘ NA CESTÁCH 
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Tušila jsem, že snad R je zpátečka, víc nic. 
Zeptat se někoho? No, aby neřekli, že když 
neumím řídit...

Šel kolem takový ošlehaný čtyřicátník, 
tak jsem opatrně svou neumělou angličti-
nou začala: „Can you help me, please? Sor-
ry for my English.“ A než jsem stihla dodat 
víc, zasmál se: „Můžete mluvit česky!“ Byl 
jak zjevení, vyhrkly mi slzy do očí. Miroslav, 
horolezec z Vrchlabí, za tři hodiny odlétal 
s kamarády domů. Právě vraceli auto. Pora-
dil, vše ukázal a my v pohodě projely ranním 
šílenstvím v Los Angeles. A pak jsme se vy-
daly písčito-kamenitou pouští Mojave do Las 
Vegas.

Poušť byla horká a šedivá, sem tam rostlin-
ky jak zelení zaprášení ježci... A nákladní vlaky 
o víc jak stovce vagónů. Las Vegas? To je nád-
herný barevný zážitek. Naprosto úžasné zářící 
město v poušti, plné neuvěřitelně ztřeštěných 
nápadů. Projely jsme 250 km horkou a smut-
nou pouští, tak bylo barevné blikající blázně-
ní příjemnou změnou. Prošly jsme více než 
sedmikilometrovou ulici známou jako Strip, 
viděly Eiffelovku, egyptskou pyramidu i sfin-
gu, majestátní hotel Bellagio s vodní hudební 

produkcí, sochu Svobody, Brooklynský most, 
irskou hospodu s Guinessem a plno dalších 
známých atrakcí z celého světa. Naprosto nás 
dostaly „malé Benátky“ ve třetím patře obrov-
ského hotelu Venetian. Na stropě projekce 
podvečerní oblohy, pódium s operou, dokona-
lá kopie benátského Canal Grande – se zpíva-
jícími gondoliéry i Mos-
tem vzdechů. Úžasný 
zážitek, všude byla cí-
tit Itálie. Kasino jsme si 
v Las Vegas taky zkusi-
ly, dokonce tři dolary vyhrály, ale hráčské váš-
ni nepropadly (viz horní snímek).

Naše další cesta vedla k překrásnému 
vodnímu dílu, přehradě Hoover Dam, na 
řece Colorado. Je to druhá největší přehrada 
USA a leží na hranici Nevady a Arizony. Řeka 
umožňuje život ve vyprahlé poušti od Neva-
dy přes Arizonu až do Kalifornie.

Dalším zážitkem byl Grand Canyon. Co 
o něm říct... Nádhera, ohromná energie, 
úžasné výhledy, nevšední barvy a fascinu-
jící podívaná – jak voda Colorada po stale-
tí pokořuje kámen. Všude plno usměvavých 
a přátelských lidí z celého světa, všech-

ny prostory bezbariérové, nájezdy pro vo-
zíčkáře na všechny vyhlídky a nikde žádný 
problém. Dojímal mě pohled na Marušku: 
všechnu tu krásu vidí, vozík nevozík, směje 
se... A jen tak si fotí Grand Canyon.

Došly jsme několikrát skupinku a v ní 
pán, tak kolem sedmdesátky, na mnoha mís-
tech na okraji Grand Canoynu lehal na zem 
a dělal 22 kliků. Jeden muž ho natáčel. Ma-
ruška se ptala, proč to dělá. – „Každý den 
zemře 22 válečných veteránů, dělám 22 kliků 
za ně. Jsem také veterán.“

Monument Valley v podvečerním světle, 
to je sen každého fotografa (viz dolní sním-
ky). Fascinující červené pískovcové skalní 
útvary! Ubytované jsme byly v Tipi Village, 
u rodiny navažských indiánů. Maruška si 
s nimi dopisovala, jestli s vozíkem nebude 
problém. Měli kromě několika týpí, kam by 
vjet vozíkem byl problém, ale i malý domek 
s jediným malým schůdkem.

Mimochodem projížďka vlastním autem 
kolem těch úchvatných monumentů nás stá-
la 20 dolarů. Mluvily jsme s klukem a holkou 
z Kanady, netroufli si sami jet, tak využili služ-
by indiánské rodiny a nechali se odvézt jejich 
otevřenou dodávkou – za 160 dolarů. Uf!

Cestou do Santa Fe jsme se zastavily 
u památníku Four Corners Monument (ne-
boli Památník čtyř rohů). Jako je u Hrádku 
nad Nisou trojzemí, tady jsme našly čtyřme-
zí. Je to jediné místo v Americe, kde se v jed-

nom bodě setkávají hranice čtyř stá-
tů: Colorada, Utahu, Nového Mexika 
a Arizony.

Santa Fe je hlavní město Nového 
Mexika a tak trochu mexické či špa-

nělské prostředí v něm skutečně panovalo. 
Moc zajímavé kulaté stavby ve stylu puebla, 
po ulicích a u hotelů spousta zvláštních ko-
vových soch a sošiček, chilli papričky všude.

V kostele sv. Františka z Assisi byl malý 
krámek se svatými obrázky, křížky a růžen-
ci. Měli tu na obrázku i naše Pražské Jezulát-
ko a u něj nápis Prince of Parga.Tak jsme tu 
Prahu „reklamovaly“ a prodejkyně se smála, 
že její máma se narodila v Praze, táta na Slo-
vensku, ale ona neumí česky ani slovo. I pro-
to jí Parga vůbec nevadila.

Snad žádná silnice nedostala tolik jmen 
jako legendární Route 66. Nazývají ji  Hlavní 
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Najezdily přes 4 tisíce 
kilometrů. Pobývaly 
a fotily v 19 městech.
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ulice Ameriky nebo Cesta slávy, ale nejvíc se 
vžilo označení, které jí dal spisovatel John 
Steinbeck – Matka všech cest. Je jí 90 let. 
Vydaly jsme se po ní a zastavovaly se v za-
jímavých městech. Gallup, Flagstaff, King-
man, Barstow... A taky krásně barevný Selig-
man. Horlivým obyvatelům tohoto městečka 
se v roce 1987 podařilo přesvědčit zástupce 
státu Arizona, aby Route 66 byla uznaná jako 
historická silnice. Seligman si 
tak vysloužil přízvisko „koléb-
ka historické Route 66“.

Zvládly jsme cestu do Los 
Angeles a šíleným odpoled-
ním provozem dojely do Santa Monicy, kde 
na molu Santa Monica Pier slavná Route 66 
končí (viz horní snímek).

V Los Angeles jsme vyjely ke krásné ob-
servatoři nad městem, odkud měl být vidět 
nápis HOLLYWOOD. Pomalu se stmívalo, 
všude plno aut a my dorazily nahoru právě 

včas: úžasný západ slunce, 
nápis Hollywood jako na 
dlani a rozsvěcující se měs-
to taky.

Další pozoruhodná pří-
hoda. Na jedné vyhlídce 
Maruška z vozíku na rozzá-
řené L.A. přes zídku 
neviděla. Přišla sku-
pinka Němců a dva 
kluci se zeptali, jest-
li se chce podívat... 
a s vozíkem ji zvedli. Stá-
li tam dva Češi, pár Poláků 
a všem se nám najednou 
zalesklo v očích. Na obloze 
se objevila velká vzducho-
loď a s tou tmavnoucí oblo-
hou a světly dole to byl moc 
dojemný zážitek.

Hollywood bulvár je je-
den velký blázinec, jeden 
velký mejdan. Chodník 
slávy s kovovými hvězda-
mi slavných hvězd je tu od 
roku 1958 (viz dolní sní-
mek). Číslo 2000 získala 
Sophia Loren a 2500 Jenni-
fer Lopez. Někdo tady ale 

hvězdu mít nechce, 
jako třeba Julia Roberts 
nebo Clint Eastwood.

Navštívily jsme Holly-
wood Museum. Začátky 
slavné „továrny na sny“, 
fotky, kostýmy, líčení... 
Od Dorotčiných stře-
víčků až po dnešní Star 

Trek, Harryho Pottera, 
Shreka nebo třeba celu 
Hannibala Lectera z Ml-
čení jehňátek.

A ještě jeden zážitek! 
Maruška sehnala půl 
roku předem vstupenky 

do Divadla Wiltern na kon-
cert irského písničkáře Gle-
na Hansarda. Byla to pec-
ka. A přestože jde o jedno 
z nejstarších divadel v L.A., 
je plně bezbariérové.

Naše poslední cesta po-
kračovala do San Francisca. 
Kdysi dávno, před víc jak 
čtyřiceti lety, jsem četla kníž-
ku Jacka Kerouaca Big Sur. 
Děj se odehrává převážně 
v době, kdy spisovatel žil 
u oceánu v Bixby Canyonu, 
v malém srubu přítele Law-
rence Ferlinghettiho, právě 
v oblasti Big Sur.

A my tam byly! Jely 
jsme s Maruškou po „High-

way číslo 1“, tedy po Pacific Highway, dál-
nici kroutící se těsně kolem pobřeží Tichého 
oceánu, s těmi nejúžasnějšími výhledy, jaké 
si umíte představit. Region Big Sur je pova-
žován za národní poklad, bývá uváděn jako 
„největší setkání pevniny a vody na světě“ 
a taky je označován za nejmalebnější pobře-

ží Spojených 
států.

San Fran-
cis co je nád-
herné město. 

Nejdřív jsme si obešly mrakodrap Trans-
america Pyramid, navštívily českou restaura-
ci a sjely klikatou ulici Lombard Street, po-
važovanou za nejzakroucenější ulici světa. 
V kanceláři v centru jsme si koupily lístek za 
7,50 dolaru pro přejezd visutého mostu Gol-
den Gate Bridge a vydaly se do městečka 
hip pies Bolinas. Tam jsme viděly lachtany, 
potkaly kojota a navštívily nevšední obchů-
dek místních farmářů. Je bez prodavačky, 
otevřený 24 hodin, každý si ovoce či zeleninu 
sám nabere, zváží a do kasičky hodí peníze.

Most Golden Gate je moc krásný (viz pro-
střední snímek). Vyjely jsme na skalnatou 
vyhlídku a ostrov Alcatraz byl vidět jako na 
dlani. Na ostrově, vzdáleném jen 2 kilomet-
ry od pobřeží, je známá věznice, kde pobý-

val Al Capone, George „Machine Gun Kelly“ 
nebo třeba Alvin Karpis alias Creepy, který 
si v ní odkroutil nejvíc času ze všech vězňů.

Došly jsme po pobřeží na přístavní molo 
Pier 39, které je proslulé stovkami lachtanů. 
Údajně tam zůstali po zemětřesení v roce 
1989. Když jsme se vracely po pobřeží smě-
rem k mostu, naskytla se nám neuvěřitelná 
podívaná: Golden Gate v mlze. Všude mod-
ro, jen most a ostrov Alcatraz zakrýval pruh 
mlhy. Nevšední podívaná...

Na letišti Maruška pronesla: „Myslím, 
mami, že jsme z toho Západu vytřískaly, co 
se dalo, co?“ Měla pravdu. Potkaly jsme plno 
skvělých lidiček, prožily naprosto nevšed-
ní měsíc a užily si bezbariérovost. Amerika 
s vozíčkáři počítá...

Lída Harcubová

Každý den putování přinesl 
tolik zážitků, že se ani nedají 
všechny vypovědět.

Úžasné na Státech je, že vozíčkář 
má všude přístup a vždy se s ním 
automaticky počítá.
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Torstein Lerhol – Štastný život 
se sedmnácti kilogramy váhy

Třicetiletý Nor Torstein Lerhol je pozoruhod-
ný muž. Narodil se stejně jako jeho sestra se 
spinální svalovou atrofií, takže jeho tělo váží 
pouhých sedmnáct kilogramů. Žije šťastný 
a plnohodnotný život, pracoval jako učitel, 
dělá přednášky, je aktivní v politice a jezdí do 
práce. Fotograf Henrik Fjortoft jej dokonce 
vyfotil v Adamově rouše. 

 Jaké jste měl dětství? Jak vás přijali 
okolní děti a sousedi?
Moje dětství bylo, řekl bych, úplně normální. 
Mám čtyři sourozence, z toho jednu stejně 
postiženou sestru. Rodiče byli a dosud jsou 
farmáři. Žijeme v malé horské vesnici ve 
středu Norska a já a moje sestra jsme byli 
široko daleko v okolí jediné děti na vozíku. 
Měl jsem samé zdravé a normální kamarády, 
kteří mě vždy mezi sebe brali a chovali se ke 
mně s láskou a tolerancí, jako bych byl jed-
ním z nich. Nikdy mě nikdo neosočil nebo 
neměl sarkastické poznámky na můj vzhled. 
Vždycky jsem byl členem „gangu“. Naší hlav-
ní aktivitou byl a stále je pobyt v přírodě, 
takže kamarádi mě vždycky vezmou s sebou, 
když jdou nocovat do sněžné jeskyně, lézt 
po horách, sáňkovat nebo rybařit. Rodiče 
vždy dbali na to, aby mě vychovávali jako 
normálního, zdravého člověka, a očekávali 
ode mě to samé jako od mých sourozenců, 
neměl jsem žádné úlevy. Řekl bych, že moje 
dětství s rodinou a přáteli je jedním z hlav-
ních důvodů, proč jsem v životě tak úspěšný. 

Jak rodiče, tak sousedé 
vždy věřili tomu, že jsem 
ten, kdo by měl snít a jít 
za splněním svých snů, 
což mě morálně i fyzicky 
podporovalo při cestě ku-
předu.

 Takže jste i navště-
voval s ostatními žáky 
školu, ano? O čem jste 
tehdy snil?
Ano, chodil jsem s ostat-
ními do základní ško-
ly, pak na střední školu 
a nakonec na vysokou 

školu. Měl jsem stejný rozvrh jako ostat-
ní, stejné úkoly, žádné úlevy. Když jsem byl 
na základní škole, snil jsem o tom, že budu 
vojákem v elitních ozbrojených silách, ale 
pak jsem došel k tomu, že to se asi nikdy 
nestane, takže jsem to přehodnotil na něco 
realističtějšího a rozhodl jsem se pro kariéru 
učitele. Vystudoval jsem historii a šel učit.

 Jak se vám učilo? 
Brali vás žáci s respek-
tem?
Pracoval jsem jako uči-
tel dva roky a nikdy jsem 
neměl žádný problém. 
Vždycky jsem si dokázal 
vytvořit respekt a nese-
tkal jsem se s tím, že by 
mě žáci nebrali vážně.

 Když jste se rozhodl, 
co chcete se svým živo-
tem dělat, jaké jste měl 
podmínky na startovní 
čáře? 

Obecně řečeno, všichni lidé v Norsku mají 
stejné možnosti. Tělesně postižení lidé do-
stávají všemožnou pomoc, když se rozhod-
nou studovat. Já jsem kupříkladu dostal spe-
ciálně vybavený a upravený byt.

 Když jsme u té pomoci, mohl byste tro-
chu přiblížit nor-
ský sociální sys-
tém?
Náš systém pracu-
je na principu, že 
jsme si všichni rovni 
a není rozdílu mezi 
chudými a majetný-
mi. Takže konkrétně 
v mém případě to 
fungovalo a fungu-
je tak, že stát za mě 
platí osobní asisten-
ty, zdravotní péči 
a veškeré pomůc-
ky a zdravotní vyba-
vení, které potřebu-

ji. Zmínil jsem 
apartmán, kte-
rý jsem dostal 
jako student, 
s a  m o z ř e j m ě 
tam patří i invalidní vozík a další zabezpeče-
ní, protože potřebuji neustálou péči, celých 
24 hodin denně. Takže mohu jezdit do prá-
ce z vlastního domu, mohu chodit s kama-
rády na drink nebo do kina. Protože mi je 
třicet a stát se o mě stará celý život, mohu 
pozorovat na vlastní kůži, že společnost se 
zajímá a pomáhá postiženým spoluobčanům 
čím dál víc a víc.

 Politika je brutální aréna, kde se často 
obdrží podpásovka a bojuje se bez ruka-
vic. Proč jste si vybral právě politiku? 
No, abych řekl pravdu, v Norsku zase ta po-
litika není tak na ostří nože. Vybral jsem si ji 
ze dvou důvodů. Jednak jsem chtěl být čle-
nem strany, která pomůže změnit národní 
politiku a udrží Norsko mimo Evropskou unii. 
Jsem členem Senterpartiet, což je strana, 
která je ve středu politického spektra, tedy 
mezi levicí a pravicí. Dalším důvodem pro 
mě byl fakt, že když budu mít výsledky ve 
své politické práci, budu mít bohatší portfolio 
pro svoji další kariéru. V Norsku je velká vý-
hoda, když máte dobrý posudek při žádosti 
o normální práci. A musím upřímně říct, že 
jsem od svých politických protivníků nedo-
stal zatím žádnou podpásovku.

 Daří se vám plnit politické cíle a nevadí 
vám, že jste věčně na očích veřejnosti? 
Snažím se změnit věci k lepšímu. Snažím 
se bojovat za lepší společnost, ve které by 
lidé mohli žít stejně ve všech částech Nor-
ska a mít stejné příležitosti. Bojuji za farmá-
ře, aby měli možnost získat dobrý příjem 
a mohli produkovat čisté a přírodní potravi-
ny, a snažím se pracovat tak, abych pomá-
hal stejnou měrou tělesně postiženým stejně 
jako zdravým občanům. Upřímně řečeno mi 
nevadí, že jsem na očích veřejnosti, určitě to 
má pozitivní efekt na prosazování mých plá-
nů, když jednám s ostatními politiky.

VÁŠ PŘÍBĚH

Vítek Formánek a Eva Csölleová
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 Jak může člověk žít s pouhými 17 kilo-
gramy váhy? Fungují všechny vaše vnitřní 
orgány normálně?
Žije se mi perfektně. Momentálně mám 
20 kg, ale nesnažím se moc přibrat, aby se 
se mnou moji asistenti moc nenadřeli. Pokud 
vím, všechny orgány v mém těle fungují nor-
málně.

 Proč jste se rozhodl udělat fotky v rou-
še Adamově? Je to dost odvážný počin, 
nemyslíte?
No, upřímně, dost jsem váhal, protože mi 
bylo jasné, že nejsem žádný fešák, a říkal 

jsem si, kdo by tak asi 
stál o mé nahé fotky. 
Ale potom jsem svolil 
a fotograf Henrik Fjor-
toft udělal zajímavé 
umělecké fotografie, 
kde se myslím pro-
pojuje krása přírody 
a přirozenost člově-
ka. Chtěl jsem uká-
zat, že člověk může 
být šťastný a vést pl-
nohodnotný život, 
přestože má postižení 
jako já.

 Jak vypadá váš 
normální obyčejný den?
Zrovna dneska jsem změnil zaměstnání, 
takže jsem odešel ze stavební firmy a pra-
cuji pro Aleris, což je největší skandináv-
ská soukromá zdravotní firma. Mám pod-
nikový byt v Oslu a pracuji a žiji tam přes 
týden a večer chodím mezi přátele. Jakmi-
le přijde víkend, obvykle jedu za rodinou 
na farmu a trávím tam s ní co nejvíce času. 
Můj starší bratr pracuje jako učitel na zá-
kladní škole. Můj mladší bratr je v armádě 
a moje mladší, stejně postižená sestřička 
studuje na univerzitě. Rodina je pro mě ve-
lice důležitá.

 Myslíte si, že díky vašemu postižení jste 
potkal zajímavější lidi a dostal se na místa, 
kam byste se jako zdravý nepodíval?
Myslím, že ani ne. Já jsem prostě narozený 
proto, abych se setkával s lidmi, jsem jedním 
z nich. Řekl bych, vlastně tomu i věřím, že 
kdybych neměl své zdravotní postižení, že 
bych měl stejnou osobnost a byl bych to ten 
samý „já“, jako jsem teď. Ale lhal bych, kdy-
bych neřekl, že můj stav mi pomohl v mnoha 
případech, kdy se realizovala pozoruhodná 
setkání se zajímavými lidmi na zajímavých 
místech.

 Pokud byste mohl vrátit čas zpátky 
a změnit si od základu život, nechal byste 
ho, jaký je teď?
Určitě bych na svém životě nic neměnil. 
Jsem maximálně šťastný a vděčný za tako-
vý, jaký právě je.

 Kromě své práce jezdíte motivovat po-
sluchače na přednáškách. 
Ano, tyhle motivační přednášky jsou moje 
vedlejší práce a pořád se mi to líbí. Moc rád 
cestuji po celém Norsku a vlastně po celé 
Skandinávii a poznávám zajímavé lidi a nová 
místa. A upřímně si myslím, že mám lidem 
co nabídnout a můžu jim pomoci motivovat 
je v jejich vlastních životech.

Děkujeme za rozhovor.
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KULTURA
Kurz negativního myšlení s pozitivním 
Michalem
Hlavním hrdinou divadelního představení je Geirr, který měl před dvěma lety autonehodu a je na vozíku. Jeho žena 
Ingvild už neví, jak dál. Ve snaze zachránit manželství pozve do domu skupinu hendikepovaných, spolu s nechutně 
pozitivní psycholožkou Tori. Avšak to poslední, co osudem naštvaný Geirr potřebuje, je pozitivní přístup. 

Pije rád whisky, kouří trávu, hraje si s revol-
verem, miluje válečné filmy, ale i Johnny-
ho Cashe, Deep Purple či Red Hot Chilli 
Peppers. Geirr se rozhodne k tvrdému proti-
útoku. Na otázku psycholožky, že jistě v po-
slední době prožil něco hezkého, o čem 
může mluvit, odpoví ironicky: „V posled-
ní době jsem ochrnutej a impotentní, takže 
nemám pocit, že bych zažil něco hezkýho!“ 
Proto bere děj do svých rukou… Během je-
diné noci dochází k hromadným sebede-
struktivním hrám včetně ruské rulety, ne 
zcela dobrovolným skokům z okna, ale pře-
devším k poznávání sebe sama, skoncová-
ní s přetvářkou, ostychem a soucitem. Emo-
ce tryskají na všechny strany a černý humor 
uzdravuje.

Hlavního hrdinu Geirra dokonale ztvárňu-
je herec Michal Dlouhý, se kterým jsme měli 
to štěstí usednout k rozhodně pozitivnímu 
rozhovoru… 

 Sešli jsme se ve Švandově divadle, prv-
ní otázka přímo na tělo – je s tebou švan-
da, nebo patříš mezi zádumčivé filosofic-
ké typy?
Rozhodně patřím mezí smíšky. Jsem zastán-
cem hesla, že svět se má brát s humorem. 
Tento styl praktikujeme i s mojí ženou a ce-
lou rodinou. V legraci lze žít určitě lépe, zdo-
lají se i krušnější chvíle. Humor je zkrátka 
koření mého života a povolený doping, bez 
něhož bych nemohl žít. Koneckonců mnozí 
vozíčkáři a jejich úžasný černý humor jsou 
toho dobrým příkladem. 

 Ve hře Kurz negativního myšlení ztvár-
ňuješ „čerstvého“ vozíčkáře. Kdy a od 

koho jsi dostal nabídku hrát hlavní roli? 
Co rozhodlo o jejím přijetí? Zhlédl jsi před 
tím film? 
Nabídka přišla od ředitele divadla a záro-
veň režiséra představení Daniela Hrbka. 
Cesta k roli byla delší. I když je to možná už 
7 let, přesně si ty chvíle pamatuji. Celý sou-
bor vyjížděl na Moravu s právě dokončeným 
představením Švanďáku – Kdo je tady ředi-
tel. V autobuse nám Dan pustil stejnojmen-
ný film dle scénáře norského autora Bårda 
Breiena. Neuvěřitelně jsem se bavil, i ostat-
ní kolegové. Původním adeptem na roli byl 
můj kamarád a spolužák David Novotný, měl 
však nějaké natáčení. Když mi Dan zavolal, 

zda do toho půjdu, ihned 
jsem po roli skočil… Do-
dnes nelituji. 

 Musím tě za ztvárnění role pochválit. 
Slyšela jsem od Honzy Potměšila, že byl 
při zkouškách nápomocen. Jistě hercům 
nechal nahlédnout do nitra člověka, jemuž 
se život obrátí naruby. Co bylo v nastudo-
vání hry nejtěžší?
Divák by si možná řekl technika jízdy a prá-
ce s vozíkem. Nicméně, jak jsi naznačila, 
měli jsme skvělého poradce Honzíka Po-
tměšila. Výhodou je, že se známe dlouho, 
proto byl otevřenější. Zkoušel mne naučit 
nejen vozík používat, ale zejména nahléd-
nout do duševna. Snažil se nám zprostřed-
kovat, co člověk prožívá, když se najednou 
život rozdělí na dobu „choďáka“ a „vozma-
na“. Přiznávám, že v určitých chvílích nám 
doslova zatrnulo a vyhrkly slzy do očí. Čas-
to jsme se však i ze srdce zasmáli a po-
chopili, že cesta k „normálu“ a určitému 
nadhledu je složitější hlavně po psychic-
ké stránce, nikoliv fyzické. Musím zdůraz-
nit, že každému z herců, kteří ztvárňují role 
hendikepovaných (chlap po mrtvici, kvadru-
plegička…), byl dopřán luxus vlastního po-
radce s identickým hendikepem. Atmosféru 
a všechny poznatky jsme postupně během 
zkoušek přenášeli do jednotlivých rolí. Vo-
zíky byly k dispozici od prvního čtení a za 
dobu nastudování hry jsme s nimi zkouše-
li možné i nemožné kousky a doufáme, že 
působí na diváky přirozeně. Výborně posta-
vená je i scéna. Nástrahy, které běžný vo-
zíčkář v interiérech i na ulici denně potkává, 
tak nemusíme řešit.

Alexandra 
M. Videmannová
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 Tvrdím, že minimálně polovina vozíčká-
řů prožívala podobné chvíle, jaké vidí na 
jevišti. Sarkasmus a černý humor je jim 
vlastní. Měl jsi možnost s některými z nich 
po představení mluvit?
Totéž nám tvrdil Honza. Jinak máme z řad 
vozíčkářů několik fanynek a fanoušků, kte-
ří chodí na představení pravidelně. Leckdy 
se s nimi po hře potkáme v kavárně a chvil-
ku povídáme, co je v životě nového… Někdy 
mne oslovují i neznámí lidé na ulici a děku-
jí, že se jim tohle nebo jiné představení moc 
líbilo. Takové okamžiky miluji. Jsou nade 
všechny ceny a vyznamenání a vždy mě za-
hřejí u srdíčka. Ryzí důkaz, že mám v hraní 
pokračovat a tímto stylem. 

 Jsi typ herce citlivě napojeného na di-
váky. Před šesti lety, při mé divácké pre-
miéře této hry, jsem se smála na mís-
tech, kde to ostatní návštěvníci nechápali 
a doslova mě propichovali pohledem, jak 
mohu být tak bezcitná. Letos jsem měla 
asi štěstí na „pokročilé“ hosty, kteří již 
gagům, před několika lety ještě tabu, ro-
zuměli. Jsi schopen to během představe-
ní vnímat? 
Je-li mezi diváky vozíčkář, ostatní publikum 
je trochu opařené a mírně zaražené, jako by 
se bálo adekvátně reagovat na odehrávají-
cí se scény na jevišti. Zaplať Bůh, první, kdo 
se vždy směje, je právě vozíčkář. Jde doslo-
va o výzvu pro ostatní reagovat bez zábran 
a nechat se strhnout příběhem. I když se to 
za ty roky změnilo k lepšímu, přál bych si, 
aby žádné „svolení“ nepotřebovali! 

Na každém představení a každý den je 
publikum jiné a herec diváka vnímá. Záleží 
na okolnostech, zda hrajeme o víkendu po 
obědě, zda se náhodou nezměnil prudce 
tlak, prší či svítí sluníčko, zasahují do toho 
i osobní vztahy atd. Prostě někteří diváci jsou 
pozitivní, jiní negativní a herec se musí při-
způsobit. Konkrétně u tohoto představení 
mohu některá gesta zjemnit a zlehčit, když 
cítím, že je to na publikum moc. Když ale vi-

dím, že je napojeno, mohu přitvrdit, přiost-
řit a nebrat si servítky. Napojit se na diváky 
uměl skvěle brácha. Proto bylo každé jeho 
představení jiné a diváci ho milovali. Já se 
snažil být jeho pozorným žákem. 

 Měl možnost zhlédnout nastudování ve 
Švanďáku autor Bård Breien? Jestli ano, 
co tomu říkal?
Nezapomenutelný zážitek. Breien přijel do 
Prahy na obhlídky kvůli natáčení dalšího filmu 
a vedení divadla ho pozvalo na představení. 
Přišel, s ním další dva chlapi z branže. Na uví-
tanou, místo tradiční kytice, dostali litr beche-
rovky, bohužel, před představením. Všichni 
byli do jeho konce doslova na šrot. Nicmé-
ně to způsobilo naprosté nadšení. Sám Bre-
ien mi následně u baru líbal ruce, což vyvo-
lalo bouři šíleného, nezadržitelného smíchu. 
Každopádně, je to neuvěřitelně vzácný a cit-
livý člověk. Doufám, že budu mít možnost si 
s ním popovídat – tentokrát za  střízliva ☺. 

 Každá tvá současná role na divadle je 
úplně jiná. Co mají společného, že se při 
nich rozdáš ze všech sil? Někdy mám do-
slova strach, že to s tebou sekne. Jsi tak 
oddán divadelní profesi nebo tě to natolik 
pohltí, že chceš vždy ze sebe vydat maxi-
mum?
Nejsi sama, kdo 
to tvrdí. Mnozí se 
prý bojí, abych se 
vůbec dožil kon-
ce představení ☺. 
Odpovím obligát-
ní poznámkou, 
že nedostatek ta-
lentu nahrazuji 
temperamentem. 
Když si divák za-
platí, měl by vidět, 
že se herec as-
poň snaží… úlit-
ba, kterou si kryju 
záda. 

Mnohé jsem během let pochopil a měl 
bych trochu ubrat. Mám ale smůlu. Roli jsem 
před osmi lety takto nazkoušel a ubrat nejde. 
Chvílemi to ale fakt dost bolí. Nicméně, pat-
řím mezi temperamentní herce, a přestože je 
mi to občas kritiky vytýkáno, hlavním krité-
riem jsou diváci. Pokud se jim to líbí a cho-
dí opakovaně, je to důkaz mé správné cesty. 

 Titul „Kdo je tady ředitel?“ začátkem 
roku oslavil již 300. reprízu. Hraješ cho-
lerického, excentrického člověka a přes 
dvě hodiny neslezeš z jeviště. Od premié-
ry v roce 2009 hru vidělo jen v Praze sko-
ro osmdesát tisíc diváků, další tisícovky 
na zájezdech. Málokterá divadelní adapta-
ce filmu dokáže v popularitě překonat ori-
ginál. Tušil jsi, že hra dosáhne takového 
úspěchu a bude neustále vyprodaná?
Netušil… Hlavně jsem nečekal, že diváci tak 
dobře vstřebají severský humor. Lars von 
 Trier, autor patřící k nejvýraznějším filmovým 
tvůrcům dneška, se jednou s kamarády vsa-
dil, že je schopen napsat mimo tradiční tra-
gédie a horory také komedii. Vytvořil toto díl-
ko. Legrační je, že na otázku, jak se mu to 
psalo, odpověděl slovy, že v životě takovou 
depku u psaní nezažil. 

Ve Švanďáku hru nastudoval Dan Hrbek 
a divadelní přepis filmu prý patří k vůbec nej-
úspěšnějším titulům divadla. Diváci na něj 
chodí opakovaně, aniž by vůbec znali pů-
vodní film. Mimochodem, ten má naprosto 
odlišnou atmosféru, spíše depresivní a tem-
nou. S naším slovanským nádechem hra vy-
zněla jako stále svěží komedie. K mému po-
těšení ji chtějí diváci pořád vidět. Ve hře si 
prostě každý něco najde a čím více ji hra-
jeme, tím se nám jeví aktuálnější a poplatná 
dnešní době. Možná právě proto ji máme tak 
rádi a zdá se, že je nesmrtelná ☺.

 Kolik kilo během představení shodíš? 
Jak dlouho to trvá, než se po něm dosta-
neš do normálu?
Dříve jsem přišel až o dvě kila. Časem si tělo 
zvyklo a už se tak nepotím, ale vždy to od-
nesou minimálně dvě košile. Při představení 
dodržuji pitný režim a mám na place i v záku-
lisí vždy dostatek tekutin. Do normálu se do-
stávám po více než hodině. Půl hoďky stráví-
me v šatně s kolegy. Probereme  představení 
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a co je jinak nového. Následně sprchování, 
převlékání a nutné doplnění energie v diva-
delní kavárně. Když je pěkně, jezdím domů 
na kole. Mám to kousek a je prima si proluf-
tovat hlavu. 

 V kolika hrách a na kolika jevištích nyní 
hraješ? 
V současnosti účinkuji v osmi titulech. 
V Městských divadlech pražských hraji ve 
třech, konkrétně v Rokoku ztvárňuji Ichareva 
v Gogolově Hráči, v ABC zase amerického 
prezidenta Charlese Smitha v politické fraš-
ce Listopad. Ve stejném divadle pak po boku 
Simony Stašové hrajeme v lehké komedii, 
ovšem se závažným obsahem, pod názvem 
Vím, že víš, že vím. S tímto titulem vystupu-
jeme rovněž v divadle A. Dvořáka v Příbrami, 
kde si vychutnávám i představení Válka Ro-
seových. Předrozvodové chvíle plné emocí 
pod režijní taktovkou Ondry Sokola prožívám 
spolu s Kateřinou Lojdovou. Na Smícho-
vě mám také tři tituly. Mimo již zmíněných 
Kurz negativního myšlení a Kdo je tady ředi-
tel? ještě účinkuji ve hře Cry baby cry. Jedno 
představení – Teď ne! aneb Na tohle teď není 
ta pravá chvíle – hraji ve Studiu Bouře dohro-
mady s kolegy ze Švanďáku pod režijní tak-
tovkou Daniela Hrbka. 

 Dá se srovnat herecká práce divadelní, 
televizní a filmová? Kde se cítíš nejlépe?
Mojí domovinou je divadlo. Je především 
věrné a přímý kontakt s divákem ničím ne-
nahradíš. Při filmové a televizní práci člověk 
sice může nějak zazářit, ale jsou i okamžiky, 
které by třeba rád zahrál po čase trochu ji-
nak, což možné není. Je ale pravda, že před 
kamerou jsem stával již od čtyř let a prošel 
mnoha filmy, a když se povede, přináší to 
také nemalé radosti do života. Na tomto mís-
tě bych rád zmínil šestidílnou dramatickou 
sérii Bohéma, kde jsem si zahrál milovaného 
a opěvovaného Zdeňka Štěpánka. Byl jsem 
šťastný, že seriál vyvolal tolik reakcí a emocí 
mezi lidmi, kteří začali studovat historii a vy-
tahovat různá fakta z archivů. 

 Jsou nějaké role, na které rád vzpomí-
náš, nebo raději hledíš jen do budoucna?
Na co nelze zapomenout je titul Chvála bláz-
novství. S bráškou jsme jej hráli v divadle Ka-
lich a dočkali se více než 250 repríz. Kdyby 
neodešel, jistě bychom hráli dodnes. Neuvě-
řitelně zdařilé představení! Není měsíce, aby 
hru někdo z diváků či kolegů nepřipomenul. 
I vystoupení na Shakespearovských slavnos-
tech bylo nezapomenutelným zážitkem. Ale 
od chvíle, kdy se mi narodily dcery, chci vě-
novat celé prázdniny výhradně  rodině. 

 A co angažmá v Činoherním klubu?
Celkem úspěšný úsek mé divadelní karié-
ry a osm a půl let života. Do stálého angaž-
má jsem tenkrát nastoupil právě po rozmluvě 
s bráchou. Měl jsem tehdy nabídku i do Ná-
rodního divadla a rozhodnutí pro Činoherák 
bylo správné. Celý soubor tehdy pro divadlo 
dýchal, trávili jsme zde spoustu času. 

 Slyšela jsem, že sis pro tuto sezónu 
doslova vybojoval každý druhý víkend 
volný. To máš ostatní dny všechny pra-
covní? Co na to holky doma (myslím sa-
mozřejmě ženu Zuzanu a dcery Aničku 
a Karolínu)?
Holkám skládám tu největší poklonu, co 
umím. V období, kdy dohromady něco točím, 
zkouším, hraju, je to doslova masakr a lituji 
je, že vše musí zvládnout. Na druhou stranu 
přijde období volna a to dělám tátu-mámu. 
Jsem celodenním taxikářem, vozím holky do 
školy, na kroužky, tu a tam zvládneme úkoly. 
Před dvěma lety jsem zjistil, že hraju nonstop 
denně celou sezónu. Poprosil jsem, aby se 
divadla mezi sebou domluvila a nechala mi 
aspoň jednou za 14 dní volný víkend. Jez-
dím pak s rodinou na chalupu nebo na výle-
ty, hrajeme tenis, volejbal, jezdíme na kolech, 
plaveme, tyto dny jsou pracovně netknuté. 
Užíváme si to, včetně dvou měsíců prázdnin.

 Prý rád relaxuješ při práci se dřevem. 
Jsi chalupářský kutil? Vytvořil si v posled-
ní době něco zajímavého?
Žel nic… jen jsem stačil prořezat dva ob-
rovské stromy. I když pobýváme na cha-
lupě celé prázdniny, vyjíždíme na výlety 
a  návštěvy. Dřevo mám hrozně rád a v dílně 
bych chtěl trávit mnohem víc času, ale holky 
mi říkají: jeden den dílna, jeden den s námi! 

 A co sport? Ještě hraješ závodně tenis? 
Hrajeme 3. třídu, ale nyní budu asi jen do 
počtu. V lednu jsem si potrhal kolenní vazy, 
což mi zabránilo být na kurtech aspoň 
v hale a připravovat se na jaro. Do toho vy-
chází i natáčení, takže maximálně přijedu 
na čtyřhru do počtu, kde už o nic důležitého 
nepůjde. Zhruba tři čtvrtě roku jsem raketu 
nedržel v ruce, v létě tak čekám skutečně 
krutý návrat. 

 Na závěr nemohu pominout tvého ze-
snulého bratra Vladimíra, geniálního her-

ce. Znala jsem ho osobně a myslím, že byl 
spíše introvert, zatímco ty jsi jasný extro-
vert. Jak moc ti chybí a jak s ním pomysl-
ně na dálku probíráš některé role? 
Chybí moc!!! Nejen mně, ale nejvíce asi 
mamce a synům. Co je krásné, že nejvíce 
chybí normálním lidem, které oslovil svým 
umem a herectvím. Osobně nemám den, 
kdy bych si na něj nevzpomněl. Občas, když 
sedím na terásce, těžký den za sebou nebo 
něco podobně náročného před námi, ale ani 
nemusí být … stačí, když jsem sám, tak si 
občas povídáme … jsme napojeni. Hraje i ve 
mně. Myslím, že nade mnou drží ochrannou 
ruku a řídí vše shora. 

 Před lety si „utekl“ na Nový Zéland 
a Tobago vyčistit sobě hlavu. Stýskalo 
se ti po divadle, nebo bys uměl bez něj 
žít? 
Vůbec se mi po herectví nestýskalo, proží-
val jsem úžasný život. Byl obrovský rozdíl 
v té době odjet někam ven do svobodného 
světa. Nové možnosti v Česku lidi opravdu 
pobláznily, jančili, přepracovávali se, neumě-
li se skoro vůbec bavit. Kdežto tam bylo vše 
osvobozující, pozitivní přístup na každém 
kroku. Když si člověk s někým povídal, vě-
děl, že ho druhý poslouchá. A pak tři měsí-
ce skoro jako Robinson Crusoe na Tobagu, 
nádherná očista… Po návratu se lidé ptali, 
zda se mi stýskalo po divadle. Upřímně jsem 
přiznával, že nikoliv. 

Divadlo mám velice rád, je omamné. Ale 
také je zdravé mít mírný odstup, aby tomu 
člověk nepropadl. Když se na hraní člověk 
moc upne, vlastně si ubližuje. Mám obrovské 
štěstí na krásné role, na skvělé kolegy, vyni-
kající nabídky a především na srandu, kterou 
v divadle zažíváme. Vždycky ale bude pro 
mne přednější rodina a umím si představit, 
že bych žil normálně jinak. 

Foto: archiv Švandova divadla 
A. Hrbková, P. Pustina a M. Špelda
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Nejúspěšnější sezóna pardubických 
basketbalistů 
V prvním čísle Vozíčkáře z roku 2016 jsme s Hanou Valovou, předsedkyní České asociace basketbalu na vozíku, 
hovořili o historii a současné situaci basketbalových klubů u nás, i o projektu pod názvem Vracím se do hry. Rok 
s rokem se sešel a zejména vozíčkářům z východočeského týmu WBS Pardubice se povedl absolutní zázrak. Ne-
jenže triumfovali v základní skupině Euroligy, ale oslavili i další nemalý úspěch v podobě vítězství ve Středoevrop-
ském poháru. 

A protože vždy za úspěchy i neúspěchy 
týmu stojí především trenér, v tomto případě 
i aktivní hráč Jaroslav Menc, požádali jsme 
ho o krátký rozhovor.

 Jaroslave, patříš k zakládajícím členům 
pardubického vozíčkářského klubu. Jest-
li mám dobré informace, trénoval jsi před 
tím děvčata. I když nejsi sám vozíčkář, co 
tě vedlo k přesedlání na kola? 
Máš pravdu. Dlouhá léta jsem celkem úspěš-
ně trénoval dívky. V době, kdy můj kamarád 
Honza Moník utrpěl úraz, kvůli kterému skon-
čil na vozíku, jsme hledali sport vhodný pro 
jeho hendikep. Bohužel v regionu téměř žád-
né možnosti nebyly. O existenci basketbalu 
na vozíku jsme věděli a rozhodli se to zkusit. 
Hledali jsme další zájemce, založili klub a za-
čali sbírat zkušenosti v Brně a Praze.

 Jsi nejen jeden z hráčů klubu, ale zá-
roveň i trenér. Jak moc to přispívá ke hře 

týmu a jaké v této dvojroli vidíš naopak 
nevýhody?
Pro trénování je důležité a velmi užitečné, 
když má trenér herní zkušenosti. Dokáže 
pak lépe posoudit, co může po hráčích po-
žadovat a co naopak není proveditelné. Na 
druhou stranu souběh rolí již na určité úrov-
ni ideální není. Z lavičky má trenér určitě vět-
ší přehled a může lépe reagovat na vzniklé 
situace.

 Basket na vozíku u nás v posledních le-
tech nemá zrovna na růžích ustláno. Co 
především tomuto ve světě populárnímu 
sportu u nás chybí? 
Dostatek financí a především lidé. Je jen málo 
ochotných, kteří by se ve svém volném čase 
věnovali hendikepovaným sportovcům. Pro-
to se basketbal na vozíku v současnosti ak-
tivně hraje jen v Brně, Pardubicích a Frýdku, 
ale pro případné zájemce je v dalších regio-
nech nedostupný. Nemohu se například do-

dnes smířit s tím, že bez náhrady zanikl klub 
v Praze. Uvítal bych, kdyby se našel někdo se 
zájmem o tento kolektivní sport a komu by se 
podařilo pražský klub vzkřísit a rozjet, což ale 
platí i o jiných městech. Určitě bychom do za-
čátku poskytli maximální možnou podporu. 

 Sport hendikepovaných se vyvíjí neu-
věřitelnou rychlostí a profesionalizuje se. 
Zdá se, že naše republika zůstala stát na 
místě a už je pěkně pozadu. Jak to ty jako 
trenér reprezentace cítíš? Šlo by s tím 
něco udělat? 
Je tomu bohužel skutečně tak a je to velká 
škoda. Zejména v situaci, kdy se nám ne-
bývale daří v souvisejících záležitostech. 
Máme rozhodčí světové úrovně (Tomáš Pa-
jer), ve strukturách IWBF technickou dele-
gátku (Hana Valová) a nově i generálního 
sekretáře (Petr Tuček). Prohlubuje se spolu-
práce s Českou basketbalovou federací, na-
dacemi, městskými a krajskými úřady apod. 
Na druhé straně ubývá soukromých subjek-
tů a firem ochotných sport podporovat a to 
je dáno hlavně prostředím, v němž podnika-
jí, a legislativou, která je k tomu nemotivuje.

 Vraťme se k domácímu klubu WBS Par-
dubice. Letošní výsledky jsou ohromující. 
Jakého vyhraného zápasu si nejvíce vá-
žíš? Můžeš nějaké důležité okamžiky při-
pomenout? Jsou hráči, které bys pochvá-
lil či vyzdvihl jejich výkony? 
Největším zážitkem bylo bezesporu úvod-
ní utkání základní části Euroligy, ve kterém 
jsme zvítězili nad bosenským soupeřem 
až v prodloužení. Rozhodl jediný bod, díky 
úspěšnému tříbodovému pokusu se závě-
rečnou sirénou. Hráče tu jmenovitě chválit 
nebudu. Každý má v týmu nějakou roli, ale 
vystupujeme jako tým a dovolím si říci, že 
i skvělá parta. 

Alexandra 
M. Videmannová
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 V této sezoně se týmu podařilo zvítě-
zit ve Středoevropském poháru, jste vítězi 
základní části Euroligy a zároveň tým hra-
je i rakouskou ligu. Můžeš stručně vysvět-
lit propojenost mezi jednotlivými turnaji 
a ligou? 
Propojenost mezi uvedenými soutěžemi 
není. Pouze je před sezónou nutné sklou-
bit termíny se soutěžemi sousedních zemí. 
Středoevropský pohár je soutěž organizo-
vaná Českou asociací basketbalu na vo-
zíku a v podstatě nahrazuje Českou ligu. 
Vzhledem k nízkému počtu českých týmů 
je soutěž otevřena i zahraničním klubům 
a možnost účasti využívají kluby z Polska 
a Maďarska. Euroliga je celoevropská klu-
bová soutěž, pořádaná IWBF (Mezinárodní 
basketbalová federace vozíčkářů). Struktura 
této soutěže je poměrně složitá, avšak pla-
tí, že účastnit se mohou jen ty nejúspěšnější 
kluby jednotlivých zemí. 

 Zvýšila se intenzita či počet tréninků, 
nebo jen nastal čas sklízet to, čemu jste 
se za ty roky naučili, a také se konečně 
hráčům vyhnuly zdravotní problémy?
Prostor na zvýšení počtu tréninků již není, 
ale určitě se projevily zkušenosti, získané 

v poměrně slušném 
počtu odehraných 
zápasů. Neméně 
důležitý je zdravot-
ní stav hráčů a to, 
v jaké sestavě ke 
konkrétnímu zápasu 
vycestujeme. 

 Vítězství týmu 
v Eurolize bylo klí-
čové, dostali jste 
možnost startovat 
v prestižním Chal-
lenge Cupu ve špa-
nělském Vigu. Jak 
jste to oslavili? 
Menší oslava sa-
mozřejmě proběh-
la bezprostředně po 
postupu ze základní 

části Euroligy, ale předpokládám, že se celý 
klub ještě sejde po skončení celé sezóny. 

 Necelý měsíc před odjezdem do Špa-
nělska jste ale prakticky neměli peníze 
a řešili, jak reprezentovat nejen klub, ale 
i Českou republiku. Nakonec se podařilo 
odcestovat. S jakými ambicemi a jak se 
týmu dařilo mezi 100% profesionály? 
Do Španělska jsme 
mohli vyrazit díky podpo-
ře Města Pardubice, Par-
dubického kraje, České 
basketbalové federace 
a několika přispěvate-
lů včetně pana Babiše. 
Odlétali jsme s cílem 
předvést co nejkvalit-
nější basketbal a získat 
nové zkušenosti. Ostudu 
jsme rozhodně neudě-
lali. Odehráli jsme velmi 
slušné utkání s tureckým 
soupeřem a navíc docílili 
senzačního vítězství nad 
nizozemským SC Deve-
do. Samozřejmě se náš 
čistě amatérský tým, tré-

nující 2x týdně, nemůže měřit s profesionál-
ním klubem, jehož hráči trénují 2–3x denně, 
jako např. náš německý soupeř. Navíc v jeho 
řadách působí juniorští mistři světa a čtyři 
američtí hráči. 

 Co pardubický tým ještě čeká?
Semifinále rakouské ligy a některé hráče ná-
sledně příprava s národním týmem na mist-
rovství Evropy. 

 Krátce k reprezentaci. Co má národní 
tým naplánováno pro nejbližší budouc-
nost? Jak složité je dávat dohromady tré-
ninky, motivaci týmu a taktickou i herní 
přípravu reprezentace? 
Absolutní prioritou je zapojit mladé hráče, 
také nesmíme zapomenout na vynikající zku-
šené hráče, kteří startují v zahraničí. Třeba 
v dresu rakouského šampiona Sitting Bulls 
září Erben či výtečný Tuček oblékající dres 
ruského celku BKIS Nevsky Allian ce. Pliska 
vyhrál se svým týmem CS Meaux letošní roč-
ník francouzské ligové soutěže. Před červen-
covým mistrovstvím Evro py vycestuje národ-
ní tým k přípravným turnajům do Slovinska 
a Rakouska, dále absolvuje několik příprav-
ných kempů v Nymburce a Brně. Tým spo-
lečně se mnou povede Adam Erben. 

Foto: archiv WBS Pardubice

XXII. Mistrovství 
České republiky 
v plavání tělesně 
postižených
MČR se uskuteční v sobotu 3. června 
2017 v Brně v areálu Městského plavec-
kého stadionu Lužánky. Je již tradičně pořádáno sportovním klubem SK KONTAKT BRNO ve spolupráci s KONTAKTEM bB – Pla-
veckou akademií bez bariér a z pověření Českého svazu tělesně postižených sportovců a se souhlasem Českého paralympijského 
výboru. Závod je zařazen v kalendáři World Para Swimming.

Závod je v pořadí druhým závodem série Čes-
kého poháru 2017 tělesně postižených plavců 
a je otevřený též plavcům se zrakovým i men-
tálním postižením. Celkem se očekává účast 
více než 120 závodníků z ČR i ze zahraničí, na 
mladé začínající plavce čekají vložené rozplav-

by. Co je asi pro závodní plavce nejdůležitější, 
je fakt, že zařazení závodu do kalendáře World 
Para Swimming umožňuje plavcům plnit limi-
ty na MS, konané v říjnu 2017 v Mexico City. 

Záštitu nad závodem letos převzali hejt-
man Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil 

Šimek a primátor statutárního města Brna 
Ing. Petr Vokřál. Slavnostní vyhlášení nejlep-
ších plavců mistrovství ve čtyřech věkových 
kategoriích proběhne od 20:00 hod. v kon-
gresovém sále hotelu Avanti.

Více na: http://mcr-brno.weebly.com/

Srdečně zveme na Mistrovství Evropy v bas-
ketbalu vozíčkářů skupiny C, které se koná 
v červenci v Brně. Přijďte podpořit náš ná-
rodní tým v boji o postup. Více informací na 
www.wbasket.cz Česká asociace basketbalu na vozíku
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Když tělem projede 20 tisíc voltů 
Letošní Dakar, svátek fanoušků adrenalinového světa motorů, je již pár měsíců za námi. Dva týdny závodění v extrémně těžkých 
podmínkách v rolích řidičů okusili na vlastní kůži i dva vozíčkáři. S Albertem Lloverou, řidičem kamionu, jsme se seznámili v minu-
lém čísle a druhého řidiče závodního osobáku a také neuvěřitelného dálkoplavce Philippa Croizona představíme dnes. 

Bez končetin? Překážky neexistují
Zásah elektrickým proudem patří jedno-
značně k nejvážnějším úrazům, které mo-
hou končit fatálními následky, jako je trva-
lé poškození zdraví nebo smrt. Její příčinou 
bývá nejčastěji zástava srdce a krevního 
oběhu. V každém případě včasná první po-
moc představuje výrazné zvýšení šance na 
přežití. Philippa Croizona až po 20 minutách 
objevil soused a zavolal mu pomoc. Osud-
ným se pro něho stal 5. březen 1994. Stál 
na kovovém žebříku, ve snaze demontovat 
ze střechy televizní anténu. Najednou ho za-
sáhl proud z vysokého napětí a tělem proje-
lo 20 tisíc voltů... Po pár dnech se Francouz 
probudil v nemocnici v Tours a zjistil, že 
nemá ani nohy, ani ruce. Popálení na jeho 
těle bylo tak závažné, že lékaři museli am-
putovat větší části na všech čtyřech konče-
tinách. Zbyly z nich jen pahýly. Rutinní ces-
ta na střechu pro tehdy 26letého mladého 

muže měla hrůzný obrat. 
Procházel nelehkým ob-
dobím, zejména když se 
svou ženou Suzan očeká-
vali narození druhého po-
tomka. Pomohla náhoda. 
Do Francouzovy budouc-
nosti promluvila televizní 
reportáž o hendikepované 
plavkyni, která pokořila ka-
nál La Manche. Dodala mu 
energii a vůli žít. Když ona, 
proč bych to  nezvládl já? 
řekl si tehdy na nemocnič-
ním lůžku a začal makat.

La Manche, až 
nepředstavitelný sen 
Jsi blázen, ale držíme pal-
ce, slyšel Philippe od rodičů. Než se sen 
uskutečnil, prožíval opravdu krušné začátky. 

Deset let trvalo, než začal chodit do bazénu. 
Do té doby si zvykal na své tělo. Krev do žil 
mu vlil i pobyt v rehabilitačním centru, kde 
dostal tu nejdůležitější radu: „Nemožné je jen 
v našich myslích, poněvadž všechno jde.“ 
Pod odborným výcvikem začal plavat v roce 
2008. Chyběla fyzická kondice i technika, 
zato výdrží překypoval. „Když jsem ho popr-
vé potkala, nedokázal uplavat ani dvě délky 
v bazénu,“ vzpomíná trenérka Valérie Carbo-
nelová. Přesto mu stačily dva roky soustav-
ného tréninku a La Manche zdolal. Dřel pět 
hodin denně. S brýlemi, šnorchlem a plout-
vemi, připevněnými k protézám na nohou, 
s nimiž se dlouho sžíval. Bylo nutné perfekt-
ně zvládnout nový způsob plavání a pohybu 
dopředu, protože ruce mu takřka nepomáha-
ly, sloužily „pouze“ k udržování rovnováhy. 
Croizon trénoval na různých místech kaná-
lu. Třeba pod dohledem pobřežní hlídky u La 
Rochelle, kde testoval nejen teplotu vody, ale 
i silné proudy. „Takové nepříjemnosti asi po-
tkám při své plavbě často. Čím víc v moři pla-
vu, tím víc si věřím a přibližuji se svému snu.“

Při proměně ve skutečnost Philipp očeká-
val drsný boj ve vlnách. Nakonec se z Anglie 
do Francie dostal za necelých 14 hodin! Fan-
dily mu desetitisíce Francouzů v čele s teh-
dejším prezidentem Sarkozym, všichni pro-
žívali jeho příběh. „Bolelo mě celé tělo, ale 
ani na okamžik jsem nepřestal pochybovat, 
že to dokážu.“ Nejlepší „zdraví“ plavci doká-
žou průliv přeplavat v čase pod deset hodin. 
Rekord Francouze ale nelze oficiálně uznat, 
neboť plaval za pomoci neoprenového oble-
ku a s ploutvemi. „Já to dělám pro sebe, ne 
pro rekordy,“ vysvětloval. „Udělal jsem to pro 
své dva syny, kteří potřebují otce, aby je vedl 
celým životem,“ líčil Croizon. 

Mezi kontinenty
Stal se celebritou. Objížděl přednášky, vy-
dal tři knížky. Publikací s názvem „ Rozhodl 
jsem se žít“ odpověděl na dilema, jak to na 
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nemocničním lůžku dopadlo. Plavecké sny 
Francouze ale neskončily. Toužil přepla-
vat všechny úžiny oddělující jednotlivé svě-
tadíly. Nejdříve zdolal průliv z Oceánie do 
Asie, následoval i průplav z Asie do Afriky. 
Jednotlivé mise končily úspěšně a poslední 
část svého projektu Croizon dokončil v srp-
nu 2012, když pokořil část Beringovy úžiny 
z Aljašky k ruské námořní hranici. Trasu Phi-
lippe zdolal za 1 hodinu 15 minut. Do ledo-
vé vody, zhruba 4 °C, se ponořil u ostrova 
Malý Diomédes a doplaval k ruské námoř-
ní hranici u západněji ležícího ostrova Velký 
Diomédes. Francouz si vzal dvě neopreno-
vé kombinézy, když ale plavbu dokončil, byl 
naprosto vyčerpaný. Cestu navíc ztěžova-
ly více než dvoumetrové vlny a hustá mlha. 
„Philippe řekl, že to byla ta nejtěžší věc, kte-
rou kdy udělal, dokonce těžší než přeplavat 
kanál La Manche,“ prohlásil Marc Gaviard, 
koordinátor akce. Využitím satelitní naviga-
ce členové expedice zjišťovali, zda už do-
sáhli námořní hranice mezi Aljaškou a Rus-

kem. Jakmile se tak stalo, Croizon nastoupil 
na jeden z doprovodných člunů a vrátil se na 
Malý Diomédes. Původně chtěl uplavat ce-
lou trasu v délce asi čtyři kilometry až na po-
břeží druhého ostrova, nedostal ale povole-
ní vstoupit na ruské území. Když dokončil 
misi mezi Aljaškou a Kamčatkou, zeptala se 
ho manželka: „Tak a co teď?“ Během vteřiny 
 vypálil: „Dakar.“ Suzan se jen usmála, slov 
nebylo třeba. Věděla, že se zakousne a ne-
pustí, dokud se mu to nepovede. 

Expert na nemožné mise
Tak by se dal pojmenovat Philippe Croizon. 
Vytyčil si za cíl dojet rallye Dakar 2017, snad 
nejtěžší motoristický závod světa. K účas-
ti na další fyzicky i psychicky náročné cestě 
však bylo nutné vyřešit jednu zásadní otáz-
ku. Jak řídit auto bez rukou a nohou?

Spásou se ukázal Yves Tatarin, někdejší 
závodník a jeden z nejlepších současných 
konstruktérů. Technického „fištróna“ ukryl 
do speciálního joysticku, jejž Croizon ovlá-
dal pravým pahýlem. Mohl zrychlit, brzdit 
i zatáčet. S levým zbytkem ruky pak řadil, 
zapínal světla, blinkry, otevíral okna. „Je to 
jako hrát videohru na obří obrazovce,“ žerto-
val Philippe. A pokud by systém selhal, mohl 
plyn i brzdy ovládat navigátor. 

Fanoušci podobné příběhy milují a to 
48letý sportovec věděl. Stejně jako že mu 
jeho story sežene sponzory. Přesto na pod-
zim 2016 vážně hrozilo, že Dakar nepojede. 
Když odjel trénovat do Maroka, v rozpočtu 
týmu chybělo přibližně 100 tisíc eur. Štěstí 

ale stálo při něm. Potkal 
Násira Al Attíja, dvojná-
sobného dakarského 
vítěze a olympijského 
medailistu z Londýna 
ve střelecké disciplíně 
skeet. Bohatý katarský 
šejk měl o startu hen-
dikepovaného jezdce 
jasno. „Se slovy – Je 
nemyslitelné, abys ne-
jel Dakar – mi dal těch 
100 tisíc eur. Je to skvě-
lý jezdec a ještě lepší 
člověk. A pro mě nový 
idol,“ prozradil Croizon. 

Díky slavnému me-
cenáši už nic nebránilo muži bez končetin, 
aby se vydal vstříc 14denní štrece a 8800 ki-
lometrům letošního Dakaru. V paraguay-
ském Asunciónu se psal 2. leden 2017. První 

etapu dokončil na 52. místě, po páté na tom 
byl o čt yři stupínky lépe, přibližně v půli ce-
lého startovního pole. Měl respekt z nadmoř-
ských výšek i jízdy v písku. Přesto říkal: „Fy-
zicky jsem dobře připravený a měl bych to 
zvládnout.“ Nejvíce posiloval pravé rameno, 
v jeho případě klíč k dojetí, hodně spoléhal 
na podpůrný tým. Dakar byl pro něj posel-
stvím určeným pro každého. S heslem „Pře-
staňte si stěžovat a dělejte to, co chcete,“ 
dojel ve zdraví až do cíle. 

Podívá se na Měsíc? 
Cílovou čáru na Dakaru překročil Philippe se 
svojí partou 15. ledna 2017! Svůj další sen 
dokončil v argentinském Buenos Aires na 
49. místě. Také se usmíváte, když si vybavíte 
motto našeho hrdiny: Nic není nemožné! Kro-
ky života jsou nevyzpytatelné a na téma pře-
konávání sebe sama nabízejí mnoho příležitos-
tí. V očích Philippa Croizona ta příští může mít 
třeba podobu 384 tisíc kilometrů vzdálené luny.

Alexandra M. Videmannová
zpracováno ze zahraničních 

a českých periodik 
Zdroj a foto: twitter.com/

PhilippeCROIZON a autobible.euro.cz
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Medailové hody 

STOLNÍ TENISTÉ ZÍSKALI V ITÁLII 
STŘÍBRO A BRONZ
Začátkem března probíhal v italském Lig-
nanu mezinárodní turnaj hendikepova-
ných ve stolním tenise – Lignano Master 
Open 2017. Barvy České republiky na tur-
naji hájili Jiří Suchánek, bronzový para-
lympijský medailista, a Petr Svatoš. Oba 
naši reprezentanti hráli v kategorii jednot-
livců i v týmové soutěži. 

Jednotlivci
Jirka začal bojem ve čtvrtfinále proti irskému 
hráči Judgemu, kterého s přehledem zdolal 
3:0 na sety. Čekal ho stále se lepšící Špa-
něl Sastre, jehož tráva na forhendu Jirko-
vi nebyla nikterak příjemná a první set pro-
hrál. Po konzultaci s Petrem držel soupeře 
přes bekhendovou stranu a taktika se vypla-
tila. S výsledkem 3:1 prošel do finále, kde ho 
již očekával nezdolný Yezyk. Bohužel, Jir-
kova bilance proti ukrajinskému hráči hovo-
ří jasně ve prospěch soupeře. Stejně tomu 
bylo i v tomto zápase. Přestože se Jiří sna-
žil vymýšlet různou taktiku a soupeře nutil 
k chybám, nakonec prohrál 1:3 a do České 
republiky putovala stříbrná medaile. Finálo-
vý souboj komentoval stručně. „Je to hodně 
nevyzpytatelný soupeř, který hraje s trávou. 
Nenašel jsem na něj účinnou zbraň. Sen 
o zlaté medaili se rozplynul.“ 

Lignano Master Open
Je jedním z nejprestižnějších turnajů své-
ho druhu a letos se jej účastnilo 226 spor-
tovců z 34 zemí světa. Do klání se zapojilo 
i pět zlatých medailistů z paralympiády v Riu. 
Naši reprezentanti se tak ocitli v nejnabitější 
konkurenci. Lignano Master Open je jedním 
z turnajů, který se započítává do světového 
žebříčku a na němž se bojuje o účast na MS 
2018. Naši mají na co navázat, když v roce 

2006 přivezli z MS čtyři medaile, v roce 2010 
jsme zaznamenali tři ocenění a v roce 2014 
jeden bronz.

Družstva
Na úvod naše reprezentanty Jiřího Suchán-
ka a Petra Svatoše čekala kuvajtská dvojice. 
Komentář Petra: „Do soutěže družstev jsme 
nastoupili s Jiřím jako třetí nasazená dvojice 
v kategorii TM3. Hned první zápas s Kuvajťa-
ny se změnil v drama. Po dvou setech jsme 
prohrávali 0:2 a zdálo se, že na soupeře hra-
jící s útočnou trávou nenajdeme recept. Na-
konec se nám povedlo zápas otočit, odvrá-
tit t ři mečboly a dotáhnout jej do vítězného 
konce. V následující dvouhře jsem si poradil 
s jedním z Kuvajťanů 3:1 a první vítězství bylo 
na světě. Poté došlo na utkání s rumunsko-
-belgicko-japonskou trojicí. Úvodní čtyřhra 
se opět protáhla do pětisetového dramatu 
a znovu se šťastným koncem pro naše barvy. 
Následný druhý bod vybojoval Jiří po strhují-
cím zápase proti Rumunovi Makszinovi v po-

měru 3:1. Poslední zápas ve skupině proti 
chorvatsko-italské dvojici jsme zvládli bez 
zaváhání a čekalo nás čtvrtfinále proti Rus-
ku. Po perfektním a koncentrovaném výkonu 
jsme vyhráli úvodní čtyřhru 3:1 a na první zá-
pas jsem nastoupil proti Rusovi Toporkovovi, 
který zde získal bronzovou medaili v jednot-
livcích. Útočná hra Rusa mi seděla. Podařilo 
se mi ho zdolat 3:0 a zároveň si připsat cen-
né body do světového žebříčku.“ 

Zápas se Slovinci v boji o postup do fi-
nále pro naše barvy dobře nedopadl. Nej-
prve jsme smolně prohráli čtyřhru a možná 
špatným taktickým tahem přišli o druhý roz-
hodující bod i v první dvouhře, kde překvapi-
vě nastoupil Petr Svatoš. Jak mi naši repre-
zentanti následně upřesnili, Petr nastoupil 
hlavně z důvodů možnosti získání důležitých 
bodů do světového žebříčku, které budou 
podstatné pro účast na MS v roce 2018. Bo-
hužel tento tah nevyšel, a tak naši zůstali za 
branou v boji o zlaté medaile. Přesto nezbý-
vá, než našim klukům poblahopřát k získání 
bronzové medaile. 

Čerpáno z postřehů našich hráčů 
ze stránek Asociace stolního tenisu 

vozíčkářů, www.stpara.cz.

Z DUBAJE ATLETI PŘIVEZLI 
13 MEDAILÍ
Cesta našich atletů do Spojených arab-
ských emirátů se rozhodně vyplatila. Kon-
cem března na světové Grand Prix v Du-
baji vybojovali osm bronzových a čtyři 
stříbrné medaile. O jediný nejcennější kov 
v podobě zlaté medaile se postaral Petr 
Vrátil v hodu oštěpem. 

Na úvodní den si česká výprava připsala 
velký úspěch v podobě pěti bronzových me-
dailí. První cenný kov získal Stanislav Náčin 
ve vrhu koulí, další do sbírky přidali Franti-
šek Serbus v hodu kuželkou, Kateřina Nová-
ková ve vrhu koulí, Eva Berná v hodu dis-
kem a Petr Vrátil ve stejné disciplíně. Další 
den přibyly do sbírky další 3 medaile. Ten-
tokrát se o ně postarali stříbrný Michal Enge 
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v hodu kuželkou a za ním skončil na bron-
zové pozici Martin Zach. Stříbro získal Fran-
tišek Serbus za hod diskem. Třetí den přine-
sl pro české barvy zlatou radost. Postaral se 
o ni ve finále hodu oštěpem Petr Vrátil, a to 
druhým pokusem, kterým poslal oštěp do 
vzdálenosti 40,46 m, což po přepočtu stači-
lo na zlato. Zadařilo se také Evě Berné ve fi-
nále vrhu koulí, kde skončila stříbrná. V boji 
o medaile uspěla mezi oštěpařkami na vozí-
ku i Kateřina Nováková, odvezla si bronz. Ani 
v poslední den nezůstali Češi bez medaile. 
Třetí místo ve finále hodu diskem mužů na 
vozíku vybojoval Jaroslav Petrouš a o stříbro 
se mezi vozíčkářkami postarala ve vrhu koulí 
Eva Kacanu. 
Zpracováno z podkladů www.paralympic.cz 

PARDUBIČTÍ ZABODOVALI! 
Jinak než 100% úspěšná se nedá nazvat 
účast sportovců spolku Atletika Bez Ba-
riér Pardubice na Grand Prix v Dubaji 
a následném Mezinárodním mistrovství 
Spojených arabských Emirátů v Sharjahu. 

„Všechna očekávání byla naplněna stejně 
jako všechny cíle, s nimiž sportovci na tuto 
mimořádnou a důležitou akci odjížděli“, ko-
mentovala úspěchy svých svěřenců trenérka 
a zároveň předsedkyně spolku Eva Hrdino-
vá. „Nejdříve atleti Jaroslav Petrouš a Michal 
Enge prošli úspěšně mezinárodní klasifika-
cí, která měla za úkol je definitivně přiřadit 
do závodní kategorie postižení. Druhým cí-
lem bylo ‚hodit co nejdál‘ a tento cíl naši atle-
ti splnili. Dva osobní rekordy a jednou druhý 
životní výkon, to je opravdu hodno obdivu.“ 

Nejcennější zlatý kov si vybojoval Mar-
tin Zach v hodu kuželkou výkonem 28,31 m 
na závodě v Sharjahu. Je to druhý nejdelší 
výkon, kterého kdy nějaký český závodník 
v hodu kuželkou dosáhl. Hranice 28 m byla 
po dlouhé roky doslova nepřekonatelná, teď 

už se v podání našich atletů 
posouvá dál. Na Grand Prix 
v Dubaji zvládl Martin výkon 
25,78 m a už ten znamenal 
splněný limit na nadcháze-
jící Mistrovství světa v Lon-
dýně. O to větší úspěch je 
posun na 3. místo ve světo-
vých tabulkách. 

„Na stupních vítězů se 
Zach pomyslně ‚střídal‘ se 
svým oddílovým kolegou 
Michalem Engem, který je 
v současné době držitelem 
českého rekordu v hodu ku-
želkou výkonem 28,49 m. 
V Dubaji se s únavou z náročné cesty a klima-
tickými změnami oproti ČR lépe vyrovnal prá-
vě Michal, když krásným výkonem 26,47 m 
obsadil druhé místo za naším slovenským 
kolegou Marianem Kurejou. Stříbrná medai-
le, splněný limit na MS a ‚skalp‘ oddílového 
kolegy pro něj byly dostatečnou odměnou. 
V Sharjahu se situace obrátila a Michal na 
Martina nestačil, i když předvedl opět světo-

vý výkon 27,82 m, za který bral ‚jen‘ stříbro. 
Konkurence na domácí půdě plodí své ovo-
ce a jistě v sezóně uvidíme ještě mnoho ta-
kových soubojů na světové 
úrovni,“ popisuje zdravou 
rivalitu trenérka Hrdinová. 
„Třetím želízkem v ohni byl 
staronový reprezentant ČR 
i Atletiky Bez Bariér Pardubi-
ce, diskař Jaroslav Petrouš. 
Kvůli zdravotním komplika-
cím musel po loňském roce 
mezi stojícími opět used-
nout na vrhací židli. V Du-
baji úspěšně prošel kla-
sifikací a na svém prvním 
oficiálním závodě zpět mezi 
sedícími předvedl své maxi-

mum 34,96 m, kterým vybojoval bronzovou 
medaili. Zůstal však 4 cm za splněným limi-
tem na MS, a tak s nadějí čekal na svůj dru-
hý závod v Sharjahu. Vše málem zkrachovalo 
na chybě vedoucí výpravy, která naplánovala 
datum odletu na pondělí ráno, kdy byl právě 
vypsán závod skupiny Petrouše. Nápravu si 
musel Jarda zjednat sám. Za cenu nové le-
tenky a ubytování neodletěl domů se zbytkem 
výpravy a absolvoval svůj závod. Nejenže vy-
hrál a získal zlatou medaili, ale díky výkonu 
36,34 m pokořil i toužebně očekávaný limit.“

Zpracováno z podkladů 
www.atletikabb.cz. 

ARNOŠT OPĚT ZLATÝ 
I SE SVĚŤÁKEM!
IPC světová série v plavání hendikepovaných 
pokračovala dalším kolem v anglickém Shef-
fieldu. Tradičního mezinárodního plaveckého 
mítinku se zúčastnilo více než 400 závodníků 
z celého světa. Na startovní blok sheffieldské-
ho bazénu se postavil i paralympijský vítěz 
z Ria Arnošt Petráček a jeho letošní závodní 
sezóna započala opravdu excelentně. Nejpr-
ve zvítězil v závodě na 50 m motýlek, kde po-
razil svých 15 soupeřů v čase 42,10 s a pak 
ho ještě čekal start v jeho zlaté disciplí-
ně 50 m znak. Arnošt opět prokázal, že je 
v této disciplíně neporazitelným králem. Zví-
tězil časem 42,22 s, čímž vytvořil nový svě-
tový rekord kategorie S4. Nutno zmínit, že 
Arnošt tak překonal více než osm let starý 
světový rekord Mexičana  Reyese, který za-
plaval na paralympijských hrách v Pekingu 
časem 42,71 s.

Zdroj: www.caths.cz 
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INZERCEVEŠKERÁ SOUKROMÁ INZERCE 
JE V NAŠEM ÈASOPISE BEZPLATNÁ

Vybrané inzeráty vložíme na tuto stranu v dalším čísle 
 Vozíčkáře. Uzávěrka je 1. 8. 2017.

Všechny inzeráty umisťujeme průběžně na 
www.vozickar.cz.

UPOZORNĚNÍ: Pokud vám byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku dle vyhlášky 
č.182/1991 Sb. (do 31. 12. 2011) anebo dle zákona č.329/2011 Sb. (od 1. 1. 2012), písemně 
jste se zavázal/a, že budete 5 let vlastníkem pomůcky a budete ji využívat. Pokud se jedná o pří-
spěvek na zakoupení motorového vozidla, je lhůta od 1. 1. 2012 dokonce 10letá. Prodejem po-
můcky 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 po-
sudku revizního technika vyřadí a pomůcku převede do vašeho vlastnictví. Liga vozíčkářů neručí 
za obsah inzerátů a nenese žádnou zodpovědnost v případě, že někdo takovou pomůcku prodá.

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

■ Hledám asistenta – převážně doprovod na společenské 
akce (folkové koncerty a festivaly). Práce vhodná i pro stu-
denty (víkendy). Nutné řidičské oprávnění. Odměna doho-
dou, nástup možný ihned. Bydlím ve Vysokém Chlumci. 
Tel.: 603 118 520, e-mail: p.cihelka@seznam.cz. 

■ Prodám mechanický odlehčený vozík Eurochair 1.850 
Meyra, šířka 40 cm, polohovací záda (3 stupně), adaptér – 
posunuté těžiště vhodné např. při vložení ortézy pro sed, 
dělené stupačky, rychloupínací kola s obručemi a náhradní 
duše a pláště, barva modrá, stabilizační vzpěra, nové plas-
tové kryty na kola (průhledná, barevná – Meyra), nová před-
ní i zadní rychloupínací bezúdržbová kola. Vozík byl použí-
vaný, cena 3000 Kč. Tel.: 775 199 833
 
■ 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 sportovní vozík Benecykl s přídavnou variantou 
tandem pro druhé dítě, která je oddělitelná. Jde o variantu 
Kozlík Junior Country. Vozík lze použít jako kočárek, vozík 
do terénu nebo přídavný vozík za kolo. Součástí vybavení 
vozíku je kostra s potahem a pětibodovými bezpečnostní-
mi pásy, boudička se sítí proti hmyzu a kamínkům, zatep-
lená vložka, zadní kola s náhradními plášti, madlo s ruč-
ní brzdou, přední malé otočné kolečko, přední velké kolo, 
tažná tyč + ochranný štít, adaptér na kolo, brašna na ma-
dlo, brašna zadní malá, pláštěnka, obal na kola (černý), vla-
ječka + prut. Vozík je udržovaný a ve velmi dobrém stavu. 

Cena 29 500 Kč. Nový vozík bez tandemu pro druhé dítě stojí 
38 500 Kč. Tel.: 777 767 239

■ Prodám otočnou vysouvací sedačku spolujezdce pra-
vá strana „TURMOUT COMPACT“ seat s loketními opěrka-
mi. Cena 10 000 Kč. Dále prodám nový gelový podsedák 
JAY EASY 44×42 cm. Potah je snímatelný, voděodolný. 
Cena 5000 Kč. E-mail: dobson@email.cz, tel.: 605 968 265



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.

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, Grund fos, 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.

Jak se můžete zapojit?

FINANČNÍ PODPORA
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 So ciál ní rehabilitace. Do vašeho telefonu stačí 
napsat DMS MOJELIGA a poslat na telefonní číslo 87 777.

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.

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

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. 

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
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