
32017
XXVI. ROČNÍK

•  Národní muzeum 

v novém a bez bariér
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ZAM ENÍ A VYPRACOVÁNÍ 
INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU 

DLE VAŠICH POT EB

ZDARMA
PROVEDEME VÁS JEDNÁNÍM S ÚP

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

PRO  ZVOLIT ROOMER?

 nejjednodušší a nejrychlejší 
transport po celém byt  bez 
jakýchkoliv stavebních úprav

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

 komplexní a este  cké ešení 
bez kompromis

 z postele až do koupelny bez 
nutnos   p esedání

 výkon, výdrž, spolehlivost, tradice

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

 kontaktujte nás pro bližší 
informace a konzultace

JAK SI ROOMER PO ÍDIT?

zdarma 800 304 304
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Tyto řádky se ne-
píšou snadno. Ani 
rozhodnutí přestat 
vydávat Vozíčkáře 
nebylo zrovna jed-
noduché. I když 
všechny okolnos-
ti už dlouhou dobu 
mluvily pro ten-
to krok, třicet let 

je třicet let, věrní čtenáři jsou věrní čte-
náři, společenský přínos je společenský 
 přínos. 

Když na konci 80. let minulého sto-
letí Vozíčkář vznikal, byla ve společnos-
ti zcela jiná nálada. Byl hlad po informa-
cích. Vozíčkáři a jinak postižení lidé se 
jako by „znovuzrodili“ ve společnosti, kte-
rá o nich předtím nevěděla. Všechno bylo 
nové, hledaly se cesty, jak se zapojit do 
běžného života. V této době měl Vozíčkář 
víc než jen smysl, byla to zoufalá potřeba. 

V devadesátých letech, v dobách „vo-
zíčkářského obrození“, dosahoval náklad 
vozíčkáře závratných čísel. Víc jak deset 
tisíc odběratelů, šest čísel ročně, finanč-
ní i ideová podpora z mnoha míst. To byly 
časy, kdy se na cesty vedoucí k integraci 
skutečně vykročilo a lidé byli lační inspi-
race, motivace, návodů, rad a především 
informací. 

Na konci prvního desetiletí nového mi-
lénia se Liga rozhodla přezkoumat, zda ti-
síce čísel, které posílá zdarma do domác-
ností, lidé opravdu čtou, zda je Vozíčkář 
tak trochu i jejich periodikem. Pokles byl 
rapidní, ale stále se nacházely stovky lidí, 
kterým nebylo zatěžko jen poslat přeregis-
traci a dále fandit Vozíčkáři. Byli to spíše 
lidé starší, mladší ročníky si oblíbily elek-
tronickou verzi a interaktivní sociální sítě. 

Všechno zlé...
Teď v roce 2017 je situace zase jiná. Sta-
čí se podívat na přátele, které mám kolem 
sebe, znám je osobně a jsou mi inspira-
cí pro práci ve Vozíčkáři. Většina z těchto 
vozíčkářů časopis nečte, a to ani, obrazně 
řečeno, „pro moje krásný voči“. Všechny 
informace si vyhledají sami, používají so-
ciální sítě, internet, dokonce se spíš než 
o věci pojící se se zdravotním postižením 
zajímají o jiné lidské aktivity. Je to vlastně 
dobře. Znamená to, že od devadesátých 
let společnost v integraci udělala výrazné 
pokroky. Umožnila lidem bydlet samostat-
ně, cestovat, pracovat, mít rodiny či ko-
níčky. A hendikep šel jakoby stranou. 

Pak tu je ale celá řada lidí, kteří takové 
štěstí jako mí přátelé nemají. Jsou odká-
zaní na tištěné materiály, nebydlí ve měs-
tě, které je vozíčkářům nakloněno, jsou 
izolovaní a těžko hledají zdroje informací, 
natož pak inspirace či motivace. To jsou 
lidé, které mám hluboko v srdci a kvůli 
kterým mě mrzí, jak to celé dopadlo. 

Proč to tak dopadlo? 
V současnosti si časopis předplácí jen 
nepříliš mnoho lidí. Někteří čtenáři se tak 
rozhodli na základě zpoplatnění, i když 
symbolického. Jiní ztratili zájem, další 
mají jiné informační zdroje, někteří zkrát-
ka už nechtějí číst, jiným nevyhovovalo 
ideové zacílení časopisu. Ano, dalo by se 
pro zvýšení počtu čtenářů dělat víc, při-
blížit ho lidem, jenže na takovou lidskou 
sílu už v tak napjatém rozpočtu nezbývá 
peněz (je to totiž obrovská práce získat 
byť jen jednoho dalšího čtenáře). Letos 
jsme poprvé bez dotací a dost to bolí. Ač 
nás inzerenti stále podporují, i jich ubývá. 
Zkrátka nepokryjí se ani základní mzdové 
náklady nutné pro kvalitní a efektivní vydá-
vání časopisu, a to jsou hodně nízké. 

Liga vozíčkářů má navíc tolik aktivit, že 
shánět na všechno peníze ze soukromých 
zdrojů je nadlidský výkon. A ruku na srd-
ce, i vy jistě uznáte, že je důležitější, aby 
byla dostupná služba osobní asistence 
nebo Poradna pro život s postižením, než 
aby na jejich úkor vycházel časopis. 

Pokud se podíváme na stávající trend 
v současných periodikách, mnozí kolego-
vé vydavatelé také končí, přesouvají se na 
web nebo musí radikálně posílit poměr sil 
v redakci směřující na marketing, aby se 
udrželi na trhu tištěných médií. 

Tyto tendence se navíc spojily s tím, že 
se nenašel člověk, který by se do vede-
ní Vozíčkáře skutečně po vzoru jiných mé-
dií obul a přivedl ho zpět k životu. Já to 
z rodinných důvodů od příštího roku ne-
zvládnu, další dítě na cestě, pro náročnou 
marketingovou práci a ještě novinařinu už 
mezi plínkami skutečně nebude místo. 

Co dál?
Tím, že Vozíčkář končí, rozhodně nepři-
cházíte o informace ze světa hendike-
pu. Můžete je čerpat mnohými jinými 
 způsoby:

Liga nabídne elektronický e-mailo-
vý newsletter, ve kterém si krom novinek 

z této neziskovky můžete přečíst i zajíma-
vé rozhovory, novinky z legislativy, komen-
táře či glosy (v podobném duchu, na kte-
rý jste zvyklý z Vozíčkáře). Návod, jak se 
zaregistrovat, najdete v příštím čísle. Stej-
ně tak můžete čerpat z bohatého archi-
vu na www.vozickar.cz nebo z facebooku 
Ligy vozíčkářů. 

Pokud přece jen upřednostňujete pa-
pírový časopis, doporučujeme magazín 
Vozka, ve kterém se tu a tam objevují tex-
ty autorů, kteří píší i do Vozíčkáře. Vozka 
navíc od zářijového čísla vychází barevně 
a objevují se v něm podobná témata jako 
dosud ve Vozíčkáři. Jeho roční předplat-
né stojí 160 Kč. Více na www.vozka.org 
nebo na tel. 596 783 174 (10–17 h). 

Prosíme proto, neposílejte 
další peníze na předplatné pro 
rok 2018. V prosinci vám při-
jde poslední vánoční a trochu 
i vzpomínkové číslo. 

Mnohým z vás je možná teď trochu smut-
no. Chápu to, vůbec celé to rozhodo-
vání nebylo snadné. Navíc, když je tu 
přece jen tolik lidí, kteří jste poslali stoko-
runu a často i víc, kteří píšete pochvalné 
a podpůrné e-maily. Moc vám za to dě-
kuji. Vždy, když dáváme dohromady se-
znam pro obsílku, vidím za každou adre-
sou člověka, který říká: „Nevzdávej to.“ 
Jak ráda bych předala někomu ener-
gickému a talentovanému toto pomysl-
né kormidlo, aby potápějící loď dovedl 
na širé moře a plul dál. Jenže skutečně 
není komu a majitel lodi, Liga vozíčkářů, 
má tolik jiných korábů, které potřebují za-
chránit… I tak si ale myslím, že není dů-
vod truchlit. Spíš je na čase porozhléd-
nout se po obzoru a zjistit, že tu jsou 
další možnosti, další výzvy a dálky, které 
lákají k objevování. 

Štastnou plavbu na nich přeje
Aneta Vidurová,

šéfredaktorka Vozíčkáře 
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 Oslavte s námi 
novou Ligu 
Vážení přátelé,
dovolte nám, abychom vás pozvali na 
7.  VINOHRADSKÉ VOZÍKOHRANÍ, které 
slibuje pořádnou párty i vstup do nové éry 
Ligy vozíčkářů.

Co patří ke správné párty? Hudba, hry, 
dobří lidé i pivo. My z Ligy vozíčkářů to víme 
moc dobře, už po sedmé vás totiž zveme na 
jednu takovou, na tradiční Vinohradské vo-
zíkohraní.

Proč se v pátek 8. září vypravit odpoled-
ne do areálu na Bzenecké 23, k sídlu Ligy 
vozíčkářů?

Každý najde svůj důvod, protože...
...aby se dětem snáze začínaly týdny 

ve školních lavicích, připravujeme pro ně 
dobrodružnou cestu plnou úkolů i pěkných 
cen.

...aby se naši klienti s hendikepem mohli 
potkat s námi i mezi sebou, budeme tu pro 
ně i s našimi službami a také skvělé občerst-
vení v režii Lake view Cafe&Bistro.

...aby byl konec léta pohodový pro všech-
ny, zahraje soubor Lhotár, vystoupí folklor-
ní uskupení Ondrášek, své texty předne-
se i písničkář Zdeněk Matuščin a z Velkého 
Meziříčí přijede kapela Four covers.

...aby mohli dobromilci provětrat své šat-
níky, bude součástí Vozíkohraní i dobročin-
ný bazárek.

...aby návštěvníci poznali práci psích asi-
stentů, ukážou se naši čtyřnozí hrdinové.

...aby celou tu atmosféru podtrhly ener-
gické rytmy, bude připraven bubenický 
workshop od Jumping Drums.

I my k letošnímu Vozíkohraní máme jeden 
speciální důvod. Kromě toho, že rádi lidem 
děláme radost, slavíme rok silných sedmi-
ček. Je to už 27 let, co pomáháme hendike-
povaným lidem z Brna i z celé ČR na cestě 
k samostatnosti (osobní asistencí, sociál-
ní rehabilitací, poradenstvím, bezbariérovou 
dopravou atd.). Letošní vozíkohraní je už 
sedmé v pořadí a navíc máme rok 2017. Aby 
byly tyto cifry symbolem štěstí, dopřáli jsme 
si změnu loga i grafického vizuálu.

Buďte u toho, vstupte s Ligou do nové, 
doufejme, že šťastné éry, a přijďte si uloup-
nout i kus té své, sedmičkové radosti.

(lb) 

Potkáme se na 
REHAPROTEXU?
Možná znáte Ligu Vozíčkářů jen ze stránek 
Vozíčkáře. Možná jste jen zaslechli, že taková 
organizace na jižní Moravě a v Kraji Vysočina 
působí. Pokud to tak je, srdečně vás zveme 
na osobní setkání na brněnském Rehapro-
texu, veletrhu rehabilitačních, kompenzač-
ních, protetických a ortopedických pomůcek 
(19.–21. 9. 2017). Rozhodně se zastavte, zjis-
těte, kdo za Ligou stojí a jestli třeba nenabízí-
me službu, která by pomohla právě vám.

Můžete se zde také setkat s našimi od-
borníky a v soukromí probrat, co vás tíží – 

Nové logo 
Ligy vozíčkářů 
Symbol kruhu má mnoho významů, vlast-
ně v něm najde každý nějakou jinou ale-
gorii. To však není na škodu, naopak. Jak 
vidíme náš nový kruh složený ze dvou dy-
namických prvků my? Dvě na sebe nava-
zující energie značí spolupráci našich klien-
tů s našimi profesionály v sociální práci. 
Vzájemné předávání zkušeností pak vede 
k pohybu vpřed. Zároveň v tomto spojení 
vidíme i společnost, ve které mají zdravot-
ně postižení své plnohodnotné postavení, 
jsou spolu se zdravou populací součástí 
celku a oboustranným předáváním energií 
se pak dávají do pohybu dobré věci. 

Kromě dalších možných interpretací se 
nabízí i kolo vozíku (i když Liga vozíčká-
řů podporuje lidi s různými formami zdra-
votního omezení), záchranný kruh, podpo-
ra, radost, mobilita atd. Zkrátka, když jsme 
před časem uvažovali o novém logu, kte-
ré by reagovalo na změny v naší organi-
zaci i na současné trendy grafiky, bylo toto 
kruhové řešení jediné, které dokázalo ob-
sáhnout naše hlavní poslání (Inspirujeme 

a podporujeme hendikepované lidi na je-
jich cestě k samostatnosti, protože každý 
má svůj potenciál.). Zároveň bylo natolik 
univerzální, že neodrazuje lidi s jiným po-
stižením se na nás obrátit. Takže mnoho 
štěstí do nového života, naše milé logo, 
naše milá ligo!

Kromě loga je součástí nového grafic-
kého vizuálu Ligy barevný prvek vycháze-
jící z malby hendikepované malířky Hany 
Teichmannové. Je jí 29 let, má vrozenou 
těžkou formu dětské mozkové obrny. Svůj 
malířský štětec ovládá pouze zuby a če-
listí. Když s malováním začínala, byly její 
obrazy abstraktní shluky barev ztvárňující 
barevné vyzařování jejích přátel. Postupně 
se dostala ke konkrétní malbě inspirované 
přírodou a duchovním světem. Nyní se vra-
cí opět k abstrakci a plátno je pro ni mís-
tem, kde může dát ostatním vědět o svých 
emocích a pocitech. Jsme rádi, že pro nás 
Hanka namalovala tak pestrý a pozitivní 
obraz, který visí v našem sídle a nyní ho 
máme na všech tiskovinách. I díky ní mají 
naše letáčky, vizitky, plakáty a vůbec celá 
komunikace o Lize další významový roz-
měr. Děkujeme.   (lb) 
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budou tu pro vás kolegové ze sociální re-
habilitace, z intimní poradny i poradny pro 
život s postižením (legislativa, odstraňová-
ní ba riér) nebo z podpory pečujících (pro-
jekt Umím a pečuji). Zveme vás i na jejich 
přednášky, které jsou součástí doprovodné-
ho programu. Jejich harmonogram i rozpis 
konzultací společně s kontaktem, na kte-
rém je možné setkání rezervovat, najdete 
na straně 16–17. 

Na našem stánku budou k dispozici také 
publikace (Nápadník, Toníkův deník, staré vý-
tisky Vozíčkáře atd.), výrobky klientů Centra 
denních služeb a propagační i další informa-
tivní materiály Ligy, které doplní vaše portfolio 
z návštěvy Rehaprotexu. Těšíme se na vás! 

Liga na Noci 
vědců 
Protože tématem letošní brněnské Noci věd-
ců je mobilita, rádi jsme se zapojili do jejích 
příprav. Tato akce chce přiblížit veřejnos-
ti svět vědy, výzkumu a technických oborů, 
které mají v Brně výraznou pozici. Liga vozíč-
kářů připravuje pro návštěvníky Fakulty sta-
vební Vysokého učení technického v Brně 
možnost vyzkoušet si mobilitu jinak, mobilitu 
na vozíku. 6. října tedy vyzýváme brněnskou 
veřejnost: 

Jaké je to jezdit tam, kde ostatní chodí? 
Zkuste se projet na vozíku! Jak zatáčet, brz-
dit, projet slalom a nenarazit vám poradí sami 
vozíčkáři. A nejen to. Co když jste na vozíku 
a spadne vám mobil na zem? Zkusíte si ho 
zvednout pomocí speciální pomůcky. Přijďte 
si zajezdit. Řidičák nepotřebujete.

Více informací o akci najdete na www.
noc-vedcu.cz a na straně 33.  (lb)

Rodinná dovolená 
s osvětou
Díky možnostem vzdělávání pro neformální 
pečovatele v rámci projektu Umím a peču-
ji se podařilo senzační propojení. Brněnské 
sdružení Nová rodina už několik let pořá-
dá pro své členy – rodiny s hendikepova-
nými dětmi, čtrnáctidenní dovolenou v láz-
ních Smraďavka u Buchlovic. Díky dobře 
navázané spolupráci 
s touto skupinou, jejíž 
členové i předsedky-
ně, paní Markéta Lan-
gerová, jsou velmi či-
norodí, se podařilo na 
konci července uspořá-
dat v podmínkách této 
rekreační oblasti dva 
kurzy z projektu UaP. 
Do programu pobytu 
jsme přidali kurz „Jak 
zvládat psychickou zá-
těž při péči“ a kurz 

„Měj se ráda, šetři záda“. Každého výuko-
vého bloku se zúčastnilo okolo 15 peču-
jících, a nešlo jen o členy sdružení Nová 
rodina. Do lázeňského zařízení přijeli i pe-
čující ze Zlínského kraje a z Kyjova. I přes 
veškeré rozmary letního počasí a netra-
diční školicí místnost vytvořenou v jedné 
z útulných chatiček měly oba kurzy velký 
úspěch a všichni přítomní projevili zájem 
kurzy zopakovat a zúčastnit se dalších.

Jsme moc rádi, že pečující, kteří mají vel-
mi náročnou čtyřiadvacetihodinovou práci, 
mohli tímto způsobem načerpat nové znalos-
ti a nasdílet své zkušenosti a příběhy s ostat-
ními. Už vědí, že v tom nejsou sami. Z obou 
kurzů odcházeli posílení a snad i odpočatí, 
i když ne pro všechny to byla dovolená. Sna-
žili jsme se jim v tom co nejvíce pomoci, po-
starala jsem se například o jejich děti v době, 
kdy se rodiče vzdělávali, a i pro ně jsem při-
pravila pěkný program. Stejně tak se podaři-
lo skloubit hlídání dětí ostatních členů Nové 
rodiny, včetně mých dvou vlastních, a za to 
patří dík jim všem i organizátorce pobytu na 
Smraďavce. 

Pokud vás náš přístup a nabídka zaujaly, 
přihlaste se na některý z 10 tematických kur-
zů nebo na konzultaci s psychologem. Náš 
projekt Umím a pečuji běží i o prázdninách 
a už domlouváme i termíny kurzů na období 
podzim/zima 2017!

Podrobné informace o kurzech najdete 
na www.umimapecuji.cz a přihlásit na kurzy 
se můžete e-mailem na umimapecuji@liga-
vozic.cz nebo mi jednoduše zavolejte na tel. 
číslo 725 464 268.

Karla Čiháčková-Dřímalová

 Benepinkněte si 
V minulém období jsme zjistili, že spojení 
Ligy vozíčkářů a lidí, kteří holdují badminto-
nu, skvěle funguje. Proto pořádáme 4. lis-
topadu už třetí ročník benefičního turnaje 
BENEPINK pod záštitou známého reprezen-
tanta a osminásobného mistra ČR v tomto 
sportu Petra Koukala. 

Zveme i vás, pinknout si a pomoct totiž 
může každý a není důležité, jestli hrajete jen 
tak pro zábavu občas nebo pravidelně. Na 
turnaji si to užijete, na jaře nám například 
předvedli své umění i začínající sportovní 
hvězdy na vozíku týmu Sharks Brno. Mezi 
jednotlivými zápasy všude panovala přátel-
ská atmosféra a na Benepink se přijeli podí-
vat i zajímaví hosté. Tentokrát se k nám při-
dá například Adam Mendrek, rovněž známý 
 badmintonista. 

Právě teď v září je ideální doba na to se 
přihlásit nebo si aspoň zapsat do diářů, 
kdy přijít sportovat nebo fandit do slatinské 
 XAreny – ještě jednou tedy: sobota 4. listo-
padu od 9.00 do 14.00. 

Nalákat by vás snad mohla i slova Pet-
ra Koukala: „Mám spoustu kamarádů para-
olympioniků, kteří si, myslím, v podstatě za-
slouží mnohem větší obdiv a uznání za to, co 
dokáží, než sportovci, kteří jsou zdraví. Liga 
mě požádala o pomoc se záštitou Benepin-
ku, ale já mám pocit, že to jsou spíš oni, kdo 
mi pomáhají a obohatili mě. Je to úžasná 
věc pro všechny zúčastněné.“ (lb) 
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 Největší překážkou je dívání se na sebe sama skrze 
nálepku „hendikepovaný“
Veronika Machová, psycholog 
Sociální rehabilitace v Lize 
vozíčkářů
Mými klienty jsou 
lidé ve věku 16–64 
let se zdravotním 
omezením, mentál-
ním postižením či 
chronickým one-
mocněním.

Svým klientům 
nabízím psycho-
logické poraden-
ství, možnost psy-
chodiagnostického vyšetření (nejčastěji za 
účelem odhalení silných a slabých stránek, 
což jsou cenné informace při hledání vhod-
ného pracovního uplatnění), pravidelný tré-
nink kognitivních schopností (nejčastěji pa-
měti a pozornosti) a příležitostně pořádám 
skupinové kurzy, kde se lidé mohou naučit 
například správně odpočívat a vypořádávat 
se se stresem.

 S jakými problémy se nejvíce potýkají 
vaši klienti?
Je to opravdu pestrá škála potíží. Velmi čas-
to se u klientů setkávám s nejistotou při kon-
taktu s druhými lidmi, což jim leckdy kompli-
kuje vůbec vstup do pracovního života. Když 
už projdou sítem výběrových řízení, je pro ně 
mnohdy těžké obstát v pracovním kolektivu 
nebo v komunikaci s vedením. Někteří klien-
ti přicházejí řešit spíše své mezilidské vztahy, 
pro jiné je otázkou spíše vztah k sobě sama. 
Společně tak pracujeme na posilování jejich 
sebedůvěry a pozvolném hojení mnohdy le-
titých ran. Pro řadu klientů jsou naše konzul-
tace místem, kde se mohou na chvíli v živo-
tě zastavit, uvědomit si, kam vlastně směřují 
a jaké kroky pro dosahování svých cílů mo-
mentálně podnikají.

 Co je podle vás největší překážkou 
v psychice hendikepovaného člověka při 
snaze najít práci?
Myslím, že právě dívání se na sebe sama 
skrze nálepku „hendikepovaný“ spolu s exis-

tujícími předsudky a nízkou sebedůvěrou 
u řady lidí zbytečně podporuje přesvědče-
ní, že se na trhu práce neuplatní. Možná od-
mala slýchají, že stejně nikdy pracovat ne-
budou, a i když za svým snem zkouší jít, 
případný počáteční neúspěch (který čas od 
času potká jak lidi s hendikepem, tak bez 
něj) jim ještě více potvrdí přesvědčení, že 
jsou nezaměstnatelní. Není to ale naštěs-
tí pravidlem – aktuálně třeba spolupracu-
ji s klientem, který sice neumí číst ani psát, 
ale ani po deseti letech chození po pohovo-
rech, kdy zažíval jedno zklamání za druhým, 
to nevzdal a podařilo se mu najít pro něj vy-
sněnou práci. Úspěšně zvládl zkušební dobu 
a cítí se tam dobře.

 Jak může hendikepovaného člověka při 
snaze začlenit se do společnosti po úraze 
nebo třeba na prahu dospělosti podpořit 
okolí? Jaká podpora je účinná, jaká spíše 
škodí?
Snahu člověka zapojit se do společnos-
ti může někdy rázně utnout jak odsouze-
ní, že na to nemá, že to nezvládne, tak (byť 
dobře míněný) přehnaně ochranitelský pří-
stup. Setkala jsem se s tím asi nejčastěji 
u mladých lidí po úrazech, kteří byli rodi-
či v dobré víře drženi doma, opečovávaní, 
dostávali všechny možné úlevy a podob-
ně. Rodiče mají někdy pocit, že když už se 
jejich dítěti stala taková hrozná věc, musí 
jej za každou cenu ochránit před jakouko-
li další nástrahou světa. Výsledkem ale je, 
že mladý člověk žije jenom tak napůl. Kaž-
dý den je pro něj podobný, nemá před se-
bou žádné další výzvy a cíle, nic ho netěší, 
postupně ztrácí chuť do života. Stejně tak 
škodlivý ale může být i úplný opak ochra-
nitelského přístupu. Je pravda, že lidé 
s hendikepem jsou v lecčems zranitelněj-
ší a mnoha zklamáním se dá předejít. Je 
proto potřeba hledat bezpečné způsoby, 
jak takového člověka do světa dospělosti 
vpustit. Samozřejmě na to není potřeba zů-
stávat sám, vyplatí se využít pomoci a pod-
pory lidí v okolí i možností existujících so-
ciálních služeb.

 Když vlastně člověk vůbec neví, co 
může v životě dělat, co jsou jeho sny, jaké 
má dovednosti a co ho baví, může pomoct 
psycholog?
Za podobným účelem klientům nabízím 
psychodiagnostické vyšetření, které může 
odhalit, v čem je člověk šikovný, jaké jsou 
jeho osobnostní charakteristiky, které ho 
v určitých situacích posilují, v jiných třeba 
naopak představují možné riziko. Výsled-
ky takového vyšetření mohou být užiteč-
né při rozhodování, kam se na pracovním 
trhu nejlépe orientovat, a mohou napově-
dět, jaké parametry by měla mít pracovní 
pozice, aby se na ní právě tento člověk cítil 
spokojeně. Poněkud větším oříškem pak je 
dopátrat se k obsahu klientových snů nebo 
k tomu, co ho baví, když sám neví. Může 
to být třeba v případě, kdy člověk z různých 
důvodů není příliš v kontaktu sám se sebou, 
se svými pocity či hodnotami. Cílem dlou-
hodobější spolupráce pak je vytvořit natolik 
bezpečné a důvěrné prostředí, kde by člo-
věk mohl postupně začít lépe poznávat sám 
sebe, zkoušet si jednotlivé činnosti a pozo-
rovat, jak se mění jeho prožívání. 

 Jak silnou mívají zdravotně postižení 
motivaci k aktivnímu životu? Co je pro ně 
motorem?
Opět jak kdo, asi jako u lidí bez zdravotního 
postižení. Poznala jsem řadu jedinců, před 
jejichž neutuchající snahou a energií, s níž se 
se svým životem perou, musím smeknout. 
Stejně tak mám ale v živé paměti osudy ji-
ných, kteří jako by na vše rezignovali. Moje 
práce často svádí k hodnocení, ale vnímám 
to tak, že možná ještě nenazrál čas, aby ti 
druzí pevněji převzali život do svých rukou. 
Připadá mi důležité s nimi i tak zůstat, uká-
zat jim, co vše by mohli, a doufat, že jedno-
ho dne moji pomoc přijmou. Takovým moto-
rem může být doslova cokoli – někoho může 
inspirovat mediálně známý paralympijský 
sportovec, jiný se snaží být aktivní kvůli svým 
blízkým a někdo se třeba rozhodne „to živo-
tu ještě ukázat“ za to, jak krutý k němu v mi-
nulosti byl. (lb)

Šťastná sedmá rekondice  
Již po sedmé se v rekreačním středisku 
Poslův Mlýn sjela veselá smečka lidí, dětí 
a hlavně pejsků. To bylo vítání se starými 
kamarády a seznamování s novými, kteří 
letos přijeli poprvé! Při prvním táboráku se 
nám pusy nezastavily.

Každý den ráno před programem jsme 
se rozhýbali a rozdýchali při rozcvičce stu-
dentek na praxi z Masarykovy univerzity 
v Brně. Velkým zpestřením našeho letošní-
ho pobytu bylo natáčení ČT do dokumen-
tárního pořadu Klíč. Filmaři s námi prožili 

tři dny a viděli, jak pracuje asistenční pes 
v praxi, jak se procvičuje poslušnost, ja-
kým způsobem lze zabavit pejska, pokud 
s ním nemůžeme na dlouhou procház-
ku. Legraci si užili při soutěžích Poháru 
Ligy vozíčkářů. U disciplin agility, aport 
buřta, bufetová ulička, kolik věcí přine-
seš a filmové dvojice jsme se tak nasmáli 
všichni.

V závěru pobytu složila paní Ivanka Šťas-
ná se svou asistenční fenkou Bettynkou 
Test asistenčního pejska na veřejnosti. Tím 

ukázala, jak dobře sehranou dvojicí jsou 
a jak Bettynka své paničce úžasně pomáhá.

A aby toho nebylo málo, pilování posluš-
nosti se vyplatilo dalším šesti dvojicím. Ve čtvr-
tek k nám přijel rozhodčí, se kterým si uděla-
li opravdovou zkoušku ZOP a všichni uspěli.

Týden utekl jako voda a loučení bylo jako 
vždy smutné. Ale nevadí, máme se přece 
zase celý rok na co těšit.

Irena Soukupová – vedoucí 
rekondičního pobytu (foto z rekondice 

na titulní straně Vozíčkáře)
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LEGISLATIVA
Konec svrchovaného rozhodování 
pojišťoven o pomůckách
Zdravotnické prostředky, mezi které patří na-
příklad invalidní vozíky, chodítka, polohovací 
postele, antidekubitní pomůcky apod., jsou 
placeny zdravotní pojišťovnou, ale také spolu-

účastí žadatele. Úhrada pomůcky je prováze-
na procesem schválení zdravotní pojišťovnou. 
Nejdříve je třeba si vybrat pomůcku ve firmě 
nebo u výrobce, kde obdržíte kód pro odbor-
ného lékaře. Vybranou pomůcku je možné 
rovněž dohledat v tzv. číselníku nebo katalo-
gu zdravotní pojišťovny s jednotlivými kódy 
pomůcek, které pojišťovna hradí plně nebo 
zčásti. Poté je nutné, aby pomůcku předepsal 
odborný lékař a schválil revizní lékař příslušné 
zdravotní pojišťovny. Potíž nastává, když po-
můcka není schválena nebo při schválení po-
můcky zjistíte, že vám vznikl doplatek, na kte-
rý nemáte finance, ale pomůcku potřebujete. 
Nebo v případě, kdy je vám schválen zdra-
votnický prostředek, ale v horší kvalitě, i když 
v provedení nejméně ekonomicky náročném.

Na základě stížnosti senátorů na nepře-
hlednost a neprůhlednost stanovování úhrad 
za zdravotnické prostředky zrušil Ústav-
ní soud ke dni 31. prosince 2018 část usta-
novení § 15 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., 

o veřejném zdravotním pojištění, ve slovech 
„v provedení nejméně ekonomicky nároč-
ném, v závislosti na míře a závažnosti zdra-
votního postižení; cenu nejméně ekonomic-
ky náročného provedení zdravotnického 
prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna prů-
zkumem trhu“.

Podle tohoto ustanovení se stanovuje 
cena, na jejíž úhradu vznikne výdejcům po-
můcek nárok vůči zdravotní pojišťovně, jest-
liže za splnění dalších zákonných podmínek 
vydali jejímu pojištěnci některý ze zdravot-
nických prostředků uvedených v seznamu 
v zákoně o veřejném zdravotním pojištění.

Od stanovené ceny se také odvíjí, zda 
bude pojištěnci vydán zdravotnický prostře-
dek bezplatně nebo zda mu s jeho vydáním 
vznikne povinnost doplatku. V  praxi převažu-
je druhá varianta, nehledě na fakt, že i přes 
finanční účast pojištěnce, jakkoli je vysoká, 
je zdravotnický prostředek majetkem pojiš-
ťovny a pojištěnci je pouze zapůjčen.

Ústavní soud dospěl k závěru, že napade-
ná ustanovení jsou natolik neurčitá, že na je-
jich základě není možné dovodit, na poskyt-
nutí jakých zdravotnických prostředků má 
pojištěnec právo. Jejich použití proto závisí 
teprve na konkrétním postupu zdravotních 
pojišťoven, jimž je obsah tohoto práva fak-
ticky vymezen.

Cílem zrušení uvedeného ustanovení není 
odstranit jakýkoli limit pro úhradu zdravotnic-
kých prostředků, ale změnit současný stav, 
kdy úhradu pomůcek stanovují zdravotní po-
jišťovny dle vlastního uvážení.

Účinnost změn nastane od 1. 1. 2019. 
Dlouhá lhůta je dána kvůli možnosti vytvoře-
ní kvalitní novely zákona o veřejném zdravot-
ním pojištění a s ohledem na dlouhý legisla-
tivní proces. Do přijetí nové zákonné úpravy 
trvá zdravotním pojišťovnám povinnost inter-

pretovat napadená ustanovení takovým způ-
sobem, aby byla v co největší míře respek-
tována práva všech subjektů, jež mohou být 
jejich postupem dotčena.

Kateřina Uhlířová

Senát schválil zákon o dávkách, který napravuje 
neuvážená opatření exministra Drábka
Senát jednomyslně schválil 17. srpna novelu 
zákona, kterým se mění zákon č. 329/ 2011 
Sb., o poskytování dávek osobám se zdra-
votním postižením. Novela přináší tyto zá-
sadní změny:

– Zcela se ruší prokazování majetku spo-
lečně posuzovaných osob při žádostech 
o příspěvek na zvláštní kompenzační po-
můcku.

– Pokud žadatel o příspěvek na kompen-
zační pomůcku nebude žádat odpuštění 
10% spoluúčasti, nebudou zjišťovány příjmy 
jak společně posuzovaných osob, tak ani ža-
datele o příspěvek na zvláštní kompenzační 
pomůcku. Pouze u příspěvku na nákup mo-
torového vozidla bude příjem testován, a to 
i u společně posuzovaných osob, protože se 
předpokládá, že automobil slouží všem čle-
nům rodiny.

– Snižuje se limit pro nárok na příspěvek 
na pořízení zvláštní pomůcky u její ceny, a to 
ze 24 tisíc na 10 tisíc korun.

– Snižuje se doba k podání opětovné žá-
dosti na nákup motorového vozidla z 10 let 
na 7 let, přičemž toto snížení počtu let se 
bude vztahovat i na přiznané příspěvky po 
roce 2012.

– Nově se stanoví výše příspěvku na ná-
kup motorového vozidla podle příjmu spo-
lečně posuzovaných osob tak, že u společně 
posuzovaných osob do 8násobku životního 
minima činí příspěvek 200 tisíc Kč. Při pří-
jmu, který překračuje 9násobek životního 
minima, se příspěvek snižuje na 180 tisíc Kč. 
Takto je příspěvek na nákup motorového vo-
zidla postupně snižován při rostoucí výši ná-
sobku životního minima. Nejméně však bude 
příspěvek činit 100 tisíc Kč. Zabrání se tím 

takovým excesům, kdy příspěvek na nákup 
motorového vozidla byl přiznán například ve 
výši 10 tisíc Kč.

– Zvyšuje se příspěvek na mobilitu ze 
400 Kč měsíčně na 550 Kč měsíčně. Novela 
zákona obsahuje i další technická vylepše-
ní a zpřesňuje některé pojmy. Zákon nabyde 
účinnosti od 1. ledna 2018.

„Jde o zásadní změnu zákona, která prak-
ticky eliminuje úsporná opatření v dávkách 
pro zdravotně postižené, která prosadil bý-
valý ministr Jaromír Drábek. Zrušení proka-
zování majetku považujeme za zásadní věc, 
protože jsme přesvědčeni, že v této věci byl 
zákon protiústavní,“ konstatoval Václav Krá-
sa, předseda Národní rady osob se zdravot-
ním postižením. A dodal: „Zbývá ještě pod-
pis pana prezidenta, ale nepředpokládáme, 
že by tento návrh zákona vrátil.“ (mp)

Zajímavý dotaz
Otec letos přišel o obě nohy, je stále 
v LDN, na RHB se teprve chystá. Stavím 
pro něj svépomocí bezbariérovou kou-
pelnu. Může nám praktický lékař napsat 
pomůcky (madla, sedátko do sprchy) 
již teď, i když je otec stále v nemocnici 
a předpokládaný návrat domů je až po 
RHB, anebo musíme počkat, až se otec 
vrátí domů, a pak teprve o předpis za-
žádat?
S předepsáním sedačky do sprchy je třeba 
počkat až po propuštění otce do domácí-
ho ošetřování. V době hospitalizace mu ne-
mohou být předepsány pomůcky hrazené 
pojišťovnou, protože by byly uhrazeny z fi-
nancí, které od pojišťovny dostává nemoc-
nice, kde je otec hospitalizován, a pomůc-
ky by tedy byly majetkem nemocnice. Madla 
zdravotní pojišťovna bohužel nehradí vůbec, 
na jejich pořízení se nevztahuje ani žádný 
jiný příspěvek. Na stavební práce spojené 
s uzpůsobením koupelny a WC a stavební 
materiál nezbytný k úpravě (zdivo, spojova-
cí materiál, rozvody, kanalizace, trubky atd., 
nikoli však obklady, podlahové krytiny nebo 
sanitární keramiku) lze získat příspěvek od 
úřadu práce – příspěvek na zvláštní pomůc-
ku, nicméně ani v rámci tohoto příspěvku by 
nebylo pořízení madel možno uhradit.

PORADNA PRO ŽIVOT 
S POSTIŽENÍM
tel.: 800 100 250
e-mail: poradna@ligavozic.cz
web: www.ligavozic.cz/poradna
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 Blíží se volby, a tak…
Otevřete schránku a kuk, vyskočí na vás po-
litik. Zapnete televizi a bác, je tam zase. Při-
hlásíte se na sociální sítě a vida, vypadá to, 
jako by mezi vašimi přáteli byli samí budou-
cí poslanci. Začtete se do Vozíčkáře a… to 
snad ne, zase politika! I když by se mohlo 
v předvolební době zdát nadbytečné, i my 
jsme na naše stránky zařadili předvolební 
anketu. Ovšem, troufám si říct, že našemu 
tématu se jiná média nevěnují. Oslovili jsme 
šest stran, hnutí či koalic, které měly podle 
červencových preferencí šanci dostat se nad 
pětiprocentní hranici a obsadit tak nějaká 
křesla ve sněmovně. Některé strany odpově-
děly, jiné, i přes opakované výzvy, ne (ANO, 
ČSSD). Na vás už je posoudit, jak někteří po-
litici vnímají postavení hendikepovaných ve 
společnosti a co konkrétního by po nástupu 
do funkce chtěli zlepšit.  (ata)

Položili jsme tyto otázky: 
1. Co považuje vaše strana/hnutí/koalice 
za největší nedostatek současné legisla-
tivy zaměřené na lidí se zdravotním posti-
žením? A jak ho chcete napravit?
2. Jsou podle vás v Česku již vytvořeny 
nezbytné podmínky pro plnohodnotný ži-
vot vozíčkářů a pro jejich rovnoprávné za-
členění do společnosti?

TOP 09, Adam Kratochvíl, student 
a kandidát moravskoslezské 
kandidátky (vozíčkář) 
1. Je důležité si při-
pomínat, že inte-
graci, je třeba pro-
vádět s rozvahou, 
koncepčně a při-
tom rychle. Na to 
se snažíme myslet 
a podle toho jsme 
program vytvářeli. 
V našem programu 
neslibujeme nic, 
co by se nedalo 
splnit. Důležitá je pro nás podpora lidí s po-
stižením, a nejen ekonomická pomoc, která 
nikdy nebude dostatečná. Chceme podpo-
rovat zaměstnanost lidí s postižením, bydle-
ní a sociální služby poskytující služby lidem 
s postižením. Je důležité řešit kritickou situ-
aci v lékařské posudkové službě – chceme, 
aby nároky lidí s trvalým hendikepem nebyly 
opakovaně přehodnocovány. Chceme zvý-
šit postupně příspěvek na péči v nejvyšším 
stupni a také změnit jeho posuzování.

2. Rozhodně ne, je plno věcí, které jsou tře-
ba změnit anebo vylepšit. Velikou mezeru vi-
díme v pružnosti státu a společnosti České 
republiky, s jakou přistupují k lidem s posti-
žením. U vozíčkářů se to znásobuje kvůli ba-
riérám, nejen těm stavebním, ale i těm komu-
nikačním, které se vytvářejí z předsudků. To 
jsou asi největší mínusy a samozřejmě na tom 
je těžké nějak pracovat v parlamentu. Chceme 

lidi s jakýmkoliv postižením podpořit ve fungo-
vání v každodenním životě a vytvořit jim takové 
podmínky, při nichž bude jejich postižení mini-
malizováno. Věříme, že to je jediný lék na to, 
aby lidé s postižením žili plnohodnotným živo-
tem. Je důležité si pamatovat, že každý je za 
svůj život a jednání zodpovědný. Nedotknu-
telná je pro nás svoboda – nechceme nikomu 
přikazovat, jak má žít.

KDU-ČSL, Vít Kaňkovský, poslanec 
a zastupitel Kraje Vysočina 
1. Těch problé-
mů je více, osob-
ně mne nejvíce 
mrzí, že se nepo-
dařilo prosadit na-
výšení příspěvku 
na péči ve 3. a 4.
stupni míry závis-
losti u osob, kte-
ré jsou v domácí 
péči. MPSV připra-
vilo změnu zákona 
o sociálních službách až v posledních mě-
sících tohoto volebního období s desítkami 
změn a tím odsoudilo tento zákon do „pro-
padliště dějin“. Pevně věřím, že se co nejdří-
ve v novém volebním období podaří změnu 
výše příspěvku na péče u nejtěžších postiže-
ní zvýšit. Dalším velkým problémem zůstávají 
omezení v zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. Rád bych také, aby změny, které 
jsme prosadili v rámci poslanecké novely zá-
kona o poskytování dávek osobám se zdra-
votním postižením, byly rozšířeny ve smyslu 
3 nových závažných diagnóz, které by měly 
být do zákona nově zařazeny.

2. Navzdory tomu, že v posledních 15 letech 
byla pro občany se zdravotním postižením 
řada věcí udělána, tak stále existuje řada ba-
riér, ať už fyzických či jiných, které lidem se 
zdravotním postižením brání se plnohodnot-
ně zapojit do všech oblastí života. Je třeba 
motivovat zaměstnavatele k vytváření nových 
pracovních míst pro osoby se zdravotním 
postižením a to i na pozice, na kterých si to 
v tuto chvíli- někdy spíše z předsudků, ne-
dokážeme představit. Mám kamaráda orto-
peda, který po úrazu skončil sám na vozíku 
a dnes je primářem spinální jednotky- pro 
někoho nepředstavitelná myšlenka a přece 
je to možné.

ODS a Soukromníci (koalice), 
Jana Havelková, tisková mluvčí 
1. Jako zcela zá-
sadní problém vní-
máme extrémní 
byrokracii v resor-
tu MPSV. Zlidštění, 
zrychlení, zefektiv-
nění této byrokra-
cie považujeme za 
zcela zásadní pro 
bezprostřední zlep-

šení kvality života zdravotně postižených. 
Odpovídá to i našemu programovému cíli 
– antibyrokratické revoluci. Chronický pro-
blém posudkové služby naprosto zbytečně 
zhoršila tato vláda přijetím služebního záko-
na, čímž ze státní služby vyřadila podstatnou 
část posudkových lékařů a dále tím prodlou-
žila již tak problematické rozhodování ČSSZ 
o přiznání potřebných dávek pro zdravotně 
postižené. Z pozitivních opatření prosazuje-
me např. reálné zavedení konceptu koordi-
nované rehabilitace do praxe.

2. Česká republika samozřejmě má v rov-
noprávném začlenění vozíčkářů do společ-
nosti svoje rezervy. V oblasti vzdělávání je 
v poslední době velkým tématem inkluze, 
o které se diskutuje primárně v souvislosti se 
žáky s různým stupněm mentálního postiže-
ní. Často se ale zapomíná, jak důležitá jsou 
podpůrná opatření právě pro žáky s posti-
žením fyzickým, od zajištění kvalitních asis-
tentů, pořízení pomůcek až po realizaci nut-
ných stavebních úprav. Tam všude by byly 
potřeba peníze, které jsou kvůli ideologické 
zaslepenosti současného (a minulého) ve-
dení MŠMT vydávány na násilnou integraci 
mentálně postižených dětí, pro které to není 
ani zdaleka optimální řešení. Značný dluh je 
i při stavebních pracích ve veřejném prosto-
ru, bezbariérovosti veřejné dopravy atd.

KSČM, Hana Aulická – Jírovcová, 
stínová ministryně pro oblast 
sociálních věcí 
1. Velký problém 
spatřujeme napří-
klad ve lhůtách pro 
přiznání jednotli-
vých dávek, ať jsou 
to dávky pro osoby 
se zdravotním posti-
žením nebo příspě-
vek na péči (čekací 
lhůty pro posouze-
ní a rozhodnutí jsou 
od 1/2 do 1 roku, 
ale i déle). 

Řešením by mohlo být personální posíle-
ní ÚP o posudkové lékaře. Naše návrhy se 
ovšem při jednání o této problematice ubíra-
ly směrem k možnému systémovému řeše-
ní celého posuzovacího procesu. Navrhovali 
jsme, aby dotčení zaměstnanci ÚP přešli pod 
ČSSZ (k posudkovým lékařům jako přímí 
spolupracující zaměstnanci). S podobnou 
verzí přišli i zástupci MPSV a padaly návrhy 
na zavedení pozice asistenta posudkového 
lékaře (ne však přechod zaměstnanců z ÚP), 
zabezpečení dostatečného počtu posudko-
vých lékařů (např. zavedení tohoto oboru na 
VŠ, zvýšení platového ohodnocení) atd. Stav 
je totiž i po zavedení služebního zákona trist-
ní. Z jiného politického klubu také vzešla my-
šlenka přechodu posudků na praktické léka-
ře. Nic z toho se však legislativně nepřipravilo 
a vlastně se o problému jen zahájila diskuse.
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K jednotlivým předloženým zákonům a no-
velám jsme podávali vlastní pozměňovací ná-
vrhy, a to tak, aby lépe a systematičtěji řešily 
problematiku zdravotně postižených. Pravi-
covými poslanci jsme byli přehlasováni s ar-
gumentem, že se to bude zneužívat. Příkla-
dem je zákon o poskytování dávek pro OZP, 
v němž jsme podporovali např. vyšší část-
ku příspěvku na mobilitu, upravení a snížení 
příspěvku na zvláštní pomůcku od žadatele, 
zjednodušení procesu a jasně definované ná-

roky na zvláštní pomůcku u motorového vo-
zidla a zkrácení lhůty na opětovné požádá-
ní o tento příspěvek již po 7 letech. Dále byl 
předložen náš pozměňující návrh k zákonu 
o nemocenském pojištění (dlouhodobé ošet-
řovné), kde jsme navrhovali povinnost pro za-
městnavatele s uvolněním zaměstnance, kte-
rý pečuje o dlouhodobě nemocného. I z toho 
je patrné, že naší prioritou je systematičnost, 
která skutečně napomůže zlepšit stav, který 
nastal v době Drábkovy reformy. 

2. Na část této otázky jsem možná i odpo-
věděla v předchozí odpovědi, ovšem jsem 
si vědoma, že máme před sebou v ČR ješ-
tě velký kus práce. Podmínky pro život 
vozíčkářů jsou různé od kraje po města 
a obce. Někde vycházejí velice vstříc, ně-
kde stále opomíjejí fakt, že i u nich žijí lidé 
na vozíku. Zde je ale opět třeba říci, že je 
důležitá legislativa, a ta by měla systém 
zjednodušit, zrychlit a důstojně pomoci 
potřebným.

 Národní muzeum otevře příští rok v říjnu, všechny 
expozice budou dostupné vozíčkářům

Vozíčkáři se mohou těšit, že se dočkají bez-
bariérové hlavní budovy Národního muzea. 
A nejen oni: výsledkem zásadní rekonstruk-
ce má být přístupnost osobám se zrakovým 
či sluchovým postižením, seniorům i rodi-
nám s malými dětmi. Garantuje to memo-
randum o spolupráci, které loni podepsalo 
Národní muzeum s Národní radou osob se 
zdravotním postižením.

Velmi zodpovědně byla připravena už 
veškerá dokumentace. Muzeum pak bylo 
uzavřeno v červenci 2011, kdy také začalo 
stěhování sbírkových předmětů do depo-
zitářů. Stavební práce začaly loni v květnu 
a skončit mají v příštím roce.

Monumentální novorenesanční budova 
stojí na horním konci Václavského náměs-
tí od roku 1891 a pochopitelně byla k vo-
zíčkářům pramálo vstřícná. A vzhledem ke 
koncepci interiérů a venkovních vchodů, ale 
i kvůli památkářům a bezpečnostním předpi-
sům nebude objekt úplně bezbariérový ani 
po znovuotevření. Vozíčkáři se například ne-
dostanou do vyhlídkové věže.

Všem osobám s omezenou pohyblivos-
tí poslouží ke vstupu návštěvnický vchod 
nové budovy (tj. budovy bývalého Federál-
ního shromáždění). Centrum služeb jim tam 
poskytne plánek expozic s vyznačenými tra-
sami a bezbariérovými WC, nabídne šatnu 
a upozorní na možnost zapůjčit si kompen-
zační pomůcky. Od zmíněného vchodu po-
vede návštěvnická trasa po expozicích nové 

budovy, následně 
přes spojovací chod-
bu v úrovni 2. sute-
rénu až do úrovně 3. 
patra historické bu-
dovy.

Druhou možností 
bude přístup z chod-
níku přes personál-
ní vchod z ulice Vino-
hradská nebo příjezd 
do historické budovy 
z ulice Vinohradská 
bočním vjezdem do 
dopravně obslužné-
ho prostoru, kde bu-
dou zřízena dvě par-
kovací místa pro lidi 
s omezenou schop-

ností pohybu a orientace. Z tohoto podlaží 
se návštěvníci dostanou dvěma výtahy k ex-
pozicím v přízemí a patrech, kde budou také 
umístěny bezbariérové toalety.

Velkoryse pojatá modernizace Národní-
ho muzea počítá i s oddechovými zákoutí-
mi, prostorem pro činnost školních výprav, 
úschovnou kočárků, dětskými koutky, kavár-
nou a obchodem se suvenýry.

Zmíněná spolupráce s Národní radou není 
zaměřena pouze na rekonstrukci muzea. 
„Podílíme se také na přípravě stálých expo-

zic Národního muzea tak, aby se s nimi mohli 
seznámit i návštěvníci s různým zdravotním 
postižením. A třetí oblastí naší spolupráce 
je pořádání společných akcí propagujících 
schopnosti osob s postižením,“ informoval 
Václav Krása, předseda Národní rady.  (mp)

– Rekonstrukce postupuje podle harmo-
nogramu. Pokračuje i hloubení tunelu, 
který propojí historickou a novou budovu 
Národního muzea (bývalé Federální shro-
máždění).
– Kromě světlejší fasády bude mít svět-
lejší barvu i sloupořadí, které bylo v roce 
1968 poškozeno střelbou sovětských vo-
jáků. Stopy po opravných plombách na 
kameni ze 70. let minulého století zůsta-
nou nadále viditelné. Událost připomene 
také pamětní deska.
– Pokud vše půjde podle plánu, skončí 
rekonstrukce v říjnu 2018. Tehdy si muze-
um připomene 200. výročí založení a ke 
stému výročí vzniku Československa 
bude otevřena výstava, která připomene 
společné dějiny Čechů a Slováků. Připra-
vuje se ve spolupráci se Slovenským ná-
rodním muzeem.
– Všechny stálé expozice Národního mu-
zea v historické budově se po generální re-
konstrukci otevřou do poloviny roku 2020.
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 Cena Olgy Havlové je ve dvou párech dobrých rukou
Konkrétně je její letošní držitelkou Naděž-
da Nováková, předsedkyně ROSKA Ost-
rava. Byla nominována za dlouholetou práci 
ve prospěch osob s roztroušenou sklerózou. 
Laureátka pochází ze Šenova nedaleko Ost-
ravy. Vychodila tam základní školu, absolvo-
vala tříletý obor elektromechaničky a poslé-
ze pracovala v oboru na Nové Huti Ostrava. 
Pak ale onemocněla roztroušenou skleró-
zou a v roce 2004 práci elektromechaničky 
ukončila. Již od roku 1999 spolupracuje s or-
ganizací Roska Ostrava a v roce 2003 byla 
zvolena její předsedkyní. Vedle práce v MS 
Centru Roska dobrovolnicky pro Rosku Ost-
rava organizuje zájezdy, rekondice, seminá-

ře a stále vymýšlí nové a nové aktivity. Mezi 
její největší projekty patří pořádání vzděláva-
cí konference pro pacienty a jejich rodinné 
příslušníky, která se každoročně koná v láz-
ních Klimkovice a patří k největším akcím pro 
pacienty s roztroušenou sklerózou v ČR.

Poprvé má ale toto ocenění dva držitele. 
Nadace se rozhodla zapojit do hlasování ve-
řejnost. Ta svými 3876 hlasy vyzdvihla práci 
Michala Šimůnka, předsedy Společnosti 
 C-M-T, který v jejím čele hájí práva a zájmy 
lidí, kteří stejně jako on trpí vzácným onemoc-
něním Charcot–Marie–Tooth (postupné zhor-
šování hybnosti dolních i horních končetin 
následkem poškození jejich periferních ner-

vů). Jako právník posky-
tuje členům spolku, ale 
i mnoha dalším postiže-
ným s jinými diagnózami 
zdarma odborné sociální 
a právní poradenství a ve 
sporech za práva svých 
klientů je velmi úspěšný. 
V r. 2013 se významně an-
gažoval v záchraně dětské 
léčebny Vesna v Janských 
Lázních a sám zorganizo-
val protestní shromáždě-
ní proti jejímu zrušení, byl 
též mluvčím Krizového štá-
bu lázeňství. V r. 2016 se 

aktivně podílel na vyjmutí lázní v Janských 
Lázních z privatizačního projektu, což nako-
nec vláda schválila. V r. 2012 inicioval změ-
nu zákona o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením týkající se odstranění 
odlišného postavení příjemců příspěvku na 
zakoupení motorového vozidla. 

(Výbor dobré vůle, vdv.cz, ata)
Foto: Zdeněk Chrapek 
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A  Zákon o sociálním bydlení: nadějný začátek, 
potom už jen mizérie
Když premiér Sobotka oznámil, že je nutné vytvořit zákon o so-
ciálním bydlení, souhlasili s tím právníci, politici i média. Ba 
i lidé, jimž hrozila ztráta střechy nad hlavou. Tahle oblast vůbec 
nebyla v naší legislativě upravena, ačkoli šlo o dlouhodobě pal-
čivou záležitost. Prosazení zákona se proto v roce 2014 dosta-
lo do koaliční smlouvy.

Po slibném začátku však následovalo druhé, dle mého ná-
zoru zpackané dějství, jehož hlavním aktérem bylo ministerstvo 
práce a sociálních věcí. Pro způsob, kterým odborníci, politici 
a úředníci připravovali zmíněný předpis, bylo typické otálení, 
neochota k diskusi o kritických připomínkách a nepromyšle-
nost jak celého pojetí sociálního bydlení, tak konkrétních dopa-
dů na život takzvaných ohrožených skupin lidí.

Mezi ně návrh zařadil i osoby invalidní ve II. nebo III. stup-
ni a poživatele příspěvku na péči ve II. až IV. stupni. Tedy i na-
prostou většinu vozíčkářů. Avšak v celém zákoně není jediné 
ustanovení, jediný paragraf o bezbariérových a upravitelných 
bytech! Přitom Národní rada osob se zdravotním postižením 
požadovala, aby těchto bytů bylo aspoň 25 % sociálního byto-
vého fondu. Její snaha byla marná...

Zmíním další příklad neuváženého jednání tvůrců zákona. 
V paragrafu 5 jsou definovány osoby bez bydlení a v násle-
dujícím paragrafu skupina zvlášť zranitelných osob. Jde třeba
o osoby bez přístřeší, opouštějící ústavní zařízení, odcházející 
z výkonu trestu odnětí svobody nebo opouštějící náhradní ro-
dinnou péči, ale též o osoby pečující o člověka pobírajícího pří-
spěvek na péči II. až IV. stupně. Ve zmíněných paragrafech ale 
chybí osoby, které jsou (dle platného občanského zákoníku) 

povinny vyklidit bez náhrady do šesti měsíců byt zvláštního 
určení z důvodu smrti nájemce; výjimku z téhle povinnosti tvoří 
jen osoba zdravotně postižená či starší 70 let.

Soudím, že jde o zjevnou diskriminaci pozůstalých osob, 
které se navíc ve společné domácnosti o nájemce většinou sta-
raly a umožnily mu tak důstojný život v přirozeném prostředí. 
Nikdo jiný není ze zákona povinen se z bytu vystěhovat, pokud 
mu není zajištěna přiměřená bytová náhrada! Jen pozůstalí po
nájemci bezbariérového bytu musí vypadnout (omlouvám se 
za ten výraz), i když nemají kam. Zákon z nich vlastně dělá 
bezdomovce! Národní rada chtěla tuto situaci změnit, ale ani 
tentokrát neuspěla.

Navrhovaný zákon má i další nedostatky. Třeba nově kon-
cipovaný příspěvek na bydlení: ten podle vyjádření respekto-
vaného právníka Jana Hutaře neskutečně zhoršuje postavení 
lidí v oblasti komerčního bydlení, ať již nájemního,  družstevního 
či vlastnického.

Za zbabrané považuji i závěrečné dějství. Vláda zákon 
schválila letos v březnu, s téměř dvouletým zpožděním oproti 
slibu ministryně Marksové. V dubnu o něm bouřlivě debatovali 
poslanci: zejména ti opoziční ho důkladně zkritizovali. A svými 
obstrukcemi ochotně znemožnili jeho další projednávání. Nyní 
je jasné, že do parlamentních voleb se zákonem už nikdo nebu-
de zabývat... Výrazná díra tedy v legislativě zůstává a spokojení 
můžou být jen drzí majitelé ubytoven kšeftující s dávkami urče-
nými pro chudé lidi. Bude zajímavé sledovat, jak a kým bude 
problematika sociálního bydlení využita v předvolební kampani.

Miloš Pelikán
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Číslo 
k nepřehlédnutí

16
Bylo to v prosinci překvapení, které člověk přijal s potěšením, 
ale taky s rozpaky. Ministerstvo práce a sociálních věcí při-
chystalo mimořádnou dotaci pro organizace, které cvičí asi-
stenční psy. Stát poprvé aspoň zčásti napravil nerovnopráv-
nost mezi financováním psů pro nevidomé či slabozraké lidi 
a psů pomáhajících osobám s jiným postižením. Zarážející byl 
šibeniční termín: neziskovky měly na sepsání žádosti a vyříze-
ní všech náležitostí necelé dva týdny!

Pozitiva ovšem převažují. Šest organizací si letos rozděluje 
víc než tři milióny korun ze státní kasy a vycvičeno za ně bude 
16 asistenčních psů. Na vzniku jednorázové dotace má hlav-
ní zásluhu organizace Pestrá, která s ministerstvem několikrát 
jednala. Znovu se ukázalo, že když nechybějí přesvědčivé ar-
gumenty a občanská angažovanost, lze prosadit dobrou věc.

Nemůže však zůstat u jednoho sympatického počinu nebo 
u každoroční dotační nadílky. Stát musí usilovat o vytvoření 
speciálního zákona, který asistenčního psa začlení mezi po-
můcky pro lidi s postižením. O naléhavosti situace svědčí 
i fakt, že dosluhující vláda loni souhlasila s doporučením ve-
řejné ochránkyně práv, aby takový předpis o právech a povin-
nostech držitelů asistenčního psa vypracovala.

Dějí se totiž roztodivné, většinou smutné příhody. Vozíč-
kář či třeba kardiak je se svým čtyřnohým asistentem vykazo-
ván z autobusu, odmítán v lázních, nepuštěn do restaurace. 
Zatímco lidé se zrakovým postižením se dostanou s vodi-
cím psem prakticky kamkoli. Jak zdůrazňuje ombudsmanka, 
obecně musí platit, že osoba v doprovodu psa se speciálním 
výcvikem má mít stejná práva a zacházení jako zdravý člo-
věk bez psa! A podmínkou by neměl být náhubek ani vodít-
ko u zvířete.

Kromě legislativy, která by měla zakotvit i úřad na kontro-
lu výcviku psů, je velmi důležitá také osvěta. Mnozí lidé bo-
hužel považují sociální dávky lidí s postižením za nespraved-
livou výhodu. Stává se třeba, že soused vozíčkáře škodolibě 
propichuje pneumatiky jeho automobilu. Pokud se takový 
závistivec dozví jen to, že výcvik asistenčního psa je velmi 
nákladný a stát na něj chce dávat stejné peníze jako na psa 
vodicího, bude ještě víc naštvaný...

Na celostátní kampani Milionový pes, kterou v květnu za-
hájila společnost Pestrá, je sympatické právě její zacílení 
oběma směry. Bude trvat tak dlouho, dokud nedosáhneme 
zásadních změn, ujišťuje tisková mluvčí neziskovky i její ředi-
tel-vozíčkář Michal Prager. A mají na mysli jak novou legislati-
vu, tak veřejné mínění. Kampaň proto nabídne elektronickou 
petici či happening a zapojí se do ní známé osobnosti.

Mezi vozíčkáři panuje shoda, že dobře vycvičený pes je 
pomocníkem i přítelem, ochotným a spolehlivým. Ale i názor 
nejmenovaného politika, že o peníze jde až v první řadě, by 
zde padl na úrodnou půdu. Modelový příklad: pokud zvíře 
pomáhá člověku potřebujícímu celodenní péči, tak nahradí 
dvounohého asistenta asi 4 hodiny denně a za průměrných 
8 let své činnosti ušetří milión korun.

Za dveřmi jsou volby do parlamentu. Ptejme se politiků na 
mítincích, co vědí a co mají v předvolebním programu o asi-
stenčních psech!

Miloš Pelikán

01234567890123456789
Milionový pes v kostce
O asistenčních psech bude v následujících měsících a rocích hod-
ně slyšet, slibuje organizace Pestrá, která přišla s kampaní Milionový 
pes. Podpořily ji i další instituce zabývající se výcvikem asistenčních 
psů, mezi nimi i Liga vozíčkářů. Společnými silami chtějí prosazovat 
zrovnoprávnění psů vodicích a asistenčních, a to jak v očích legisla-
tivy a vlády (zákon a financování), tak i v očích veřejnosti. Kampaň je 
zatím v začátcích, konkrétní kroky a plány na sebe snad nedají dlou-
ho čekat, proto se o nich dočtete víc v prosincovém čísle Vozíčkáře. 
Teď snad jen pár tezí, se kterými předstupuje Milionový pes před ve-
řejnost:
– Lidé vlastnící asistenčního psa nemají stejná práva jako lidé s vodicím 

psem.
– Člověk s postižením může být závislý na pomoci druhých lidí 24 hodin 

denně. Průměrně asistenční nebo vodicí pes nahradí svou pomocí člo-
věka po dobu 4 hodin denně. Hodina osobní asistence stojí průměr-
ně 130 Kč. Asistenční pes aktivně pomáhá okolo 8 let. To znamená, že 
asistenční pes ušetří za dobu 8 let finanční částku 1 milion Kč.

– V letech 2015–2016 bylo vycvičeno 40–50 vodicích psů o celkových 
nákladech 9 milionů Kč.

– V letech 2015–2016 bylo v celé ČR vycvičeno 30–40 asistenčních psů 
o celkových nákladech 6,5 milionů Kč.

– Pokud bude stát platit výcvik vodicích i asistenčních psů, celkové ná-
klady budou maximálně 16 milionů Kč.

– Stát vydává ročně na kompenzační pomůcky 800 milionů, náklady 
navýšené o asistenční psy by vzrostly o necelé 1 %.

– Ve světě je asistenční pes běžně uznávanou „kompenzační pomůc-
kou“, kterou stát proplácí.

– Asistenční pes nemá jasně legislativně vymezeno, kam může být 
vpuštěn, dochází k diskriminaci jejich majitelů.

– Nejsou nastaveny zákonné standardy na výcvik asistenčních psů – 
může docházet k předávání nekvalitně vycvičených psů, kteří jsou pro 
klienta spíše přítěží než pomocí.

– Nejsou nastaveny podmínky pro práci s klienty ani financování této 
služby.

 (ata)



11

www.vozickar.cz

AKTUÁLNĚ

 Obrazem: Dámská jízda v Hostětíně
Tanec, kreativita, krása, ochutnávka kultur celého světa i holčičí 
tajemství. Tábor pro mladé slečny, jak má být, připravily pro dívky 
se spinální svalovou atrofií i dystrofií organizace SMÁci, z. s. (viz 
Vozíčkář 01/2017), Kouzelná přání a taneční škola Orianadance, 
respektive jejich členky a zároveň maminky některých z tábornic. 
V ekologickém centru Veronica v Hostětíně v Bílých Karpatech 
se potkalo 11 dětí a 16 asistentů a zažilo spolu týden plný tvoře-
ní, her, tance, cvičení i jiných prázdninových zážitků. Ze snové-
ho týdne odjížděly všechny mladé slečny jen velmi nerady. I je-
jich asistenti si tábor užili, i když je čekala řada výzev – například 
tracheotomie dvou účastnic nebo uzpůsobení pomoci při tvoření 
a tanci i těm nejmíň pohyblivým slečnám. Také rodiče si odpoči-
nuli, jak ti doma, tak i obě organizátorky, Helena Kočová a Marie 
Vaněčková. I četní sponzoři a podporovatelé nápadu museli být 
z radosti všech spokojení. A to je symbióza, která se málokdy 
podaří, gratulujeme. (ata) 

 Pardubice nadále financují bezbariérovost, 
naváže na ně Hradec Králové
Už čtvrtým rokem přispívá město perníku na 
projekty zaměřené na odstranění stavebních 
bariér. Z dlouhodobého Programu podpory 
bezbariérovosti je letos vyčleněn přes milion 
korun. Peníze získaly čtyři subjekty: Pardubic-
ký partner, TyfloCentrum Pardubice, Česká abi-
lympijská asociace a Východočeské muzeum.

Bezbariérový přístup k budově pošty Par-
dubice 5 hodlá vybudovat Pardubický part-
ner. Na tuto úpravu přispěje město částkou 
405 tisíc korun, přičemž celkové náklady činí 
450 tisíc korun. „Do objektu pošty byl sice 
roku 1996 zajištěn bezbariérový přístup po-
mocí mobilní plošiny, ta je však za hranicí 
své životnosti a celková oprava je dost pro-
blematická. Služeb pošty pátého městské-
ho obvodu využívají nejen obyvatelé Dukly 
a Višňovky, ale také vozíčkáři z bezbariéro-
vého bytového domu v Rokycanově ulici. 
Působí zde navíc společnosti, jež zaměst-
návají tělesně či jinak postižené osoby,“ in-
formoval náměstek primátora odpovědný za 
sociální politiku Jakub Rychtecký.

S žádostí o dotaci byla i letos úspěšná 
Česká abilympijská asociace, která získá 

podporu ve výši 250 tisíc korun na svá pora-
denská střediska bezbariérovosti. Přes 50 ti-
síc korun město investuje do projektu Tyflo-
centra Pardubice a uhradí i část nákladů na 
záměr Východočeského muzea, které chce 
zrekonstruovat toalety a zvýšit tak komfort 
pro všechny návštěvníky. „Ty stávající bohu-
žel nejsou hendikepovaným lidem přizpůso-

beny. Samotný vstup do zámku bezbariéro-
vý je, návštěvníci mají k dispozici jak plošiny 
pro vozíčkáře, tak výtah v zámeckém paláci. 
Rekonstrukce toalet je ale nezbytná,“ kon-
statoval náměstek Rychtecký.

Pardubice jsou jedním z mála měst v Čes-
ku, které takový program mají. Celkově jeho 
prostřednictvím podpořily 19 projektů (včetně 
těch letošních), a to částkou zhruba 4,5 mi-
lionu korun. Užitečnost programu inspirova-
la Hradec Králové, který poprvé rozdá peníze 
na vybrané projekty zřejmě ještě letos.

Hradec Králové dbá 
na hodnověrnou mapu 
bezbariérovosti 
Vybrané úseky a důležité budovy ve měs-
tě mapuje projekt Bezbariérový Hradec. 
Jednotlivé trasy a objekty zkoumají a vy-
hodnocují přímo zdravotně postižení lidé, 
respektive Centrum pro integraci osob se 
zdravotním postižením Královéhradeckého 
kraje a TyfloCentrum v Hradci Králové. Je-
jich poznatky se objevují na speciální mapě 
zveřejněné na webových stránkách města. 

Pernštýnské náměstí v Pardubicích, v pozadí Zelená 
brána – dominanta města.
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„Jsou pro nás důležitým zdrojem informa-
cí a podnětů pro zapracování potřebných 
úprav v nově připravovaných investičních 
projektech s cílem co nejvíc minimalizovat 
uvedené bariéry dle možností architektu-
ry i v dalších částech města,“ uvedla Anna 
Maclová, náměstkyně primátora zodpověd-
ná za oblast sociálních věcí.

Zmíněný projekt funguje od roku 2013. 
Kromě mapy (www.hradeckralove.org/hra-
dec-kralove/bezbarierovy-hradec) je jeho 
součástí webová stránka přizpůsobená pro 
nevidomé s textovými popisy všech mapo-
vaných prvků, CD-ROM s audio nahrávkami 
pro nevidomé a tištěná brožura s hodnoce-
ním vybraných tras a objektů z hlediska ba-
riérovosti.

Mapa v současnosti obsahuje oblast cen-

tra města a od něj směrem k hlavnímu ná-
draží, autobusovému terminálu a úřadu 
 práce, dále areál fakultní nemocnice, Pospí-
šilovu třídu až k Poliklinice II na Slezském 
předměstí, okolí polikliniky ve Foerstrově uli-
ci nebo trasu z centra města ke Koupališti 
Flošna a na fotbalový stadion. „Loni se po-
dařilo zmapovat okolí Brněnské a Benešovy 
třídy, letos by se mapa mohla rozšířit o vy-
brané trasy v Malšovicích směrem do měst-
ských lesů,“ řekl Marek Šimůnek, vedoucí 
sociálního odboru hradeckého magistrátu. 
Připomínky a náměty mohou lidé posílat na 
e-mail bariery.hk@mmhk.cz.

Na území východočeské metropole je 
nyní prozkoumáno 264 úseků v celkové dél-
ce 27,3 kilometrů a 148 budov, jako jsou 
úřady, zdravotnická zařízení, školy, obcho-

dy, restaurace a další občanská vybavenost. 
Celkem 165 přechodů pro chodce je v mapě 
popsaných jako upravené pro nevidomé, 
114 jich hodnotili vozíčkáři.

Ve městě je necelých 400 zastávek hro-
madné dopravy, 55 jich je prověřeno z hle-
diska využitelnosti zrakově či tělesně po-
stiženým člověkem. Stojí za pochvalnou 
zmínku, že všechny autobusy a trolejbusy už 
jsou nízkopodlažní – přizpůsobené pro vo-
zíčkáře, rodiče s kočárky nebo hůře chodí-
cí osoby. A ještě jedna dobrá zpráva: fyzicky 
hendikepovaným Hradečanům a návštěvní-
kům slouží 13,5 kilometru v městských lesích 
nebo in-line trasy s asfaltovým povrchem 
o celkové délce 17 kilometrů.

Další zkoumání bezbariérovosti se 
v Hradci uskuteční na podzim. (mp)

 Rychlovky z Česka 

Praha má mapu přístupnosti 
v angličtině 
Digitální mapa přístupnosti budov a veřej-
ných prostranství, kterou Praha představila 
loni v červnu, má nově svou anglickou muta-
ci. Přehledné informace o přístupnosti objek-
tů z hlediska osob s omezenou schopností 
pohybu tak nově mohou na adrese Prague-
AccessibilityMap.eu využívat i zahraniční 
 turisté. 

Oproti své české verzi obsahuje anglická 
mapa méně objektů. Při překladu byl kladen 
důraz na to, co zahraniční návštěvníky zají-
má nejvíce, tedy na Pražskou památkovou 
rezervaci. Turisté s pohybovým omezením 
se tak například dozví, kudy se dostanou do 
Staroměstské radnice, které objekty a zahra-
dy Pražského hradu jsou přístupné či jaká 
úskalí na ně kde čekají.

Obě verze Mapy přístupnosti vytvořil In-
stitut plánování a rozvoje hlavního města 
Prahy (IPR). Momentálně je v anglické verzi 
307 objektů. Kromě kulturních památek zde 
lidé najdou například přístupné toalety nebo 
zdravotnická zařízení.

Vedle tohoto projektu ve spolupráci s Pra-
gue City Tourism momentálně vzniká také 
brožura Čtyři pražské procházky bez ba-
riér. Ta provede návštěvníky nejžádanějšími 
a nejkrásnějšími místy Prahy. Zvolené dopo-
ručené trasy mají zpevněný povrch z asfal-
tu, dlažby nebo mlatu, vyhýbají se schodům, 
úzkým průjezdům nebo extrémním sklonům 
komunikací.

Zmapovala je, stejně jako objekty na čes-
ké Mapě přístupnosti, Pražská organizace 
vozíčkářů. Brožura bude k dispozici ve třech 
jazykových mutacích (CZ, EN, ES) jak v tiště-
né, tak v digitální formě a jako další vrstva se 
následně zapracuje i do Mapy přístupnosti.

Tvoje láska na dosah 
Web, který se naostro spustí během září 
2017, nabídne lidem s postižením šanci na-
jít partnera či přátele nebo využít poraden-
ství kouče a psychologa k osobnímu růstu. 
Pracovníci seznamky se sami potýkají s ně-

jakým hendikepem, a problematice tedy ro-
zumějí a znají ji z pohledu klienta. Seznam-
ka bude fungovat přes internet, který pro 
někoho možná skýtá úskalí přílišné anony-
mity. Ta bývá spolu s hendikepem poměr-
ně velkou překážkou v navazování mezilid-
ských vztahů. Projekt je ale jedinečný tím, 
že se každému klientovi dostane individuál-
ní péče a potřebné asistence s ohledem na 
typ jeho postižení. „Klienti na seznamce bu-
dou mít k dispozici tři úrovně členství, jeho 
vyšší stupně nabídnou garantované členství, 
a tedy komunikaci s ověřenými protějšky, 
možnost bezplatné konzultace s odborníkem 
nebo poradenství v oblasti navázaní vztahu 
i v sexuální oblasti,“ vysvětluje jeden z pra-
covníků seznamky David Adamec a ubezpe-
čuje, že všichni tito odborníci mají zkušenosti 
v práci s hendikepovanými. 

Zájem o tuto službu je už teď velký, i vy mů-
žete ihned využít možnost předregistrace na 
webu www.tvojelaska.cz.  (ata) 

 Vyzdvihněte šikovné kolegy
Firmy mohou do 15. září nominovat zdra-
votně postižené kolegy do soutěže Zaměst-
nanec roku 2017. Akce, kterou již posed-
mé vyhlašuje Nadační fond pro podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním postiže-
ním (NFOZP), vyzdvihuje zaměstnance, kte-
ří dokážou být přes svůj zdravotní hendikep 

úspěšní ve své profesi. Do soutěže můžou 
zájemci nominovat pracovníky z otevřené-
ho i chráněného pracovního trhu (firmy i ne-
ziskovky), jmenovat kandidáta může kdoko-
liv – vedoucí či kolega nebo kolegyně, a to 
prostřednictvím formuláře na webu www.za-
mestananecroku.cz. Vyhlášení a předávání 
cen se uskuteční 15. listopadu na pražské 
Staroměstské radnici.  (ata, foto NFOZP) 

Pečující v Dobrém světle
Třetí ročník fotosoutěže Dobré světlo vyhlá-
sila Unie pečujících. Do konce září se může-
te přihlásit se snímky, které zobrazují každo-
denní i výjimečné zážitky osudem svázané 
dvojice hendikepovaný – pečující. „Smyslem 
fotosoutěže je zviditelnit problematiku pečují-
cích, jejich každodenní život při péči, ale i je-
jich soukromý život, koníčky, trávení volného 
času a přiblížit tak laické veřejnosti všechny 
podoby péče o hendikepované, nemocné 
a seniory,“ uvádí organizace na webu unie-
pecujicich.cz. Ze snímků pak sestavuje výsta-
vu, která putuje po městech České republiky. 

Do soutěže lze přihlásit maximálně 5 foto-
grafií v tiskové kvalitě. K fotkám je nutné při-
pojit krátký doprovodný text, příběh. Sním-
ky posílejte na adresu jana.janderova@
uniepecujicich.cz.  (ata)
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Pelmel z blízké budoucnosti
aneb kam se vydat pro dobrou náladu či inspiraci

Než příště najdete Vozíčkáře ve schránce, bude po nich. Proto na 
zajímavé, převážně podzimní akce upozorňujeme už teď, bez záru-
ky a bližších informací. Ty si můžete snadno vyhledat na internetu.

 
Také letos můžete navštívit sportovní a společenské setkání vo-
zíčkářů Hvězda, které se odehraje před stejnojmenným letohrád-
kem. Jubilejní 35. ročník pořádá v sobotu 9. září Pražská organi-
zace vozíčkářů, která slibuje zpestření běžného programu. Jeho 
součástí každopádně budou závody v běhu a jízdě na vozíku pro 
všechny věkové skupiny, slalomy, překážková dráha, minigolf, 
 lukostřelba či třeba hod na cíl. Prezentace k závodům začne ve 
12 hodin, startovné je 50 Kč. Odpoledne plné zábavy pro děti i do-
spělé se koná za podpory městské části Praha 6.
 
Na Pardubicku se v sobotu 9. září uskuteční benefiční festival 
Choltický deštník. Program na nádvoří a v přilehlém parku zám-
ku Choltice začne ve 13 hodin. Přichystány budou jízdy na koních, 
ukázky ručních řemesel, lukostřelba a samozřejmě i prohlídka ba-
rokního zámku s kaplí. Samozřejmostí jsou soutěže, hry a výtvar-
né dílny pro děti. Hlavními hvězdami 5. ročníku festivalu jsou pí-
sničkáři Václav Koubek a Ivo Jahelka. Vstupné je 75 korun pro 
dospělou osobu, děti do 5 let mají vstup zdarma a do 15 let za 
35 korun. Výtěžek z akce, kterou pořádá Spolek Deštník, obdrží 
Centrum Paraple.
 
Jednotlivci i organizace mohou do 15. září (do 12 hodin) posí-
lat nominace na ocenění Křišťálový kamínek, které podvanácté 
udělí Asociace TRIGON. Celostátní soutěž probíhá ve třech kate-
goriích: Osobnost – za dlouhodobou práci a mimořádné výsled-
ky ve prospěch lidí s hendikepem; Osobnost s hendikepem – za 
mimořádný čin nebo aktivitu; Speciální ocenění – pro rodinu žijí-
cí s hendikepem (včetně náhradní rodinné péče). Další informace 
lze získat na e-mailu mhyklova@asociacetrigon.eu. Ceny budou 
předány na slavnostním večeru ve středu 4. října v Domě kultury 
města Ostravy, v rámci XXV. ročníku Evropských dnů handicapu.

 
Na západě Čech, konkrétně 
v Chebu, Františkových Láz-
ních a Karlových Varech, se 
ve dnech 15. a 16. září koná 
hudební festival Souznění. Vy-
stoupí na něm zdravotně posti-
žení písničkáři, zpěváci a ka-
pely z Česka i zahraničí, hrající 
folkovou, country a rockovou 
hudbu. Hostem je profesionál-
ní skupina Bugles – the Beatles 
revival. Festival pořádá spo-
lek Aragonit, kontaktní oso-
ba: Miroslav Hrbek, mobil: 603 
717 399, e-mail: aragonit.kv@
quick.cz.
 

V Českých Budějovicích se v neděli 17. září uskuteční festival 
Štěstí s překážkou. Veletrh neziskovek spojený s bohatým kul-
turním programem, který počtvrté pořádá společnost Amité, za-
čne ve 13 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. Zahrají třeba 
Nezmaři, vystoupí kouzelník Radek Bakalář, pro rodiny s dětmi 
bude přichystána lezecká stěna, skákací hrad či různé soutěže. 
Vyzkoušíte si dráhu pro nevidomé či jízdu na handbiku, vyfotíte 

se v  hendiateliéru, ochutnáte dobroty vytvořené hendikepovanými 
osobami. Chybět nebude stan finanční osvěty.
 
Známá neziskovka Helppes opět pořádá Super den. Hojně na-
vštěvovaná akce plná zábavy, které dominuje slavnostní předá-
ní nově vycvičených asistenčních a vodicích psů, se koná v so-
botu 23. září ve výcvikovém areálu v Praze 5–Motole. Bohatý 
program začne o půl jedenácté dopoledne: účast přislíbili Karel 
Gott, Miro Žbirka, Marta Kubišová či Bára Nesvadbová. Na dota-
zy odpoví Natálie Nováková na telefonu 739 074 968 nebo e-mailu 
info@helppes.cz.

Nominujte hendikepované hrdiny, vyzývá ostravský časopis Vozka. 
Otevírá tak první ročník celostátní soutěže Rekordy handicapova-
ných hrdinů 2017 (RHH). Ceny RHH budou uděleny navrženým 
subjektům za mimořádný počin, vzor nebo projekt ve prospěch 
osob se zdravotním postižením, a to ve čtyřech kategoriích: a) Hr-
dinové handicapu (příběhy obdivuhodných výkonů), b) Pečující 
v handicapu (sebeobětující se osobnosti), c) Projekty handicapu 
(projekty organizací a filantropů), d) Emisaři handicapu (vzory ze 
zahraničí). Návrhy podávejte do 30. září na formuláři, který najdete 
v časopisu Vozka nebo na jeho webových stránkách.

Tradiční akcí je soutěž o Ceny Vládního výboru pro zdravotně 
postižené občany za publicistické práce. Udělují se za televiz-
ní, rozhlasová a tisková díla, která nejlépe popularizují život osob 
s postižením a příznivě ovlivňují postoj veřejnosti k nim. Přijímána 
je původní česká tvorba. Přihlásit lze práci publikovanou od 1. říj-
na 2016 do letošního 30. září. Uzávěrka je 30. září.

Super den v Praze bude opět plný povyražení pro lidi i psiska.
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Vládní výbor také podruhé vyhlásil fotosoutěž na téma Život bez 
bariér. Amatéři i profesionálové do ní mohou přihlásit snímky, 
které nejlépe zachycují rovnocenné zapojení lidí s postižením do 
společenských aktivit. Od každého autora budou přijata maximál-
ně tři díla, výhradně ve formátu JPG a maximální velikosti 6 MB. 
Uzávěrka je 15. října. Kontaktní osoba pro obě soutěže VVZPO: 
Petra Nováková, tajemnice výboru, na telefonu 224 002 316 nebo 
e-mailu novakova.petra@vlada.cz.
 
Rytmus východní Čechy pořádá v pondělí 9. října v Chrudimi 
podzimní benefiční koncert. V tamním Divadle Karla Pippicha 
od 19 hodin zahraje a zazpívá Vlasta Redl. Vstupenky už jsou 
v prodeji v informačním centru a také online na webovkách Chru-
dim dnes. Výtěžek půjde na podporu sociálních služeb pro lidi se 
zdravotním či sociálním znevýhodněním v Pardubickém kraji.
 
Otevřené památky a srdce, tak se jmenuje tradiční akce v Tře-
bíči. Hendikepovaní lidé mohou ve čtvrtek 12. října od 10 hodin 
zdarma navštívit památky zapsané do Seznamu světového dědic-
tví UNESCO: baziliku sv. Prokopa a Zadní synagogu. V 18 hodin 
pak v divadle Pasáž vystoupí kapela The Tap Tap, složená ze stu-
dentů a absolventů Jedličkova ústavu.
 
Od října do prosince se v Pardubickém kraji uskuteční několik 
koncertů pod hlavičkou benefičního festivalu Hudba pomáhá. 
 Michal Hrůza vystoupí 21. října v M-klubu ve Vysokém Mýtě; dě-
jištěm vánočních koncertů bude kostel sv. Petra a Pavla v Mora-
šicích na Svitavsku, zámecká jízdárna v Litomyšli (17. prosince) 
a Šemberovo divadlo ve Vysokém Mýtě (25. prosince). Festival 
vznikl v roce 2007 za účelem pomáhat hendikepovaným dětem: 

získané peníze slouží na pořízení kompenzačních pomůcek a lé-
čebných pobytů. Letošní výtěžek pomůže dvojčatům Jiskrovým 
s kombinovaným postižením.
 
V národní přírodní rezervaci Libický luh se v sobotu 21. října koná 
charitativní běh na 1 kilometr na podporu České asociace para-
plegiků. Akce s názvem Eleven Velkoosecká podzimní „12“ dále 
zahrnuje běhy na 2, 6 a 12 kilometrů a také závod na handbicích 
na 14 kilometrů. Vesměs jde o tratě s minimálním převýšením da-
ným polabskou rovinou. Kontaktní osoba: Petr Rypka, telefon: 774 
118 107, e-mail: petr.rypka@volny.cz.
 
Palác Akropolis v Praze na Žižkově, nedaleko známé televiz-
ní věže, bude od 6. do 10. listopadu dějištěm tradiční divadel-
ní a hudební přehlídky. Již třiadvacátý Festival integrace Slun-
ce  nabídne dopolední a večerní vystoupení kumštýřů zdravých 
i zdravotně postižených, amatérů i profesionálů. Kompletní pro-
gram zveřejní sdružení Sukus na webu v říjnu. Držitelé průkazu TP, 
ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma. Na dotazy odpoví Vlasta Rydlová 
na telefonu 728 248 925.
 
Už popáté se uskuteční módní přehlídka Elegance bez bariér 
v Rychnově nad Kněžnou. Na předváděcím mole se objeví cho-
dící i nechodící manekýnky a manekýni, ale i známé osobnosti 
a umělci. Organizátorky Michaela Rázková a Veronika Vavrečko-
vá už vybraly rodinu s těžce zdravotně postiženým dítětem, které 
předají výtěžek z akce: Hermanovi z Vysokého Mýta. Na Eleganci 
bez bariér se můžete vydat 9. listopadu: začne v 19 hodin v rych-
novském Společenském centru.
 
V Praze můžete 3. prosince zhlédnout Muzikál bez bariér v Kul-
turním centru Novodvorská. Začne v 19 hodin, účast již potvrdili 
Roman Tomeš, Marian Vojtko, Jan Kříž, Tomáš Trapl, Ivana Koro-
lová, Eva Burešová nebo Michal Kavalčík (alias Ruda z Ostravy). 
Vstupné bude od 250 do 290 korun; v jednání je možnost vstu-
pu zdarma pro lidi s těžším postižením. Akci pořádá společnost 
 Polovina nebe.
 
Až do 31. prosince lze podávat návrhy do soutěže o udělení ceny 
MOSTY. Každoročně ji pořádá Národní rada osob se zdravotním 
postižením, aby upozornila na mimořádné činy, projekty a aktivi-
ty ve prospěch těchto občanů. Nominovat mohou úřady veřej-
né správy, instituce, neziskovky, firmy, média i jednotlivci. Dal-
ší informace poskytne Michal Dvořák z organizačního odboru 
NRZP, na telefonech 266 753 433 a 736 751 200 nebo e-mailu 
m.dvorak@nrzp.cz.

(mp)

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
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Firma SIVAK medical technology s. r. o. 
si Vás dovoluje pozvat ve dnech

119. – 222.9.2017
na veletrh rehabilitačních, kompenzačních, 
protetických a ortopedických pomůcek

Seznámíme Vás s nejnovějšími trendy z oblasti elektrických
vozíků, skútrů pro seniory a aktivních mechanických vozíků.

Při návštěvě naší expozice získáte nový katalog 2017 a veškeré
informace o námi dodávaných výrobcích, které si zde budete
moci prohlédnout a vyzkoušet.

Setkáme se s Vámi v naší expozici č. 027, hale A1
brněnského výstaviště. 

www.sivak.cz
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Vše pro aktivní a soběstačný život na veletrhu REHAPROTEX
Veletrh REHAPROTEX, který se koná od 19. do 22. září, představí jak široký sortiment kompenzačních, prote-
tických, ortopedických a rehabilitačních pomůcek, tak i nabídku produktů pro aktivní seniory. Prostor pro pre-
zentaci dostanou také poskytovatelé sociálních služeb, neziskový sektor nebo charitativní organizace s širokou 
nabídkou originálních výrobků svých klientů. Vedle zajímavých výrobků na stáncích vystavovatelů se návštěv-
níci mohou těšit také na pestrý program workshopů, přednášek, informací z oblasti prevence a ochrany zdraví, 
ale i mnoho soutěží a atraktivních hudebních vystoupení.

 
SEZNAMTE SE S NOVINKAMI VYSTAVOVATELŮ
Na veletrhu REHAPROTEX můžete vyzkoušet výrobky ze 
světa rehabilitačních, kompenzačních, protetických a or-
topedických pomůcek. Novinky, ale i tradiční sortiment 
představí například fi rmy ERILENS, CANOCAR, INTER- 
META Ostrava, MEDICCO, KURY, MANUS, MAVE EU, 
PATRON BOHEMIA, PROORMEDENT, REPO – RECK, 
RESI, SIVAK, MEYRA, SVORTO, VECOM a mnozí další.
 
VYZKOUŠEJTE SI PRODUKTY VYSTAVOVATELŮ!
V letošním roce je kladen důraz především na praktické 
ukázky používání produktů vystavovatelů. V pavilonu na 
centrální výstavní ploše bude k dispozici testovací dráha, na 
které si návštěvníci budou moci vyzkoušet jednotlivé vý-
robky na různých druzích povrchu a v rozmanitých situa-
cích. Návštěvník tak získá nejenom ucelený přehled o tech-
nických možnostech prezentovaných produktů, ale může si 
i sám osobně vyhodnotit jejich ovladatelnost. 
 
Významná podpora neziskového sektoru – speciální 
vlak či odborné poradenství

Na přípravě veletrhu a jeho doprovodného programu se podílí mnoho významných partnerů z neziskového sektoru. Za všechny můžeme 
zmínit Národní radu osob se zdravotním postižením ČR, která mimo jiné jedná s Českými drahami o vypravení speciálního vlaku až na br-
něnské výstaviště 19. 9. 2017. Zároveň v tento den organizuje odborný program, který se bude věnovat problematice veřejné dopravy pro 
lidi se zdravotním postižením. Po celou dobu konání se pak můžete zastavit na jejich stánek a využít poradenského servisu.
 
Z dalších významných partnerů můžeme zmínit Ligu vozíčkářů, která orga-
nizuje jak atraktivní odborné přednášky na programovém podiu, poradenské 
centrum pro návštěvníky na svém stánku, tak i individuální soukromé schůz-
ky s klienty na aktuální témata. Potřebujete pomoci vyřešit nějaký problém? 
Zastavte se na stánku Ligy vozíčkářů! Z důvodu velkého zájmu si prosím 
konzultace v diskrétní zóně nezapomeňte rezervovat.
 
ZAJÍMAVÉ INFORMACE, ALE I HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ
Tradiční součástí nabídky veletrhu je také jeho doprovodný program, který na-
bídne kombinaci zajímavých, odborných informací, zážitků z cest, ale i hudeb-
ních vystoupení. Ve středu a ve čtvrtek nebude chybět tradiční oblíbený program 
Dny seniorů, který organizují Senior pasy. V letošním roce se můžete těšit na 
vystoupení Nadi Urbánkové, Zdeňka Junáka a dalších umělců. V programu ne-
bude chybět ani měření tlaku, zraku a tělesného tuku, plánovány jsou přednášky 
o zdraví, wellness, ukázky sportů a široká nabídka volnočasových aktivit.
 
ZÍSKEJTE VSTUPENKU NA VELETRH VÝHODNĚJI!
Chcete navštívit veletrh Rehaprotex a jeho doprovodný program výhodně-
ji? Zakupte si vstupenku online! Pokud jste držitelem průkazu ZTP, můžete 
veletrh navštívit za 60 Kč. Zvýhodněné vstupenky získáte na www.bvv.cz/
rehaprotex – odkaz VSTUPENKY & REGISTRACE. Vyberte veletrh Re-
haprotex, vybranou vstupenku zaplaťte online. Zvýhodněná cena vstupenky 
platí pouze pro úspěšně provedenou online platbu.
 
PROGRAM VELETRHU A INDIVIDUÁLNÍ PORADENSKÝ SERVIS 
ORGANIZOVANÝ LIGOU VOZÍČKÁŘŮ

 ÚTERÝ 19. 9. 2017
10.00–10.30:  Kateřina Uhlířová: Poradenské okénko pro OZP
10.30–11.00:  Lucie Chýlková: Zaměstnávání OZP a uplatnění na trhu práce

19–22 / 09 / 2017
V˘stavi‰tû Brno

www.rehaprotex.cz

Pro aktivní 
a sobûstaãn˘ Ïivot
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11.30–12.00:  Ing. arch. Adam Erben: Bezbarié-
rové úpravy v praxi

12.00–12.30:  Mgr. Ria Svítilová: Úskalí sezná-
mení na internetu

13.00–13.30:  Irena Soukupová: Výcvik asis-
tenčního psa

13.30–14.00:  Ondřej Srp, klient Ligy vozíčká-
řů: Vozík není v životě překáž-
kou (aneb i s handicapem se dá 
žít aktivní a samostatný život)

14.00–14.30:  Hana Svobodová, DiS.: Projekt 
Umím a pečuji – podpora peču-
jících osob (neformálních peč u-
jících)

 STŘEDA 20. 9. 2017
10.30–12.00  Bc. Ladislava Blažková: Tanzánií 

na vozíku i trak torem
13.00–13.30  Bc. Jan Dvořáček: Zaměstnávání 

OZP a uplatnění na trhu práce

 PÁTEK 22. 9. 2017
10.00–10.30:  JUDr. Marcela Fryštenská: Opat-

rovnictví dle NOZ
10.30–11.00:  Hana Svobodová, DiS.: Projekt 

Umím a pečuji – podpora peču-
jících osob (neformálních peču-
jících)

11.30–12.00:  Bc. Jan Dvořáček: Zaměstnává-
ní OZP a uplatnění na trhu práce

13.00–13.30: Mgr. Kateřina Uhlířová: Poradenské okénko pro OZP
13.30–14.00: Ing. arch. Adam Erben: Bezbariérové úpravy v praxi
 
Zájemci o odborné individuální poradenství si mohou rezervovat 
20–30minutový prostor pro konzultaci v diskrétní zóně u konkrét-
ního specialisty v níže uvedených časech na poradna@ligavozic.cz, 
tel. 725 122 853.

 ÚTERÝ 19. 9. 2017
10.00–12.00: Mgr. Ria Svítilová: Intimní poradna
12.00–14.00: Mgr. Kateřina Uhlířová: Poradna pro život s postižením
14.00–16.00: Ing. arch. Adam Erben: Bezbariérové úpravy v  praxi

 STŘEDA 20. 9. 2017
10.00–12.00 Mgr. Kateřina Jirsová: Poradna pro život s postižením
12.00–14.00  Hana Svobodová, DiS.: Projekt Umím a pečuji – pod-

pora pečujících osob (neformálních pečujících)
14.00–16.00 Ing. arch. Adam Erben: Bezbariérové úpravy v praxi

 ČTVRTEK 21. 9. 2017
10.00–12.00:  Bc. Lucie Chýlková, DiS.: Zaměstnávání OZP 

a uplatnění na trhu práce
12.00–14.00:  Mgr. Kateřina Jirsová: Poradna pro život s posti žením
14.00–16.00:  Ing. arch. Adam Erben: Bezbariérové úpravy v praxi

 PÁTEK 22. 9. 2017
10.30–12.00:  JUDr. Marcela Fryštenská, Ph.D.: Právní poradna
12.00–14.00:  JUDr. Marcela Fryštenská, Ph.D.: Dluhové pora-

denství
 
PROGRAM DALŠÍCH INSTITUCÍ K PROBLEMATICE 
ŽIVOTA S POSTIŽENÍM 

ÚTERÝ 19. 9.
9.00–16.00:  Veřejná doprava a cestování osob se zdravotním po-

stižením (NRZP)
9.30–15.00:  Funkční poruchy nohou a možnosti jejich korekce    

   (Česká obuvnická a kožedělná asociace, Česká pediat-
rická společnost)

11.00–11.30:  Komplexní a kontinuální podpora v ParaCentru Fenix 
(ParaCentrum Fenix)

14.30–15.15:  Důsledky nečinnosti po mozkové mrtvice a cviče-
ní s podporou tělesné hmotnosti (Jorgen R. Jorgensen, 
 VECOM zdvihací zařízení, s. r. o.)

15.30–17.00:  Prevence úrazů páteře a míchy (ParaCentrum Fenix)

STŘEDA 20. 9. 
13.00–16.00:  Principy zdravého sezení a mobility na vozíku (Zdeňka 

Faltýnková, Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z. s.)
12.00–12.45 a 15.30–16.15: 
  Důsledky nečinnosti po mozkové mrtvici a cvičení 

s podporou tělesné hmotnosti (Jorgen R. Jorgensen, 
VECOM zdvihací zařízení, s. r. o.)

ČTVRTEK 21. 9. 2017 
10.00–13.00: Kulatý stůl na aktuální problematiku
10.00–16.00: Valná hromada (Asociace pro osobní asistenci)
11.00–12.00: Prevence úrazů páteře a míchy (ParaCentrum Fenix)
12.00–12.45 a 14.00 – 15.00: 
  Důsledky nečinnosti po mozkové mrtvici a cviče-

ní s podporou tělesné hmotnosti (Jorgen R. Jorgensen, 
 VECOM zdvihací zařízení, s. r. o.)

12.50–13.10: Pohádka o Budulínkovi (NRZP, JAMU)
16.40–17.00: Hands Dance (NRZP, JAMU)

Stav ke dni 16. 8., změna programu vyhrazena, součástí je i pro-
gram pro seniory s pestrou tematikou i vystoupením známých umělců 
(Z. Junák, Naďa Urbánková). 

Více informací o místě konání  jednotlivých přednášek se dozvíte 
na stánku organizace nebo na webu www.bvv.cz/rehaprotex.
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Kolibřík – bezpečný dodavatel energií pro každého!
V roce 2011 se několik mladých úspěšných manažerů rozhodlo v rámci svých aktivit věnovat část svého podnikání na charitativní 
účely. S ohledem na skutečnost, jakým způsobem pomoc potřebným funguje, se nakonec rozhodli založit sociální fi rmu, která nabí-
zí a poskytuje pomoc sama o sobě svou činností a zároveň má možnost poskytnout pomoc širokému spektru dalších příjemců. Smy-
slem sociálních fi rem je zajistit práci pro občany znevýhodněné na trhu práce. Na počátku bylo tedy velmi důležité zvážit možné 
zaměření fi rmy tak, aby měla možnost a potenciál se nejen na trhu udržet, ale i dále se rozvíjet s ohledem na možnosti a schopnosti 
svých zaměstnanců. 

V průběhu roku 2013 začal záměr dostávat konkrétní podobu a po čase příprav bylo jako první otevřeno v Brně callcentrum, které zaměst-
návalo hlavně osoby se zdravotním postižením a bylo nazváno Kontaktní centrum Kolibřík. Toto byl start našeho působení na poli sociál-
ních fi rem.

Tato fi rma v současné době zaměstnává 40 lidí. Cílem bylo formou spolupráce s různými fi rmami na jejich kampaních pomoci propaga-
ci jejich služeb a zároveň umožnit lidem s handicapem smysluplné zaměstnání, které může pomoci bojovat s jejich sociálním vyloučením 
a napomáhá jejich integraci do společnosti. Po prvotním zaškolení a zvládnutí problémů začala fi rma uvažovat o dalším růstu. Pracovníci 
callcentra v průběhu roku 2016 oslovili s podrobným dotazníkem cca 4000 domácností a ověřovali si zájem o možnost nabídky a dodávky 
levných energií bez běžných podmínek, s možností podpory charitativních projektů. Výsledky průzkumu jim dodaly sebevědomí. V rámci 
běžné populace ČR se potenciální nabídka moc líbila – více než 40 % respondentů projevilo svůj zájem, jestli se projekt spustí. U osob, kte-
ré mají samy zdravotní postižení, se procento zájemců blížilo k bezmála 80 % všech oslovených. Fakt, že začátky nebyly zcela určitě jed-
noduché, potvrzují slova provozního ředitele Ing. Josefa Novotného : „V rámci příprav projektu to znamenalo postavit tým lidí, kteří mají 
know-how dodavatele energií, vybavit backoffi ce, tedy administrativní zázemí společnosti, prostřednictvím kterého budeme s klien ty komuni-
kovat, připravovat smlouvy, komu-
nikovat s provozovateli distribuč-
ních soustav, požádat o licence na 
obchod s energií a naučit se mnoho 
dalších věcí.“ Jednalo se o spoustu 
činností, které se podařilo dokončit, 
a první skutečně sociálně odpověd-
ný dodavatel energií se narodil. Na 
pozdní podzim roku 2016 spustilo 
callcentrum telefonování. Vše pro-
bíhalo z callcentra v Brně s kmeno-
vými zaměstnanci Kolibříka, kteří 
počítali klientům jejich úspory, po-
kud změní dodavatele ve prospěch 
nabízeného projektu Kolibřík ener-
gie, a rozesílali smlouvy.

NOVÝ NÁPAD, NOVÝ SMĚR
Díky získaným zkušenostem a vlastnímu potenciálu zaměstnanců byla na počátku roku 2016 vypracována strategie rozvoje fi rmy s tím, že 
cílem bylo pomoci nejen sobě samotným, ale pokud to bude možné rozšířit sekundárně pomoc i na další potřebné občany. Společně začali 
testovat myšlenku prodeje vlastního produktu týkajícího se prodeje levných energií. Tak vznikl projekt Kolibřík energie, který zaměstnává 
25 zdravotně postižených osob. „Jedná se o projekt, jehož cílem je nabídnout možnost zvolit si svého dodavatele levné energie, který ga-
rantuje výhodné ceny. Zároveň s úsporou vlastních fi nancí pro odběratele nabízíme možnost se zapojit do pomoci potřebným. Dovolím si 
tvrdit, že jsme bezpečný dodavatel, naše smlouvy jsou jednoduché a přehledné, bez dalších sankcí a požadavků na naše odběratele. Každý, 
kdo nebude spokojen s našimi službami, má možnost ukončit smlouvu a odejít. Přidanou hodnotou je skutečnost, že naše fi rma podporu-
je jednak zaměstnávání zdravotně postižených a zároveň charitativní projekty, na jejichž výběru se mohou odběratelé sami podílet,“ sdělil 
J.  Novotný. V případě sociální fi rmy Kolibřík energie se nejedná pouze o službu klientům, ale zároveň i o partnerství s nimi. Široká veřej-
nost, ale hlavně lidé se zdravotním postižením stejně jako senioři či sociálně slabí si zaslouží vlastního dodavatele energie. Tím je přede-
vším bezpečný dodavatel, který se nesnaží klienta obalamutit, uvázat si jej na dlouhou dobu nebo mu hrozit sankcemi. Zaslouží si lepší za-
cházení a lepší podmínky. Odstrašujícím příkladem jsou nám příběhy našich klientů, kteří přecházejí od svých minulých dodavatelů, kde se 
cítili podvedeni a oklamáni.
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„Jako sociální fi rma, která vrací 51 % zisku do zaměstnávání dalších 
zdravotně postižených, pro nás není zisk tím hlavním hnacím motorem. Je 
jím na jedné straně bezpečí našich klientů – nejsou nikam tlačeni a nikdo 
je sankcemi u nás nedrží, ale i možnost dát příležitost zapojit se do prá-
ce i dalším zdravotně postiženým lidem,“ pokračuje J. Novotný. V součas-
né době lze najít nabídku volných pracovních pozic na webových stránkách 
www.prace.kolibrikenergie.cz.

Nejvíce našich klientů v poslední době tvoří nejen osoby handicapova-
né či další OZP, ale také velké procento seniorů. Obě skupiny si plně uvě-
domují výhody, díky kterým mohou dvojnásob zlepšit svůj život a zároveň 
důvěřují sociálním fi rmám. Stejně tak se chopila nabízeného partnerství 
i nezisková sdružení, která tyto osoby sdružují, bojují za jejich práva a po-
třeby a stále bojují s nedostatkem fi nančních prostředků, které by naše spo-
lečnost na krytí potřeb znevýhodněných občanů věnovala. Díky možnostem 
podpory od sociální fi rmy Kolibřík energie mají jejich členové možnost 
sami adresně podpořit své projekty právě již pouhým zvolením dodavate-
le energií.

ENERGIE PRO VŠECHNY
Cílovou skupinu možných odběratelů ale netvoří pouze lidé s handicapem. 
Služba a produkty jsou určeny také široké veřejnosti, která má zájem za-
platit za energie přijatelnou cenu a zároveň jí není lhostejný osud znevý-
hodněných spoluobčanů. Pokud mají zájem, mohou se aktivně zapojit do 
výběru podpořených jednotlivců či aktivit a sdružení a cíleně tak ovlivnit 
směr své podpory. 

Jedním ze zaměstnanců sociální fi rmy Kolibřík energie, a. s., je i již od 
pohledu sympatická slečna, pětadvacetiletá vozíčkářka Anna Bílková.

Vystudovala obchodní akademii s maturitou na Rooseveltově střední škole pro tělesně postižené v Brně. Jedná se o její první zaměst-
nání, které získala díky spolupráci fi rmy s Ligou vozíčkářů. „Pracuji zde již více než rok. Když jsem začínala, pracovala jsem jako operá-
torka callcentra a obvolávala jsem ankety. Později jsem přešla na nové místo. Po zaškolení pracuji jako pracovník backoffi ce. Mou náplní 
je administrativní práce, příprava kalkulací a smluv pro naše klienty. Věnuji se tedy tomu, co jsem vystudovala,“ uvádí Bílková a dodává: 
„Není vůbec obvyklé, že člověk s postižením najde dobrou práci dle toho, co ho baví, a ještě k tomu s možností dělat to, na co má v oboru 
potřebné vzdělání.“

V letošním roce plánuje fi rma výrazně zvýšit počet zaměstnanců se zdravotním postižením na pozicích telefonista, v zákaznickém servisu 
i administrativě, ale zároveň hodlá vytvářet síť spolupracovníků po celé ČR. Každý aktivní občan se zdravotním postižením má nyní šanci 
se provizně zapojit do týmu Kolib-
řík energie a rozsvítit jejich „pomá-
hající energií“ i svoje sousedy, zná-
mé či příbuzné.

K tomu Anna Bílková dodává: 
„Jsme kolektiv lidí, kteří si rozu-
mějí a chápou vzájemně své potře-
by související s handicapy. Důleži-
té je, že se podporujeme navzájem 
a pomáháme si – jak zaměstnanci 
mezi sebou, tak i na straně našich 
vedoucích pracovníků. Seznamte se 
s naším projektem a uvidíte. Nezá-
vazně vám já nebo moji kolegové 
zodpovíme vaše dotazy a spočítá-
me možné úspory. Proč? Jste jed-
ni z nás!“

Anna Bílková pracuje ve firmě Kolibřík už víc než rok.

Pracovnice v call centru jsou vždy ochotné vám pomoci.
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Energie je obrovský byznys. Takový, že se 
vyplatí fi rmám naplnit autobus „obchodníků“ 
či někdy spíše „podvodníků“ a plenit obce, 
vesnice i města a mnohdy pod záminkou re-
vize smluv nebo kontroly elektroměru „urvat“ 
klienta za každou cenu.

Kolibřík energie je jiná, je:
1. bezpečná
2. férová 
3. pomáhá všem, tedy nejen zdravotně 

znevýhodněným. 

Projekt Kolibřík energie přináší na náš trh 
zcela nový pohled na opravdovou a cílenou 
pomoc potřebným, neboť pokud se stanete 
odběratelem nabízené služby, pak zároveň za-
jistíte trvalou fi nanční podporu svých organi-
zací, které obdržené fi nanční prostředky mohou použít zpět na krytí vašich specifi ckých potřeb. 

Toto je zcela revoluční přístup, který činí projekt Kolibřík energie výjimečným a ojedinělým. 
Pokud vás tento projekt zaujal, není nic jednoduššího než nezávazně kontaktovat pracovníky Kolibřík energie telefonicky či přes webo-

vé stránky projektu. Ochotně vám podají vyčerpávající informace, spočítají možné úspory s tím, že změnu dodavatele vyřídí za vás zdarma, 
za předem domluvených podmínek a bez rizika.

 Život bez bariér 2017
Jak usnadnit a zpříjemnit seniorům život? Chcete aktivně trávit důchodový 
věk? Jaké změny a úpravy vyžaduje zdravotní omezení nebo jaké jsou no-
vinky na trhu s pomůckami pro zdravotně znevýhodněné osoby? 

Odpovědi na tyto otázky najdete na výstavě Život bez bariér. Již 6. ročník vý-
stavy se uskuteční ve dnech 10. až 12. listopadu 2017 na výstavišti Černá lou-
ka v  Ostravě. Výstava je zaměřená na osoby s handicapem a seniory a jejím cílem 
je pomoci lidem s různými 
druhy handicapů jak zdra-
votních, tak společenských 
a přispět tak ke zlepšení ži-
vota, integrace do společnosti 
ve všech sférách její činnosti.
Na výstavě najdete pestrou 
nabídku fi rem poskytujících 
sociální a asistenční služby, 
úpravy bydlení, úpravy vo-
zidel, možnosti trávení vol-
ného času a cestování, ši-
rokou škálu ortopedických 
a kompenzačních pomůcek, 
vozíčků, chodítek a mnoho 
dalšího.
Výstava bude probíhat 
současně s výstavou s ná-
zvem KREATIV, která na-
bídne nepřeberné množství 
workshopů, korálků, látek, 
materiálů a pomůcek pro 
tvoření. 
Jste srdečně zváni!

Kolibřík podporuje organizace, které vám pomáhají každý den.
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MY SE SVĚTEM, SVĚT S NÁMI
 Zázračný svět plný bezbariérového dětského smíchu

Gordon Hartman si chtěl jednou zaplavat 
s dcerou na koupališti. Místo příjemného 
zážitku je ale čekalo jen odmítnutí a ne-
přátelské reakce ostatních dětí. Gordono-
va dcera Morgan je totiž mentálně postiže-
ná autistka. Tento zážitek v něm dal vzklíčit 
myšlence postavit místo, kde by si mohly 
hrát všechny děti bez omezení, místo, kde 
radost zvítězí nad strachem z neznámého. 
Tento příběh stojí u zrodu bezbariérové-
ho zábavního parku Morgan’s Wonderland 
(Morganin zázračný svět), unikátního cent-
ra zábavy, kde se integrace stává skuteč-
ností.

Tento park plný bezbariérových koloto-
čů, houpaček, vláčků, rychlodrah a nově 
i vodních radovánek stojí v americkém 
 Texasu v městě San Antonio. Od jeho ote-

vření v roce 2010 
jej navštívilo zhru-
ba milion návštěv-
níků z 67 zemí svě-
ta, z toho zhruba 
třetina hendikepo-
vaných lidí. Ti mají 
vstup zdarma. 

Gordon Hart-
man této velké 
myšlence oběto-
val svou dosavad-
ní kariéru develo-
pera, založil nadaci 
a v roce 2007 se 
pustil do stavby. 
Přizval k tomu řadu 
lékařů, terapeutů, 

rodin a hendikepovaných lidí, aby mu po-
mohli navrhnout park tak, aby jej naplno vy-
užily různě postižené i zdravé děti. Tři roky 
poté bylo hotovo, otevřelo se 25 akrů pří-
stupné zábavy.

Návštěvníci s postižením reagují na tento 
unikátní prostor nadšeně. Podle jejich slov je 
to první místo, kde si skutečně užijí návště-
vu všichni, celá rodina. Dokonce zde často 
hendikepované děti poprvé vyzkouší, jaké to 
je hrát si s vodou. Letos v parku totiž přibyl 
Morganin ostrov inspirace, bezbariérový vod-
ní svět plný vodotrysků, klouzaček a jiných 
atrakcí. Park je vybaven mechanickými vozí-
ky vhodnými do vody, ale i „električáky“, kte-
ré fungují na vzduch. Psali jsme o nich v 1. le-
tošním čísle Vozíčkáře. Neobsahují žádnou 
elektroniku, proto jsou naprosto voděodolné. 
„Rozhodli jsme se pro toto rozšíření, protože 
v červenci pravidelně ubývalo návštěvníků. 
Vozíky byly dost rozpálené, nebylo kde se 
zchladit,“ popisuje pro BBC zakladatel par-
ku. Myslel zároveň i na to, aby voda nebyla 
moc studená a nezpůsobovala problémy dě-
tem s DMO nebo se svalovou atrofií.

Přestože by se mohlo zdát, že Morga-
nin zázračný svět je zcela idylické místo, 
tento dojem mu kazí finanční rozpočet, kte-
rý kaž doročně vykazuje ztrátu milionu dola-
rů. Náklady na jeho stavbu se vyšplhaly na 
34 milionů dolarů, vodní svět stál dalších 
17 milionů. Gordon Hartman proto neustá-
le oslovuje sponzory a dárce, aby svůj sen 
udržel při životě.

Pohání ho k tomu momenty, kdy vidí, jak 
si cizí děti spolu hrají, i když je jedno postiže-
né a druhé zdravé. Pomáhají mu tisíce vděč-
ných reakcí rodin, ale především jeho teď už 
třiadvacetiletá dcera, která se v parku baví už 
několik let, pořád nachází nové podněty a cítí 
se v něm jako doma. Zároveň zakladatel 
podporuje i ostatní nadšence, kteří chtějí po-
stavit podobné místo jinde ve světě. Posky-
tuje cenné konzultace a zasazuje se o vznik 
dalších světů, kde se zážitky a zábava o ba-
riéry fyzické nebo o ty v hlavách nezastaví.

(ata, bbc news)
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ZDRAVÍ A V KONDICI
7. díl seriálu o čínské medicíně: Poklepová 
automasáž meridiánů celého těla, kterou 
zvládne i vozíčkář
Každý vozíčkář ví, jak důležitá a prospěšná 
je masáž. Uvolní tělo, prokrví ztuhlé a zkrá-
cené svaly, které často provokují bolesti. 
Lidé sedící na vozíku si proto masáže vcelku 
oblíbili, využívají je jak na vrub pojišťovny, tak 
i za vlastní úspory. Jenže pojišťovna jich roz-
hodně neproplatí dostatek a kdo z vás má 
doma naspořené tisíce na potřebné hodiny 
kvalitní blahodárné péče? 

Můžeme si zkusit sami pomoct. O někte-
rých metodách jsme psali v minulých dílech 
seriálu, tentokrát si řekneme něco o pokle-
pové automasáži meridiánů, která probudí 
celé tělo, povzbudí, „nakopne ho“, nabije ho 

energií, aniž byste museli sáhnout po kávě 
nebo energy drinku.

Meridiány jsou dráhy, kterými se po ce-
lém těle rozvádí energie čchi. Tato energie 
vyživuje a podporuje tok krve i lymfy, které 
se tak dostanou do všech míst v těle, i těch 
ochrnutých. Jejich masáž tedy pomáhá proti 
otokům (zvláště otoky nohou jsou u lidí se-
dících na vozíku dost časté). Přispívá také 
k odstranění energetických blokád a tím 
k úlevě od bolesti (často nejen na těle) a pů-
sobí preventivně. Správný tok energie čchi 
totiž zamezuje vzniku nemocí, které jinak 
vznikají tam, kde je této energie moc či málo.

Masírování meridiánů může také po-
dle čínské filozofie pomoci uvolnit zachy-
cený chlad, vlhko nebo vítr v těle, které bý-
vají často příčinou různých křečí, ztuhlosti 
i bolestí. Takže je úplně ideální v chladném 
 počasí. 

Při této masáži je důležité si uvědomovat, 
prociťovat, každý kousek těla. Soustředit se 
na to, co děláme a co se v našem těle děje. 
Není potřeba, abyste se složitě učili, kudy 

vedou meridiány. Všude po těle vedou drá-
hy, ne jen těch 12 hlavních, které jsou nej-
známější.

Stačí, když si zapamatujete, že po vnitř-
ní neboli palcové straně rukou i nohou nebo 
po prostředku břicha a hrudníku vede ener-
gie vždy směrem nahoru k tělu, k hlavě a po 
venkovní neboli také malíkové straně, po 
bočních stranách břicha a hrudníku vede 
energie vždy směrem dolů, k prstům na no-
hou, rukou nebo od hlavy směrem dolů.

 
Masáž začneme od prstů na rukou, od dlaně 
ruky, kterou si poklepáváme druhou rukou.

Od palce jed-
né ruky poklepává-
me směrem nahoru, 
k rameni. 

Zpět od rame-
ne poklepáváme 
venkovní stranu 
(malíkovou) smě-
rem dolů, k prstům, 
k malíčku, a to nej-
lépe hřbetem ruky 
druhé.

Opakujeme ně-
kolikrát, zvolíme při-
měřenou sílu (ne 
málo, ani ne přes-
příliš razantně), mů-
žeme cítit i mírnou 

bolest, ale ne tak, aby vznikaly modřiny.
Po důkladném proklepání obou rukou 

pokračujeme ve stejné stimulaci ramene, 
šíje a oblasti lopatek do míst, kam až si do-
sáhneme. Můžeme trochu přidat na síle, tato 
místa nám za to budou vděčná. Snesou to 
a bývají dost ztuhlá.

Opět po palcové, přední straně rame-
ne poklepáváme směrem k hlavě a po stra-
ně zadní, malíkové, směrem od hlavy dolu 
k prstům.

Poté přejdeme na hrudník a břicho, který 
poklepáváme od pupku (prostředkem bři-
cha) směrem nahoru k hrudníku, přes klíční 
kosti směrem na boky hrudníku a poté po 
venkovních stranách hrudníku a břicha po-
klepáváme směrem dolů. Ubereme na in-
tenzitě. 

Pokračujeme jemným poklepem hlavy 
(spíše decentně), středem tváře postupuje-
me nahoru, od brady k čelu a po vnějších 
stranách tváře poklepáváme směrem dolů, 
od čela přes boky tváře směrem k bradě. Ne-
zapomeneme ani na zadní část hlavy a krku. 

Dále pokračujeme v poklepávání (teď už 
opět vydatném) lopatek, oblasti hrudníku ze-
zadu, pod lopatkami, v oblasti bederní páteře.

Opět středem směrem nahoru, k hlavě 
a po stranách směrem dolů, k nohám.

Masáže meridiánů v této oblasti se dob-
ře provádějí vsedě na vozíku v předklonu. 
A pokud zvládnete i předklon hlubší (ale pak 

se i zvednout!), poklepá-
váme už větší silou oblast 
kosti křížové, oblast hýždí, 
kam až dosáhneme. Hlav-
ně hýždě nám budou vděč-
né, pokud nemáme náběh 
na dekubity. Doporučuji si 
kvůli stabilitě položit nohy chodidly na zem, 
abyste se nepřevrátili i s vozíkem. 

Nohy poklepáváme (jak kdo kam dosáh-
ne) zezadu a z venkovní – malíkové strany 
směrem od hýždí dolů k prstům, po vnitřní 
straně – palcové – od prstů nohou směrem 
nahoru, k břichu. Do třísel a přes třísla až na 
břicho.

Opět opakujeme – po vnitřní straně naho-
ru, směr k hlavě, po venkovní straně směrem 
dolů, k prstům.

Kdo to zvládne, může poklepávat celé 
nohy – od kyčlí až k prstům. Kdo nezvlád-
ne, může pouze od kyčlí po kolena, případ-
ně i dál. Ale i tady platí – po venkovní straně 
poklepáváme od kyčle směr dolů ke kolenu 
a od kolena směr nahoru k tříslu.
 
Po ukončení poklepové masáže si položí-
me na chvíli obě dlaně na břicho pod pupek 
a snažíme se vnímat vibrace, které prochá-
zejí naším tělem.
 
Energetické blokády a stagnace energie 
v meridiánech často vznikají i v důsledku ne-
mocí a stresů. Dále to mohou být důsledky 
různých strachů a fóbií. Proto je velice vhod-
né si tuhle masáž dělat nejlépe každý den 
nebo aspoň hodně často.

Věra Schmidová 

Věra Schmidová 

Masáž vám rozproudí energii po ce-
lém těle. Výborně pomůže, když je člo-
věk unavený, vyčerpaný, skleslý. Do-
dává také energii do všech vnitřních 
orgánů a tím napomáhá jejich správ-
né funkci.

Sludejete náš seriál o čínské medicíně 
a cvičení pro vozíčkáře? Věrka Schmido-
vá připravila celou knihu, ve které najde-
te mnohem víc rad a osvědčených tipů, 
jak zůstat díky těmto východním meto-
dám vitální, ve formě, zdraví. 

Ozdravná cvičení vycházející 
z čchi-kung pro vozíčkáře a ty, 

kteří raději cvičí vsedě 
aneb

Jak zůstat mladí, zdraví a plní 
energie

Kniha je plná snadných a jednoduchých 
cviků, s jejichž pomocí si uvolníme páteř, 
můžeme se zbavit bolestí, zlepšit zrak, 
posílit srdce i činnost ledvin, upravit krev-
ní tlak, předejít operaci karpálního tunelu. 
Najdete v ní cviky, které zahřejí, ale i ochla-
dí. Dozvíte se, jak na automasáže, jak roz-
proudit v těle energii a mnoho dalšího. 

Napište na e-knihy.vozic@centrum.cz a ob-
jednejte si elektronickou verzi za 100 Kč. 
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PSYCHOLOGIE, VZTAHY, SEX
Čínská medicína 
a sexuální problémy 

Problémy v sexuální oblas-
ti jsou dost časté, zvláště 
u lidí sedících na invalidním 
vozíku. I když u nich vždy 
záleží hodně na základní 
diagnóze. S úplně jinými 
problémy se bude potýkat 
člověk po obrně, s jinými 
člověk s nervosvalovým 
onemocněním, s jinými člo-
věk po úrazu. To tady ale 
teď nebudeme rozebírat, 
více informací o konkrét-
ních problémech v souvis-
losti s konkrétní diagnózou najdete v připravované kni-
ze „Sexualita vozíčkářů“, kterou si můžete objednat na 
e-mailové adrese e-knihy.vozic@centrum.cz.

Dnes si jenom porovnáme přístup klasické západ-
ní medicíny k tomuto problému a medicíny východní, 
 čínské.

Západní medicína problémy s erekcí, frigiditou a jiný-
mi sexuálními dysfunkcemi řeší nejčastěji medikamenty.

V sexuologické poradně vám doporučí nejvhodněj-
ší polohy, poradí techniky, které by mohly být pro vás 
nejpřijatelnější, případně doporučí pomůcky, které byste 
mohli vyzkoušet. A dostanete prášky (například  Viagru, 
Cialis…) nebo nějakou hormonální léčbu, eventuálně 
injekce. Léčí se problém s erekcí, s frigiditou… Léčí se 
problémy. Anebo vás pošlou za psychoterapeutem, jen-
že ten opět léčí vaše problémy s (chybějící si doplňte). 

To je ten základní a podstatný rozdíl.
Doktor praktikující čínskou medicínu vás bude lé-

čit jako celek, ne jen váš problém. Když za ním přijdete 
s tím, že je něco v nepořádku v sexu, vyšetří vás celkově. 
Ví totiž, že i na problémy v této oblasti musí hledět jako 
součást problémů vašeho těla, vašeho člověka.

Tyto obtíže totiž můžou souviset například s ledvina-
mi nebo spíš s celým ledvinovým okruhem. Často na 
tom má podíl oslabená čchi ledvin. Hodně vozíčkářů má 
oslabené ledviny. Někteří o tom ani neví, ale tím, že vo-
zíčkáři nechodí a nedostatečně vyprazdňují močový mě-
chýř, jsou poškozovány hlavně tyto orgány. A od potí-
ží s ledvinami je už jen krůček k problémům v sexuální 
oblasti.

Dysfunkce v sexu můžou být také ovlivněny špatnou 
funkcí jater. Stejně jako v předchozím případě i játra bý-
vají u hendikepovaných přetěžována. Lidé často berou 
různé léky, a to ve velkém množství a dlouhodobě. Medi-
kamenty pak blokují tok energie jater, vyrovnanost ener-
gií jin a jang.

Doktor praktikující čínskou medicínu tedy vyšetří 
a následně léčí celého člověka. Snaží se upravit a dopl-
nit jeho čchi, pokud je to možné, odstraní nebo  aspoň 
zmírní ostatní zdravotní problémy, aby se následně 
mohlo upravit i prožití sexuality. Využívá k tomu hlav-
ně fytoterapii (bylinky), akupunkturu, moxu, elektro-
punkturu…

Výborné a osvědčené jsou zejména bylinné směsi, 
které sestaví doktor jen a jen pro vás, na vaše problé-
my, na míru pro každého konkrétního člověka. Nejsou to 
univerzální bylinné směsi, které by byly běžně k sehnání 
v obchodech nebo lékárnách. 

Ale pozor, ani čínská medicína není všemocná. 
(vs) 

POVÍDKA

Jeden vozíčkář, žádný vozíčkář
Poprvé 
„Tak jo, sestři, máme ordinaci!“ zvolala mladá doktorka, když položila 
 telefon.

„Další, nebo jinou?“ nechápala sestra. Ordinaci přece měly, zařízenou, 
fungující…

„Ve městě, jednu uličku od centra,“ dodala na vysvětlenou lékařka. „Na 
novém, velkém sídlišti,“ zamyslela se. „Tam bude plno mladých rodin, hodně 
dětí, a ordinaci pro děti tam ještě nemají!“

Sestra pokývala hlavou: „A je zařízená, nebo budeme zařizovat?“ zají-
mala se. „Pouze upravovat, zařízená je. Před námi tam byl starý obvoďák, 
který už skončil.“

Sestřička si upravila plášť: „To zní dobře.“ 
Když se tam zašly druhý den podívat, byly obě mile překvapené – prosto-

ry veliké, čisté, stůl, lehátko, odběrový stolek…
„Akorát to chce pár hraček, ob-

rázků a přebalovací pult,“ zamysle-
la se doktorka. „Ten bychom moh-
ly dát na WC, je veliké, prostorné, 
místa tam je dost,“ pokračovala ve 
svých úvahách.

„Ale to je vozíčkářské WC,“ opo-
novala sestra. „Má značku na dve-
řích. Ordinací je tady víc a tohle je 
jediné velké WC vhodné pro vozíč-
káře. To nepůjde.“

Doktorka pokývala hlavou a odešla z ordinace.
Když se po chvíli vrátila, měla na tváři vítězný úsměv: „Tak je to v poho-

dě. Oběhla jsem úplně všechny ordinace. Chodí sem jenom jeden vozíčkář.“
Sestřička dost dobře nechápala, co to všechno má znamenat, ale neměla 

odvahu se zeptat. Tak jen mlčela a čekala.
„No a?“ nadšeně pokračovala mladá lékařka, „dáme přebalovací pult tam. 

Kdyby tady bylo vozíčkářů víc, nemohly bychom si to dovolit. Ale takto?“ 
mávla rukou. „Jeden vozíčkář...“

 
Podruhé
Když se Marek chystal na trénink, zjistil, že nejede výtah. Jako vozíčkář ne-
měl šanci se z třetího patra dostat ven na ulici.

Zavolal domovníkovi, aby mu oznámil nemilou skutečnost. Ten pochopil 
vážnost celé situace a ihned vytočil číslo výtahové havarijní služby: „Máme 
tady vozíčkáře, potřebujeme mít výtah v provozu.“

„Jistě,“ ozvalo se na druhé straně. „A je ten vozíčkář doma, nebo venku?“
„To je snad jedno,“ nechápal domovník dotaz. „Jaký je v tom rozdíl?“
„No to je velký rozdíl. Pokud by byl venku, museli bychom přijet okamžitě. 

A rozdíl činí sto procent ceny opravy. Pracov-
ní dobu máme do půl čtvrté a ta už uplynula.“

„Aha! A zítra? Můžete hned ráno?“ ujišťoval 
se ještě domovník.

„Uvidíme,“ zabručel opravář na druhém 
konci.

 
Když se ani po obědě druhý den nic nedělo, 
domovník opět volal na opravy: 

„Nezapomněl jste na nás?“
„Nezapomněl, v klidu. Ale je čas dovole-

ných, nejsou lidi.“
„Já vím,“ odpověděl mu chápajícím hla-

sem domovník. „Máme tady ale vozíčkáře. By-
dlí ve třetím patře. Bez výtahu se ven z domu 
nedostane. A jezdí do práce a na trénink.“

„Tak si vezme dovolenou. Až budu mít lidi, pošlu,“ zavrčel opravář a poti-
chu dodal: „Jeden vozíčkář! Kdyby jich bylo víc, ale jeden?!“

Věra Schmidová
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 Vstřícná Lombardie
Pokud se Itálie týká, oblíbila jsem si Toskán-
sko. Kraj ve střední Itálii, pro který jsou typic-
ká kamenná města na kopcích, majestátní 
katedrály, renesanční paláce, aleje cypřišů, 
šňůry vinic i olivových hájů. Letos v červnu 
jsem však zjistila, že i severní Itálie má své 
kouzlo. Že i tam můžeme obdivovat nejen 
krásnou přírodu, ale také starobylá města 
jako Mantovu, Veronu, Padovu, Bergamo či 
Monzu. Snad nejvíc se mi líbilo v Mantově. 
Toto město je od července 2008 na Sezna-
mu světového dědictví UNESCO. Za svou 
historickou krásu vděčí rodu Gonzagů, kte-
rý tu vládl od roku 1328 až do roku 1707. Je-
jich palác – Palazzo Ducale – stále stojí na 
náměstí Piazza Sordello. Je velice rozsáh-
lý, má patnáct nádvoří, kolem čtyř set sálů 
a romantické zahrady, které lákají k posezení 
a zamyšlení. 

Když návštěvník do vévodského paláce 
vstoupí, zůstane stát v úžasu. Neví, co má 
obdivovat nejvíce. Jestli nádhernou fresko-
vou výzdobu jednotlivých sálů nebo umělec-
ké klenoty, které skrývají. V obrazárně jsou 

díla světoznámých malířů – 
Rubense, Donatella, Tinto-
retta, El Greca, van Dycka 
a jiných mistrů. V dalších sá-
lech se nacházejí expozice 
středověké i renesanční plas-
tiky a nádherných gobelínů. 
Zvlášť proslulá je Camera de-
gli Sposi (Komnata snouben-
ců) s freskovou výzdobou od 
slavného italského renesanč-
ního malíře Andrea Manteg-
ny. Vytvořil ji v roce 1473.

Mezi většinou sálů nejsou 
prahy, takže jimi může pro-
jíždět i návštěvník na vozíku. 
A když se dostane ke scho-
dům? Žádný problém. Na 
část schodů je připevněna 
dřevěná nájezdová rampa. 
Pravda, tento nezvyklý dopl-
něk historickou krásu paláce 
trochu ruší. Ale správci ital-
ských historických objektů si 

z toho těžkou 
hlavu nedělají. Na prohlídku 
paláce má přece nárok kaž-
dý – tedy i člověk na vozíku! 

Podobně vyřešili Italové 
vstup do starobylých kated-
rál. Pokud tam vedou scho-
dy, nechybí u nich nájezdo-
vá rampa. Poradit si dovedou 
i majitelé tratorií, tedy malých 
restaurací s chutnou kuchy-
ní. Každý zákazník je vítán. 
Jsou před tratorií schody? 
Stačí objednat u truhláře dře-
věný nájezd a problém je vy-
řešený. 

Před čím ale musím va-
rovat, je hrbolatá dlažba té-
měř ve všech starobylých 
italských městech. S tou se 
ovšem nedá nic dělat, a tak 
se musíte pořádně opřít do 
rukojetí svých vozíků. Tře-
ba pokud se chcete ve Ve-
roně dostat na nádvoří pa-
láce, v němž údajně bydlela 
Shakespearova Julie. Každý 
návštěvník si chce vyfotogra-
fovat balkon, odkud poslou-
chala Romeovo vyznání lás-
ky. A každý se chce dotknout 

její bronzové sochy. Takže počítejte navíc 
s pořádnou tlačenicí!

Čtenářům našeho časopisu doporučuji 
také návštěvu malebného Bergama, které se 
skládá ze dvou částí spojených lanovkou. Na 
vrcholu kopce je historické Horní město, pod 
ním Dolní město, založené na počátku minu-
lého století. Nahoru se pohodlně dostanete 
lanovkou. Vozíčkáři navíc nemusejí čekat ve 
frontě, mají zvláštní vchod.

A nesmím zapomenout na park Giardi-
no Sigurta poblíž Verony. Hrabě Carlo Sigur-
ta proměnil původní suchý terén v rozlehlou 
parkovou krajinu s růžovými a cypřišovými 
alejemi, květinovými záhony a jezírky s lek-
níny. Před čtyřiceti lety se tento park otevřel 
veřejnosti a v roce 2015 byl vyhlášen nej-
krásnějším parkem Evropy. Že to odpovídá 
skutečnosti, se můžete sami přesvědčit. Do-
poručuji ale nechat si k návštěvě parku celý 
den. A mám pro vás ještě jednu důležitou 
informaci. Pro těžce zdravotně postižené je 
vstup gratis, tedy zdarma. 

Když jsem před nějakou dobou psala 
o Toskánsku jako o kraji vstřícném k vozíč-
kářům, mohu letos do tohoto hodnocení 
zahrnout i Lombardii. Činím tak s klidným 
svědomím a na základě vlastního pozo-
rování.

 text a foto Věra Rudolfová

 Do Barcelony a zase zpátky 
Když se řekne Barcelona, fotbaloví fanouš-
ci si vybaví slavný fotbalový klub, gurmáni 
jamón a milovníci památek Sagradu Fami-
lii. A já, jako správná doktorandka již znač-
ně poznamenaná vědou a workoholismem, 
přidám poznámku o mezinárodní konferenci 
EduLearn, která se konala, jak správně tuší-
te, právě v této destinaci.

„Proboha, proč plánuješ každý výjezd 
půl roku dopředu? Já vše řeším tak dva 
týdny před odjezdem,“ konstatuje s mír-
ným úšklebkem a ještě větším údivem vět-
šina lidí. Naprosto rozumím tomu, že z po-
hledu „choďáka“ je to těžce nepochopitelné. 
Jenže v našem případě platí: kdo neplánu-
je, nejede. A jak se brzy ukázalo, ani to ně-

kdy nestačí. Celá akce začala „drhnout“ už 
v únoru při podání konferenčního abstraktu, 
tedy textu o tom, co hodlám prezentovat. Ani 
po několika týdnech mi totiž nepřišlo vyrozu-
mění, jestli byl přijat, takže se mě zmocnily 
obavy, zda stihnu včas koupit letenky na pří-
mý let a zarezervovat si bezbariérový pokoj 
v jednom ze dvou hotelů, který se nachází 
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Mantova, Palazzo Ducale

Nájezdová rampa v paláci Ducale
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poblíž konferenčního místa. Nakonec jsem 
však s organizátory vyjednala předčasné 
schválení, díky čemuž jsem mohla podnik-
nout všechny další potřebné kroky. Za ocho-
tu tedy získali první kladný bod. Druhý pak 
za to, že do registračního formuláře přidali 
položku, která zjišťovala, má-li účastník spe-
cifické potřeby, ať už co do zajištění uprave-
né stravy anebo asistence. Třetí kladný bod 
pak měli za to, že můj asistent měl volný pří-
stup do všech konferenčních míst včetně do-
provodného programu, aniž by musel svou 
peněženku ochudit o 400 euro.

„To zásadní bychom měli, žádný další 
zádrhel už nemůže nastat,“ myslela jsem si 
naiv ně. Tuzemský železniční přepravce mě 
ale brzy vyvedl z omylu. Náš odlet byl plá-
nován na 11.20 z Letiště Václava Havla. Když 
k tomu připočtete čtyřhodinovou cestu na 
Hlavní nádraží, přesun s nízkopodlažní MHD 
k terminálu a alespoň dvouhodinovou časo-
vou rezervu, nezbývalo než volit brzké ranní 
spoje. Tušila jsem, že by to nemuselo být tak 
snadné, zvlášť když jsem potřebovala garan-
ci toho, že mi přípoj nefrnkne před nosem. 
Pán na informacích se ale kasal, že se jis-
tě vhodná alternativa najde. Nenašla. Mís-
to toho mi bylo oznámeno, že mě nepřeve-
zou, protože jedu moc brzy a asistence na 
plošinu ještě nefunguje. A ať si tedy zajistím 
ubytování v Praze, pokud mohu (to určitě!), 
anebo jedu konkurencí (co jiného mi zbývá). 
Na shledanou. 

I přes značné peripetie jsem ale přeci jen 
v den D nastupovala do prvního ranního vla-
ku. Do toho vlaku, který i přes nahlášení pře-
pravy postavili na kolej, z níž nelze s vozíkem 
nastoupit. Následoval tedy přesun na jinou 
kolej i jiné nástupiště. Vše ale k mému pře-
kvapení proběhlo v klidu a s úsměvem znač-
ky „náš zákazník, náš pán“. 

I navzdory výlukám jsme do Prahy přijeli 
s relativně malým zpozděním, a tak jsme byli 
v půl deváté na letišti. Jakmile nás jakýsi ma-
nažer zbystřil v řadě u check-inu, informoval 
nás, ať v žádném případě nečekáme a jde-
me se odbavit přednostně (rozuměj, VIP). 
To evidentně nakrklo další čekající, neb se 
za námi začali hrnout, jako kdyby rozdávali 
něco zdarma. Nemáš-li ale čtyři kola navíc, 
nemáš ani nárok na drobná privilegia. 

Pak si nás převzala asistenční služba, 
a tak vše proběhlo hladce, včetně usazení 
na sedadlo. Aby ne, když mě to stálo takřka 
dvoutisícový příplatek za jistotu, že budu se-
dět vedle doprovodu. A aby těch zážitků ne-
bylo málo, musela jsem si během letu dojít 

na toaletu. Ta je díky miniaturním rozměrům 
všechno, jenom ne vhodná pro vozíčkáře. 
Ani pro ty částečně mobilní. S troškou obrat-
nosti a značnými pozůstatky potu na čele se 
to však dalo zvládnout.

Po dvou hodinách jsem konečně spatřila 
krásy Barcelony, což bylo pozitivní. Co už mě 
ale potěšilo méně, bylo zhruba půlhodinové 
čekání na asistenci. Ačkoliv jsem ověřovala 
zajištění služeb před odletem a také letuška 
volala na El Prat během letu, nikdo na mě 
nečekal a jediné vysvětlení, kterého se nám 
dostalo, bylo to, že nemají lidi. Protože musí 
sedět na stanovištích a povídat si, jak jsem si 
stihla všimnout. Zkrátka,  mañana. Nakonec 
nás přeci jen vyzvedli se  slovy, že asistent 
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Ahój na Baťově kanálu!
Pohoda na druhou. To když se léto 
a odpočinek ještě znásobí pomalou 
a klidnou vodou se zátokami a ro-
mantikou říčních přístavů a zdyma-
del. Takový zážitek jsme měli s rodi-
nou letos na Baťově kanálu, takový 
zážitek se nabízí i vám. Půjčovna 
loďek v Petrově u Strážnice má totiž 
mezi svými krasavicemi i jednu, kte-
rá se jmenuje Hendy a je bezbariéro-
vá. Vleze se do ní maximálně 10 lidí, 
z nichž dva můžou být na vozíku – 
elektrickém či mechanickém. Pokud 
však chcete při plavbě vystupovat, 
vyplatí se mít mechaničák, ne všude 
jsou dobrá mola a sjezdy do vody. Ve 
větších přístavech najdete i bezbarié-
rová WC, přesto je dobré se zeptat 
na tyto možnosti ochotného perso-
nálu při půjčování lodi. Pokud navíc 
zaplníte celou kapacitu vodní krasa-
vice Hedny, rozpočítaná cena je za 
tu romantiku příznivá. Více na www.
batuvkanalpetrov.cz. (ata) 
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co nevidět dorazí. Když se tak nestalo ani po 
dvaceti minutách, ve stadiu značné únavy 
jsme se rozhodly vzít situaci do svých rukou. 
Nahlásila jsem si asistenci na den odletu (jis-
tota je jistota), vyzvedly jsme si kufr a necha-
ly se odvézt na hotel. Pakliže se budete po-
hybovat poblíž univerzitního campusu, hotel 
Catalonia Rigoletto je solidní volbou. Je klid-
ný, čistý, vybaven výtahem, bezbariérovou 
koupelnou i toaletou. Poněkud diskutabilní 
je ale vysoká postel, do níž jsem se musela 
naučit „házet šipku“. Kompenzací ale budiž 
terasa, kde se můžete slunit anebo relaxovat 
na lehátku pod slunečníkem. Osvěžení v ba-
zénu si ovšem budete muset odpustit – ve-
dou totiž k němu schůdky.

Samotné město je také velmi dobře pří-
stupné. Musím vyzdvihnout výborně řešené 
chodníky se zešikmenými nájezdy, díky nimž 
vozík nemusíte při každém sjezdu a nájezdu 
zvedat. Také většina stanic metra je opatře-
na výtahy, stejně jako MHD disponuje níz-
kopodlažními autobusy. Věřím ale, že mezi 
všemi těmi motorkáři a skútristy by se elek-
trický vozík hravě ztratil. Pokud byste chtěli 
poznat krásy města a nestrhat přitom sebe 
ani doprovod, doporučuju využít tourbus. 
My jej volíme pravidelně a ani tentokrát jsme 
v rámci konferenčního výletu (žel, v soukro-

mém a naprosto bariérovém autobuse s šes-
ti schůdky) nezůstaly pozadu. Během nece-
lých čtyř hodin jsme tak obdivovaly například 
Montjuïc Hill, Columbus Monument, bulvár 
Passeig de Gracia či přeplněné Plaza de Ca-
talunya. Pokud jste milovníky umění, dopo-
ručuju navštívit Museum Nacional d’Art de 
Catalunya, které disponuje plošinou i bezba-
riérovými toaletami.

Co se stravování týče, v letních měsících 
většina barů a restaurací provozuje venkov-
ní zahrádky, takže ochuzeny nebudou ani 
vaše chuťové pohárky. Pakliže vám, podob-
ně jako mně, nic moc neříká středomořská 
kuchyně, nemusíte zoufat. Do 15 euro se 
dobře najíte, ať už máte rádi hamburgery, 
steaky, pizzu, sendviče anebo chcete vy-
zkoušet jejich tolik typický tapas. Nealko 
nápoje pořídíte do tří euro, ovšem někdy je 
trochu složitější číšníkovi vysvětlit, že bys-
te rádi dostali brčko. Někteří na „drinking 
straw“ bez problému slyší, jiní koukají, jako 
bych spadla z maliny. A pak, babo, raď! Při-
pravte si proto do zálohy několik vysvětlo-
vacích verzí.

Čtyři dny na úžasné konferenci uplynu-
ly jako voda, a tak už jsem opět mířila směr 
Česko. A jelikož do té doby probíhalo vše až 
podezřele hladce, bylo jasné, že poslední 

den si to řádně vyže... ehm, vyberu. To když 
v hotelu přestane fungovat výtah, přesto si 
to nakonec dohasí dva pracovníci, aby vám 
pomohli s přesunem do přízemí. To když na 
letišti opět čekáte dvacet minut na asisten-
ci, jež vám pomůže pouze projít kontrolou, 
a ke gateu se doprav, jak chceš. To když už 
jsou všichni v letadle, vy pořád stojíte u ga-
teu a asistence i po urgencích nikde. To 
když dojdete k letadlu po svých, už stojíte 
dva kroky od něj, a pošlou vás zpátky kvů-
li bezpečnostním pravidlům. To když vás pak 
před zraky všech cestujících cpou na sedač-
ku a nechtějí slyšet, že jste schopni si k ní 
přejít sami. Není tedy divu, že bezpečnost-
ní opatření nám letušky opakují až v době, 
kdy rolujeme po ranveji. Ale jsme po dvou 
hodinách v Praze, takže hip, hip, hurá. 
Tedy, skoro: Opakuje se čekání na asisten-
ci doplněné o hodinové vyčkávání na vozík 
a kufr. Vlak nám jede za hodinu a já hlady 
šilhám. Stíhám ale do sebe naházet českou 
kalorickou klasiku a s rezervou se usadit ve 
vlaku. Než ale hodinu po půlnoci doma za-
lehnu do postele, ještě budu muset absol-
vovat jeden noční přesun do jiného vlaku, 
protože se mění jednotky. Ale co, zážitky 
zůstanou!

Magdalena Hanková

 Jižní Moravou
Dobré ráno z teepee kempu Merkur Paso-
hlávky. Je nás deset, možná víc, nevím přes-
ně. Někteří s námi pojedou pouze do stře-
dy, jiní se připojí v úterý, zbylí dojedou až na 
víkend. Celkově se do výpravy zapojí přes 
dvacet lidí. Zase nevím přesně. Vím jen, kde 
budeme večer spát, což je od loňska, kdy 
jsme jeli podél Vltavy z Kvildy do Prahy a ne-
věděli nic, docela velký organizační posun. 

První noc. Ležák Ríša se dobře vydadal, 
souká se ze stanu do stanu za holkama, 
mává do foťáku a zdraví své příznivce. Já 
bych ještě spal, ale třeskuté Ríšovo haleká-
ní má na mě opačný vliv. Vzpomínám na mi-
nulý rok a na Ríšovu první velkou cestu. Ríša 
je od narození ležák, který se stal díky elek-
trickému vozíku jezdcem. Když ho před něj 
poprvé přivezli, spustily se mu nudle. Trvalo 
léta, než si k elektrickému vozíku našel ces-
tu. Až minulý rok se zbavil obav z jízdy. Ujel 
za pět dní na dvě stě kilometrů, bez nehod 

a bez nudlí, z Kvil-
dy až do Prahy. 
To je to, proč jsme 
tady. Naše výpravy 
posouvají hranice 
cestování s elek-
trickým vozíkem.

Je jedenáct ho-
din. Měli bychom 
vyrazit. Sedíme na 
vozících, kolech, 
koloběžkách a plá-
nujeme dnešní tra-
su. Čeká nás pět 
dní jízdy, sto pa-
desát kilometrů a jižní Morava se všemi pů-
vaby, které jí náleží. Majitel baru, který nám 
přes noc nabil vozíky, nás na vlastní nákla-
dy pozval na snídani. Jak nevídané! Někde 
jsem četl, že jeden slušný člověk dokáže víc 
než deset méně slušných. Nevím, jak to bylo 

přesně formulova-
né, ale zaujalo mě 
to. Jedeme podél 
nádrží Nové Mlýny. 
Ve Strachotíně za-
stavujeme ve sklíp-
ku Vinařství Tracht. 
Je moc pěkný, čím 
b e z b a r i é r o vě j š í 
sklep, tím pěknější. 
Vozíky nás neustá-
le zdržují. Vymlou-
vají se, že potřebu-
jí nabíjet, že je jim 
vedro a kdesi cosi. 

Naštěstí si vybírají pro dobití místa, kde se 
můžeme napájet i my. Objednáváme si do-
mácí škvarky, takové ty škvarky, které vám 
připomínají dětství, a ochutnávku moravské-
ho vína. „Však nejedeme na výkon, ale na 
víno,“ připomínám buřičům jedno ze základ-
ních předem deklarovaných pravidel výpravy 
a kážu další degustaci. Na vozících pohodl-
ně sjíždíme do sklípku. Příjemný chlad, který 
se v něm nachází, vzbuzuje v těle až vzrušu-
jící pocity. Kdybych byl jeho majitelem, trávil 
bych v něm celé dny. 

Pokračujeme. Každý den musíme najet 
alespoň třicet kilometrů, abychom dosáh-
li cíle. Totiž Žeravic, kde žije náš kamarád, 
žeravický rodák Dušan. Rozdělujeme se na 
několik menších skupin, což se ukazuje jako 
dobrá volba. 

Kdykoli se v plném počtu rozhodujeme, 
jakou cestou se vydat, kde posedět a nabít 
vozíky, začnou nás trápit časové prodlevy. 
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Bezbariérovou hospodu obvykle hledají cyk-
listé, zatímco vozíčkáři zůstávají na místě po-
sledního vidění. To proto, že vozíčkář je na 
cestách ohroženým druhem. Zejména ten 
s poruchou orientace v prostoru. S takovým 
je potřeba nakládat jako se zásilkou. Chrání-
me také vozíčkáře se slabou baterkou. Vybi-
tý vozík je jako turista s únavovým syndro-
mem, je schopen usnout kdykoli a kdekoli. 
Nejlepší průzkumník mezi cyklisty je takový, 
který se vrací jako první. Obvykle ví, kde se 

nachází nejbližší bezbariérový podnik, kolik 
zásuvek je v něm možné využít, jak kvalitní 
má personál a samozřejmě zda vlastní pří-
stupnou toaletu. Úspěchy většinou vyvažu-
je ten, kvůli kterému se musí čekat další ho-
dinu, neb není k nalezení a nikdo neví, kam 
pláchl. Kvalifikace rolí odhaluje druhý den 
výpravy. Každý si nalézá svou vlastní funkci, 
ve které je mu dobře, ke spokojenosti všech 
a účelu cíle.

Je stále ukrutné vedro. I k mluvení je tře-
ba se přemáhat. Lejeme na sebe studenou 
vodu, která vzápětí hřeje a usychá. Na vino-
hradech se nehne ani list. Každý civí před 
sebe, tupě tiskne páčku vpřed a odpočítá-
vá každý kilometr. Horko myšlení zpomalu-
je a čas prodlužuje, což je v těchto tíživých 
okamžicích celkově na dvě věci. Na sklípek 
a degustaci! Ochutnáváme tedy vynikající 
vína všeho druhu, od ryzlinku po zweigeltre-
be. Mluvím tedy především o vozíčkářích. To-
tiž vozíčkář, přestože z podstaty neujde ani 
krok, je silničním zákonem charakterizován 
jako chodec. A chodec, jak známo, je jediný 
dopravní prostředek, jehož řidič může užívat 
alkohol i při jízdě, totiž chci říct při chůzi. Sa-
mozřejmě jsme si dali pozor, abychom měli 

naše vozidla stále 
pod kontrolou. Byli 
jsme svědky pou-
ze jednoho pádu, 
a to mého, neboť 
se pádem z vozíku 
ukládám ke spán-
ku.

Pok raču jeme 
dál. S Davidem 
jsme průkopníky 
cesty až k cedu-
li zákazu vjezdu. 
Hbitě voláme ka-
marádům, ať od-

kloní svůj směr, a sami hledáme cestu dál. 
Vracíme se k vodě až k přístavu pro převoz-
níka. Tu volá kdosi za našimi zády: „Máj to 
bezbariérový.“ A hle, loď se právě blíží k pří-
stavu. Na palubě se nacházíme jen já, Da-
vid, kapitán a děda, kapitánův pomocník. 
Přichází k nám a usedá na lavici. „Tak já vám 
tady o tom něco řeknu, jestli chcete.“ Ne-
čeká zbytečně na naši odpověď a povídá: 
„Novomlýnské nádrže jsou tři. A podívejte. 
Věstonická Venuše se našla támhle vpravo 

nahoře vedle té ko-
pice sena. Chlapci, 
já už jsem na lodi 
52 let. To je dost, 
co?“ Připlouváme 
do Pavlova. Děda 
skáče z paluby 
na molo, chopí se 
lana a táhne, tak, 
jako posledních 
52 let. Loď se vzpí-
rá a jak se vzpírá, 
mlaská na ni děda, 
jako mlaská hos-
podář na svoji stra-
čenu. A ta loď jen 

tiše bučí a pomalu, jakoby mimochodem se 
tiskne k břehu.

Jižní Moravou s námi putují vynikající 
lidé. Lenka zo Slovenska, která s námi jela 
už minulý rok. Stejně jako Lukáš, výborný 
plánovač a fotograf. Jirka sedí v doprovod-
ném voze a pomáhá 
nám s převozem ba-
gáže den co den do 
cílových kempů, staví 
stany a má taky dobrý 
čich na bezbariérové 
toalety. Jeho snouben-
ka Míša zatím na vozí-
ku s únavovým syndro-
mem doprovází Ríšu 
s poruchou orientace 
v prostoru. Do výpravy 
se připojují další čle-
nové a členky. Z mého 
rodného kraje ze se-
veru Čech i kamarádi 
z Brna. Odjíždí Jíťa, ne-
boť zítra musí do prá-
ce. Za necelé tři dny 
na svém vozíku s námi 
ujela téměř sto kilome-

trů! Odváží si fotky z vinohradů, skvělé zážit-
ky a radost. Odjet musí i Pavel. Moc nemluví. 
Marně ho přesvědčujeme, ať mluví, výhruž-
kami, že dokud nepoví alespoň pět vět, 
domů ho nepustíme. „Tolik?“ povídá. „Tak už 
jenom čtyři! A nestačily by tři? Na mě i dvě 
jsou moc.“ A ta poslední? „Nerad mluvím,“ 
dodává Pavel a s úsměvem odjíždí domů. 
Celkově se do naší výpravy zapojilo dvacet 
sedm lidí. Kilometry nám mizí pod koly. Na-
vštěvujeme zámky Lednice, Valtice, Milotice 
a další. Spíme ve dvou stanech, spát cho-
díme po půlnoci, vstáváme před polednem. 
Vozíky nabíjíme po domluvě se správci kem-
pu v přidělených prostorách. Za celou cestu 
jsme nenarazili na nikoho, kdo by se na nás 
mračil. V kempu Josef nakládáme naše těla 
do bazénu s příjemně vlažnou vodou, Dáda 
hraje na kytaru a zpívá, připojuje se Fanda 
i výtečný improvizátor David se svou har-
monikou. Spát jdeme ve tři ráno. Není třeba 
spěchat. Je před námi poslední štreka.

Vítězoslavně vjíždíme do Žeravic. U domu 
nás vítá Dušan s naraženým sedem, totiž su-
dem studeného moku Syrovar 12 °. Tak ži-
vého vozíčkáře většina výpravy ještě nevidě-
la. Je to srdečný hospodář, obklopen hlínou 
a zdivem. Usínáme a probouzíme se v závě-
rečném dni naší výpravy. Uteklo to jako víno. 
Vyjíždíme ze Žeravic, k Stanislavu Žůrkovi 
do vinařství Žůrek. Přesně podle Dušanova 
plánu. Od vinařství Žůrek pokračujeme na vi-
nařství Skalák, z vinařství Skalák jedeme k vi-
nařství Maňák Žádovice. Po dopití poslední 
skleničky, které neodolali ani ti nejuvědo-
mělejší cyklisté, vyjma abstinentky Lenky zo 
Slovenska, se vracíme zpět k Dušanovi. Zde 
končíme naši pět dní trvající cestu. 

Vidím, že tímto jsem vyčerpal všechny 
redakcí časopisu Vozíčkář přidělené znaky. 
Elektrický vozík je největší vynález dvacáté-
ho století, alespoň pro nás. Nemohu mluvit 
za cyklisty a koloběžkáře, kteří jeli s námi. 
Vím jen, že většina z nich chce jet příš-
tí rok znovu. A kam? Do jižních Čech nebo 
do Vysokých Tater. Tak zase za rok. Více na 
 electriceccentric.cz

Václav Uher 

VOZÍČKÁŘ NA CESTÁCH 
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VÁŠ PŘÍBĚH
 Když postel není místem odpočinku, ale bolesti
Životních příběhů, které prožila paní Margi-
ta Kučerová z Brna, je plno. Jsou však čas-
to neviditelné, ukryté v zásobnících léků, 
přikryté lůžkovinami, ztracené v hodinách 
bolestného čekání na cokoliv. Na uzdravení, 
na úlevu, na konec. Moc se o nich nemlu-
ví, proto jsem byla ráda, když se se mnou 
o vzpomínku na maminku podělila Hele-
na Kučerová, která o ni léta pečovala. Paní 
Margita zemřela před rokem a půl, kvůli roz-
troušené skleróze byla 23 roků ležící, ne-
mohoucí, přesto zanechala v duších svých 
blízkých hlubokou stopu. Jak to dokázala?

Margita Kučerová 
pocházela ze Sloven-
ska, přistěhovala se do 
Brna, provdala se, zalo-
žila rodinu a celý život 
tvrdě pracovala. Sna-
žila se pečovat co nej-
lépe o děti a přitom ještě přidat pár korun 
do rodinného rozpočtu. Vystřídala několik 
náročných povolání ve výrobě, už se těšila 
na důchod. Do toho nastoupila v listopadu 
1991, už v únoru následujícího roku ale za-
čala pociťovat první příznaky vtíravé choro-
by. Víc než rok se lékaři snažili zjistit, z čeho 
potíže s chůzí pramení. „Byla jsem poslána 
na vyšetření CT do nemocnice. Při vystupo-
vání ze sanitky jsem stoupla na okraj chodní-
ku, noha se mi zvrtla a já jsem spadla na kryt 
kanálu a zlomila si stehenní kost. Přímo před 
úrazovou nemocnicí. A tak jsem tam už zů-
stala jako pacient. Zoperovanou nohu jsem 
měla na tak dlouhé dlaze, že se mi vřezala 
do třísla a způsobila ránu. Po přeléčení mě 
poslali zpět do nemocnice v Tišnově, tam 
jsem úspěšně rehabilitovala a po třech týd-
nech jsem si byla jistá na podpažních ber-
lích. Při chůzi na mě dvě pacientky promlu-
vily, já se zastavila a při prvním kroku jsem 
udělala osudovou chybu, nezkontrolovala 
jsem ho. Byla jsem znovu na zemi, zrehabili-
tovaná noha se nad dlahou naštípla. Násle-
dovala další operace, po ní jsem se už na 
nohou neudržela,“ popisuje krušné začátky 
léčby paní Margita ve svých pamětech. Po 
několika měsících si vyslechla i nepříznivou 
diagnózu – skleróza multiplex.

Pacientku propustili do domácího léčení. 
Starala se o ni dcera Helena, která tou do-
bou studovala i obor zaměřený na péči o ne-
mohoucí. „V té době to nebylo s péčí o mě 
tak zlé. Jezdila jsem na vozíku, všelicos jsem 
mohla u stolu nebo u kredence v kuchyni 
udělat, mohla jsem se obsloužit i na toaletní 
židli. I když máme z kuchyně do pokoje ma-
lou chodbičku (asi 1 x 1 metr), dovedla jsem 
se v ní s vozíkem otočit. I to mi dělalo radost,“ 
vypráví ve svém deníku paní Kučerová dál.

Nemoc postupovala pomalu, a tak měla 
paní Margita čas přemýšlet. Měla spíše bo-
jácnou povahu, svůj život obětovala rodině, 
domácnosti a práci, nemohla se věnovat ak-
tivním koníčkům, ke sportu se nedostala. 
„Nedovedla jsem se chovat a uvažovat při-
rozeně, od dětství jsem trpěla zábranami. 

S těmito negativními rysy jsem si nastřáda-
la na depresi. Jsou snad zároveň zárodkem 
mé nemoci. Syn mi pro nadějné uzdravo-
vání z nemoci koupil knihu MUDr. Bernieho 
Siegla Láska, medicína a zázraky. Pojedná-
vá o sebeléčení a obsahuje příběhy lidí, kte-
rým se silou vůle zlepšil zdravotní stav, nebo 
se dokonce vyléčili z rakoviny. Případně i na-
opak, někteří si takto urychlili smrt. Já vy-
zkoušela oboje možnosti. Skrze modlitby 
mé, mých dětí i známých jsem nejdřív pevně 
doufala v uzdravení. Když to trvalo přes rok, 
usilovně jsem myslela na smrt jako na vysvo-

bození a přála jsem 
si ji. Oba extrémy 
selhaly,“ pokračuje.

Potíže a zdravot-
ní problémy však 
byly teprve na za-
čátku, sil ubývalo. 

V roce 1994 bylo potřeba vyndat z operova-
né nohy šrouby. Paní Margita požádala ne-
mocnici, aby jí zajistila umístění v domově 
důchodců, nechtěla rodinu dále zatěžovat. 
Manžel ji přemluvil, aby žádost stáhla a odje-
la domů. Nastala éra, kdy jí přátelé i literatura 
či časopisy doporučovali různé způsoby léč-
by, medikace, vše bez účinku. Mezitím různě 
dlouhé pobyty v léčebně a přes to všechno 
další zhoršování, zavedení katetru do mo-
čových cest, průjmy, proleženiny… „Obvod-
ní lékař první proleženinu na kostrči podce-
nil, z nemocnice mě pak poslali rovnou do 
léčebny v Mostišti. Proleženina dál hnisala 
a zvětšovala se, tvořily se další dekubity. Na-
konec jich bylo pět. Při snaze lékařů skončila 
tato léčba bolestivou ztuhlostí až do výše že-
ber. Měla jsem po krk těch infuzí, léků, injekcí, 
chtěla jsem mermomocí domů. Má rodina si 
to také přála, ani na intenzivní péči totiž nebyli 
lékaři schopní vrátit můj stav aspoň tak, jaký 
byl před proleženinami. Když léky selhaly, 
vsadila jsem na víru v Pána Boha. Vyslyšel mé 
modlitby. Nechtěli mě totiž propustit domů ani 
na revers. Tak jsem s odhodláním řekla paní 
doktorce, že začínám držet hladovku a odmít-
nu všechny léky. Za dva dny jsem jela domů.“

Doma paní Margita poznala léčebné účin-
ky láskyplné péče dce-
ry Heleny. Věnovala 
se jí mnohem víc než 
v nemocnici, udržova-
la masírováním a re-
habilitací funkční ruce, 
pravidelně ji otáčela. 
„V této dlouhé době 
mám čas vzpomínat na 
minulý život. Připomí-
nám si zážitky z dětství 
svých dětí a lituji všech 
událostí, kdy jsem se 
špatně zachovala. Mís-
to shonu, nervozity, 
někdy i zlosti měla být 
vždy láska, trpělivost 
a radost. Hlavně mám 
výčitky, že mi teď He-

lenka slouží v nejintimnějších případech bez 
nejmenší známky nechutě, naopak mě utě-
šuje a povzbuzuje. Po čas pobytů v nemoc-
nici se setkávám i v kolektivu pomocného 
personálu s laskavými i neochotnými lidmi. 
V brněnské nemocnici jsem požádala sestru, 
když byla u mého stolku, ať mi něco podá. 
Na to řekla: „Já jsem tak uchozená.“ Napad-
la mě příhodná odpověď: „A já zas tak ule-
žená.“ 

Paní Margita tyto vzpomínky psala v roce 
1995. Čekalo ji ještě jednadvacet let na lůž-
ku v péči její nejbližší rodiny. I přes nároč-
né období na ni s láskou vzpomínají jako na 
hodného, laskavého, statečného a věřící-
ho člověka. „I když prožívala různé bolesti, 
často se na mě i tatínka usmívala, neplakala, 
aby mě nezarmoutila. Nesla svůj kříž stateč-
ně,“ uzavírá vzpomínku na maminku Helena 
 Kučerová.

Jak už jsem uvedla na začátku vyprávě-
ní obou dam, podobných příběhů je nespo-
čet. Mnohé prožíváte i vy, čtenáři Vozíčká-
ře – ať už jako lidé pečující, nebo nemocní, 
ležící. Příběh paní Margity vás může inspi-
rovat k tomu, abyste i vy své prožitky, emo-
ce, vděčnost i zlobu vypsali. Je to dobrá te-
rapie i reflexe pro vaše nejbližší. Ne vše se 
dá říct přímo osobně, něco člověk dokáže 
jen vypsat. Paní Helena by jistě dosvědčila, 
že se k zápiskům své maminky i po její  smrti 
vrací a roky strávené u lůžka dostávají díky 
nim jiný rozměr. Děkujeme za jejich sdílení.

Aneta Vidurová

„Po práci je odpočinek krásným 
zážitkem, ale dlouho ležícího 
pacienta postel bolí a vůbec si 
od ní nemůže odpočinout.“

Pokud máte ve svém okolí blízkého pe-
čujícího nebo jím jste přímo vy, neboj-
te se informovat na možnosti pomoci 
ve vašem regionu. Existují podpůrné 
organizace, vzdělávání, psychologic-
ká podpora atd. Například i my, Liga 
vozíčkářů, realizujeme v Jihomorav-
ském kraji a Kraji Vysočina projekt 
Umím a pečuji (viz předchozí čísla 
 Vozíčkáře nebo webové stránky www.
umimapecuji.cz). 



32

3 / 2017

KULTURA
Rosťa Kuchař ještě žije a neztrácí smysl pro humor
Na začátku srpna vyšla třetí kniha autor-
ské dvojice Rostislav Kuchař a Zita Cha-
lupová s názvem Ještě žiju. Opět ji vyda-
lo olomoucké nakladatelství Burian a Tichák. 
Po knihách Papíry na hlavu a Uklízeč a ředi-
tel jde o další humorně podané příběhy ze 
života zdravotně postižených lidí. Čtenáři se 
třeba dozvědí, jak Rosťa prodělal zánět sr-
dečního svalu, který skončil operací a kar-
diostimulátorem. Ovšem i ten je v jeho pří-
hodách zdrojem mnoha legračních situací...

Svou novinku bude autor osobně nabí-
zet a podepisovat 19. září na veletrhu Reha-
protex v Brně. Jeho dalšími zastávkami jsou 
knižní veletrh 20. a 21. října v kulturním domě 
v Havlíčkově Brodě, turistická akce Poslední 
puchýř 18. listopadu v Bučovicích a výstava 
Život bez bariér ve dnech 10.–11. listopadu 
na Černé louce v Ostravě.

Z knížky, kterou si lze objednat na e-mai-
lu kucharrosta@seznam.cz, otiskujeme krát-
kou ukázku. (mp)

Na Slovensku
V době po rozdělení Československa v roce 
1993 měl náš festival zdravotně postižených 
písničkářů Vivat vita, který byl spojený s vý-
stavou kompenzačních pomůcek Dny zdra-
votně postižených, slušné renomé. Akci 

hojně navštěvovali postižení 
i zdraví diváci, přijíždělo mnoho 
muzikantů a také vystavovatelé 
měli o Dny velký zájem. V Koši-
cích se tehdy rozhodli, že uspo-
řádají něco podobného, proto-
že jet ze Slovenské republiky do 
České republiky už bylo trochu 
složitější. Šlo o výstavu kom-
penzačních pomůcek a takový 
menší festiválek. Tamní pořada-
telé mě znali z naší olomoucké 
akce, takže mě pozvali coby zá-
stupce festivalu Vivat vita a Dnů 
zdravotně postižených.

Byl první rok po rozděle-
ní republiky, ceny byly v obou 
státech ještě stejné a úplně 
všechno zatím rozdělené neby-
lo. Mohl jsem tudíž využít svou 
slevu na cestu vlakem. Eva byla bohužel ne-
mocná, takže jsem se na cestu vypravil sám.

Ve vlaku jela podařená parta – její členové 
cosi slavili, hráli hlasitě na hudební nástro-
je a do toho hulákali jako na lesy. Ani prů-
vodčí si s nimi nevěděla rady. Jeli bohužel 
až do Popradu. Přesto mě nakonec cesta 
ukolébala a já tvrdě usnul. Tak tvrdě, že jsem 
Košice málem přejel a pokračoval někam na 

Ukrajinu. Paní průvodčí mě naštěs-
tí vzbudila. Rozespalý a taky řádně 
utahaný jsem se vykutálel z vagónu. 
Pořadatelé pro mě poslali auto, tak-
že jsem mohl hned zase nastoupit 
a nechat se odvézt na místo koná-
ní výstavy a festivalu. Tam zatím ne-
dorazil hlavní pořadatel. V té roze-
spalosti jsem nemohl najít doklady 
a pozvánku, které po mně u vchodu 
chtěli. Naštěstí mě poznal jeden po-
stižený pomocník, který dříve jezdí-
val na naši akci do Olomouce. A po-
vídá: „To je přece vyslanec z Čech!“ 
Myslel to tak, že reprezentuji festi-
val Vivat vita. Ale pořadatelé, kteří 
si notně zavdávali z placatek, to evi-
dentně pochopili jinak – a připíchli 
mi na klopu visačku s nápisem VY-
SLANEC ČR. Myslel jsem, že je to 

nějaká legrace, nebo naopak výraz úcty ke 
mně. Ovšem jak jsem záhy zjistil, velice jsem 
se mýlil.

Vešel jsem do hlavního sálu a okamži-
tě se ke mně nahrnuli novináři s kamerami 
a mikrofony. „Pane velvyslanče, co říkáte 
na rozdělení republiky?“ ptali se mě. Pořád 
mi ještě nic nedošlo, měl jsem za to, že jde 
o skrytou kameru. Takže jsem důstojně od-
pověděl: „Stále se cítím být Čechoslovákem. 
Navíc moje maminka pochází ze Sloven-
ska. Můj názor je ten, že je to panské hun-
cútstvo!“ Pěkně mi poděkovali a pak přišlo 
představování slovenských osobností.

Postrčili mě k paní a řekli jen: „Paní Ková-
čová.“ Věren svému zvyku, pěkně nahlas jsem 
pronesl: „Kde máte kováreň? Máte hodně za-
městnanců?“ Všichni kolem ztuhli. Ale paní 
Kováčová vtipně odpověděla: „A v kterém ho-
telu vaříte vy, pane Kuchaři?“ – „Vařím jenom 
doma,“ řekl jsem a v té chvíli mi všechno do-
šlo – stál jsem před manželkou tehdejšího slo-
venského prezidenta Michala Kováče. Rych-
le jsem se začal omlouvat, že jsem od přírody 
takový šprýmař, a první dáma kontrovala, že 
by bylo na světě smutno, kdyby se lidé neba-
vili. Mezitím se hlavní pořadatel vzpamatoval 
a celou situaci obrátil v žert: prý jsem recesis-
ta, který nepokazí žádnou legraci.

Pestrobarevné umění ve středověkých kulisách
Nejbláznivější nápady bývají ty, na kte-
ré se nezapomíná. Máme pro vás tedy je-
den tip na „last minute“ kulturu, která roz-
hodně završí prázdninový kolotoč zážitků 
s plnou parádou. V Lipnici nad Sázavou se 
letos koná už 4. ročník divadelního a fol-
kového festivalu Quijotova šedesátka, ve 
kterém vystupují jak integrované umělec-
ké skupiny (tanec, divadlo, hudba…), tak 
i umělci bez společensky etablovaných 
hendikepů. 
Když k tomu přidáte kulisy krásného měs-
tečka s nádherným středověkým hradem, 
nabízí se pádný důvod k návštěvě. Festival 

se koná od 1. do 2. září, proto s plánováním 
cesty neotálejte.

Do hradu Lipnice se dostanete, i když je 
stoupání spíše pro zdatné vozíčkáře, případ-
ně doprovod. V areálu hradu se sice nepo-
díváte do kaple, ale i nádvoří a panoramata 
stojí za to. Amfiterátr, kde vystoupí integrova-
né soubory, tentokrát především z Brna (Pro-
ty boty, Divadlo Járy Pokojského, Divadlo 
Klauniky atd.), je rovněž přístupný.

Festival pořádá Divadlo Klauniky, kte-
ré kromě svého repertoáru klaunické tvor-
by (absurdita, mystifikace, legrace, impro-
vizace, provokace, recese, komunikativnost 

a především otevřenost a hravost) realizuje 
dramatickou dílnu pro mládež a lidi s men-
tálním postižením. Při této aktivitě vzešel 
i nápad v roce 2013 navázat na tradici Lip-
nických mantlů a oslovit další integrované 
spolky a do Lipnice je pozvat. Na akci vy-
stupují i známí hudebníci, divadelníci i vý-
tvarníci. Letos to bude Bolek Polívka, Hana 
a Petr Ulrychovi, šansoniérka Máša Kubáto-
vá nebo hudebník Alda Makovec. Program 
najdete na www.klaunika.eu, pro bližší in-
formace o přístupnosti jednotlivých koncer-
tů, představení či vernisáží zavolejte na tel. 
608 824 110.  (ata)

K nejpovedenějším patří 
kapitola, v níž figuruje 
známý politik Miroslav 
Sládek (vlevo). Rostislav 
Kuchař (vpravo) mu 
vtipně připomene nespl-
něný předvolební slib
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Program Noci vědců 
6. října 2017 – FAST VUT
Fakulta stavební – Veveří 95, Brno, 18.00–24.00 hod.
KAM SE NA STAVÁRNĚ PODÍVÁTE?
ZAJDĚTE NEJDŘÍV DO AULY! Zde se dozvíte, kudy kam a jak zpět. 
A čeká vás soutěž.
Letošním tématem je mobilita. Právě proto je generálním partnerem Noci 
vědců 2017 na Fakultě stavební nezisková organizace Liga vozíčkářů.
Jaké je to jezdit tam, kde ostatní chodí? Zkuste se projet na vozíku! 
A nejen to. Co když jste vozíčkář a spadne vám mobil na zem? Zkusíte 
si ho zvednout pomocí speciální pomůcky! Poradí vám sami vozíčkáři. 

ATRIUM D
Virtuální realita! Přejdete s brýlemi po prkně nad propastí? Pro děti, 
a nejen pro ně je tu i virtuální Robopes se svými bláznivými kousky. Vy-
zkoušejte i slalom na koloběžce nebo na chůdách.

KNIHOVNICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Jak se dnes studuje?
Kde a jak hledají studenti v dnešní době informace?

TECHNOLOGIE HMOT A DÍLCŮ
Kolik toho stavební materiály vydrží?
Praktická ukázka destruktivních zkoušek stavebních materiálů, zejména 
betonu a výrobků z něj vyráběných.
Poznáš, co to je? Ukázka použitelnosti rastrovacího elektronového mik-
roskopu při studiu různých stavebních a nestavebních materiálů a zvět-
šení až 100 000x.

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
Jak uvařit na Slunci? Vystačíme s vodou? Jsou budovy opravdu inteli-
gentní? Jak silný mám hlas? Mám pravé peníze?

ARCHITEKTURA
Jak začíná architekt? Jak se kreslí zátiší? Lidská kostra? Svalovec?
Kreslení u stojanu, modelování z hlíny, ukázky studentských projektů.

VODNÍ STAVBY
V laboratoři uvidíte proudění vody na modelu řeky Opavy s jezem a zjis-
títe, s jakými záludnostmi vody musíme počítat při navrhování staveb.
 
GEOTECHNIKA
Není kámen jako kámen.
Čeká vás prohlídka sbírky minerálů, hornin, stavebního a dekoračního 
kamene.
Vyzkoušíte si modelování přírodních procesů vedoucích k haváriím sta-
veb a zhlédnete videa s touto tematikou.

GEODÉZIE
Víte, že se Česká republika pohybuje a že se to dá měřit? 
Zjistěte, co se zemí pod našima nohama dělá střídání ročních období, co 
tektonické vlivy nebo třeba Měsíc. Podívejte se na astronomický daleko-
hled, kterým se určovaly nepravidelnosti v rotaci Země. Zkuste změřit vý-
měru parcely geniálně jednoduchým zařízením zvaným polární planimetr.

AdMaS – Purkyňova 139, Brno
Advanced Materials, Structures and Technologies
Co je uvnitř? Ukázka rentgenové počítače tomografie.
Ďábel se skrývá v detailech – možnosti elektronové mikroskopie.
Nic není tak horké, jak se to uvaří – fotokoutek s termokamerou.
3D skenování pro bezpečnostní simulátory.
Už jsi viděl „Google“ auto zevnitř? – mapovací vozidlo a kouzla 3D modelů.
Jak vyrobit dvojníka? – velkoformátová 3D tiskárna v akci.
Skutečně poctivého nepálí? Požární pece a simulace pohybu lidí v panice.

Na nejmenší návštěvníky čeká soutěž o čokoládové vajíčko. Na každém 
ústavu můžeš získat jedno razítko. Máš alespoň čtyři a je ti méně než 
deset? Vajíčko je tvoje. 
Více informací na www.vutbr.cz/noc-vedcu

Program říjen 2017

Bezbariérové divadlo BARKA, Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole

rezervace vstupenek: e-mail: barka@ligavozic.cz / sms: 608 635 578

Více na www.divadlobarka.cz a facebook.com/bezbarierovedivadlobarka

Naši činnost podporují:

Za fi nanční podpory 

statutárního města Brna

Za podpory Statutárního města Brna, 

Městské části Brno-Královo Pole

FEST IN – 4.ROČNÍK FESTIVALU 
INTEGROVANÉ TVORBY – POSTIŽENI UMĚNÍM

14. 10. SO

17.00 hod.

BENEFICE NA PODPORU 
DIVADLA BARKA

KRIPLÍCI, PŘÍHODY ZE ŽIVOTA 
S PŘÍVLASTKEM  
DJP (Brno)
DJP – Divadlo Járy Pokojského (Archa Community 
Brno). Hrají herci na vozíku i bez. Výtěžek tohoto 
výjimečného benefičního představení bude použit 
na podporu provozu Divadla BARKA, otevřeného 
kulturního prostoru Ligy vozíčkářů. 
www.divadlobarka.cz             www.ligavozic.cz   

15. 10. NE

15.00 hod.

17.00 hod.

HODINA ZPĚVU
Arnošt  (Janské lázně)

KÁŤA A KRÁLÍK 
Arnošt (Janské lázně)   
Dramatický kroužek Arnošt při Obchodní akademii 
Olgy Havlové v Janských lázních. 

16. 10. PO

17.00 hod.

JEN POČKEJ, HLEMÝŽDI 
DJP (Brno)
Pohádku nejen pro děti hraje DJP  (Archa Community 
Brno) v rámci projektu „KLÁRA POMÁHÁ“.

19. 10. ČT

17.00 hod.

TANEC A DIVADLO
SŠFR (Brno)

20. 10. PÁ

17.00 hod.

KDOPAK BY SE DS BÁL?
ALDENTE (Brno)
Divadelní představení

AUTORSKÉ ČTENÍ 
ALDENTE (Brno)
Autorské čtení herce s Downovým syndromem.
www.divadloaldente.cz

21. 10. SO

17.00 hod.

DIVOKÝ NÁPAD  
Ještě chvilku (Praha)  
Detektivní western.

BEZ MEZÍ  
Proty Boty (Brno) 
Pohybové divadlo.

22. 10. NE

17.00 hod.

MADAM COLOMBOVÁ ZASAHUJE 
S FORTELEM 
Divadélko FORTEL (Brno)  
aneb Přece těm slepým pomůžeme, i kdyby to mělo 
někoho zabít, no ne…? 
Megabláznivá krimikomedie – Jan Váchal, upraveno 
pro potřeby divadélka Fortel

FEST IN – 4.ROČNÍK FESTIVALU 
INTEGROVANÉ TVORBY – POSTIŽENI UMĚNÍM

29. 10. NE

18.00 hod.

DĚTSKÉ DIVADLO THEATRE
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Prague Sail Open 2017 podruhé
V jachtařském klubu YC CERE pod pražským Vyšehradem na Vltavě probíhal od 14. do 16. července divácky atrak-
tivní 2. ročník Prague Sail Open. Mezinárodního mistrovství ČR pro zdravé a hendikepované jachtaře v Match Race 
jachtingu se účastnilo vybraných 12 závodníků z ČR, Rakouska a Německa. Po dramatickém boji si zlatou medaili 
a pohár vítěze pro sebe vybojoval český hendikepovaný jachtař Alexander Sadílek.

Druhé místo obsadil Němec Hochgraef, třetí 
byl Rakušan Grillberger. Mistrem ČR se stal 
držitel zlata Sadílek (DMO + vyhřezlé plotén-
ky) před Václavem Brabcem a vozíčkářem 
Rostislavem Vyhnálkem. 

Během závodu, ale i za bezvětří, jsme 
průběžně zpovídali ředitele Prague Sail 
Open Františka Bauera, pár otázek jsme dali 
i oceněným hendikepovaným jachtařům. 
Informací nejen o samotném závodě, ale 
i o taktice jízdy a možnostech pravidelných 
tréninků utěšeně přibývalo. Jistě budou in-
spirací i pro ostatní vozíčkáře, kteří by si ten-
to sport ještě chtěli vyzkoušet.

 Čím je Prague Sail Open typický?
Jednoznačně společným bojem zdravých 
i hendikepovaných jachtařů. Smyslem regaty 
bylo ukázat, že vozíčkáři, spastici, amputáři či 
jinak tělesně hendikepovaní sportovci mohou 
úspěšně jezdit na vodě a ovládat řízení pla-
chetnic. Hlavním cílem pak prezentace lodní 
třídy Match Race 2.4mR, kde se jednoznačně 
smažou rozdíly mezi lidmi „s a bez“ tělesné-
ho postižení a jachtaři bez rozdílů hendikepu, 
pohlaví či věku mohou rovnocenně soutěžit 
v třídenní regatě právě formátu Match Race.

 Proč se závodu může účastnit pouze 
12 jachtařů?
Především z časových důvodů. Odjet celý 
formát závodu není jednoduché. Jde o cel-
kem sedmdesát rozjížděk během tří dnů. Na-
víc je potřeba zvláště hendikepované jachta-
ře do lodě přemístit a střídat je pravidelně dle 
rozpisu jízd. Někdy se stává, že není regu-
lérní vítr a musí se čekat. Prostě živlům ne-
lze poručit.

 Překvapilo mne, že zde není náš nejú-
spěšnější jachtař Daniel Bína, ve startov-
ní listině chybí i úspěšná děvčata Jitka 
Buria nová a Hanka Doležalová.
Dan je po operaci, a tak byla šance dát 
prostor i dalším českým vozíčkářům. Han-
ka je novopečenou maminkou a Jitka má 
bohužel zraněnou ruku a s tím se jezdit 
nedá. Určitě se ale objeví mezi diváky. Za 
Českou republiku tak do závodu nastou-
pí další naši svěřenci: vozíčkáři Kateřina 
Petrunčíková, Jiří Bartoň, Rosťa Vyhnálek 
a matador této sportovní disciplíny Ale-
xander Sadílek. Reprezentaci doplní zdra-
vý nadějný junior Václav Brabec a David 
Novák.

 Jak závod probíhá?
Pokud nám to větrné pod-
mínky dovolí, nejdříve se 
v základní části všichni utkají systémem kaž-
dý s každým. Kdo plavbu vyhraje, obdrží 
1 bod, kdo prohraje, nezíská nic. Teoreticky 
může vítěz základní části získat 11 bodů, po-
slední pak vyjde naprázdno. Při stejném po-
čtu bodů rozhoduje vzájemný souboj. Podle 
vzniklého pořadí se poté rozjede play-off. Zá-
vodník na 12. místě se utká o postup s akté-
rem na 11. postu, načež vítěz vyzve na sou-
boj 10. v pořadí. A tak dále až do samotného 
finále. Vyhrát může i ten, kdo byl po základ-
ním kole poslední. A naopak, kdo se v úvod-
ních rozjížďkách profiloval nejlépe, může 
spadnout nejhůře na 2. místo. Spravedlivý 
systém zaručuje, že si nikdo nemůže pohor-
šit o více než jednu příčku.

 Můžete našim čtenářům trochu přiblížit 
lodě, na nichž vozíčkáři závodí?
Lodě jsou totožné pro vozíčkáře i ostatní 
jachtaře. Někteří bez rukou ovládají loď pe-
dály, jiní, kteří mají ochrnuté dolní končetiny, 
používají mnoho ovládacích lan, jež mají po 
ruce. Všechny lodě prošly takovými úprava-
mi, aby jejich ovládání vyhovovalo každému. 
Je natolik jednoduché a intuitivní, že rozdíly 
prakticky neexistují. 

Jachting na Vltavě v Praze má svá spe-
cifika. Spíš než na rychlosti ovládání a ma-
névrování s lodí závisí na taktických schop-
nostech jachtařů. Je pochopitelné, že když 
má někdo například funkční pouze jednu 
ruku, bude v ovládání lodi pomalejší než ten, 
kdo používá nohy i ruce. Máme zkušenos-
ti, a dnes se to na pár jízdách i potvrdilo, že 
právě hendikepovaní zvládají taktiku lépe 
a umí výborně vytušit záměry protijezdce 
a třeba využít možné poryvy větru. Proto je 
tento druh regaty uprostřed měst tak divácky 
atraktivní. Jednotlivé souboje můžete sledo-
vat zhruba z 20metrové vzdálenosti, přitom 
zblízka vidíte počínání jachtařů. Každou jíz-
du doplňuje komentář v českém a anglickém 
jazyce, i úplný laik tak za dopoledne taktice 
závodu doslova propadne. Na břehu se poz-
ději vedou hlasité diskuze, proč ta či ona loď 
provedla právě tento manévr.

Alexandra 
M. Videmannová
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 Zdá se, že slabý vítr ani letos nedovolil 
plánovaných 66 jízd. Jak se tedy hodnotí 
celkové pořadí? 
Občas se to bohužel stane, načež nastou-
pí daná mezinárodní pravidla. Jde o klasic-
ký vzorec. Počet bodů jednotlivých jach-
tařů za vyhrané závody se vydělí počtem 
jízd a znásobí 100. Tak dostaneme celko-
vý výsledek v procentech úspěšnosti. Kdo 
jich má nejvíce, je první. Například celko-
vý vítěz Alex Sadílek vyhrál 8 jízd z cel-
kových 9 a dosáhl na úspěšnost 89 %. 
Letos sice získal stejně bodů i procent 
jako německý jachtař Hochgraef, ale je-
jich vzájemnou jízdu vyhrál právě Alex. 
Stal se tak nejen celkovým vítězem Pra-
gue Sail Open 2017, ale i mistrem ČR. 
Třetí rakouský jachtař Grillberger dosáhl 
na 71 %.

Nezbývá, než našim hendikepovaným repre-
zentantům Alexi Sadílkovi i Rosťovi Vyhnál-
kovi poblahopřát a položit jim pár otázek. 

 Jak dlouho se věnujete jachtingu?
Alex: Jachtingu se věnuji od svých 14 let, 
skoro 50 let! Jako hendikepovaný ale v této 
separátní kategorii závodím teprve od 
r. 2003. I přes své následky po dětské obrně 
jsem do té doby závodil s ostatními zdravými 
jachtaři. Teprve až vyhřezlé plotýnky a časo-
vě omezené ochrnutí dolních končetin mne 
donutilo od roku 2002 jezdit na lodi 2.4mR. 
Rosťa: Dalo by se říci, že jsem stále ještě za-
čátečník, protože se jachtingu věnuji asi dva 
a půl roku. 

 Jakých největších úspěchů jste v této 
disciplíně dosáhli?
Alex: Asi nejvíce si cením zisku meziná-
rodní kvalifikace na paralympiádu do Atén 
2003/2004, kterou jsem tehdy zvládl jako 
první český hendikepovaný jachtař v his-
torii. Bohužel čeští „funkcionáři“ můj start 
na paralympiádu zamítli, mimo jiné prý pro 
malou zkušenost v této lodní třídě! Nikdo 
z mých zahraničních i domácích jachtař-
ských kolegů to nechápal. Už tehdy jsem 
měl 30letou praxi z jiných lodních tříd. Co 
se týká medailového umístění, vysoko si ce-
ním zisku bronzové medaile z mistrovství 
Německa.
Rosťa: Letošní pražský závod byl můj tře-
tí v kariéře, a tak obsazení 3. místa na MČR 
2017 je jasným úspěchem. 

 Jak se vám líbil závod v Praze a který 
ze soubojů byl pro vás nejtěžší?
Alex: Závod v Praze byl vynikající. Nejtěžší 
souboj jsem čekal se zkušenými závodníky 
z Match Race – Brabcem a Hochgraefem. 
Nakonec se mi podařilo je porazit.
Rosťa: Oceňuji především bezvadnou at-
mosféru a organizaci závodů. Všechny jízdy 
jsem jel na krev, i když jsem dělal spoustu 
taktických chyb. Bylo skvělé pozorovat kon-
kurenty, jak si s danými podmínkami poradi-
li. Určitě je to hodně poučné pro další zlep-
šování. 

 Dařilo se plnit taktické plány během zá-
vodu? 
Alex: U tohoto formátu se nedá taktika moc 
plánovat. Situace se rychle mění jednak ata-
ky soupeře, pak povětrnostními podmínka-
mi a také stranou, na které se startuje (žlutá/
modrá). Zkrátka jsem jel, jak to momentálně 
nejlépe šlo.
Rosťa: V hlavě jsem to měl srovnané, jen pří-
mo na lodi jsem občas zpanikařil a udělal 
chyby. 

 Náš časopis před lety zveřejnil upou-
távku s tréninkovými možnostmi jachtingu 
pro vozíčkáře. Kdy jste s tím v YC CERE 
začali?
Pravidelné tréninky hendikepovaných pořá-
dáme zhruba 4 roky. Na zvlášť upravených 
plachetnicích lodní třídy 2.4 jezdí jak mlá-
dež, tak dospělí jachtaři. Jsou vhodné pro 
začátečníky i pokročilé a skýtají velkou míru 
komfortu a bezpečí. K ovládání lodě stačí 
buď pouze ruce, příp. kombinace nohou 
a rukou. 

Myslím, že za danou dobu si tréninky vy-
zkoušelo okolo 30 vozíčkářů a jinak hen-
dikepovaných. Následně se vytříbila a sta-
bilizovala flotila závodníků a lidí, kteří trénují 
a jezdí pravidelně. Když zvládli vše důleži-
té, bylo třeba, aby nestagnovali. Začali jsme 
proto vymýšlet závody ke zdokonalení. 
Logickým vyústěním se ukázalo rozšíře-
ní junior ského i dospělého Match Racingu 
o hendikepované. 

 Kde a jak probíhají pravidelné tréninky, 
může se ještě někdo přihlásit?
Trénink rozdělujeme na jarní od dubna do 
června a podzimní od září do konce října. 
Probíhají buď přímo v našem klubu YC CERE 
pod pražským Vyšehradem, nebo v areálu 
CSC Nechranice. 

Účastníkům poskytujeme  plachetnici, 
vestu a v neposlední řadě trenéra s dopro-
vodným – záchranným člunem. Do lodě 
a z lodě jachtařům pomáhají trenér s asisten-
tem. Jedinou nutnost tvoří vlastní nepromo-
kavá lehká bunda a kalhoty a náhradní pár 
bot. Pro zkušenější jezdce na soustředění 
a dlouhodobější tréninky je zapotřebí již spe-
ciální jachtařské oblečení. 

Každý trénink se dělí na 4 základní čás-
ti – briefing, vlastní trénink, zpětná vazba 
na vodě a debriefing. Během 1,5 hodiny na 
vodě se trenéři soustředí na různá cvičení, 
v závislosti na zkušenostech jednotlivých 
skupin a současných povětrnostních pod-
mínkách. Následuje návrat na břeh a odstro-
jení lodí. Ihned poté závěrečné shrnutí tré-
ninku. Rozpis tréninků najdete na našem 
webu www.cere.cz.

Budeme rádi, když si to kdokoliv z řad 
hendikepovaných přijde vyzkoušet. Nesmím 
ještě opomenout, že o prázdninách pořádá-
me občas i tzv. víkendovky či pravidelná pě-
tidenní soustředění v Czech Sailing Centre 
Nechranice. 

Alexandra M. Videmannová
Foto: autorka a Jan Bendl
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Sportovní talent s adrenalinem v krvi
Ohlédnu-li se čtvrtstoletí dozadu, nemohu zapomenout na jednoho z největších miláčků vychovatelů pražského Jedličkova ústavu 
a zároveň velkého rebela a průšviháře Zdeňka Krupičku. Už odmala patřil mezi vozíčkáři k největším sportovním talentům, které 
jsem kdy potkala. Šlo mu doslova vše, na co sáhl. Dnes patří k oporám sledge hokejové a florbalové reprezentace, do „Jedle“ jezdí 
již jako vzor a mnohé děti ho mají za idol. 

Zdeněk se narodil bez vyvinutých dolních 
končetin, na postižení mělo pravděpodobně 
vliv rentgenové vyšetření jeho matky během 
těhotenství. Většinu dětství strávil v ústavech, 
nejprve v kolínském kojeneckém, pak ve 
školce pro postižené v Brně. Do první třídy 
již nastoupil do pražského Jedličkova ústa-
vu, kde našel svoji rodinu. Jak sám prozra-
zuje, na roky strávené v Jedli nikdy nezapo-
mene.

 Jak dlouho jsi vlastně v Jedličko-
vě ústavu žil? Na co rád a nerad vzpo-
mínáš?
Prožil jsem tam 14 let a zažil spoustu sran-
dy. Vychovatelé zde byli a jsou dodnes skvě-
lí, někteří (odvážnější) si mne brávali i na ví-
kend domů. Možná právě proto jsem se stal 
místním oblíbencem a částečně i inventá-
řem, přitom získal kamarády na celý život. 
Často se tam dodnes vracím. Pochopitel-

ně nejvíce vzpomínám na průšvihy s mým 
kámošem Martinem Černým. A co mě tam 
štvalo? Určitě když jsem dostal za nějaký 
průšvih zaracha. 

 Vzpomínáš, kdy jste tam poprvé začali 
s florbalem? 
S Martinem v nás překypovala energie, 
bylo potřeba se nějak vybít. Na vozících 
jsme se proháněli na dvoře ústavu a po-
řádali i pro ostatní spolužáky turnaje v jež-
dění na rychlost a různé slalomy. Martinův 
táta hrál hokej a tenhle sport nás uhranul. 
Pak jsme našli v tělocvičně takové sta-
ré dřevěné lopaty a začali se honit za te-
nisákem. Postupně se přidávali další spo-
lužáci, ale vládnul při tom pekelný bengál. 
Odneslo to pár oken, až jednoho z vy-
chovatelů napadlo přinést umělohmot-
nou florbalovou hokejku a míček. A bylo 
rozhodnuto! 

 Kdy jste uspořádali první turnaj?
Někdy kolem roku 2001 jsme se potkali s Pe-
trem Alinou, který založil vozmenský florbal 
v Janských Lázních přímo ve škole pro těles-
ně postižené. Netrvalo dlouho a uspořádal 
první turnaj, na němž ihned vznikla myšlenka 
založit pravidelnou ligu. První florbalový tur-
naj jsme zorganizovali v roce 2003, zúčastni-
ly se ho čtyři týmy. 

 Co se od té doby ve florbalu vozíčkářů 
změnilo? Kolik týmů dnes hraje nejvyšší 
vozíčkářskou soutěž? 
Změnilo se toho hodně. Dříve jsme se se-
šli na hřišti, zahráli si a pak užívali zábavy 
a srandy. Teď je daleko větší rivalita mezi 
týmy i jednotlivými hráči. Prostě chce kaž-
dý tým vyhrát. Dříve jsme hráli na osobních 
vozících, dnes již každý hráč hraje na spe-
ciálně upraveném vozíku přímo pro florbal. 
Také odjet na ligové utkání není jen tak. 
V současnosti to znamená naložit hráče, 
jejich věci, osobní vozíky a k tomu ještě ty 
sportovní. Nemůžeme hrát jako zdraví kaž-
dý víkend, proto se utkáváme turnajovým 
způsobem zhruba jednou za měsíc. V lize je 
teď celkem 8 českých týmů a jeden polský. 
Během jednoho turnaje odehrajeme větši-
nou 4 až 5 zápasů.

 Jak se ti podařilo oslovit Tatran Střešo-
vice, jeden z nejlepších českých florbalo-
vých týmů? 
Tatran byl v té době na vrcholu. Vyhrával ligu 
a z pražských týmů byl nejlepší. Rád jsem 
se chodil dívat na jejich zápasy, a tak došlo 
i na seznámení s Petrem Ďarmekem, který 
za ně v té době hrál. Ten mi domluvil schůz-
ku s prezidentem klubu Martinem Vaculíkem. 
Zeptal jsem se ho na rovinu, zda bychom 
mohli hrát jako vozíčkářský tým pod hlavič-
kou Tatranu Střešovice. Jemu se myšlenka 
zalíbila a za pár týdnů z nás byli Tatraňáci. 

 Kolikrát jste pod jejich vlajkou získali 
mistrovský titul? Kolik kamarádů z Jedle 
s tebou v týmu ještě dnes hraje? 
Hned v prvním roce oblékání tatranského 
dresu jsme se stali mistry (v roce 2003). Od 
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té doby přibylo ještě jednou zlato, 6x stříbro 
a 1x bronz. Prostě jsme zatím nikdy neby-
li horší než čtvrtí. V období 2015/16 se nám 
po opravdu náročné sezóně podařilo mist-
rovský titul znovu vybojovat, když jsme ve fi-
nále zdolali Štíry České Budějovice. V sezó-
ně 2016/17 nám to Jihočeši vrátili a odsunuli 
nás na druhé místo. 

Co se týká mých kamarádů z Jedle, tak 
v týmu hrají čtyři. 

 Jsi též velice platný jako útočník české 
reprezentace, která nedávno přivezla stří-
bro z Paragames Breda, největšího turna-
je florbalu vozíčkářů na světě. Kolik repre-
zentačních týmů se ho účastnilo? Který 
zápas byl nejtěžší? 
V nizozemské Bredě se tyto hry konají jed-
nou za dva roky. Kromě florbalu se zde zá-
vodí i v dalších parasportech, jako jsou tře-
ba cyklistika, atletika, rugby, badminton, 
tenis atd. Florbalového turnaje se účastnilo 
celkem deset týmu a bylo to velice náročné. 
Nejtěžší zápasy proběhly vždy se Švédy. 

 Jsi moc skromný, podle výsledků jste 
několik zápasů po sobě nedostali branku. 
Vím, že se podařilo v základní části zvítě-
zit i nad Švédskem. To musela být napros-

tá euforie. Je ještě nějaký tým, se kterým 
jste hráli vyrovnaný zápas?
Dobrá, tak trochu podrobněji. V základní 
skupině jsme sehráli devět utkání a ani jed-
nou nezaváhali. Nad Francií náš tým zvítězil 
6:0, s Poláky 2:0, Belgii porazil 5:0 a Švýcar-
sko 3:2. Jediné menší zaváhání přišlo proti 
Kanadě. I když jsme měli naprostou převa-
hu celý zápas, skončil remízou 0:0. Neroz-
hodně dopadlo též utkání s Nizozemím. Jak 
říkáš, vítězstvím 1:0 jsme si poradili i s favo-
ritem turnaje Švédskem. Byl to opravdu vel-
ký a nečekaný úspěch, který nám vlil krev 
do žil. Druhý holandský tým Young Nether-
lands jsme porazili v poměru 4:1, poslední 
zápas s Němci vyhráli hladce 5:0. Do semi-
finále jsme tak postupovali z 1. místa a po-
radili si s Polskem 4:1. Čekalo nás těžké fi-
nále s obávaným Švédskem. Přestože jsme 
je v základní skupině porazili, nenastupovalo 
se nám proti nim s příliš velkým sebevědo-
mím. Je nutné přiznat, že jsme byli i trochu 

unavení a hráli jako svá-
zaní. Finále vypadalo 
úplně jinak. Švédi byli 
jasně lepší a po zásluze 
zvítězili hladce 9:1. 

Stejně jste skvělí! Ale 
obraťme list, abychom 
se dostali k tvému nej-
oblíbenějšímu sportu – 
ke sledge hokeji. Je 
pro mne nezapomenu-
telná společně prožitá 
radost na Staroměst-
ském náměstí, když se 
naši kluci vrátili ově-
šeni zlatými medaile-
mi z olympiády v Naganu. Ty jsi v té době 
zrovna slavil plnoletost, já fotila pro sportov-
ní deník. Možná bych ještě někde ty fotky 
našla…

 Možná byl i tento příběh pro tebe in-
spirací. Jsi dlouholetým fandou hokejo-
vé Sparty, a dokonce se ti podařilo zalo-
žit v Praze stejnojmennou vozíčkářskou 
sestru. Kdy a kde ses se sledge hokejem 
setkal poprvé? Byla to láska na první po-
hled? 

Sledge hokej jsem viděl naživo poprvé 
v roce 2002 v pražských Letňanech a hned 
si ho i sám vyzkoušel. Okamžitě mě uchvátil 
svojí rychlostí a dostatečnou dávkou adrena-
linu. Ano, jasná láska na první pohled. I když 
jsem ve sledži seděl poprvé, trochu mně to 
šlo. Nakonec má rych-
lost a alespoň částeč-
né zvládání techniky 
nadchly zlínského tre-
néra natolik, že mě po-
zval k mezistátnímu zá-
pasu do Švédska. Tam 
jsem načerpal atmosfé-
ru a podíval se na svě-
tové sledge hokejisty 
z USA a Kanady. Za ne-
celý rok už jsem hrál za 
nově vzniklé mužstvo 
Draci Kolín. Po dvou le-
tech jsem přeci jen pře-
stoupil do Zlína, který 

měl v té době nejkvalitnější mužstvo. Moc 
dlouhá dojíždění na tréninky i zápasy ale roz-
hodly, že založím sledge hokejový tým také 
v Praze. A jaký jiný než moje milovaná Spar-
ta! V roce 2005 se sen stal skutečností, od 
té doby hájím barvy Sledge Hockey Sparta 
Praha.

 Jsi držitelem Zlaté hokejky a měl jsi do-
konce oficiální nabídku jít hrát do Kanady 
za klub Chicago Black Hawks. Mám pocit, 
že taková nabídka se neodmítá a jen tak 
neopakuje. Proč jsi nejel? 

Plně s tebou souhlasím, ale já měl 
v té době starosti sám se sebou. 
Čerstvě jsem vylezl z Jedle, kde 
měl člověk veškerý komfort a záze-
mí. Najednou jsem se musel starat 
o sebe sám, měl nový byt a byl ze 
všeho tzv. vyprděnej. Proto to odmít-
nutí nabídky.

 Již roky reprezentuješ ČR i ve 
sledge hokeji. Na jaké vrcholy jsi 
pyšný? Co máte před sebou?
Když jsem se nominoval na paralym-
piádu do Vancouveru, splnil se mi 
asi největší sen. Být v kolébce hoke-
je a ještě jako reprezentant ČR. Ur-
čitě potěšující bylo i celkové 5. mís-
to, které jsme tam s kluky vybojovali. 

Ani paralympiáda v Sochi nebyla k zahození. 
Několikrát jsme se účastnili ME a dvakrát při-
vezli stříbro. Rovněž účast na MS beru jako 
odměnu. V roce 2008 jsme vybojovali také 
2. místo, což byl obrovský úspěch. Nejsou 
ale jen zdary. Podařilo se nám též z elitní 
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skupiny po více než 10 letech nešťastně vy-
padnout a byly to pěkné nervy, abychom se 
zase mezi nejlepší týmy vrátili. Naštěstí se to 
povedlo a nyní máme velkou šanci probojo-
vat se opět na paralympiádu do Jižní Koreje. 
K tomu je ale ještě dlouhá cesta a musíme 
pořádně makat. 

 Se zdravým kamarádem Česťou jste 
také dvojnásobní vítězové závodu Poně-
šický Survival. Můžeš tento závod přiblížit 
našim čtenářům a vyjmenovat, které dis-
ciplíny při něm absolvujete? A jak jste do-
padli při premiéře?
O mém prvním závodě bych raději pomlčel. 
Dvě stě metrů po startu jsem totiž nevybral 
zatáčku na handbiku a vyletěl mezi stromy 
do lesa. Odnesly to kompletně odřená záda, 
předloktí i obličej. Nakonec jsem skončil v ne-
mocnici v Českých Budějovicích, kde mě se-
šili, ale já chtěl pokračovat v závodě. Nabrali 
jsme tak v začátku 2 hodiny ztráty, ale nako-
nec dojeli třetí. Další dva ročníky už jsme ne-
našli přemožitele a vnímali jen pocity vítězství. 

Závod je určen hlavně trénovaným lidem, 
kteří si chtějí dokázat, zda na takový ex-
trém vůbec mají. Je to opravdu masakr. Jed-
ná se sice o jednodenní závod, ale s množ-
stvím disciplín, které musíte splnit během 
24 hodin. Vyráží se okolo 10. hodiny večer-
ní a maká nonstop. Většina jezdí na kolech 
(hendikepovaní na handbiku) a takto se pře-
mísťuje mezi jednotlivými disciplínami. Už si 
asi nevzpomenu na všechny, ale patřil tam 
slalom na divoké vodě, střelba ze vzducho-

vé pistole, 16 km na 
kánoi proti prou-
du, plavání, slaňo-
vání, zdolání sed-
mimetrové lezecké 
stěny, lukostřelba, 
trialový závod na 
čtyřkolkách a mno-
hé  další.

 Letos ti je 37. Ne-
slýcháš, že už bys 
měl mít rozum? 
To slyším dost čas-
to, ale nějak to ještě 
nejde ☺. 

 Měl jsi někdy takové zranění, že bys tře-
ba rok nemohl sportovat?
I když lítám ve florbalu i ve sledge ob-
čas vzduchem, nikdy jsem žádné váž-
né úrazy neměl. Občas se mi stanou ta-
ková malá zranění, ale vždy se dám brzo 
dohromady.

 Mám pocit, že ses pro sportování na-
rodil. Disponuješ neuvěřitelným talentem 
a mnoho týmů by tě okamžitě bralo na 
svou soupisku. Jaké další sporty jsi v ži-
votě vyzkoušel?
Asi všechno, co se dalo. Bez sportu si život 
nedovedu představit. Pokoušel jsem se za-
čít s atletikou a jezdit na formuli, což odpo-
vídá běžeckým závodům. Moc dlouho jsem 
u toho nevydržel, protože kolem sebe po-
třebuji kolektiv a víc se vyřádit. S partou na 
hřišti ze sebe dokážu vydat úplně všech-
no. Vyzkoušel jsem tak i další kolektivní 
sporty jako třeba basket či curling, z těch 
individuálních třeba parabox, badminton 
a tenis. 

 A co extrémní sporty s jistou dávkou 
adrenalinu? Co vím, do všeho jdeš po hla-
vě a někdy si myslím, že ti chybí pud se-
bezáchovy. Slaňuješ z Nuselského mostu, 
jezdíš blokart. Je vůbec něco, po čem tou-
žíš si ještě vyzkoušet? 
Ještě jednou bych si rád skočil tandemo-
vý seskok. To má člověk pocit, že je vol-
ný jako pták. Ale i blokart není k zahození. 
Vozík s plachtou podobnou jako má wind-

surfing uhání ne-
uvěřitelnou rychlos-
tí po souši, a když 
je příroda nakloně-
ná a vítr dostatečně 
fouká, je to napros-
tá euforie. A pokud 
jsme u té rychlos-
ti, rád jezdím s ka-
marády na divo-
ké vodě na raftech 
a také na motorové 
čtyřkolce. 

Alexandra 
M. Videmannová

Foto: Archiv 
Z. Krupičky

ZDENĚK KRUPIČKA 

Od roku 1998 se věnuje florbalu vo-
zíčkářů a je zároveň spoluzakladatel 
ligy v České republice.
V roce 2001 založil florbalový oddíl vo-
zíčkářů v Praze v Jedličkově ústavu 
(později pod hlavičkou Tatran Střešovi-
ce) a stal se důležitým útočníkem Čes-
ké florbalové reprezentace vozíčkářů. 
Od roku 2004 se věnuje sledge hoke-
ji, působil v týmech Draci Kolín, Sedící 
medvědi Zlín.
V roce 2005 založil Sledge Hockey 
Sparta Praha. 
Úspěchy ve sledge hokeji: 
Se Spartou 3x zisk mistrovského 
 titulu. 
S reprezentací účast na MS 2008 
(2. místo), 2009, 2011, 2013, 2015.
Účast na mistrovství Evropy 2005, 
2007, 2012, 2016 (2x druhé místo).
Účast na paralympijských hrách ve 
Vancouveru (2010) a Soči (2014).
V roce 2008 podnikl expedici do Ma-
roka – „SideCar Ride“ (Praha – Casa-
blanca – Praha – 10 tisíc km). Od roku 
2014 se věnoval i boxu, v roce 2016 
zvítězil v zápase na Noci válečníků. 
3x absolvoval extrémní závod dvojic 
Ponešický Survival: 2010 – 3. místo, 
2011 a 2012 – 1. místo
Koníčky: rybaření, adrenalinové sporty 
Životní motto: Ať je jak je, vždy jedu 
dál... 



39

www.vozickar.cz

SPORT

ÚSPĚCHY ČESKÉ REPREZENTACE 
Bronz a stříbro z Litvy 
Litevské městečko Birštonas v Kaunavském kraji v polovině července pořádalo Mistrov-
ství světa v Trail-O. Sportovci bojovali o medaile ve dvou kategoriích Para a Open (bez 
hendikepu). Česká reprezentace zaznamenala jeden z největších úspěchů v historii. 
Štafeta kategorie Para ve složení Pavel Dudík, Miroslav Špidlen a Jana Kosťová vybojo-
vala stříbrnou medaili, posledně jmenovaná ještě přidala bronz v individuálním závodě. 

Doplňme, že reprezentanti bez hendikepu 
nezůstali pozadu a ve složení Miroslav Slo-
vák, Libor Forst a Pavel Kurfürst přidali v ka-
tegorii Open štafetový bronz. V celkovém 
hodnocení MS získali Češi druhý nejvyšší 
počet medailí za nejlepšími Nory.

Individuální závod Trail-O Para byl rozdě-
len do dvou etap. První se jela ve čtvrtek za 
nepříznivého deštivého počasí. Trať měla té-
měř 3 km a řešilo se celkem 21 úloh. Z na-
šich se nejlépe dařilo i přes totální promok-
nutí Janě Kosťové, která byla průběžně na 
druhém místě, Pavel Dudík skončil průběžně 

čtvrtý. Druhá část závodu přišla na řadu až 
za dva dny. V pátek byly na programu všech-
ny štafety jak v kategorii Open, tak Para. Ač 
se závod o několik hodin posunul a čekání 
bylo téměř neúnosné, proti silné konkurenci 
naši zabodovali a získali stříbro, když nesta-
čili pouze na tým Ukrajiny. V sobotu pokra-
čoval individuální závod druhou etapou, jejíž 
trať měřila 2,35 km s maximálním převýše-
ním 25 m a zahrnovala 28 kontrol. Jana Ko-
sťová, která již před čtyřmi roky zakusila na 
MS ve Finsku opojení z nejvyššího stupně, si 
tentokrát vychutnala bronzový stupínek. Za 

sebou nechala 36 závodníků z celého svě-
ta, dokázali ji porazit jen zlatý Švéd Jans-
son a stříbrný Vovk z Ukrajiny. Pavel Dudík 
se umístil na 7. místě. Dodejme, že všichni 
hendikepovaní závodníci jsou aktivními členy 
Sportovního klubu vozíčkářů Praha, konkrét-
ně oddíl Orientační závod, jenž vede právě 
Jana Kosťová.
Zdroj a foto: http://www.skvpraha.org/sport/

ozv/; https://sport.aktualne.cz/parasport/

Drahonínský opět zlatý
Čtyři světové a dva evropské rekordy nastříleli lukostřelci v Novém Městě nad Metují. Mezi světovými esy se opět neztratil český 
paralympionik David Drahonínský, který si ve své kategorii W1 vystřílel zlato.

V Novém Městě nad Metují se od 15. do 24. 
července konal již tradiční turnaj v lukostřel-
bě, jenž zde probíhá od roku 1997. Letos se 
ke světovému žebříčkovému turnaji premié-
rově přidal také Evropský pohár. Turnaje se 
zúčastnilo 130 lukostřelců z 25 zemí svě-
ta. O dva světové rekordy se postaraly dvě 
nejúspěšnější paralympioničky z Ria: Jessi-
ca Stretton z Velké Británie a Zahra Nema-
ti z Íránu. Angličanka nástřelem 662 bodů 
v kvalifikaci žen W1 na 50 m a Íránka rovněž 
v kvalifikaci žen v reflexním luku na 70 m do-
sáhla celkově 661 bodů. Další dva světové 

rekordy padly v soutěži družstev. Ženy Velké 
Británie v disciplíně kladkové luky – 24 šípů 
na 50 m – vytvořily světový rekord nástřelem 
229 bodů. Ve stejné disciplíně pak na svě-
ťák dosáhli i muži Íránu výkonem 232 bodů. 

O dva evropské rekordy se zasloužila druž-
stva kladkových luků z Velké Británie, v kvali-
fikaci žen výsledkem 1980 bodů, u mužů pak 
2044 bodů. Nejúspěšnější výpravou se stal 
Írán se ziskem 11 medailí, druhé bylo Rus-
ko s 9 cennými kovy a třetí Velká Británie s 8. 
Naše reprezentace se zásluhou zlata Davida 
Drahonínského umístila na pěkném pátém 
místě. David vedl již po kvalifikaci nástřelem 
671 bodů. Ve finále nastoupil proti finskému 
lukostřelci Antoniosovi, kterého porazil vyso-
ko 138:127. 

Zdroj: www.paralympic.cz

Čeští basketbalisté splnili svůj cíl
Mistrovství Evropy basketbalistů na vozíku ECM 2017 skupiny C, které se koncem července konalo v Brně, skončilo pro náš re-
prezentační výběr trenéra Jaroslava Mence úspěšně. V základní skupině naši nenašli jediného přemožitele a následně v semifiná-
le porazili Portugalsko. Tímto vítězstvím si český tým zajistil postup do vyšší výkonnostní skupiny B, jen ve finále podlehl Belgii. 

V týdnu od 25. do 28. 7. čekal národní tým 
basketbalistů vrchol letošní sezóny. Šampi-
onát, který přivítal hráče z Řecka, Portugal-
ska, Maďarska, Srbska, Irska a Belgie, letos 
proběhl v hale univerzitního kampusu Brno – 
Bohunice. Naše reprezentace turnaj otevřela 
zahajovacím zápasem proti Irsku, které pora-
zila celkem lehce v poměru 90:50. Druhý den 
evropského šampionátu čekaly na český re-
prezentační výběr hned dva zápasy. Nejprve 
si naši poradili s týmem Srbska, které pora-
zili poměrem 80:61, následně zdolali Maďar-
sko vysokým rozdílem 87:34. Jako vítězové 
základní skupiny pak nastoupili do semifiná-
lového utkání proti Portugalsku. Celý zápas 
měli naši převahu, ale občas se jim nedařilo 
proměňovat vyložené šance. Nakonec Portu-
galce porazili v poměru 67:50 a tím si zajisti-
li nejhůře druhé místo v turnaji. Zároveň tak 
vybojovali postup do vyšší výkonnostní sku-

piny B, což byl jeden z hlavních cílů šampio-
nátu. Jak řekl trenér reprezentace Jaroslav 
Menc, druhý cíl spočíval v zapojení nováčků 
do týmu, což se v lehčích utkáních podařilo. 

V poslední den turnaje Češi nastoupili k fi-
nálovému souboji proti Belgii. Ta procháze-
la turnajem sebevědomě, když si po vyhrané 
základní skupině v semifinále lehce poradi-
la s Irskem 85:41. Hned v první čtvrtině finá-
lového utkání se české barvy nedostaly ani 
jednou do vedení. V druhé čtvrtině naši srov-
nali krok, když ale v té následující musel pro 
pět faulů odstoupit Mirek Šperk a následně 
i Tomáš Nevěčný, bylo prakticky rozhodnu-
to. Belgičané stále navyšovali svůj náskok až 
na výsledné skóre 65:50. Bronz získali Irové, 
když po vyrovnaném a nervy drásajícím zá-
pase porazili Portugalsko 52:51. 

Do All star teamu byli vybráni dva belgič-
tí hráči Nulens a Minten, z irského mužstva 

Cunningham a Rollston, Čechy zastupoval 
Adam Erben.

Konečné pořadí ECM 2017 skupiny C: 
1. Belgie, 2. Česká republika, 3. Irsko, 4. Por-
tugalsko, 5. Srbsko, 6. Řecko a 7. Maďarsko. 

Zpracováno dle: www.wbasket.cz a http://
competitions.iwbf-europe.org/

Foto: Ladislav Hájek
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INZERCE
VEŠKERÁ SOUKROMÁ INZERCE JE V NAŠEM ÈASOPISE BEZPLATNÁ

Vybrané inzeráty vložíme na tuto stranu v dalším čísle 
 Vozíčkáře. Uzávěrka je 15. 10. 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.

■ Prodám Volkswagen Golf 1.2TSI Trendline, hatchback, DSG, 
pohon přední, benzín, 1197 ccm, najeto 52 tis. km, ruční ovládání 
brzdy a plynu. Tel.: 777 023 691

■ Prodám osobní automobil ŠKODA OCTAVIA 1.9 TDI, tmavě 
modré barvy, nebourané, s automatickou převodovkou DSG. Jsem 
první majitel, auto je pravidelně servisováno – doloženo servis. kni-
hou. Je v provozu od 10/2007, má najeto necelých 150 000 km a je 
ve výbavě Ambiente doplněno o ruční ovládání pod volantem (levá 
ruka – plyn, pravá ruka – brzda), dále ve výbavě posuvné dveře za 
řidičem – systém JP-Servis. Cena je 125 000 Kč, případné dotazy 
na e-mail: stiak@seznam.cz nebo tel.: 606 129 029. 

■ Jsem vozíčkářka s vadou zraku. Jmenuji se Lucie a je mi 43 let. 
K mým zájmům patří psaní veršů, angličtina, hudba a jiné. Hledám 
muže do 50 let podobného osudu. Opavsko a okolí. Zn: Ve dvou se 
to lépe táhne. Tel.: 777 901 197, e-mail l.blazek.1@seznam.cz, adresa: 
Blažková Lucie, CSS Hrabyně, Hrabyně 202/3, 747 67 Hrabyně. 

■ Hledáme do party na pobyt 2 nezadané kluky, vozíčkáře, berlič-
káře, okolo 40 let. Bližší informace na telefonním čísle 608 640 147.

■ Prodám nový elektrický čtyřkolový skútr STERLING EMERALD, 
1x použitý, obě nápravy odpruženy, barva červená. Původní cena 
62 000 Kč, nyní 25 000 Kč. Dále prodám otočnou vysouvací se-
dačku spolujezdce TURMOUT Compact seat s loketními opěr-
kami, 3 roky používaná + konstrukce do RENAULT Megane. 
Cena 12 000 Kč. Také prodám nový gelový podsedák JAY EASY 
44 x 42 cm. Potah je odnímatelný, voděodolný. Cena 3000 Kč. 
E-mail: dobson@email.cz, tel.: 605 968 265 

■ Jsem vozíčkář, vlastním osobní vůz Škoda Octavia combi a na-
bízím podobně hendikepovaným dopravu po ČR. Mohu přepravit 
až 3 osoby a vozík (možno naložit na přívěs). Cena se odvíjí po-
dle spotřebovaných PH (7l/100 km) + 50 Kč/hod. jako amortizace. 
Jsem z Prahy (Praha-Chodov), při dojezdu po ČR lidé zaplatí i pří-
stavné kilometry. Tel.: 737 954 626

■ Rád bych se seznámil s ženou (40–65 let), která má i třeba 
menší hendikep, z celé ČR. Jsem zcela soběstačný vozíčkář z Pra-
hy, vlastním osobní vůz, přistěhování možné. Více si řekneme při 
osobním setkání či telefonátu. Tel.: 737 954 626 

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



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




