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těžko říct, jak napsat 
úvodník posledního 
čísla časopisu. Ta-
kový člověk nepíše 
každý týden. Navíc 
když je ten časopis 
stejně starý jako já. 
A také když ho má 
rádo minimálně šest 
stovek lidí (to je po-

řádný zástup). A to ani nemluvím o tom, že 
vlastně končí něco, co nelze označit za zby-
tečný škvár... vlastně mluvím. Stejně jako 
v těch stovkách jednotlivých vydání jsme 
se snažili přinášet kvalitní redakční obsah 
(aspoň dle možností), neméně se snažíme 
i tentokrát. Proto se třeba Miloš Pelikán vy-
dal za Josefem Fučíkem, aby si promluvili 
o možnostech řídit auto přímo z elektrické-
ho vozíku. Proto Věrka Schmidová napsala 
už osmý díl seriálu o čínském cvičení, který 
na vlastní kůži vyzkoušela a upravila pro vo-
zíčkáře. Proto se vás opět snažil můj muž 
pobavit v glose o opravě elektrického vozí-
ku – vždyť smích léčí a jak vidno, také umí 
spravit spálený motor. 

Toto číslo je i v něčem jiné. Obsahuje 
ohlédnutí našich redaktorů, kteří do časo-
pisu přispívali. Nabízí se to, každý v přelo-
mových momentech rekapituluje. Po úraze, 
po propuštění z nemocnice, po ukonče-
ní studia, poté když vás opustí dlouholetý 
přítel… V takových výrazných momentech 
něco končí, něco jiného začíná. A i když by 
se mohlo zdát, že s posledním číslem Vo-
zíčkáře se vlastně nic nového nerodí, není 
to pravda. 

Jsem ráda, že většina úvah mých kolegů 
vyznívá podobně. Někteří z nich budou psát 
dál pro jiná média. Jiní se už vydali na dal-
ší životní cestu plnou výzev. Jiní s vděčností 
vzpomínají na všechny, kteří měli s Vozíčká-
řem co do činění a ovlivnili jejich životy. 

Já to vidím podobně. Vozíčkář mi dal do 
života jen samé velké věci. Předně a prvot-
ně – možnost spojit život s tím, co umím. 
To byl asi hlavní důvod, proč jsem před pěti 
lety dostala Vozíčkáře na svá bedra. Bydle-
la jsem v Brně, žila jsem obklopená lidmi na 
vozíku, studovala žurnalistiku a navíc hleda-
la nějaké pracovní uplatnění. Liga byla ráda 
za člověka, který to snad zmákne, já byla 
ráda za prostor pro kreativitu. Vnímala jsem 
to jako velkou výzvu. Viděla jsem, co je tře-
ba zlepšit, že je nutné se zaměřit spíš na té-
mata než na reportáže z akcí. Chtěla jsem, 
aby z každého článku čišela spíš motiva-
ce a inspirace k vlastnímu aktivnímu kroku 
než soucit a natažená pomocná ruka, které 
ale taky může časem dojít síla. Chtěla jsem 
uplatnit témata, o kterých se bavili hendike-
povaní kolem mě – práce, psychologie, 
sexua lita, technologie, samostatnost. Navíc 
podobně smýšlela a smýšlí i Liga, tak snad 
to má budoucnost, říkala jsem si. Oporou 
v tomto snažení mi byli redakční stálice 

a  ostřílení no-
vináři jako Bob 
Pelikán a Věrka 
Rudolfová, mo-
torem pro mě 
byli noví dopi-
sovatelé, kteří 
se sice museli 
něco naučit, ale 
zvládli to zpra-
vidla rychle. 
Někteří autoři 
i lidé, se kterými 
jsem se při prá-
ci potkávala, se 
stali mými život-
ními učiteli, jiní 
zase životními 
trenažéry, ale 
i za to jsem ne-
smírně vděčná. 
Zalívali jste ve mně semínko pokory, které 
už začalo klíčit, snad si můžu troufnout říct, 
že i roste a zelená se. Vždyť bez vás bych 
byla jen jedna z nabubřelých mladých žur-
nalistek, kterým chybí právě zmíněná život-
ní hodnota – pokora. A že jich dneska je… 

Když jsem nastoupila, měla jsem moře 
plánů a vizí. Jak to tak bývá, mnohé skon-
čily tam, kde se zrodily – v mé hlavě. Přebí-
rala jsem na Lize stále větší množství aktivit, 
které byly také potřebné a zajímavé. Natáčeli 
jsme filmy, vytvářeli letáky, kampaně, komu-
nikovali s veřejností i s klienty, pořádali jsme 
debaty, festivaly, točili reklamy… Na Vozíčká-
ře a jeho rozvoj bylo míň a míň času. Možná 
i to je důvod, proč tímto číslem končí. Za-
pomněli jsme na to, že pokud chceme mít 
kvalitní médium s efektivním dosahem, mu-
síme, stejně jako všichni ostatní vydavatelé, 
věnovat mnohem víc energie tomu, aby se 
udržel i na nekomerčním trhu. Poměr sil na 
tvorbu obsahu a šíření dosahu je úplně jiný 
než před pěti lety, natož před dobou mno-
hem vzdálenější, na kterou vzpomínají kole-
gové. Svět je zkrátka rychlý, mediální svět se 
proměňuje snad ještě překotněji. 

Naštěstí však stávající stav nebere-
me nikdo jako definitivní konec, naopak. 
Všichni se stavíme k této skutečnosti jako 
k novému začátku. Nekašleme na to, ne-
odcházíme na odpočinek. Potřebova-
li jsme silný impulz k tomu, aby nás vrá-
til zpět do reality mediálního světa a my 
v něm zase našli způsob, jak uplatnit to, 
co známe, co žijeme, co umíme. Ten ko-
panec tu teď je v podobě posledního tiště-
ného Vozíčkáře. 

Takže milí přátelé, redaktoři, čtenáři, ka-
marádi, kolegové, pojďme se potkávat na 
sociálních sítích, ale hlavně v reálu. Pojď-
me diskutovat, vyměňovat si zkušenosti, 
doporučení. Pojďme žít komunitně, pojď-
me se inspirovat, podporovat se v našich 
plánech. Pojďme využít naplno možnos-
ti internetu k tomu, abychom pohnuli rea-
litou. Buďme optimisté, možnosti tu, jak 
si můžete přečíst na následujících strán-
kách, jsou...

Krásný start všem!
Aneta Vidurová 

tel.: 725 022 259, 
aneta.vidurova@ligavozic.cz
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Opět se ukázalo, že spojení milovníků bad-
mintonu a Ligy vozíčkářů funguje skvěle. 
Moderní hala XArena byla první listopado-
vou sobotu svědkem bojovnosti i sportov-
ního zápolení v přátelské atmosféře. Záštitu 
nad turnajem tradičně převzal badmintonis-
ta Petr Koukal.

Osminásobný mistr republiky se bohu-
žel nemohl zúčastnit. O výborného sportov-
ce však Benepink ochuzen nebyl. Pozvání 
na turnaj přijala aktuální česká badmintono-
vá jednička Adam Mendrek. Jsme rádi, že 
s námi byl po celou dobu a účastníci turnaje 
si mohli zahrát s nejlepším českým hráčem.

Celým turnajem nás provázel moderátor 
Jiří Filip. O fotografie se postarali Jiří Grulich 
a Vlad Moldovan. Těšit se můžete také na vi-
deospot, který připraví Viktoriya Mossiyash.

Badminton byl hlavní náplní sobotního 
dopoledne, hráči se však mohli podívat na 
čmeláčí rodinu, kterou přivezl pan Nedělník 
ze společnosti Zemědělský výzkum Troub-
sko. Kromě toho, že se postaral o nevšední 
doprovodný program, také náš turnaj již po-
třetí v kategorii mužů vyhrál.

Poděkování směřuje všem hráčům, partne-
rům i dobrovolníkům. 

Generálními partnery 3. Benepinku byly spo-
lečnosti: Siemens, s. r. o., odštěpný závod 
Industrial Turbomachinery, CPI Property 

Group, a. s., Gebauer and Griller Kabel-
technik, spol. s r. o.

 
Partnery byly společnosti: XArena Slatina, 
Arkadia, s. r. o., Breadway stores, s. r. o., 
Dixons Carphone Centre of Excellence, 
s. r. o., Kentico software, s. r. o., Vecom 
zdvihací zařízení, s. r. o., Zemědělský vý-
zkum, spol. s r. o. Troubsko

 
Mediální partner: Rádio Petrov

Za pěkné ceny vítězům děkujeme: Adam 
Mendrek, Petr Koukal, Omega 24, Sport-
Obchod, Hartmann Rico,  Starožitnictví 
 Patrice Antique, My Kitchen, Carmen 
 Flora, Weleda, HARERA Life

Pokud bychom měli vaši pomoc a podpo-
ru vyčíslit, pak je to přesně neuvěřitelných 
108 000 Kč. Tuto skvělou částku využijeme 
na provoz naší organizace a tím na další po-
moc hendikepovaným klientům.

S ohledem na úspěch a pozitivní ohlasy 
z uplynulého turnaje už nyní chystáme další, 
v pořadí již 4. benefiční badmintonový tur-
naj, který se uskuteční 24. března 2018. Vě-
říme, že badmintonu i nám zachováte přízeň 
a že se v XAreně zase potkáme. (lb)

LIGA INFORMUJE

Naše práce nikdy 
není stereotypní, 
říká vedoucí 
Poradn y pro život 
s postižením 
Říká se, že opravdovým štěstím je dělat prá-
ci, která vás baví. Když ta práce navíc pomá-
há druhým, je to další krásný bonus navíc. 
Troufám si tvrdit, že Kateřina Uhlířová právě 
takovou práci má. Je totiž vedoucí Poradny 
pro život s postižením.

 Poradna pro život s postižením je 
jedním ze základních kamenů celé Ligy 

vozíčkářů. Mnozí čtenáři si určitě vzpo-
menou na její původní název Paragra-
fík. Jak se od té doby změnila, kam se 
 posunula? 
Její základní funkce, tedy poskytovat odbor-
né poradenství, je pořád stejná. Snažíme se 
však naši poradnu stále rozšiřovat. V sociál-
ní oblasti se dotazy točí například kolem 
kompenzačních pomůcek, průkazu osob se 
zdravotním postižením. Klienti se také často 
ptají na příspěvek na péči. Jak je to s náro-
kem na něj, přiznáváním, popřípadě jak na-
psat odvolání, když jsou s výsledkem něja-
kého řízení nespokojeni. 

Máme i právní poradnu, jsme schopni po-
radit s pracovními nebo nájemními smlouva-
mi. Velkým tématem je také oblast svépráv-

nosti a opatrovnictví. Někdy se na nás lidé 
obracejí i v problematice dědického práva. 

 Zdá se, že vaše působnost je tedy 
opravdu široká…
Ano, a to rozhodně není všechno. Celkem 
nově máme také dluhovou poradnu. Tam 
s klienty řešíme jejich finanční problémy. 
Mnozí lidé se do dluhů dostanou, ani neví 
jak. Důležité je ozvat se, umět si říct o po-
moc, když se to stane. Můžeme pak společ-
ně najít nejvhodnější východisko. Hledáme 
cesty, jak začít splácet, jak nastavit splátkový 
kalendář, nebo zjistíme, zda by klientovi ne-
pomohl osobní bankrot.

Nejmladším přírůstkem v naší poradně je 
intimní poradna. Tam pomáháme lidem v ob-

Benepink potřetí spojil pohyb a dobročinnost 

Turnaje se zúčastnily desítky sportovních nadšenců.

Adam Mendrek, současné česká jednička v badmintonu Na kurtech panovala přátelská nálada. 
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lasti intimní problematiky. Často jde o to vů-
bec komunikaci v tomto citlivém tématu ote-
vřít. Člověk ví, že má nějaký problém, ale 
prostě se stydí. Chtěli bychom klienty utvr-
dit v tom, že se nemusí bát. Veškeré pora-
denství je anonymní a všichni naši pracovní-
ci jsou odborníci. Uvědomujeme si, že mluvit 
o partnerství a intimních problémech není 
jednoduché, proto jsme nově zřídili i skype, 
kde si klienti mohou s pracovnicí intimní po-
radny psát pomocí chatu. 

Skypový účet je intimni.poradna.liga@
gmail.com. Nadále je možnost kontak-
tovat intimní poradnu prostřednictvím 
e-mailu: intimni.poradna@ligavozic.cz 
nebo na tel: 778 761 309 každou středu 
od 14 do 16 hodin.

 Ty na Lize pracuješ víc než rok a půl. 
Kromě vedoucí Poradny pro život s posti-
žením působíš také jako sociální pracov-
nice v Centru denních služeb. Dá se říct, 
co tě baví víc? 
V CDS je pro mě cenný osobní kontakt 
s klien ty. Navíc je pravda, že mnohdy se obě 
mé práce spojí. To když někdo z centra po-
třebuje nějakou odbornou radu. Můj úvazek 
v Centru je pár hodin týdně, takže to také 
beru jako určitou změnu, která mě vytáhne 
od počítače a od „úředničiny“.

 Vraťme se tedy k poradně. Dá se po-
psat, co se děje s dotazem od doby, kdy 

ho klient napíše například do interneto-
vého formuláře, až do chvíle, kdy si může 
přečíst odpověď? 
Klienti často nemají jasno. My potom úplně 
nevíme, kam dotaz vlastně směřuje. Ptají se 
třeba na jednu věc, pak se ale ukáže, že je to 
jen špička ledovce a jejich situace je daleko 
složitější. Prvním krokem k odpovědi je tedy 
ujasnění si dotazu.

Pak nastává fáze hledání. Prohledáváme 
zákony a paragrafy. Někdy čekáme na vy-
jádření ministerstva práce a sociálních věcí. 
Jindy to zase není třeba, protože dotaz je 
jasný a odpovědět můžeme takřka hned. Ne-
lze proto paušalizovat, kolik nám jeden do-
taz zabere času. Někdy pár hodin, někdy je 
práce nad jedním dotazem i v řádu několika 
dní. Nemáme v kanceláři křišťálovou kouli, 
ze které všechny odpovědi přečteme. Každá 
odpověď je tvrdě odmakaná práce. 

Často také propojujeme různé instituce. 
Úřad práce, pojišťovna i sociální odbor mají 
svoje agendy. Dotazy však mnohdy pokrývají 
celou škálu témat.

 Hlavně to na mě působí jako nikdy ne-
končící koloběh…
Možná, rozhodně to však není stereotypní. 
Já i mé kolegyně si plně uvědomujeme, že 
za každým dotazem je konkrétní klient, kte-
rému může naše odpověď zjednodušit život. 
To je skvělé. 

Také se snažíme pořád přinášet nějaké 
novinky. V poslední době pořádáme různé 
workshopy a kurzy. Třeba téma opatrovnic-
tví bylo velmi úspěšné. Semináře se snažíme 
zaměřit hodně aktuálně. Když zjistíme, že se 
nám množí otázky na stejné téma, je to sig-
nál k tomu, že uspořádáme seminář. Na zá-
kladě dotazů z dluhové poradny jsme napří-
klad otevřely seminář o finanční gramotnosti. 

 Platí podle tebe známé pořekadlo 
„dobrá rada nad zlato“? Máte nějaké zpět-
né vazby od klientů, kteří vaši podporu vy-
užili?
Ano, dobrá rada má někdy obrovskou účin-
nost. Posune klientovu situaci dál. Věci se dají 
do pohybu. Když se nám pak někdo ozve, že 
mu naše rada pomohla, je to pro nás odměna 
a zároveň motivace do další práce.

Ladislava Blažková 

Kateřina Uhlířová pochází z Brna. Vy-
studovala obor sociální práce na VOŠS 
a následně obor sociální pedagogika na 
Institutu mezioborových studií, který byl 
brněnskou pobočkou Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně pro dálkové studium. Její 
profesní cesta stále vede sociální sférou 
(letos je to 10 let). V Lize vozíčkářů pra-
cuje 1,5 roku (od dubna 2016) na pozici 
sociální pracovnice a od dubna 2017 na 
pozici vedoucí Poradny pro život s po-
stižením.

Kontakty, které 
se mohou hodit 
Liga vozíčkářů, z. ú., Bzenecká 23,
628 00 Brno-Vinohrady 
tel.: 537 021 493, mob.: 777 010 331
e-mail: info@ligavozic.cz, 
web: www.ligavozic.cz

Poskytujeme čtyři registrované sociální
služby:
Osobní asistence (Brno, Adamov,
Slavkov) – pomoc s každodenními 
 činnostmi v domácnostech (sebeob-
sluha, úklid, vaření), doprovod, tel.: 
777 010 335
Odborné sociální poradenství
Poradna pro život s postižením (viz výše)
Centrum denních služeb – možnost 
aktivního trávení volného času v našich 
prostorách pro dospělé lidi s hendike-
pem, které vede k rozvoji jejich samo-
statnosti, tel.: 725 966 629
Sociální rehabilitace (i v městech Znoj-
mo a Jihlava) – zaměstnání, samostat-
nost, bydlení, jednání s úřady, komu-
nikace, vzdělávání, motivační kurzy, 
přechod ze školy do zaměstnání atd., 
tel.: 725 122 854

Dále nabízíme a provozujeme tyto
aktivity:
Výcvik asistenčních psů (viz strana 5)
Agentura práce – podpora zaměstna-
vatelů OZP
Divadlo Barka, otevřený kulturní pro-
stor (viz strana 27)
Půjčovna kompenzačních pomůcek – 
motomed, mechanické vozíky, scho-
dolez, berle, toaletní židle atd., tel.: 
777 010 331
Konzultace bezbariérovosti, tel.. 
774 074 132
Bezbariérová doprava, tel.: 608 275 301
Umím a pečuji – vzdělávání pečujících
LigaEdu – vzdělávání veřejnosti, soc. 
pracovníků i OZP
Osvětová kampaň Přisedni si
Pronájmy bezbariérových prostor
(veškeré kontakty na www.ligavozic.cz 
nebo přes recepci) 

Můžu si najít informace sám? 

Infoportál Ligy vozíčkářů – veškeré informace potřebné k životu s postižením na jednom 
místě. Legislativa, důchody, příspěvky, kompenzační pomůcky, nadace, organizace, kon-
takty…  WWW.LIGAVOZIC.CZ/IP

Nápadník 2016 – publikace, která obsahuje souhrn těch nejdůležitějších informací, které 
by měly usnadnit váš každodenní život, aktualizovaný k roku 2017. Nápadník ocení nejen 
osoby s postižením, ale také jejich blízcí, sociální pracovníci státních i neziskových institu-
cí či lékaři. Objednávejte prostřednictvím e-mailové adresy poradna@ligavozic.cz nebo te-
lefonicky na číslech 537 021 490, 725 122 853. Nápadník 2016 lze zakoupit za cenu 95 Kč 
(pro jednotlivce) a 165 Kč (pro organizace).

Bydlení bez bariér – sborník rad a nápadů, jak přistupovat k návrhům bezbariéro-
vý ch úprav místností bytu či rodinného domu, zdarma ke stažení na www.ligavozic.cz/
sluzby/bariery, 
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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 dárci v roce 2017: Dlouholetí dárci: Grundfos s. r. o.; Nadace Charty 77; Spolek sv. Cecílie; Alžběta Vicianová; Dagmar 
Haladová; Irena Blechová; Martina Křižková; Věra Feitová; Vladimír Vlček
Organizace: ACONTE, s. r. o.; Arkadia s. r. o.; Aromaterapie Fauna, s. r. o.; BREADWAY STORES s. r. o.; CCI Czech Republic s. r. o.; CPI 
Meteor Centre, s. r. o.; Československá obchodní banka a. s.; Delikomat s. r. o.; Dixons Carphone CoE, s. r. o.; Faster CZ, spol. s r. o.; 
FNZ UK) Ltd- Czech Branch; Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s. r. o,; Halové objekty s. r. o.; IBM Česká republika, spol. s r. o.; 
Kentico Software, s. r. o.; Kurzy Jílek, s. r. o.; Metaldyne, Oslavany, spol. s. r. o; MultiSport Benefit, s. r. o; Reda, a. s.; RedHat Czech 
s. r. o.; ROmiLL, spol. s r. o.; RZP Academy, s. r. o.; Siemens s. r. o.; TIERRA VERDE, s. r. o.; T-shock, s.  r. o.; VECOM zdvihací zařízení 
s. r. o.; WINHEAD s. r. o.; Zemědělský výzkum, spol. s r. o.; Chaudry&Goraya s. r. o.
Fyzické osoby: Bc. Aleš Vosáhlo; Karel Grünwald; Ida Maxová; Ing. Jiří Herman; JUDr. Milan Šmidrkal; Kateřina Grunová; Leo Vaněk; 
Marta Nedbalová; Petra Krejčová; Kateřina Petrášková; Světlana Hanušová; Josef Šindelka; Radek Vaníček
Spolupráce v roce 2017: Radio Petrov; Badminton Sharks Brno, z. s.; Petr Koukal; Jiří Grulich; AT&T; Zbyněk Češka; Adam Mendrek; 
H2 Europe s. r. o.; Brněnské komunikace a. s.; Foxy.cz; VUT Brno; Centrum Kociánka; Vladimír Jágr; Dětské taneční studio Ondrášek; 
Fur Covers – The Acustinc Band Of Old Friends; Jumping Drums; Lhotár; Zdeněk Matuščin; Jan Povýšil

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: 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. Publikaci lze 
objednat 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? 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: michaela.knytlova@ligavozic.cz
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PSÍ ŽIVOT
Igor, Marta a Lajla 

Nedávno jsem byl na návštěvě u našeho klienta, pana Igora. V posledním roce k němu jezdím pravidelně, protože jsme pro něj 
cvičili asistenčního psa, kříženku zlatého retrívra Lajlu. Nejdříve jsme je vzájemně seznamovali, teď se vídáme, abych podpo-
řil jejich každodenní sžívání a hledání společné řeči. Vzhledem k tomu, že právě teď byli Igor a Lajla spolu čtvrt roku, a za tu 
dobu už se určitě z velké části sblížili, připadalo mi příhodné se ho zeptat, jak jim to „šlape“. 

Pan Igor je kvadruplegik. Po havárce na motorce před třiceti lety zůstal 
na vozíku. Od té doby si bez pomoci druhého není schopen nic udě-
lat. Díky elektrickému vozíku, na kterém se pohybuje, je trochu sobě-
stačnější, ale i tak potřebuje 24hodinovou péči. Žije s manželkou, paní 
Martou, která s ním musí být v podstatě celý den. A z toho plynuly na 
samém začátku, ještě než o vycvičení asistenčního psa vůbec požá-
dali, obavy celé Igorovy rodiny. Bude pořízení asistenčního psa pří-
nosem? Pomůže Igorovi v jeho postižení? Odlehčí alespoň částečně 
paní Martě v péči o Igora, nebo pro ni bude pes spíš přítěží? Nakonec 
se společně rozhodli to risknout a o asistenčního psa požádat.

Pro Igora jsme vybrali retrívřici Lajlu a ta mu od jejich prvního 
setkání v listopadu minulého roku přirostla k srdci. Padli si do oka 
vzájemně. Lajla je takový psí medvídek s velice huňatou srstí, ko-
munikativní, nenáročná a sebevědomá. K lidem je přítulná, je ráda 
středem pozornosti, všichni si ji rychle oblíbí. Stačí jí málo k tomu, 
aby byla spokojená, je klidná, nepropadá stresu a je pořád veselá. 
Ale je i tvrdohlavá a svéhlavá, občas se zasekne a to pak s ní po-
hne spíš dobré slovo a neústupnost než nějaký nátlak. V devítimě-
síčním výcviku se Igor s Lajlou pravidelně vídali a zůstávali spolu 
stále déle, chodili na procházky a Lajla si zvykala na svůj budou-
cí nový domov i se psím kamarádem šestiletým teriérem Endym.

Po dokončení Lajlina výcviku letos v červenci nastalo nejdůleži-
tější a nejnáročnější období jejich společného života. Pan Igor mu-
sel co nejrychleji najít cestu, jak se s Lajlou domluvit a zažít si tenhle 
způsob komunikace tak, aby přicházel podvědomě. Lajla zas mu-
sela rychle porozumět a pochopit, co její nový páníček v každé chví-
li potřebuje. Už se totiž nesetkávali jen na občasných procházkách 
a návštěvách, po kterých si oba od sebe mohli odpočinout a věci si 
srovnat v hlavě. Teď už spolu museli být po celý den, zažívat spo-
lečně únavu z dlouhé přítomnosti toho druhého i konflikty plynoucí 
z různých nedorozumění.

Nastalo několikaměsíční období, kterým procházejí všichni 
noví majitelé asistenčních psů. Na začátku sžívání je pes ještě 
naladěn na komunikaci trenéra, je zvyklý ji číst a stejný způsob 
komunikace očekává i od klienta. Tak uplyne několik prvních týd-
nů společného soužití, pes zachytává střípky známé komunikace, 
reaguje na ně. Jenže po čase pes zjistí, že těch srozumitelných 
je stále málo a že je pro něj vysilující je pořád v novém páníčkovi 
hledat. Vypadá to, jako by poslouchal stále méně.

U Igora a Lajly tahle krize nastala v druhém měsíci společného 
soužití. Zrovna odjeli spolu s ostatními majiteli asistenčních psů na 
rekondičně integrační pobyt Ligy vozíčkářů v Poslově mlýně. Tam 
sice společně cvičili, ale pan Igor také viděl, jak spolupracují star-
ší asistenční psi se svými majiteli, a začal propadat pocitu, že on 
to nikdy nezvládne. S tím odjel a následujících čtrnáct dnů bylo 
nejhorším obdobím jejich sžívání. Navíc v téhle době byla Lajla 
víc navázaná na Igorovu manželku Martu než na něj, protože paní 
není postižená a je tím pádem pro psa výraznějším elementem. 
Ale pan Igor byl důsledný a nevzdal to. Zkoušel se s Lajlou domlu-
vit stále znovu a znovu. A věci se daly do pohybu.

Lajla začala nový způsob komunikace chápat. Postupně se 
naučila aktivně s Igorem komunikovat, pochopila, že iniciativu 
musí převzít ona, že Igor nemá takové možnosti, na jaké byla 
zvyklá dřív. Poznala, že už nemůže jen plnit povely a čekat na 
radu, co má udělat, ale že musí aktivně hledat to, co je pro Igo-
ra nejlepší. Třeba při obyčejném přisednutí k vozíku. Při výcviku 
byla zvyklá si sedat tak, jak jsme si mysleli, že to bude pro klienta 
nejlepší. Ale teď už Lajla pochopila, že si musí sama vybírat mís-

to, kam přisednout, aby se určitá věc dala co nejlépe udělat. Fen-
ka se také začala víc orientovat na Igora. Postupně se paní Marta 
stala partnerkou ke hře, zatímco Igor je opora a vůdce, na které-
ho se může kdykoli spolehnout a on na ni. Igor si podle vlastních 
slov uvědomuje, že jak se bude on chovat k Lajle, bude se i ona 
chovat k němu. Není to stroj, není zlomená, je vycvičená.

Spolehlivosti si teď Igor na Lajle cení úplně nejvíc. Venku na 
procházce se nemusí ničeho bát, žádné problémy nehrozí. Lajla 
neutíká za psy, neotravuje cizí lidi. Igorovi je příjemné, že se lidé 
na ulici na Lajlu ptají, dokonce mu ji závidí, jak je vycvičená, milá, 
hodná a krásná. Když jsem Igora navštívil, jediné, co jsme potře-
bovali docvičovat, bylo zrychlení přivolání. Ne že by neposloucha-
la, ale občas se někde na procházce začuchala na delší dobu, 
než se dalo tolerovat. Přivolání jsme společně přecvičili a věřím, že 
v krátkém čase spolu zvládnou k Igorově spokojenosti i to.

Lajla teď není jen skvělá společnice, v mnoha ohledech Igo-
rovi pomáhá. Nahrazuje mu ruce. Otvírá mu dveře, podává věci 
spadlé na zem, pomáhá mu při svlékání. Některé ty dovednosti 
Igor opravdu využívá, jiné trénují proto, aby je Lajla nezapomně-
la, kdyby se někdy v budoucnu přeci jen hodily. Lajla je i zkušená 
terapeutka. Trpělivě leží vedle svého páníčka, zahřívá ho, sama 
vycítí, kterou část těla je právě nejdůležitější prohřát, nechá se 
drbat, spolu si povídají, uvolňují se a je jim dobře. Pan Igor má 
občas problémy s dýcháním. Aby dýchání cvičil, Lajla mu položí 
hlavu na hruď a on pak musí dýchat i přes zátěž. Občas líže Igo-
rovi bolavá místa, spastická nebo proležená. Začíná být citlivá na 
Igorův zdravotní stav, hlídá ho. I když jsou třeba Lajla s Martou 
ve druhé místnosti, chodí Igora kontrolovat . Chodí ho kontrolovat 
i při koupání do koupelny, a když jsou zavřené dveře, sedí před 
dveřmi a čeká na Igora. Podvědomé hlídání začíná fungovat.

Oba, Marta s Igorem zdůrazňují, že Lajla je ze všeho nejvíc psy-
chickou pomocí. Představuje uklidnění pro Igora, a tím přináší zlepše-
ní somatických potíží. Igor se tolik nevěnuje sobě, odvádí pozornost 
jinam. Marta se nemusí o Igora bát, když jdou sami s Lajlou ven, nebo 
naopak, když sami zůstanou doma. A protože Igor je obecně víc v po-
hodě, je to ulehčení i pro Martu. A díky tomu je mezi nimi i méně běž-
ných manželských konfliktů. Ivan Benda, trenér asistenčních psů 

tel.: 725 466 206, ivan.benda@ligavozic.cz

Rodina pana Funtyho je ukázkou toho, jaký přínosem umí být asistenční pes. 
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Vyšší důchody v roce 2018
K 1. 1. 2018 dochází k valorizaci všech dů-
chodů (starobních, invalidních, pozůsta-
lostních), a to následovně: Základní výmě-
ra důchodu se navyšuje o 150 Kč; procentní 
výměra pak o 3,5 %.

Příklad:
Výše důchodu v roce 2017 – 7550 Kč
7550 – 2550 (výše základní výměry 
v roce 2017) = 5000 (výše procentní výměry 
v roce 2017)

5000 x 1,035 (navýšení o 3,5 %) = 5175 
(procentní výměra v roce 2018)
5175 + 2700 (základní výměra v roce 2018) 
= 7875
Výše důchodu v roce 2018 – 7875 Kč (valo-
rizace činí 325 Kč).

 
Pokud si nebudete vědět rady s výpočtem 
valorizace vašeho důchodu, můžete se ob-
rátit na Poradnu pro život s postižením Ligy 
vozíčkářů na bezplatné lince 800 100 250 

(v provozu v pracovní dny v pondělí a stře-
du od 9 do 13 hodin, v úterý od 12 do 
18 hodin a ve čtvrtek od 12 do 16 hodin), 
rádi vám valorizaci spočítáme (týká se pou-
ze případů pobírání jednoho typu důchodu, 
v případě souběhu např. starobního a vdo-
veckého/vdovského důchodu se valorizace 
počítá složitěji a pravidla pro výpočet ne-
jsou příliš jasná).

(kb)

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
v roce 2018
Chráněný trh práce 
(nabývá účinnosti k 1. 1. 2018)
Zaměstnavatel, který zaměstnává více než 
50 % osob se zdravotním postižením z cel-
kového počtu svých zaměstnanců, musí 
s úřadem práce uzavřít písemnou dohodu 
o uznání za zaměstnavatele na chráněném 
trhu práce.

Dohoda se uzavírá s pobočkou dle sídla 
zaměstnavatele (právnické osoby) nebo by-
dliště zaměstnavatele (fyzické osoby).

Dohoda o uznání zaměstnavatele se uza-
vírá na dobu 3 let. Pokud nejpozději do 
3 měsíců po uplynutí této doby zaměstnava-
tel opětovně požádá úřad práce o uzavření 
dohody o uznání zaměstnavatele, uzavírá se 
tato dohoda na dobu neurčitou.

Zaměstnavatelé, kteří nyní zaměstnávají 
více než 50 % zaměstnanců se zdravotním 
postižením na chráněných pracovních mís-
tech, budou po první dvě čtvrtletí roku 2018 
(tzn. do 30. 6. 2018) považováni za zaměst-
navatele uznané na chráněném trhu práce – 
budou tedy mít půl roku na uzavření dohody 
o uznání zaměstnavatele s ÚP.

Příspěvek na podporu zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením 
na chráněném trhu práce
Výše příspěvku od 1. 1. 2018
– 12 000 Kč u osob se zdravotním postiže-
ním (tzn. invalidní v I.–III. stupni)
– 5 000 Kč u osob se zdravotním znevýhod-
něním
– maximálně do výše 75 % skutečně vyna-
ložených mzdových nákladů na konkrétního 
zaměstnance

 
Příspěvek je vyplácen zpětně za uplynulé 
kalendářní čtvrtletí, bude tedy vyplacen ve 
zvýšené částce již za IV. čtvrtletí roku 2017, 
žádost o příspěvek se podává do konce mě-
síce následujícího po čtvrtletí, za které je pří-
spěvek vyplácen – tzn. žádost o příspěvek za 
IV. čtvrtletí roku 2017 je třeba podat nejpoz-
ději do 31. 1. 2018.

Evidence náhradního plnění
K 1. 10. 2017 nabývá účinnosti novela zá-
kona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o zaměstnanosti“), která stanovuje, že doda-
vatel, tj. zaměstnavatel více než 50 % osob 
se zdravotním postižením, může dodat tzv. 
náhradní plnění pouze v případě, že nejpoz-
ději do 30 kalendářních dnů od jeho zapla-
cení vloží údaje uvedené níže do elektronic-
ké evidence vedené ministerstvem práce 
a sociálních věcí (dále jen „MPSV“).

 
Dodavatel bude do evidence zadávat ná-
sledující údaje:
– průměrný roční přepočtený počet za-
městnanců, kteří jsou osobami se zdravot-
ním postižením za předchozí kalendářní 
rok pro účely výpočtu limitu stanovené-
ho podle § 81 odst. 3 zákona o zaměstna-
nosti,
– průměrné čtvrtletní přepočtené 
počty zaměstnanců v daném kalen-
dářním roce pro účely zjištění splně-
ní podmínky zaměstnávání 50 % osob 
se zdravotním postižením,
– identifikační údaje dodavatele 
a odběratele,
– cenu dodaných výrobků, služeb či 
realizovaných zakázek bez DPH (jed-
ná se o částku započitatelnou do ná-
hradního plnění; může být i nižší než 
hodnota na faktuře, pokud se dodava-
tel s odběratelem dohodli např. na za-
počítání nižší částky)
– datum dodání výrobků, služeb 
nebo realizace zakázek,
– číslo dokladu, jímž byla vyúčtová-
na dodávka výrobků, služeb nebo za-
kázek,
– datum zaplacení odebraných vý-
robků, služeb nebo realizovaných 
zakázek.

 
Evidence náhradního plnění bude 
dostupná na webu MPSV: http://
portal.mpsv.cz/web/zamestnavani-
-ozp/enp
 
Informace z MPSV o poskytová-
ní náhradního plnění: http://portal.
mpsv.cz/sz/zamest/zamestnanio-
sob/novela2017.pdf

Zaměstnavatelé s více než 50 % zaměst-
nanců se zdravotním postižením a osoby 
samostatně výdělečně činné (poskytova-
telé náhradního plnění) mohou v kalendář-
ním roce poskytnout své výrobky a služby 
nebo splnit zadané zakázky pouze do výše 
odpovídající 36násobku průměrné mzdy 
v národním hospodářství za první až tře-
tí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku 
za každého přepočten ého zaměstnance 
se zdravotním postižením zaměstnaného 
v předchozím kalendářním roce a v přípa-
dě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů 
od zaplacení poskytnutého plnění údaje 
o poskytnutém plnění vloží do evidence. 
Od 1. 1. 2018 bude limit náhradního plnění 
snížen na 28násobek. Kateřina Bulantová

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

Tým Poradny, Kateřina Uhlířová, Kateřina Bulantová, Ria 
Svítilová a Kateřina Jirsová (zleva), vám přeje vše dobré. 
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Vozíčkář končí. A co dál? 
Od minulé možná trochu šokující a smutné zprávy už uběhlo pár týdnů. Na to, že Vozíčkář končí, si zvykáme my v redakci, na Lize 
a snad i vy, naši věrní čtenáři. Děkujeme za mnohaletou podporu, za to, že jste si časopis v posledních letech předpláceli, že ho 
chválíte. Je to pro nás všechny velké zadostiučinění, že naše snažení nebylo úplně marné.

Je vždycky smutné, když končí něco, co je 
dobré. Nebudu znova opakovat důvody to-
hoto nelehkého rozhodnutí. Pokud jste se 
nedostali k předchozímu číslu, odkážu vás 
na web vozickar.cz, kde najdete článek vy-
světlující konec tohoto periodika. 

Bohužel se doba proměnila tak, že mno-
hem větší úsilí člověk musí vynaložit na to, 
aby svůj produkt prodal, než aby ho vyrobil. 
A pokud ani na výrobu nejsou zdroje, je si-
tuace složitá. 

Ale znovu opakuji, vždy musí něco skon-
čit, aby mohlo něco jiného začít! Takže se 
vlastně neloučíme, jen se potkáme jindy, ji-
nak, otevírají se nové cesty hledání informací 
a sdílení vlastních příběhů, tipů, rad, recen-
zí... Jako ulehčení vstupu do nové éry jsem 
připravila alespoň základní přehled zdrojů, 
od kterých se odrazit. 

Nový rok 
začneme Z jiné 
perspektivy
Svět se dokáže rázem změnit, sledujete-li ho 
vsedě. Stejně tak pokud se při chůzi opírá-
te o berli nebo se potýkáte s jiným fyzickým 
či zdravotním problémem. Není horší, je jiný. 
Liga vozíčkářů se snaží tyto perspektivy po-
znat a pomoct je odhalit vám i běžné veřej-
nosti. Pak se už člověk snáze vydá na cestu 
k samostatnosti, aby mohl objevovat a uplat-
nit svůj potenciál. 

Jednou z možností, jak 
svět nahlížet z jiné per-
spektivy, je odebírat 
elektronický newslet-
ter Ligy vozíčkářů. Do 
e-mailu se vám kaž-
dé dva měsíce do-

stane řada inspirací, návodů a nabídek 
pomoci právě pod názvem Z jiné perspekti-
vy – z Ligy vozíčkářů.

Tento bulletin však nebude jen obyčej-
ným newsletterem z neziskovky. Kromě no-

vinek z ligáckého života bude obsahovat to 
nejlepší, co jste dosud četli na stránkách Vo-
zíčkáře:
–  rozhovor se zajímavou osobností, která 

má co do činění se světem hendikepo-
vaných

–  glosu, komentář či zamyšlení (vážně, či ne-
vážně)

– aktualitu z legislativy 
– příběhy lidí, kteří vás mohou inspirovat
–  rubriku Psí život pro všechny majitele i fa-

noušky asistenčních psů
–  článek o intimním tématu (sexualita, psy-

chologie, partnerství atd.)
– kulturní tipy z Divadla BARKA

Pro odběr tohoto e-dvouměsíčníku se mů-
žete registrovat už nyní na webové adrese 
www.ligavozic.cz/newsletter je pro to urče-
ný formulář. Také nás můžete sledovat na 
facebooku Ligy vozíčkářů, který je živým ko-
munikačním kanálem a má už téměř 3000 
odběratelů. 

A co web 
vozickar.cz? 
Ten se s newsletterem spojí. A navíc ne-
zmizí obsah ani možnost průběžné aktua-
lizace. Tento web bude mít, stejně jako vy, 
velký potenciál. Otevřená možnost spolu-
práce, publikování blogových příspěvků 
a odkazování na další informační zdroje 
z toho portálu udělá místo, kde se neztra-
títe, naopak vás odkáže na kvalitní obsah. 
A to je v dnešní době přehršle informací 
k nezaplacení! 

Do konce roku zůstane web stejný, pak 
nastane fáze přeměny a postupně se zrodí 
vozickar.cz, jemuž se otevírá jiný svět. Přidá-
te se na jeho cestu?

Pokud chcete být součástí nové-
ho startu, propojování, sdílení a komu-
nikace s ostatními lidmi na vozíku i je-
jich přáteli, napište na aneta.vidu rova@
ligavozic.cz. A pozor, ani státní hranice nás 
nezastaví! 

Kde hledat další 
informace? 
Jak už jsem nastínila, tím, že končí Vozíčkář, 
nekončí vaše možnost se orientovat ve světě 
života s postižením. Stále tu je spousta cest, 
jak zůstat v obraze. 

Časopis Můžeš
–  vydává Konto Ba-

riéry
–  zaměření na zdra-

votní (tě lesný, 
smyslový, mentál-
ní) i sociální hen-
dikep

–  vychází 10x ročně, 
v barevném prove-
dení

–  předplatné: 280 
Kč/rok, 380 Kč/2 roky 

–  obsah: profesionální periodikum s vlastní 
redakcí, zaměření na témata, v menší míře 
se objevují akce a výzvy Konta Bariéry. Do 
časopisu přispívají lidé zvučných jmen (Ji-
řina Šiklová, Ondřej Neff, Roman Musílek 
atd.), rubriky: legislativa, krátké zprávy, roz-
bory pro milovníky aut a technologií, repor-
táže z cest, příběh, komentář...

Kontakt pro předplatné: tel.: 800 300 302, 
postabo.prstc@cpost.cz, Česká pošta, s.p., 
oddělení periodického tisku, Olšanská 38/9, 
225 99 Praha 3. 

Časopis Mosty
–  vydává Národ-

ní rada osob se 
zdravotním posti-
žením

–  zaměření na zdra-
votní hendikep (tě-
lesný, smyslový, 
mentální)

–  vychází 5x ročně, 
v barevném pro-
vedení

–  předplatné: zdarma 
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–  obsah: aktivity NRZP, reportáže z akcí 
NRZP i další témata se širokým zaměřením 
(reportáže, rozhovory, analýzy) 

Kontakt pro předplatné: NRZP ČR, Partyzán-
ská 7, 170 00 Praha 7 nebo na e-mail m.dvo-
rak@nrzp.cz.

Sociální služby
–  vydává Asociace 

poskytovatelů so-
ciálních služeb 

–  pro poskytovalete 
sociálních služeb, 
pracovníky v soc. 
službách, případ-
ně i pro klienty 
(r ůzné skupiny – 
tělesně, mentálně, 
smyslově postižení, sociálně vyloučení, et-
nické menšiny atd.) 

–  vychází 10x ročně, v barevném provedení
–  předplatné: 538 Kč/rok
–  obsah: trendy v sociálních službách, téma-

ta života klientů sociálních služeb, pozván-
ky na semináře, vzdělávání, novinky a na-
bídky jednotlivých poskytovatelů sociálních 
služeb atd. 

Kontakt pro předplatné: SEND předplatné, 
s. r. o., tel.: 225 985 225, send@send.cz 

Magazín Vozka 

–  vydává Ostravská organizace vozíčkářů
–  obecné zaměření na tělesný hendikep 
–  vychází 4x ročně, v barevném provedení
–  předplatné: 160 Kč/rok
–  obsah: organizace, rady, tipy, technologie 

a kompenzační pomůcky, glosy a povídky 
ze života vozíčkářů, pozvánky, reportáže, 
soutěže, recepty, rozhovory, sport a kultura 
hendikepovaných atd.

Kontakt pro předplatné:  redakce – tel. 596 
783 174 (10–17 h), dispečink – 596 786 353 
(8–13 h), nebo na e-mail dzido.petr@vozka.org.
Sdělíte požadované údaje a domluvíte se na 
způsobu platby. 

Chceme hlavně 
zapojit čtenáře 
do výroby 
časopisu 
Pokud bych měla z uvedených časopisů vy-
brat ten, který se nejvíc podobá Vozíčkáři, 
zvolila bych magazín Vozka. Je zaměřen vy-
loženě na tělesné postižení a život na vozí-
ku, obsahuje praktické rady pro život na čty-
řech kolech, poskytuje prostor amatérským 
autorům, je žánrově i tematicky pestrý. Má 
již dlouholetou tradici, vychází od roku 1998. 
V současnosti jej vede Pavel Plohák. Co mu 
jeho práce přináší? A co přináší Vozka svým 
čtenářům? 

 Jak byste ve zkratce představil VOZKU 
a vaše působení v něm? 
VOZKU vydáváme od roku 1998, jeho za-
kladatelem, prvním a dlouholetým šéfre-
daktorem byl Ing. Petr Dzido, který je na 
vozíku a stále v redakci pracuje. Magazín 
se postupně rozšiřoval až do dnešní podo-
by. Vychází 4x ročně o rozsahu průměrně 
72 stran a v nákladu 1100 ks. Já osobně 
magazín vedu od počátku roku 2015, před-
tím jsem byl dlouholetým redaktorem a ve-
doucím vydání.

 Máte nějakou filozofii ve své práci? 
Cíl? Co byste rádi vydáváním VOZKY do-
kázali?
Jediný cíl, pokud se to takto vůbec dá na-
zvat, je zapojit čtenáře do tvorby časopisu, 
a to nejen ty na vozíku či s postižením. Hod-
ně se mluví o integraci, tzv. „bourání ba riér“, 
ale zůstává to pouze v úrovni proklamací 
a různých diskusí atd. My jsme za dlouhou 
dobu své činnosti zjistili, že ty největší „ba-
riéry“ má člověk ve své vlastní hlavě. Jsou 
to různé představy o tom, jak by cokoli v ži-
votě člověka s postižením (i bez) mělo vypa-
dat, a pokud se to tímto způsobem nevyvíjí, 
je to špatně. Pak za všechno mohou ti dru-
zí. Dáváme prostor našim externím redak-
torům (většinou jsou to vozíčkáři), aby při-
spívali svými životními příběhy, které čtenáři 
čtou nejraději a které je motivují k aktivnímu 
životu nejvíce. Nevyhýbáme se žádným té-
matům a necháváme tvorbu časopisu volně 
plynout. Některá témata samozřejmě sledu-
jeme sami – jsme čtyři stálí redaktoři – a také 
dlouhodobě.

 Kdo z lidí, které jste při práci potkal, 
vám nejvíc utkvěl v paměti? Kdo vás nej-
víc ovlivnil?
Vzhledem k mému věku, který nebudu 
prozrazovat, si už nepamatuju prakticky 
žádnou osobnost, která by mi „utkvěla“ 
v paměti. Všechna setkání jsou spontán-
ní a „ovlivňování“ je vzájemné. Postupem 
času jsem zjistil, že pokud to člověk nechá 
utvářet samo a nijak zvlášť se nepřipravu-
je – má tzv. prázdnou hlavu –, pak všechna 
setkání jsou srdečná: jako by se setkávající 
znali odjakživa.

 Co je v současnosti největším bojem, 
překážkou ve vydáváni VOZKY?
My nebojujeme s ničím, děláme svou prá-
ci, jak nejlépe umíme, a nemyslíme na ž ád-
né překážky. A to včetně shánění peněz na 
jeho vydávání. Každoroční žádosti o dotace 
a granty mi už nepřijdou otravné, je to prostě 
součást naší práce a basta…

 Co je naopak vaším motorem?
Život sám. A změny, které se dějí. Je to velké 
dobrodružství, když nevíte, jakým směrem 
se vše vyvíjí…

 Z jakých příspěvků míváte při přípra-
vách vydání největší radost?
Ze všech. Ale nejde o tu radost, která na-
jednou vyletí – a pak spadne. Je to stálá ra-
dost ze sdílení časopisu, společných chvil na 
jeho stránkách, popř. při setkávání se čtenáři 
a podporovateli.

 Nabízí VOZKA možnost publikování 
i amatérským autorům?
Na tom je vlastně založen – nerozlišuje-
me mezi profesionálními (tedy těmi, kteří 
se psaním živí) a tzv. amatérskými  pisateli. 
Některé příspěvky upravíme pouze tak, aby 
v nich nebyly očividné prohřešky proti ja-
zykovým pravidlům, některé schválně po-
necháme v „autorském módu“. Zjistili jsme, 
že s většinou čtenářů rezonují texty „oby-
čejné“, ale psané v naladění bez zbytečné-
ho zdůrazňování osobnosti autora, popř. 
dokonalé formy. Pokud to někomu nevyho-
vuje, je to jeho věc. Pro nás je rozhodující 
slovo čtenáře…

 Jste ostravská organizace – jaký je váš 
obsahový rozptyl? Máte co nabídnout i li-
dem z jiných regionů?
Jsme celostátní časopis prakticky od roku 
2000. Dveře na jeho stránky má otevřené kaž-
dý autor odkudkoli. Samozřejmě pokud chce 
sdílet své pohledy či tvorbu alespoň okrajo-
vě související s životem člověka s postižením. 
Třeba naše dopravní služba ALDIO (Ostrav-
ské organizace vozíčkářů) jezdí i do Vídně, 
Polska, na Slovensko, je důležitým partnerem 
dnes už světoznámého festivalu Colours of 
Ostrava atd. I poradenství BEZ BARIÉR je ote-
vřeno lidem z celé republiky.
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Internet – jak neuvíznout v síti 
Z tisíců různých zdrojů a odkazů uvádíme 
alespoň základní výčet pro orientaci a pro 
usnadnění objevování této v dnešní době 
stěžejní informační zásobárny. Tyto weby se 
často staly inspirací pro obsah Vozíčkáře, 
jsou ověřené, aktuální. 

helpnet.cz – portál, kde se dozvíte, co se 
děje v neziskovkách, organizacích, obsahuje 
nabídku pracovních pozic, vypsaných gran-
tů atd. součástí je kalendář akcí i monitoring 
médií
invarena.cz – místo, kde najdete rešerši z ji-
ných médií na téma zdravotního hendikepu, 
poradnu, novinky z regionů atd. 
vozejkov.cz – sociální síť, kam je možné 

vkládat vlastní obsah, diskutovat. Pozvánky, 
aktuality, nabídky na pracovní pozice, disku-
ze, kalendář akcí… 
vozickar.info – slovenský portál, který zve-
řejňuje novinky, autorské články a témata 
ze Slovenska, z České republiky i ze světa. 
Pěkná autorská práce, rešerše toho nejzají-
mavějšího, propojení s jinými projekty, plat-
forma slovenské komunity aktivních vozíčká-
řů. Obsahuje Kiosek – místo, kde si můžete 
stáhnout různé publikace o životě na vozíku 
(rehabilitace, legislativa…) 

Facebookové skupiny jsou také zdrojem 
aktuálních a různorodých informací o živo-
tě s hendikepem. Mezi ty nejaktivnější patří: 
Rozpouštíme bariéry, Sociální politika a soci-

ální práce, Mám rád vozíčkáře, Sexuální asis-
tence v ČR. Své kompenzační pomůcky mů-
žete nabídnout na webu ztpbazar.cz.   

Své facebookeové skupiny, stránky i tiště-
né newslettery vydávají i organizace pro svo-
je klienty a příznivce. Většinou se zaměřují na 
určitý druh hendikepu. Centrum Paraple vy-
dává svůj tištěný i e-mailový bulletin a zveřej-
ňuje zajímavosti pro lidi s míšní lézí. Pro stejně 
postižené čtenáře přináší zprávy i e-mailový 
newsletter ParaCENTRA  Fénix nebo CZEPA. 
Národní fond zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením posílá na e-mail zajímavé 
zprávy ze svého oboru činnosti. Zdrojů infor-
mací je zkrátka dostatek, nebojte se vyhledá-
vat a nechat si posílat zajímavosti do e-mailu, 
na zeď facebooku.  Aneta Vidurová
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A Ohlédnutí za časopisem, který mi pomohl najít 
cestu životem
Nevím, kolik máme mladých čtenářů. Právě oni budou možná 
překvapeni následujícím tvrzením: zkraje 90. let bylo na náš 
časopis hodně vidět. Veřejný internet totiž nebyl ani v plenkách 
a kvalitní informace pro tělesně postižené lidi měly cenu zlata. 
Ale kromě Vozíčkáře existoval jen časopis Elán vydávaný Sva-
zem invalidů a zaměřený na osoby s jakýmkoli zdravotním po-i
stižením. Články šité na míru těm, co se pohybují na čtyřech 
kolech, prostě byly nedostatkovým zbožím.

Vrátím-li se v čase až do poloviny 80. let, panovala ještě 
horší situace. Rudí soudruzi dbali na to, aby oficiální sdělovací 
prostředky měly monopol na pravdu. Cenzura byla v Českoslo-
vensku téměř všemocná a zasvěcené texty pro vozíčkáře byly
i v oblíbených tiskovinách jako časopis Mladý svět nebo deník 
Svobodné slovo naprostou vzácností. O televizi a rozhlasových 
stanicích nemluvě.

Na zpustlé mediální pláni se proháněl vítr bezradnosti a smut-
ku lidí toužících dozvědět se, jak žít na vozíku, jak se bránit zdra-
votním problémům či jak odstranit bariéry v bytě. Ano, tenkrát 
šlo o samotné přežití a uskutečnitelný pohyb na vozíku aspoň 
doma: návrat mezi zdravé lidi, sehnání dobře placené práce 
nebo bezproblémová cesta ven ze čtyřech stěn byly nesplnitel-
ným snem. Není proto divu, že se mnozí vozíčkáři smířili s po-
bytem v ústavech či speciálních domech, zřízených obvykle na 
kraji města či kdesi v lesích – to aby nebyli na očích ideologicky 
ohlupovaným občanům rozvinuté socialistické společnosti.

V roce 1987 nechoďákům zasvitla naděje. Zasloužil se o ni 
Oldřich Pechar, sám vozíčkář. Dokázal doslova na zelené louce 
založit časopis, získat na něj peníze od státu a sehnat několik 
vozíčkářů ochotných do něj psát. Popravdě řečeno, vznikl spíš 
občasník bez ucelené koncepce než standardní časopis, ale 
zasvěcenost a nadšenectví autorů spolu s výraznou informační 
bohatostí mu rychle zajistily velkou oblibu.

Čas oponou trhnul a po pádu bolševického režimu přišla 
svoboda. Pro všechny. Se svými požadavky se ozývali i vo-
zíčkáři: chtěli bezbariérové chodníky, moderní sociální služby, 
lepší rehabilitaci, bohatší sortiment pomůcek. Stručně řečeno:
chtěli kvalitnější život. A tenhle časopis sloužil jako burza ná-
zorů, podnětů, nápadů, ale i mozaika zážitků z cestování na 
vozíku po republice i po světě. Téměř každé muzeum, diva-
dlo, obchodní dům nebo benzinová stanice, které byly vozíč-
kářsky vstřícné, stály aspoň za několikařádkovou zmínku... Leč 
někdy v jednadevadesátém roce musel pan Pechar kvůli ne-
správnému financování odejít, časopis se ocitl bez šéfredak-

tora a na dlouhé měsíce přestal 
existovat.

Je to neuvěřitelné, ale ve Vo-
zíčkáři působím coby novinář 
celé čtvrtstoletí! Když v srpnu 
roku 1992 ministerstvo zdravot-
nictví souhlasilo, abych se stal 
jeho šéfredaktorem, bez okolků
jsem čtenářům přiznal, že sice 
rád píšu a obstojně zvládám 
sloh, pravopis i gramatiku, ale 
o vozíčkářích  toho vím pramálo. 
Nicméně jiný odvážlivec, který 
by zkusil časopis přivést znovu
k životu, se tenkrát nenašel.

Učil jsem se takříkajíc za pochodu. A čím víc jsem toho 
o lidech na vozíku věděl, tím větší byly mé sympatie k osob-
nostem z jejich řad. Některé už nejsou mezi námi: cestovatel, 
spisovatel, kreslíř a znalec moderního afrického umění Alois 
Wokoun; malíř a jadrný vypravěč Hugo Merth; pilný „dělník slo-
va“ a strýc z Moravy Oldřich Erben; spisovatel, žurnalista a ji-
hočeský patriot Jan Nouza; neúnavná bojovnice za osobní asi-
stenci a žena s ohromným charismatem Jana Hrdá.

Velmi si vážím toho, že jsem je mohl poznat a že přijali na-
bídku psát do Vozíčkáře. I díky nim měl časopis v 90. letech 
dobrou pověst a k mému údivu jeho náklad vytrvale stoupal – 
z necelých třech až na osm tisíc výtisků. S rozšířením internetu, 
mobilů a sociálních sítí a zároveň s mladšími generacemi vozíč-
kářů se však situace změnila.

Dnes jsou jakékoli užitečné informace snadno dostupné a po-
čítačovou klávesnici lze dokonce ovládat pouhým okem. I proto 
naše sázka na předplatné, komentované události a rozsáhlejší 
tematické bloky neměla tak velkou odezvu, aby mohl tištěný Vo-
zíčkář dál existovat. Ubylo abonentů, ubylo i peněz na jeho vy-
dávání. Po třiceti letech tedy končíme. Ale snad mi, vážení čtená-
ři, dáte za pravdu, že se loučíme v dobré kondici a bez fňukání.

Na závěr si dovolím být osobní. Tenhle časopis mě nau-
čil důkladně porozumět zákonitostem psaného textu a na-
bídl mi zajímavé profesní uplatnění. Navíc jsem dostal šanci 
najít sám sebe a své místo mezi lidmi. Vždycky jsem chtěl 
být prospěšný druhým. Teď už vím, jak na to: novinařina je 
cesta, kterou se chci dál ubírat. Snad se na ní s vámi znovu 
potkám. Miloš Pelikán
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Jednání vládního výboru: Úhrada zdravotnických 
prostředků, nové úkoly pro ombudsmana i kvóty 
na zaměstnávání OZP
V posledním říjnovém dnu se setkal Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Jeho členové se věnovali se zajímavým tématům, 
o některých dokonce píšeme na dalších stránkách Vozíčkáře. Proto zveřejňujeme výtah z výsledné zprávy a některé body z progra-
mu. Výčet je autorský, výbor za něj nenese odpovědnost, plné neupravené znění najdete na webu www.vlada.cz. 

Čí jsou pomůcky? 
Stále přetrvává problém s vysokou finanční 
spoluúčastí pojištěnců a následným vlast-
nictvím zdravotnických prostředků pojiš-
ťovnou. Pokud zdravotní stav pojištěnce 
nutně vyžaduje použití pomůcky, která je 
lépe zacílená na léčení či kompenzaci než 
ta, která je podle pojišťovny „nejméně eko-
nomicky náročná“, rozdíl ceny si hradí po-
jištěnec z vlastní kapsy. Přitom o této va-
riantě rozhodují pojišťovny samy, samy 
určují, která cena je ekonomicky nejvýhod-
nější. Není ani vzácností, že si na takový 
prostředek pacient doplácí i 60 % nákla-
dů, vyjádřeno v korunách – desetitisícové 
částky. Přesto pojišťovny trvají na tom, že 
taková pomůcka je jejich výhradním vlast-
nictvím a pacient na ní nemá vůbec žád-
ný ekonomický podíl. Ministerstvo zdravot-
nictví bylo proto požádáno, aby se tomuto 
problému věnovalo a nalezlo řešení, které 
předloží na příštím zasedání.

Ombudsmanka má před sebou 
nové úkoly
S novým rokem nabude účinnosti nove-
la zákona o veřejném ochránci práv, kte-
rá mu ukládá monitorovat plnění Úmlu-
vy OSN o právech osob se zdravotním 
postižením. Annu Šabatovou čeká úkol 
podporovat naplňování práv hendikepo-
vaných a navrhovat opatření směřující 
k jejich ochraně, provádět výzkumy, zve-
řejňovat zprávy a vydávat doporučení a za-
jišťovat výměnu informací s příslušnými 
zahraničními a mezinárodními subjekty. 
Členové a členky Výboru byli seznámeni 
s připravovanými opatřeními a na příštím 
zasedání bude představeno zahájení této 
činnosti.

Řídit na električáku? 
Řešení zatím není 
v dohlednu
Další z probíraných bodů byl 
věnován dostupnosti osobních 
vozidel upravitelných pro řidi-
če na elektrickém vozíku. Toto 
téma bylo projednáváno na mi-
nulém zasedání, přičemž Vý-
bor uložil ministerstvu průmyslu 
a obchodu a ministerstvu práce 
a sociál ních věcí předložit zprá-
vy a nalézt řešení situace. MPO 
sestavilo přehled firem v ČR, 
které se zabývají bezbariéro-
vou úpravou osobních vozidel, 
a podalo zprávu o možnostech bezbariéro-
vých úprav o sobních vozidel. MPSV před-
ložilo návrh variant navýšení příspěvku na 
pořízení motorového vozidla pro osoby na 
elektrickém vozíku, které samy vozidlo řídí. 
Bylo však konstatováno, že by se nejedna-
lo o systémové řešení. V současné době je 
maximální výše této dávky 350 000 Kč. 

Zaměstnání OZP na magistrátech 
a ministerstvech – zajímavé 
srovnání 
Výbor byl také seznámen se zajímavými sta-
tistickými čísly. Z 25 statutárních měst plní 
zákonem stanovený povinný podíl zaměst-
nání hendikepovaných přímým zaměstnává-
ním celkem 10 z nich (Brno, Děčín, Havířov, 
Chomutov, Jablonec nad Nisou, Kladno, Pl-
zeň, Teplice, Ústí nad Labem a Zlín). Pouze 
6 statutárních měst z uvedených 25 odvádí 
finanční odvod do státního rozpočtu a větši-
nou se jedná o velmi malé částky. Z povin-
ného počtu 575 zaměstnanců se zdravot-
ním postižením, kteří by měli být souhrnně 

zaměstnáni ve všech statutárních městech, 
je zaměstnáno 541 osob, což představuje 
92 %. Pouze 2 statutární města z 25 nedo-
sahují poloviny povinného podílu. Lze tedy 
shrnout, že statutární města si vedou velmi 
dobře. 

Jak si vedou ministerstva a jejich organi-
zační složky (údaje byly dodány jen za ně-
které tyto organizační složky)? Ministerstva 
včetně svých organizačních složek v roce 
2016 zaměstnávala 858 osob se zdravotním 
postižením, což není ani polovina povinné-
ho počtu, který činí 1771 osob. Navíc došlo 
i k poklesu oproti minulému roku, kdy byl 
počet zaměstnaných osob se zdravotním 
postižením 897. Ani polovinu povinného po-
dílu skutečně zaměstnaných osob se zdra-
votním postižením nezaměstnává 11 minis-
terstev (MD, MF, MK, MO, MMR, MPO, MSp, 
MŠMT, MZV, MZ, MŽP). Jediným minister-
stvem, které se blíží k plnění povinného po-
dílu přímým zaměstnáváním, je ministerstvo 
práce a sociálních věcí. 

(ata) 

CZEPA v pacientské radě i v regionech 
Aktuální dění v České asociaci paraplegiků – CZEPA, z. s., shrnuje Hana Sixtová, sociální pracovnice.

Pacientská rada
Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík ustano-
vil při Ministerstvu zdravotnictví ČR stálý po-
radní orgán „Pacientská rada“. Ta by měla 
usnadnit hájení práv a zájmů pacientů a vy-
tvořit prostor pro spolupráci přímo s minis-
terstvem zdravotnictví v rámci vnitřního při-
pomínkového řízení při změnách zdravotní 
legislativy. Pacientské organizace tak do-
staly možnost ucházet se o místo svého zá-
stupce v Pacientské radě.

Je nám ctí, že Česká asociace paraplegi-
ků – CZEPA prošla náročným výběrovým ří-
zením a s podporou Centra Paraple, o. p. s., 

a ParaCENTRA Fenix, z. s., nominovala do 
Pacientské rady za cílovou skupinu osob 
ochrnutých po poškození míchy jako své-
ho zástupce Zdeňku Faltýnkovou – fyziotera-
peutku, ergoterapeutku, specialistku na spi-
nální problematiku.

Právě Zdeňka Faltýnková byla minis-
trem Ludvíkem 6. října 2017 mezi vybra-
nými 24 členy Pacientské rady jmeno-
vána. CZEPA si váží tohoto významného 
kroku, neboť je mnoho zdravotních témat 
či témat na zdravotně-sociálním pome-
zí, která klienty se spinálním poškozením 
trápí.

„Velmi si vážíme členství asociace CZEPA 
v Pacientské radě. Je mnoho témat, o jejichž 
změně bychom rádi jednali, a proto věřím, že 
je to přímá cesta, která významně usnadní 
prosazování práv klientů s poškozením míchy 
v široké oblasti zdravotního systému.“ 

Alena Jančíková, ředitelka asociace.

Dlouhodobě se na naši asociaci obracejí 
klien ti, kteří nejsou spokojeni se zákonným 
limitem cévek pro čistou intermitentní katet-
rizaci; se souběhem mechanického vozíku, 
elektrického vozíku a elektricky polohova-
cím lůžkem či například s nedávno  zrušenou 

Ilustrační foto
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úhradou urologického léku Betmiga. Sou-
časně je častým problémem prevence 
a komplexní péče při léčbě dekubitů a obec-
ně nedostatečné poskytování zdravotních 
služeb v domácím prostředí klienta. CZEPA 
by ráda v rámci Pacientské rady prosadi-
la nejen tato témata – a samozřejmě nadá-
le nasloucháme našim klientům, kteří mohou 
kdykoli navrhovat oblasti, které je nejen ve 
zdravotní oblasti trápí.

Peer mentoring
Je přirozené, že při řešení jakéhokoli problé-
mu hledáme informace a konzultujeme ze-
jména u přátel, známých či odborníků, kteří 
s řešením daného problému už vlastní zku-
šenost mají. Tento princip platí i u získávání 
informací mezi lidmi se zdravotním postiže-
ním. Pomoc a podporu hledají zejména noví 
klienti, ochrnutí po poškození míchy, a jejich 
rodiny. Zkušený vozíčkář, který je delší dobu 
po změně zdravotního stavu a je na nároč-
nou životní situaci již adaptován, může své 
zkušenosti předat, nového klienta a jeho rodi-
nu podpořit, informovat, aktivizovat. V zahra-
ničí je taková pomoc osvědčená, běžná a je 
označována „peer to peer“ (rovný  rovnému).

Po dlouholetém opakovaném úsilí asocia ce 
CZEPA úspěšně získala finanční tříletý grant na 
období let 2018 – 2020 na nový projekt Peer 
mentoring, kterým chceme podpořit poraden-
ství a aktivizaci klientů 
s poškozením míchy 
v jednotlivých regio-
nech. Projekt bude mít 
dvě části: první část 
bude vzdělávací, kdy 
CZEPA v rámci výbě-
rového řízení vybere 
10 zkušených vozíč-
kářů a poskytne jim 
5měsíční vzdělávání. 
Během této doby se 
budou budoucí peeři 
aktivně věnovat mapo-
vání regionu, zjišťová-
ní služeb aj. V druhé, 
realizační části projek-
tu bude z proškole-
ného týmu vybraných 
5 účastníků, kteří bu-
dou v úzké spoluprá-

ci s asociací CZEPA přímo podporovat nové 
 klienty a jejich rodiny v pozici peer mentora.

Po celou dobu projektu (ve fázi vzděláva-
cí i realizační) budou peeři finančně ohodno-
ceni a jejich činnost bude vykazována admi-
nistrativními doklady a formuláři.

Věříme, že tento pilotní projekt poskyt-
ne individuální podporu v regionech, pomů-
že aktivizovat nové vozíčkáře s poškozením 
míchy, poskytne podporu rodinným přísluš-
níkům nových klientů a pomůže tak přede-
jít sociálnímu vyloučení lidí se spinálním po-
škozením a jejich rodin. Současně věříme, 
že se podaří zajistit další zdroje, aby služba 
peer mentoringu měla dlouhodobou udržitel-
nost a mohla být poskytována i po skončení 
grantového období.

Výsledky soutěže Vozejkmap
VozejkMap je mapa bezbariérových míst ne-
jen v ČR. Využívat ji můžete prostřednictvím 
bezplatné aplikace do chytrých telefonů nebo 
prostřednictvím webu www.VozejkMap.cz. 
Každý uživatel může jednoduše přidávat 
bezbariérová místa.

Od začátku dubna do konce září letošní-
ho roku jste měli možnost soutěžit o hodnot-
né ceny. Smyslem soutěže bylo přidávat, při-
dávat a přidávat. Co? No přece bezbariérové 
objekty, které pomůžou jiným vozíčkářům při 
orientaci v cizím prostředí.

Soutěž, během které přibylo na mapě dal-
ších 713 míst, skončila. Připomínáme, že se 
hrálo o bezplatné zapůjčení auta s ručním ří-
zením, tablety, telefony a powerbanky, part-
nerem soutěže byla společnost Škoda Auto. 
Nejúspěšnější v přidávání nových objektů, 
a tedy výherci byli: Jitka Burianová, Roman 
Folvarský, Hana Doležalová, Hana Merunko-
vá, Milan Havel, Lenka Žouželková, Michal 
Břetenář, Pavel Weiser a Šárka Lorencová. 
Gratulujeme všem, kteří přidávali a vysoutě-
žili si krásné výhry.

Aktuálně VozejkMap nabízí více než 
9600 bezbariérových míst. Pokud víte 
o dalších, budeme rádi, když své tipy přidá-
te a nabídnete tak užitečné informace dal-
ším uživatelům.

Glosa

Berle
Dvě neodbytné průvod-
kyně. Nepříliš vzhled-
né, ale věrné. Pořád 
jsou mi v patách, ať se 
hnu kamkoliv. Oddaně 
odpočívají vedle mého 
lože jako poslušné otro-
kyně, vždy připravené vyskočit a podepřít 
mě. Doprovázejí mě však okatě, jen aby 
daly najevo, jak jsem na nich závislý. Str-
kají přede mnou ohleduplně do dveří, po-
zorně chrání před uklouznutím a pádem, 
dokonce dokážou odehnat i vzteklého 
psa a půlnočního obejdu. Sice nerad, ale 
zvykl jsem si na ně. Vlastně je ani za ty 
roky nevnímám. Jenom někdy v přítom-
nosti krásných žen je spěšně posílám do 
kouta pod věšák s kabáty. Jsou mazané 
a lehce škodolibé, schválně sebou s tře-
skotem praští a ty krásné ženy se nezá-
ludně ptají, komu že ty oprýskané, sešlé 
tyčky patří, aby mu je mohly podat. A já 
se sebeironickým úšklebkem cedím mezi 
zuby: mně! Přece nakonec mám obavu, 
aby se jich nezmocnil někdo cizí a já ne-
uvázl na mělčině nehybnosti. Taky ony se 
zašklebí, ale vítězoslavně: nás se, chlap-
če, nezbavíš. Jsme navěky svoji. Chápu 
to. Snáším je trpně jako gigolo vydržova-
ný prachatými starými dámami. Vím však, 
že jim dám brzy vale. Jen co mi schválí 
električák. Zůstanou doma jen na zhýra-
lou trojku, když se povleču v jejich obje-
tí, pouze světlem oděný do ložnice nebo 
koupelny. Bez venkovních svědků jim 
dám najevo svůj vděk a ony budou pyšně 
a hrdě stát čestnou stráž a čekat pozorně 
na pokyn svého vládce.

Text vznikl jako výsledek loňské literár-
ní minidílny Vozíčkáře s názvem Buď-
te střevo! Osmidílný seriál dílny tvůrčího 
psaní můžete dohledat na webu www.vo-
zickar.cz. Uvádíme ještě další tři náměty 
na  tvorbu: 
1. Napište vzkaz svému já, který otevře-

te za pět let. Co byste si v 10 větách 
vzkázali? Jakou úlohu v obsahu vzkazu 
bude mít vaše postižení?

2. Napište, vymyslete reklamu či reklam-
ní kampaň na svou kompenzační po-
můcku nebo na něco, co vám pomá-
há v běžném životě. Léky, bezbariérová 
úprava, vozík, berle, pevné boty…

3. Napište anotaci ke své autobiografii 
(představte si, že vyšla knižně a lidé 
si čtou upoutávku na  zadní straně pře-
balu). Jakou úlohu v ní bude mít váš 
 hendikep?

(ata)

Ivan Jergl
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Salón Vozickar.info dokázal, že potkat se má smysl
Kombinace výstav, přednášek, servisu a konzultací. Takový koktejl namíchali vozíčkářům nejen ze Slovenska organizátoři prvního 
Salónu Vozickar.info v Piešťanech. Tamější hotel Máj zažil v posledním říjnovém dnu návštěvu téměř 150 účastníků, většiny z nich 
sedících na vozíku. Přijeli se potkat, vyzkoušet si moderní kompenzační doplňky, dozvědět se něco zajímavého a hlavně vyměňovat 
kontakty, nápady, posouvat myšlenky a nové projekty vpřed. Pozval je autor myšlenky Mirek Zeman ze společnosti Letmo ve spolu-
práci s portálem vozickar.info. Program jednodenního setkání byl natolik nabitý a pestrý, že návštěvníci nešetřili chválou.

„Moje hodnotenie – veľmi dobrá a vydarená 
akcia. Salón ponúkol na jednom mieste veľa 
nových výrobkov, zaujímavé produkty i tech-
nické inovácie. Mňa napríklad veľmi zaujali 
vozíky s prídavnými pohonmi.“ Veronika Vado-
vičová, úspěšná slovenská paralympionička 
 
„Salón je parádna akcia. Zaujalo ma, že tu 
prišlo pomerne veľa ľudí. A dobré je, že me-
dzi návštevníkmi navzájom a aj vystavovateľ-
mi je bezprostredný kontakt. Dajú sa rozobe-
rať rôzne témy. Aj také, ktoré s vystavovanými 
produktami vôbec nesúvisia. Mnohých na-
príklad zaujalo moje rozprávanie o tom, ako 
mám zabezpečený prístup domov. Keďže fy-
zicky nezvládam otváranie dverí klasickým 
kľúčom, musela som si nájsť vhodnejšiu al-
ternatívu. A aj som ju našla. Dnes si otvá-
ram dvere s pomocou mobilného telefónu. 
Dokonca by som mohla byt otvoriť aj odti-
aľ z Piešťan. Hold, nové technológie nám 
v mnohom pomáhajú.“ Iva Bednařiková, Zlín

Co konkrétního zažili účastníci prvního a zdá 
se, že ne posledního Salónu? 

Vyzkoušeli si technologické novinky (pří-
davné pohony pro vozíky, vozíky pro jedno-
ruké, chodítka s laserem, ultralehké vozíky, 
motomedy, systémy pro nasedání do auta, 
vertikalizační stojany…), díky vstřícným servi-
sákům mohli vyřešit problémy s vlastním vo-
zíkem, dále si poslechli přednášky například 
o správném sezení na vozíku, možnosti finan-
cování pomůcek na Slovensku, o Apple tech-
nologiích atd. Také se mohli něco dozvědět 
o ornitoterapii (léčebné soužití s malými so-
vičkami), prohlédli si bezbariérový karavan 
Charley Tramp (viz strana 24), dokonce se 
na místě setkala tváří v tvář i velká slovenská 
facebooková komunita. 

Jedinou kritikou se zdá být menší pro-
stor a malá kapacita, protože o tuto akci byl 

enormní zájem. To ale trefně glosoval jeden 
z návštěvníků Tomáš Zelina z Liptovského 
Mikuláše slovy: „Radšej do seba vrážať ako 
sa nestretávať.“ 

Pozadí vzniku náp adu uspořádat takové 
interaktivní, neformální a přitom obohacují-
cí setkání vychází z několika zkušeností, kte-
ré reflektují stav „vozíčkářské“ společnosti. 
Hovoří o něm sám Mirek Zeman v rozhovo-
ru pro vozickar.info, kte rý vedl jeho redaktor 
Ján Szabó a který s laskavým svolením ve 
zkrácené podobě zveřejňujeme. 

Stále verím, že v ľuďoch zostala 
túžba stretnúť sa a spoločne 
posúvať projekty vpred

 Kedy ste začali uvažovať o zorgani-
zovaní akcie tohto druhu a aké vnútorné 
a vonkajšie podnety (impulzy) vás k tomu 
viedli?
Impulzy prichádzali v niekoľkých rovinách. 
Tým prvým bolo prepojenie, možno aj ná-
vrat, z on-line do off-line prostredia. Teda 
z internetového priestoru späť do reality. 
Druhým bol portál Vozickar.sk. Už prelomil 
hranicu 20 tisíc vzhliadnutí za mesiac, tak 
som začal cítiť silný potenciál komunity. Za-
čal som mať tiež nepríjemný pocit, že mies-
to stretávania si radšej veci „lajkujeme“. Na-
miesto toho, aby sme pridali ruku k dielu, tak 
len nazdieľame príspevok. No ja stále verím, 
že v ľuďoch zostala túžba stretnúť sa a spo-
ločne posúvať projekty vpred.

 A čo ďalšie vnuknutia, ktoré vás upo-
zorňovali, že vo vozičkárskom svete nie je 
všetko „košer“?
Ďalšou rovinou bola všeobecná efektivita. Za 
spoločnosť Letmo som v poslednom čase 
absolvoval veľmi veľa osobných konzultácií 
správneho sedenia. Vždy je to záležitosť na 
dve až tri hodiny. Najprv sa rozprávame o zá-

kladných pravidlách a postupne si načrtne-
me zmeny. A nakoniec ich aj fyzicky na vo-
zíku predvedieme. Avšak vzhľadom na moje 
pracovné vyťaženie už časovo a fyzicky ne-
zvládam navštevovať každého doma. A tak 
som začal hľadať riešenie, aby ovca osta-
la celá a vlk bol sýty. Došlo mi, že musíme 
vytvoriť nejaký pákový efekt, kedy spojíme 
viac ľudí na jednom mieste. A prinesieme im 
vhodnú edukáciu, servisné zázemie a pro-
duktovú ponuku. K tomu sa pridá odborník 
na legislatívu, prípadne na financovania, ďal-
ší na úpravu áut…

 Ale niečo také tu už máme. Aj na Slo-
vensku sa predsa organizujú rôzne vý-
stavy zdravotníckej techniky a kompen-
začných pomôcok. Nie je táto vaša akcia 
„zbytočným nosením dreva do lesa“?
To je možno tretia rovina spomínaných im-
pulzov. V oblasti výstavníctva panuje kreatív-
na impotencia tradičných veľtržných firiem. 
Vedia podať cenník nájmu plochy za štvor-
cový meter, ale nevedia osloviť ani cieľovú 
skupinu, ani predať svoju myšlienku firmám. 
Kto bol tento rok na bratislavskom Non-hen-
dikepe alebo brnenskom Rehaprotexe, vie, 
o čom hovorím.

Skoro by som povedal, že tak dlho sa 
chodí s džbánom po vodu, až sa ucho odtrh-
ne. Na podobných podujatiach som vystavo-
val od roku 2001. Platíte poplatok za plochu, 
za firmu, za stánok, za schválenie stánku, 
keď ho nepostaví veľtržné firma sama. Ďal-
šie poplatky sú za pripojenie elektriny, za re-
víziu elektriny, za vjazd a pod. A pritom nikto 
reálne nepočúva vašu spätnú väzbu. Je to 
zahrávanie sa s ohňom zo strany organizáto-
rov veľtrhov a výstav. Ako náhle chýba  jedna 

Ján Szabó a Mirek Zeman při rozhovoru. 

Mirek Zeman přednáší o mapování tlaku při sezení na vozíku.
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 firma, zneistí ďalšie. Keď príde menej firiem, príde nabudúce aj 
menej návštevníkov. Tým pádom nabudúce bude opäť ešte me-
nej firiem. A tak to aj vyzerá. Úpadok na oboch stranách.

 Takže, pre koho je vlastne podujatie Salón Vozickar.info ur-
čené, čo konkrétne by mala táto akcia priniesť návštevníkom 
Salóna? 
Naše podujatie má podtitul Edukácia/Výber/Nastavovanie/Servis. 
Už to samo ju vymedzuje oproti tradičnému veľtrhu. Tam sa nikto 
vzdelávaním, nastavovaním ani servisom nezaoberá. Navyše, fir-
my zúčastňujúce sa na Salóne sú v režime priateľstva alebo as-
poň v pakte neútočenia.

Návštevník si bude môcť vyskúšať sedačku od jednej firmy, 
položiť si ju na vozík od druhej a potom si celý vozík naložiť do 
auta tretej firmy, ktorý bol upravený štvrtou firmou. Toto na klasic-
kom veľtrhu možné nie je. Nehľadiac na to, že hotel Máj k tomu 
všetkému pridáva príjemné kaviarenské prostredie. Bude to teda 
zároveň diskusná platforma, kde môžeme veľa vecí prebrať osob-
ne. Možno práve toto prostredie bude liahňou pre nové projekty, 
či už on-line alebo off-line charakteru. A Salón Vozickar.info takto 
ponúka ďalší benefit.

 A keď sa mrknete do dní vzdialenejších, kde vidíte Salón 
Vozickar.info?
Dúfam, že sa k nám pripoja spoločnosti ponúkajúce  modernú 
SMART elektroniku, exoskeletony, autá Elbe a mnohí iní. Preto ho-
vorím o budúcnosti, lebo sa budem veľmi usilovať o to, aby sme 
sa mohli stretávať na jarnej i jesennej akcii Salón Vozickar.info. Ni-
elen kvôli produktom, ale aj preto, aby sme si navzájom ukázali, 
kam sme sa za pol roka vo vlastných projektoch posunuli.

Ján Szabó, ata

Další Salón Vo zickar.info je prozatím naplánovaný na 
19. dubna 2018.  Sledujte web www.vozickar.sk. 

Glosa

Oprava, 
nebo poprava?
Vsadím se, že ti z vás, kteří nepoužíváte elektrický vo-
zík jen jako pomůcku pro venčení pejska, jste už ur-
čitě podobnou situaci zažili. Jedu si takhle na rutinní 
projížďku do hospody a po chvíli mi dojde, že mi pře-
ci jenom kapánek haraší. V motoru. Děsuplné zna-
mení blížící se náročné a drahé opravy. Vy z vás, co 
tenhle stav neznáte, nepředstavujte si to, jako když vám vezmou auto 
do servisu. Vozík není jen dopravní prostředek, je to kus vás samot-
ných. Jste k němu téměř přirostlí. Jeho oprava je osudová rána, co na 
dlouho změní váš život. Je to omezení, které se dá přirovnat snad jen 
ke zlomenině nohy. 

Obvykle poté procházím několika fázemi, které jsou známy u obě-
tí i jiných katastrof. První etapou je popírání: „To klepání v motoru jistě 
nebude nic vážného, možná se mi to jenom zdá.“ Pak nastává agre-
se: „Do prčic, jak je možný, že umíme rozbít atom, posíláme vozítka na 
Mars, ale nedokážeme vyrobit vozík, co vydrží aspoň 5 let!?“ Následuje 
fáze deprese: „To zas bude trvat věky, nikam se nehnu, zase všechno 
vyřizovat a ještě to bude stát majlant.“ Nakonec se dostaví přijetí: „Nic 
se nedá dělat, zavolám servisákovi, než se motor zadře úplně. Třeba si 
na mě zítra udělá čas a třeba je to fakt jen maličkost.“ Když po čtrnácti 
dnech konečně dojel, neomylně určil diagnózu. Nutná výměna motoru. 

Nejpotupnější úkol v následující anabázi je vyřídit poukaz na opravu. 
Bez něj se s vámi nikdo nebude bavit. Objednávám asistenta a navště-
vuji obvodní lékařku. Za několik hodin v čekárně jsem se z letáčků na 
stolečku dozvěděl vše, co jsem nikdy nechtěl vědět o hemeroidech a kli-
maktériu. „Tak copak zase potřebujete spravit na vozíku?“ přivítala mne 
doktorka. Stručně jsem jí vysvětlil situaci s technickými detaily, kterým, 
chudák, nemohla rozumět. Zatímco mi na stařičkém psacím stroji Con-
sul vypisovala poukaz, marně jsem přemýšlel, k čemu pojišťovna potře-
buje sekretářku s medicínským vzděláním. Za pár minut už byl poukaz 
na světě a začal tak své byrokratické martýrium na pojišťovně. Ta jej po 
pár týdnech přežvykování poslala zpět doktorce, kde jsem jej musel vy-
zvednout a jako magický svatý grál předal servisákovi. Ten letmým po-
hledem zjistil, že je vypsaný špatný kód a navíc potřebuji ještě zcela jiný 
poukaz, neboť i baterka je na maděru. Nezbylo mi než hlasitě zaúpět 
a již s notně ochrnutým vozíkem celé kolečko absolvovat znova.

A pak přišla ta nejhorší, Jobova rána. Motor se definitivně zadřel. Svět 
zešedl, obloha se zatáhla, všude jen pláč a skřípění zubů. Jediné, na co 
se vozík zmohl, bylo točit se dokola – což kromě drahého kolotoče pro 
děti není zrovna praktické. Navíc přicházejí samé špatné zprávy. Nový 
motor bude nejdřív za měsíc, protože ho musí dovést „až“ z Německa. 
Asi pro něj vyrazili na koňském povozu. Dostávám zatím náhradní vozík, 
ale jak asi tušíte, není to zrovna poslední model. Jsou to obvykle roz-
hrkané, kvílící stroje, na kterých snad drandil ještě Roosevelt po Bílém 
domě. Jistě, je to lepší než ležet v posteli nebo sedět na mechanickém 
vozíku, ale i tak je to utrpení. Jako by vás násilím strčili do úplně jiného 
těla. Všechno vás tlačí, výška sedu je špatně, bočnice široké, stupačky 
vysoko. Díky jiné citlivosti řízení vrážíte do zdí i do lidí, kteří samozřej-
mě nic netuší.

Pocit, když vám spravený vozík po nekonečných týdnech dovezou, 
je v pravdě omamný. Naposledy jsem podobnou radost zažil kdysi, 
když jsem od Ježíška dostal vysněnou špuntovku. Je to jako návrat 
ztraceného syna. Kdybych se nestyděl, nejradši bych milý vozíček bra-
trsky objal a zlíbal. Pokud jsem na začátku uvedl příměr se zlomenou 
nohou, tak tohle je přesně ten pocit, kdy vám konečně sádru sundají 
a vy odhazujete berle. Cítíte velkou úlevu, že můžete cokoliv jako dřív. 
Okamžitě jsem se jel projet. Na cestě, kterou jsem normálně vůbec ne-
vnímal, jsem si užíval každý metr. Vše bylo zalité sluncem, vítr mi čech-
ral vlasy a sousedy jsem zdravil s těžko vysvětlitelným, připitomělým 
úsměvem. Neskutečný pocit blaha. Svět se vrátil do normálu. Asi to 
tak celé mělo být.

Michael Vidura

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



15

www.vozickar.cz

AKTUÁLNĚ

V plzeňském pivovaru se tančilo pro Paraple

V sobotu 11. listopadu večer Česká televi-
ze vysílala zábavný benefiční pořad  Hvězdy 
tančí pro Paraple. Ve vtipných a odváž-
ných choreografiích se představily osobnos-
ti a profesionální tanečníci z minulých roč-
níků taneční soutěže StarDance společně 
s osmi tanečníky na vozíku. Pořadem pro-
vázeli Tereza Kostková a Marek Eben. Na 
melodie známých evergreenů tančili Jola-
na Voldánová, Jan Tománek, Roman Voj-
tek, Kristýna Coufalová a na vozíku Adam 
Musil a Tereza Brandtlová, Jan Onder, Dana 
Batulková, Kateřina Baďurová a na vozíku 

Majka  Nahodilová, Anna Polívková, Michal 
Kurtiš, Eva Krejčířová a na vozíku Hana Kul-
havá, Lukáš Pavlásek, Radek Banga, Vero-
nika Lálová a na vozíku Petr Hubalovský, 
Dana Morávková, Michal Padevět a na vo-
zíku Roman Charvát, Alice Stodůlková, Ma-
těj  Ruppert, Marek Dědík a na vozíku Nina 
Křehotová a Petr Fila. A v přestávkách mezi 
tanci Zdeněk Svěrák připomněl význam Járy 
Cimrmana pro vývoj vozíku. 

Díky benefičnímu pořadu Hvězdy tančí 
pro Paraple získalo Centrum Paraple na 
svou činnost celkem 10 320 930 Kč. 

„Získané finanční prostředky využije Cen-
trum Paraple, které je v současné době 
už středně velkým sociálně rehabilitačním 
centrem, k zajištění poskytovaných služeb, 
pro které potřebujeme kvalitní odborný tým 

a nezbytné technické podmínky. Tyto pení-
ze tvoří významnou část příjmů organizace, 
které jsou z poloviny tvořeny dary. Druhou 
polovinu finančních prostředků získává Pa-
raple z dotací, grantů, vlastní činnosti a pří-
spěvku klientů,“ řekl ředitel Centra Paraple 
David Lukeš.

Česká televize podpořila v roce 1994 vznik 
Centra Paraple pořadem Dobročinná akade-
mie a od té doby každoročním benefičním 
pořadem pomáhá získat finanční prostředky 
na jeho činnost. V minulých dvou letech se 
Centrum Paraple stalo charitativním partne-
rem taneční soutěže České televize StarDan-
ce a kromě tolik potřebné finanční podpory 
jsme získali příležitost představit veřejnos-
ti několik tanečníků a tanečnic na vozíku. 
Těžký úraz je přinutil znovu bojovat o získá-
ní všech pro nás ostatní tak běžných doved-
ností, jako je péče o hygienu, oblékání, po-
hyb a mnoho dalších. A přesto se rozhodli 
ukázat, že s pomocí vůle, fantazie, kreativi-
ty a vnitřního charisma společně s porozu-
měním a absolutním sladěním s tanečními 
partnery mohou vytvořit nádherné taneční 
kreace, při kterých vozík přestává být kom-
penzační pomůckou a stává se doplňkem 
taneční figury. Jsou motivací pro všechny 
další, kteří se nacházejí teprve na začátku 
namáhavé a dlouhé cesty k samostatnosti, 
sebevědomí, uplatnění. 

Velké poděkování patří České televizi, 
všem účinkujícím a lidem, kteří pomáhají.

Alena Kábrtová, foto: Tomáš Lisý 
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Pardubice zavedou taxi službu určenou 
i vozíčkářům. Jedna cesta je vyjde na 25 korun

Pardubice chystají novou službu pro senio-
ry a lidi se zdravotním postižením. Radní na 
konci října schválili záměr zavést ve městě 
senior taxi pro osoby starší 70 let a držitele 
průkazu ZTP či ZTP/P. Speciálně označený 
automobil je za mírný poplatek doveze tře-
ba na úřad či do zdravotnických zařízení leží-
cích v katastrálním území Pardubice.

„Naším cílem je 
usnadnit těmto li-
dem cesty za léka-
řem, do nemocni-
ce, na hřbitov nebo 
na úřady. Rádi by-
chom jim ještě více 
zpřístupnili i kultu-

ru, proto jsou na seznamu předem vytipo-
vaných míst i námi zřizované Východočes-
ké divadlo Pardubice či Komorní filharmonie 
Pardubice,“ informoval náměstek primátora 
Jakub Rychtecký.

Zájemci včetně vozíčkářů budou moci se-
nior taxi využívat denně od 6 hodin do půl-
noci, a to čtyřikrát měsíčně. „Za jízdu zapla-
tí 25 korun, zbývající částku uhradí město. 
V rozpočtu počítáme s částkou 1 milion ko-
run na rok. Tento speciální taxík bude muset 
být schopen přepravovat i vozíčkáře,“ dodal 
Rychtecký s tím, že jeho případný doprovod 
bude mít cestu zdarma.

Nárok na využití služby senior taxi bude 
uplatňován průkazem. „Agendu spjatou 
s evidencí žadatelů a průkazů senior taxi 
bude provádět odbor sociálních věcí Magis-
trátu města Pardubic. Taxi služba bude jízdy 
zaznamenávat do on-line systému z důvodu 

kontroly a průběžného hodnocení. Měsíční 
evidence jízd bude městu dopravcem před-
kládána spolu s vyúčtováním služby,“ vysvět-
lil fungování systému náměstek primátora.

Auto přijede kamkoli na zavolání
Dopravu zdravotně postižených lidí již pro 
město zajišťuje pardubický dopravní podnik, 
který město financuje ze svého rozpočtu. Ten 
nabízí (ve spolupráci s organizací SPID han-
dicap) přepravu speciálně upraveným tranzi-
tem. Tento vůz je však velmi vytížený, klienti 
se musí objednávat velmi dlouho dopředu. 
Jak uvedl Rychtecký, „Senior taxi bude fun-
govat jako klasický taxík: zavoláte si ho, kdy-

koli potřebujete. Nevytváříme konkurenci pro 
dopravní podnik, ale rozšiřujeme možnosti 
dopravy především pro lidi nad 70 let.“ Tato 
potřeba vyplynula z diskuze s poskytovate-
li sociálních služeb ve městě a také s komi-
sí pro bezbariérovost. S firmou, která uspě-
je ve výběrovém řízení, město uzavře roční 
smlouvu.

Podobně koncipovaná levná taxi služba 
určená i vozíčkářům funguje na různých mís-
tech republiky: například v Brandýse nad La-
bem, Staré Boleslavi, Hlavenci, Praze, Plzni, 
Českém Krumlově, Brně, Olomouci, Hodoní-
ně, Ostravě, Třinci či Moravském Krumlově.

(mp)

Auto, které jezdí v Brandýse nad Labem

Elegance, šarm i pomoc 
zároveň
Další ročník módní přehlídky, na 
níž nezáleží na tom, jestli mode-
lové a modelky na molo vejdou 
nebo vjedou. Akce, která spojuje 
svět z módních časopisů se svě-
tem hendikepovaných. Benefice, 
která pomáhá konkrétním lidem. 
To vše by mohly být podtituly 
páté módní přehlídky v projek-
tu Elegance bez bariér. Ta letos 
opět uchvátila svou profesionál-
ní úrovní i přátelskou atmosférou. 
Pořadatelky umí totiž spojit mode-
ly a modelky, lidi na vozíku, me-
cenáše i populární hvězdy (letos 
zazpíval třeba Adam Mišík), aby 
společně pomohli vybrané rodi-
ně. Letos jimi byli Hermanovi, kte-
ří mají syna Davida s DMO. Přes 
150 tisíc korun rodina využije na 
speciální léčbu v Klimkovicích.
 (ata) 
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Rychlovky z Česka
Neplač, kamaráde

Fotografická soutěž VOZKA ZOOM 2017 zná 
své vítěze. V klání, které pořádá Magazín 
Vozka, zaujala porotu fotografie Leony Žůr-
kové s názvem Neplač, kamaráde. Vyhrála 
tak v konkurenci 58 fotografií a získala hlavní 
cenu – 5000 Kč. Další ročník soutěže bude 
vypsaný na začátku léta, uzávěrka soutě-
že  bývá na konci srpna. Témata jsou růz-
ná, není vždy nutné, aby zachycovala život 
s hendikepem.Sledujte časopis nebo web 
www.vozka.org.  (ata)

Hendikepovaní hrdinové 
na výsluní 
Redakce Magazínu Vozka vypsala tento pod-
zim další soutěž Rekordy handicapovaných 
hrdinů. Chtěla totiž vyzdvihnout práci hendike-
povaných lidí i pečujících, jejich příběhy, zají-
mavé projekty i osobnosti ze zahraničí, které 
inspirují na cestě k aktivnímu a pestrému ži-
votu. V kategorii Hrdinové hendikepu vyhrála 
Karolína Dejová, všestranně nadané milé děv-
če a především tanečnice se svalovou atrofií. 
Karolínka získala také prestižní dětské oce-

nění na celorepublikové úrovni Zlatý oříšek. 
Mezi příběhy pečujících zaujal nejvíce život 
Františka Dvouletého. Mezi projekty bodova-
la nejvíc Metropolitní univerzita Praha, která 
se věnuje vysokoškolskému vzdělávání i těž-
ce tělesně postižených studentů, a ze zahra-
ničních  osobností si nejvyšší ocenění odnesl 
světoznámý fyzik a popularizátor vědy Ste-
phen Hawking. Kompletní výsledky najdete 
opět na webu www.vozka.org. (ata)

Rychlovky ze světa

CYBATHLON – soutěž vozíků 
i exoskeletonů
Podzim je tradičně dobou plodné práce 
a setkávání – u nás i ve světě. V říjnu se tedy 
koná jeden z největších veletrhů kompen-
začních pomůcek a rehabilitační techniky 
REHACARE. V německém Düsseldorfu se le-
tos sešlo téměř 40 tisíc návštěvníků s 780 vy-
stavovateli a odborníky z 39 zemí světa. 

Největším lákadlem ve velké konkuren-
ci byla letos soutěž CYBATHLON spojující 
týmy, které se věnují vývoji robotických exo-
skeletonů a elektrických motorizovaných vo-
zíků. Soutěž jim umožňuje nejen poměřit své 
dosavadní výsledky a vyměnit si zkušenos-
ti, ale její uspořádání na veletrhu REHACARE 
umožnilo získat zpětnou vazbu od dalších 
hendikepovaných. 

Týmy skládající se z inženýrů, vědců i pa-
raplegiků se utkaly například v disciplíně 
parkouru. Tentokrát ale nebylo cílem skákat 
přes divoké překážky, ale přejít schody, sed-
nout si na lavičku atd. Elektrické vozíky měly 
zase za úkol zdolat náročné terény, schody, 
sklony nebo se jen vejít pod nízký stůl v re-
stauraci. 

Další klání se uskuteční za 3 roky, aby 
měli vývojáři možnost postoupit ve svých 
úkolech zase dál. Organizátoři totiž plánují 
vypsat 6 disciplín. 

(ata)

Evropské „zettépko“ bude platit 
v osmi zemích EU 
Belgie, Kypr, Estonsko, Finsko, Itálie, Mal-
ta, Rumunsko a Slovinsko. Tam všude bude 

možné uplatnit no-
vou Evropskou kar-
tu zdravotního po-
stižení (European 
Disability Card – 
EDC) jako průkazku 
člověka, který má 
nějaký hendikep. 
V současnosti se 
mezi státy EU ne-
uznávají ZTP karty 
při uplatňování růz-
ných slev a výhod, 
případně je to vždy 
na dobré vůli provo-
zovatelů, a to chce 
právě tento projekt 

změnit. V současnosti se touto kartou pro-
kazují Belgičané, od nového roku ji budou 
akceptovat například dopravci nebo organi-
zátoři koncertů ve výše uvedených zemích. 
Zda se k tomuto projektu připojí i další země, 
například Česká republika, je otázkou, záleží 
vždy na aktuální politické reprezentaci v jed-
notlivých zemích a vstřícnosti úřadů. Takto 
například zablokovali úředníci užití EDC ve 
Francii v době, kdy bývalý prezident Fran-
cois Hollande proklamoval sjednocení pod-
mínek užití průkazů pro všechny hendikepo-
vané Evropany jako prioritu. 

(ata) 

Spojené arabské emiráty budou 
bez bariér
Několik tisíc veřejných zařízení (škol, nemoc-
nic, mešit, hotelů, restaurací atd.) bez bariér. 
Takový cíl si kladou do tří let Spojené arab-
ské emiráty. Tento projekt zahrnuje jak veřej-
ný, tak soukromý sektor ve všech federálních 
zemích tohoto státního zřízení. V deklaraci 
Operation Dubai Disability Friendly byly také Jednou z disciplín bylo i zdolání tří schodů.
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Pelmel z blízké budoucnosti
aneb kam se vydat pro dobrou náladu či inspiraci

Končí tištěný časopis Vozíčkář a s ním také pozvánky na zajímavé 
akce. Vzhledem k říjnové redakční uzávěrce jsou opět bez záruky 
a bližších informací. Ty si můžete snadno vyhledat na internetu.
 
V pražském Kulturním 
centru Novodvorská je 
v neděli 3. prosince na 
programu Muzikál bez 
bariér. Koncert se usku-
teční u příležitosti Mezi-
národního dne osob se 
zdravotním postižením 
již potřetí. Výtěžek ze 
vstupného použije pořá-
dající společnost Polovi-
na nebe na pomoc těžce 
postiženým lidem upou-
taným na vozík. Duety ze 
slavných muzikálů zazpívají muzikálové hvězdy Michaela Tome-
šová, Marian Vojtko, Jan Kříž, Tomáš Trapl, Roman Tomeš, Iva-
na Korolová, Eva Burešová, Michaela Gemrotová, Zbyněk Fric, 
Michal Kavalčík, David Gránský a Alžběta Bartošová. Vstupenky 
jsou v distribuci na prodejních místech Ticketportal nebo je mů-
žete zakoupit on-line a ihned vytisknout. Pro vozíčkáře a držitele 
průkazu ZTP/P je vstup zdarma včetně jednoho doprovodu; tyto 
vstupenky nejsou v distribuci, pro rezervaci pište na e-mail info@
polovinanebe.cz.

Společnost Helppes oznamuje, že v sobotu 9. prosince se koná 
tradiční Mikulášská pro všechny hodné i zlobivé hafany. O leg-
rácky a čertoviny nebude nouze! V zábavných soutěžích si spo-
lečně změří síly zdraví majitelé psů a majitelé čtyřnožců asistenč-
ních, signálních či vodicích. Aby nikdo nebyl ve výhodě, budou 
některé disciplíny absolvovány na vozíku, některé s berlemi a ně-
které s neprůhlednými klapkami na očích. Akce se uskuteční ve 
výcvikovém areálu Helppes (Praha 5 – Motol, Plzeňská ulice) od 
10.30 hod.

Tradiční adventní koncert Nohavica a Holubica pořádá integrovaný 
umělecký taneční soubor Bílá holubice letos poprvé nejen v Ostra vě, 

ale i v Praze. Na svá předvánoční vystoupení zve i umělce zvučných 
jmen, od roku 2014 je pravidelným hostem ostravský bard Jarek No-
havica. Letos se přidá i varšavský akordeonista Robert Kusmierski. 
Vystoupení se konají 10. prosince v pražském Divadle na Vinohra-
dech a 12. prosince v Domě kultury města Ostravy.
 
I letos Národní rada osob se zdravotním postižením pořádá sou-
těž o výroční cenu Mosty. Jejím záměrem je upozornit veřejnost 
na mimořádné činy, projekty a aktivity ve prospěch těchto občanů. 
Vyhlášeny jsou kategorie Cena pro instituci veřejné správy; Cena 
pro nestátní subjekt; Cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním 
postižením; Zvláštní cena. Návrhy může podat kdokoli do 31. pro-
since. Na dotazy odpoví Michal Dvořák na telefonech 266 753 433 
a 736 751 200 nebo e-mailu m.dvorak@nrzp.cz.
 
Již počtvrté byla vyhlášena soutěž o Cenu Nadace Vodafone 
 Rafael za inovativní používání informačních a komunikačních 
technologií pro kvalitnější život lidí se zdravotním postižením. 
Vítězná neziskovka získá 200 000 korun. Uzávěrka přihlášek je 
25. února 2018. Cena bude slavnostně udělena na konferenci 
INSPO, která se uskuteční 7. dubna 2018 v Kongresovém  centru 
Praha.
 
Také byla vyhlášena literární soutěž Internet a můj handicap, jejíž 
výsledky budou rovněž oznámeny na zmíněné konferenci.  Autoři 
se zdravotním postižením mohou posílat texty o maximálním roz-
sahu 600 slov do 25. února 2018. Tradiční akci pořádá spolek 
BMI, kontaktní osoba: Jaroslav Winter, mobil 777 807 727, e-mail 
winter@brezen.cz. Další informace o konferenci a obou soutěžích 
n ajdete na stránkách  www.inspo.cz.

S předstihem oznamujeme, že 26. národní abilympiáda se bude 
konat ve dnech 17. a 18. května 2018 (čtvrtek a pátek). Dvou-
denní přehlídka pracovních a volnočasových dovedností lidí s ja-
kýmkoli postižením se uskuteční opět v pardubické Tipsport are-
ně a soutěžit na ní mohou lidé starší 15 let. Další informace včetně 
přehledu vyhlášených disciplín, účastnického poplatku či dopro-
vodných akcí budou zveřejňovány na webovkách České abilym-
pijské asociace. Přihlásit se lze pouze e-mailem během března na 
adrese alena.krpalkova@caacz.cz. (mp)

definovány podmínky pro získání stavební-
ho povolení – něco jako naše bezbariérová 
vyhláška. Zajímavé je, že tato aktivita nepo-
chází z vládního establishmentu, ale přichází 
s ním společnosti Emirates Bank NBD. (ata)

Miss World je z Běloruska 
Historicky první Miss World na vozíku se 
na začátku října stala Běloruska Aleksan-
dra Chichikova. Třiadvacetiletá studentka 
psychologie porazila v soutěži 24 finalistek 
z celého světa s různými druhy pos tižení 
a z Varšavy si odvezla nejcennější korunku. 
U diváků bodovala Indka Rajalakshmi Shan-
kar Janardhana Murthy. Fotografie krásných 
žen i kompletní výsledky najdete na www.
misswheelchairworld.com. (ata)
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VĚDĚLI JSTE, ŽE MÁTE NÁROK NA 8 KS
NÁVLEKU ROČNĚ, KTERÉ HRADÍ 
VAŠE POJIŠŤOVNA?

Poukaz na tento výrobek může být vystaven obvodním lékařem nebo ortopedem aa můžete si jej

objednat v nejbližší lékárně či zdravotnických potřebách.

Ochranný pahýlový návlek PRONA KLIMATEX
se používá na doporučení ošetřujícího lékaře.
Navléká se na končetinu zcela zhojenou po
operačním zákroku.

Při použití zmírňuje nepříznivé vnější vlivy,
kterým je končetina vystavena a zamezuje

přímému kontaktu pahýlu amputované

končetiny s objímkou protézy.

Tento produkt je k dispozici ve variantě Light (letní
provedení) a variantě Termo (pro zimní měsíce).

Pahýlový návlek PRONA KOMFORRT je dalším
druhem pahýlových návleků, které VUUP Medical, a. s.
vyrábí. Tyto návleky mají materiál „froté“, skvělé 

funkční vlastnosti, zajišťují komfortt a pohodlí. 
Kromě těchto vlastností je přidaným stříbrným
vláknem zajištěn i antibakteriální účinek.

Návlek PRONA KOMFORT má také něěkolik variant,
a těmi jsou návlek bércový a stehennní, a navíc jeí

vyráběn s kroužkem nebo bez kroužžku.
Všechny varianty nabízíme v několikaa velikostech,
tak aby si mohli vybrat všichni paciennti podle
svých velikostí.

VUP Medical, a.s.
Šujanovo nám. 3
602 00 Brno, Česká republika

+420 543 160 444
sales@vup.cz www.vup.cz
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ZDRAVÍ A V KONDICI
8. díl seriálu o čínské medicíně: 
Jak se jednoduše a rychle nabít energií

Na závěr našeho cvičení a povídání o čchi-
-kung přicházím s několika radami a techni-
kami, které se vám mohou hodit vždy. Dají 
se provádět kdykoliv, kdekoliv a přivedou 
vám tolik žádanou energii do celého těla. Vy-
berte si lehčí či náročnější cviky, dle své kon-
dice a možností. 

1. cvik
V prvé řadě zaujmeme, ostatně jako pokaž-
dé, správný sed.

Dáme nohy ze stupaček na zem, je to 
důležité kvůli stabilitě. Kdo to nezvlád-
ne, cvičí velmi opatrně nebo si vybere leh-
čí techniky. Chodidla posuneme co možná 
nejdál od sebe. Záda vyrovnáme, jako by-
chom polkli pravítko. Ramena tlačíme dolů 
k zemi, lopatky dolů a k sobě. Jako bychom 
se snažili zasunout pravou lopatku do levé 
zadní kapsy u kalhot a naopak. Hlava jako 
by byla zavěšená za svůj vrcholek (pozor, 
brada směřuje dolů ke krku). Vyrovnáme 
tím krční páteř. 

Budeme otáčet trupem střídavě vpra-
vo a vlevo, ale do maxima. Nejprve otočí-
me vpravo hlavu, ramena i celý trup. Pra-
vou ruku dáme co možná nejdále za záda. 
V ideálním případě pravou rukou uchopíme 
pravou rukojeť vozíku, dlaní se o ni zapře-
me z vnitřní strany a tlačíme, jako bychom 
ruku chtěli narovnat v lokti. Trup tak tlačíme 
do větší rotace.

Levou rukou se snažíme položit zepředu 
na pravou bočnici, poté na pravé zadní kolo 
či obruč vozíku a přitahujeme se. 

Potom se pustíme a rychle trup vytočíme 
stejnou technikou vlevo, pomůžeme si ru-
kama, opět do maximální rotace. Několikrát 
se rychle otáčíme, střídavě na jednu a na 
druhou stranu. 

POZOR NA TOČENÍ HLAVY A PŘÍPAD-
NÝ NÁSLEDNÝ PÁD!

Raději si cvik nejprve několikrát vyzkou-
šejte pomalu, potom postupně přidávejte na 
rychlosti. 

2. cvik (velmi náročný)
Základem je opět rovný sed. Nohy dolů ze 
stupaček, chodidla co možná nejdál od 
sebe, tentokrát je to nutností. 

Maximálně vyrovnaná, pevná záda, i krk. 
Ruce položíme na stehna. Provedeme rov-
ný předklon, ale jen do té míry, abychom se 
zvládli potom sami bez pomoci narovnat. Dí-
váme se vpřed před sebe.

Až se trupem dotkneme stehen, povolíme 
jak krk, tak i celá záda. Poté obratel po ob-
ratli záda opět narovnáváme, až se dostane-
me do vzpřímeného sedu s hlavou v rovné 
poloze.

Opět záda zpevníme, díváme se vpřed. 
Celé opakujeme. Když to bez problémů 
zvládneme, začneme zrychlovat, až se naše 
tělo začne vlnit a zpevňovat.

Tento cvik krásně uvolní celou páteř, pro-
krví ji a prohřeje. Vypustí tak velké množství 
energie, která se následně rozlije po celém 
těle.

3. cvik (strom)
1. varianta 
Změníme se ve strom. Sedíme maximálně 
rovně, ramena tlačíme dolů. Ruce zvedne-
me nad hlavu tak, jak to kdo zvládne. Je lépe 
opět sundat nohy ze stupaček, nohy se změ-
ní v kořeny, posílí se stabilita. 

Spojíme dlaně, narovnáme se, zatlačí-
me ramena dolů, lokty dozadu, zavřeme oči 
a rosteme – vytahujeme spojené dlaně vzhů-
ru k slunci, do oblak (ruce a hlavu neustá-
le taháme výš a výš, hlavu nezaklánět, bra-
du tlačíme ke krku). Rosteme a prociťujeme, 
jak slunce, energie a síla do nás proudí přes 
prsty a dlaně (listy a větve), přes tělo (kmen) 
do našich kořenů (nohou) a pak volně pro-
chází do země.

Po celou dobu máme zavřené oči, dýchá-
me volně, pomalu, prociťujeme procházející 
energii. Snažíme se vydržet v této pozici co 
možná nejdéle, aspoň několik minut.

2. varianta
Zvedneme pouze ruce nad hlavu, nakolik 
to jde, narovnáme je v loktech i v zápěstích 
a natahujeme je co možná nejvýše k obloze, 
jako bychom se jí chtěli dotknout.

Každý dle svých možností. Čerpáme při-
tom energii z oblohy, ze slunce.  

3. varianta 
Podle jiného směru čchi-kung se při cvičení 
této pozice dávají ruce před pupek, dlaně-
mi k tělu, prsty proti sobě, jako bychom ob-
jímali míč vytvořený z energie. Je to výbor-
ná alternativa pro ty, kteří ruce až nad hlavu 
zvednout nemohou. Je mnohem lehčí, ale 
při správném provedení stejně účinná.

4. varianta (cvik „poloha 
mrtvoly“ z jógy)
Lehněte si na záda, po-
ložte ruce na břicho. Za-
vřete oči a volně, pomalu 
dýchejte, na nic nemys-
lete. Sledujte svůj nádech a výdech, pohyb 
břicha nahoru a dolů i proudění energie 
v těle, její putování do všech částí, prohřívá-
ní, prokrvování těla.

4. cvik (nejjednodušší) 
Tento cvik aktivuje oheň v našem těle, takže 
se cvičí v zimě či na podzim. V létě ho prakti-
kujeme, jen když je vlhko a chlad. 

Rovný sed. Dlaně si třeme o sebe, až 
v nich ucítíme teplo. Obě ruce jsou pokrče-
né v loktech před tělem vedle sebe, před bři-
chem, položené dlaněmi vzhůru, prsty smě-
řují dopředu, od těla. Poté je dáme volně 
v pěst (pouze ohnuté prsty), malíčky zahák-
neme do sebe navzájem. Ostatní prsty se 
nedotýkají.

Volně dýcháme, máme zavřené oči a sou-
středíme se na naše ledviny. Představujeme 
si, jak jsou v teple, v klidu. Soustředíme se 
i na naše malíčky, jak se dotýkají, a chvíli sle-
dujeme, jak volně proudí energie celým na-
ším tělem. Vnímáme klid, teplo, energii.

Po chvíli oči otevřeme, malíčky rozpojíme, 
ruce uvolníme, protřepeme. Prsty pořádně 
rozhýbeme (krčíme, narovnáváme, protře-
peme, promneme). Potom cvik opakujeme. 

To bylo pouze pár cviků na závěr, které vám 
můžou kdykoliv a kdekoliv pomoct. „Na-
kopnou“ lépe než káva, energie z nich vy-
drží delší dobu. Výhodou také je, že cvičení 
můžete znovu a znovu opakovat (na rozdíl 
od kávy). 

 
Mnohem více cviků, triků, i automasáží na-
leznete v knížce „Ozdravná cvičení vychá-
zející z čchi-kung pro vozíčkáře“. Dozvíte 
se, kde si zatlačit, abyste se rychle zbavili 
migrény nebo bolesti hlavy, jak zlepšit zrak, 
co udělat, abyste si rychle zvedli, nebo na-
opak snížili krevní tlak, jak jednoduše, ale 
efektivně posílit srdce, ledviny, játra, jak po-
sílit plíce a zlepšit rychle imunitu, vyhnout 
se chřipce a nachlazení, jak zlepšit a posí-
lit dýchání, zmírnit astma a mnoho dalšího.

Knížku si můžete objednat prostřed-
nictvím e-mailu e-knihy.vozic@centrum.
cz b uďto v elektronické podobě ve formá-
tu .pdf, nebo v tištěné podobě v kroužko-
vé vazbě.

Věra Schmidová 



21

www.vozickar.cz

TECHNOLOGIE
Zlepšováky z Nové Paky. I tak se mohla jmenovat rubrika o chytrých nápadech pomáhajících vozíčkářům zvládat každodenní život. Oznámil jsem 
ji vám, čtenářům, loni na jaře – ale zůstalo jen u slibu. Nepovedlo se mi tenhle seriálek rozvinout, za což se omlouvám. Jako částečnou nápravu 
nabízím rozhovor s Josefem Fučíkem, předsedou neziskové organizace Život bez bariér, který měl být spoluautorem té rubriky. (mp)

Proč na našem trhu chybí osobní auto ovladatelné 
přímo z elektrického vozíku?
Leckdo si myslí, že odpověď na otázku v ná-
zvu je jednoduchá. Stačí prostě nějak přimět 
prodejce, aby automobil vhodný k přestavbě 
začali nabízet. Ale důvodů, proč lidé na elek-
tričáku nanejvýš seženou ojeté auto v zahra-
ničním bazaru, je zřejmě víc. Podstatu nepří-
znivé situace vysvětluje vozíčkář Josef Fučík 
z Nové Paky. Problematikou se zabývá už ně-
kolik let a má cenné poznatky ze zahraničí.

 Jako člověk na električáku dlouhodobě 
kritizuješ nemožnost sehnat osobní auto, 
které se dá řídit přímo z vozíku. Kolik ta-
kových lidí, pochopitelně s řidičským prů-
kazem, v Česku je?
Říkám tomu mobilita imobilních. Rozděluju ji 
na mobilitu uživatelů mechanického vozíku 
a mobilitu řidičů užívajících elektrický vozík, 
respektive osob přesedajících a nepřeseda-
jících. Jde o dvě odlišné kategorie – přitom 
každý vozíčkář dostává od státu stejný pří-
spěvek na úpravu vozidla. Jenže toho, kdo 
chce řídit auto přímo z električáku, vyjde nej-
levnější konverze na milion korun. Zatímco 
běžná instalace ručního ovládání pro osobu, 
která si dokáže přesednout z vozíku k volan-
tu, je mnohem levnější: je to rozdíl asi jako 
mezi koloběžkou a nákladním autem.

Jde tedy o zjevnou diskriminaci lidí na 
električáku. Udělal jsem si průzkum, kolik 
jich je. Z údajů Evropské unie jsem odvodil, 
že v naší republice žije asi 30 tisíc vozíčká-
řů. Z nich 12 až 14 tisíc jezdí na električá-
ku a zhruba tři tisíce lidí určitě má řidičský 
průkaz.

 Dá se namítnout, že uživatelé električá-
ku jsou mnohem častěji v automobilu pře-
pravováni, než aby sami řídili. A to hlavně 
z toho důvodu, že mají skutečně těžké tě-
lesné postižení. Mnozí by ani s pomocí dru-
hé osoby nezvládli přesednutí k volantu...

To je pravda. Ale zároveň ti, co mají řidičák, 
můžou a chtějí řídit. Jenže bojují s několika 
velkými problémy. Hlavně nemůžou sehnat 
vhodné auto. První firmou, kterou jsem našel 
po několikaletém hledání mezi automobilo-
vými prodejci, byl Volkswagen. Jeho model 
Caddy s konverzí od firmy Alfred Bekker API 
jsem osobně vyzkoušel v říjnu ve Slapech 
u Tábora a považuju ho za vhodný.

Další nadějí je společnost Mave, která má 
sídlo v Liptále na Vsetínsku. Je distributorem 
holandské firmy Tripod Mobility: ta vymyslela 
konverzi vhodnou pro člověka na električáku 
a uvedla na trh vůbec první takto přestavěné 
automobily. Mave má v nabídce vozidla Cit-
roën Berlingo a Peugeot Partner v provedení 
se sníženou podlahou v celém profilu auta, 
umožňující osobě na električáku nájezd až 
k volantu a bezpečné ruční řízení. Zahranič-
ní výrobci dělají běžně i takové pomůcky, že 
v autě není žádný volant a řidič ho ovládá jen 
joystickem a několika tlačítky.

 To jsou však automobily z dovozu, kte-
ré nejsou v Česku běžně dostupné. Proč 
u nás není na trhu aspoň jeden model 
auta vhodný ke konverzi?
Podle mě distributoři a prodejci nemají do-
statečné povědomí, co všechno tělesně po-
stižení řidiči potřebují. Oni vědí o běžném 
ručním ovládání nebo o možnosti instalo-
vat nájezd do zadní části auta, aby se do něj 
dostali pasažéři na vozíku. A vědí, že obojí 
u nás dělá několik firem. Ale o rozsáhlé pře-
stavbě neboli konverzi celého auta pro řidiče 
na električáku nemají žádné nebo jen mini-
mální informace. Už několikrát jsem se setkal 
s údivem prodejců, který se dá vyjádřit slo-
vy: „Ty chceš řídit, když máš ochrnuté ruce 
a sám si ani nepřesedneš do auta?“

Dalším důvodem možná je, že dovozci 
nepovažují náš trh za atraktivní. Poptávka lidí 
na električáku po vhodných osobních autech 
je zatím malá, protože samotná konverze 
stojí spoustu peněz, které zájemce obvykle 
nemá. Z částky, kte-
rou může dostat jako 
příspěvek na zvláštní 
pomůcku, to rozhod-
ně nezaplatí!

 Vhodné vozidlo 
představila i Ško-
da Auto, domácí vý-
robce. Jde o model 
Škoda Yeti upravený 
firmou ACA France, 
který je však určen 
pouze pro vývoz 
do zahraničí. Co si 
o tom myslíš?

Abych si auto mohl důkladně prohlédnout, 
musel jsem loni v září jet do Německa, kon-
krétně do Düsseldorfu, na veletrh zdravot-
ních a kompenzačních pomůcek. Je to ab-
surdní...

Vystavovali tam kompletně přestavěné 
auto, bohužel jsem zjistil, že uvnitř je málo 
prostoru pro pohyb na vozíku. Ale kdyby se 
model Škoda Yeti objevil na českém trhu, byl 
by to první krůček ze současné mizérie. To-
hle auto by jistě bylo pro vozíčkáře cenově 
dostupnější než zahraniční značky. I když 
problém, kde vzít peníze na konverzi, by sa-
mozřejmě trval dál. Ptal jsem se všech vel-
kých nadací v Česku: žádná tak drahou pře-
stavbu osobního auta finančně nepodpoří.

 Jak člověk na električáku, který má ři-
dičský průkaz a chce auto, řeší tuhle situ-
aci?
Hledá usilovně po bazarech, tráví hodiny na 
internetu, ptá se ostatních vozíčkářů. A když 
má hodně štěstí, nakonec sežene ojeté vel-
ké auto, které už používal jiný řidič na elek-
tričáku. Taková „dodávka“ je samozřejmě 
dražší než běžné osobní vozidlo a má mno-
hem vyšší spotřebu. Majitel musí navíc počí-
tat s tím, že dost peněz budou stát všelijaké 
opravy a výměna součástek. Takže jde o ře-
šení, které považuji za nouzové a finančně 
velmi náročné.

 O nápravu se snažíš několik let. Jaké 
kroky jsi podnikl? A čeho jsi dosáhl?
Není to žádná sláva. Oslovil jsem mnoho po-
litiků, kteří buď vůbec nereagovali, nebo jen 
mlhavě přislíbili nějakou pomoc. Jednal jsem 
se zástupci Národní rady osob se zdravot-
ním postižením, všechno jsem jim vysvětlil 
a ukázal. Její předseda Václav Krása mi řekl, 
že nejde o tak závažné téma, aby se jím za-
bývali, protože v Česku zas tolik řidičů na 
električáku není. Napsal jsem ombudsman-
ce a požádal ji o stanovisko: její právník mi 
potvrdil, že jde o diskriminaci a že se tím 

Josef Fučík ve svém živlu: na električáku za volantem 
auta.

Volkswagen, model Caddy s konverzí a v něm dva spokojení vozíčkáři. Takhle 
nějak by to mělo vypadat i v Česku!
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 zabývá, ale písemnou odpověď mi do-
sud nezaslala.

Povedlo se mi aspoň přesvědčit 
Vládní výbor pro zdravotně postiže-
né občany, aby letos v březnu jednal 
o vozidlech pro řidiče na električáku na 
svém zasedání. Ten požádalminister-
stvo průmyslu a obchodu o vypraco-
vání návrhů možných řešení, jak zlepšit 
dostupnost vozidel upravených pro ři-
diče s pohybovým postižením. Ale bě-
hem sedmi měsíců se zřejmě nic ne-
stalo, a proto jsem na konci října opět 
požádal Vládní výbor, aby mi jeho čle-
nové sdělili svůj názor na věc. Uvidíme, 
co bude dál. Já se rozhodně nevzdám!

 Shrňme si to. Které problémy je 
nutné vyřešit?
Začnu konverzí, na kterou mají homo-
logaci jen zahraniční firmy. Jde o slo-
žitý a rozsáhlý zásah do konstrukce 
automobilu, kdy se vyřízne celá podla-
ha a udělá se bezbariérová úprava až 
k volantu. Takovou přestavbu u nás ni-
kdo neprovádí, proto ideálním řešením 
je dovézt kompletně upravené auto ze 
zahraničí: běžně to dělají v Německu 
a Holandsku.

Konverze je velmi drahá záležitost, 
vyjde na milion korun. A náš stát ani na-
dace ji finančně nepodporují. Ale kte-
rý člověk na električáku si může kou-
pit auto a ještě si zaplatit ze své kapsy 
jeho přestavbu? Tak bohaté lidi bych asi 
spočítal na prstech jedné ruky. Vždyť 
jen zakoupení auta je pro vozíčkáře 
v Česku velkou zátěží – i když dostane 
od státu příspěvek v maximální výši.

Je proto nutné prosadit vhodný do-
tační program, který by odstranil znevý-
hodnění řidiče sedícího na električáku 
oproti řidiči používajícímu mechanický 
vozík. Taky u nás chybí vhodné opatře-
ní v rámci veřejného zdravotního pojiště-
ní. Například ve Švýcarsku je zavedeno 
povinné pojištění na vrozené vady a úra-

zy s trvalými následky, přičemž z pojist-
ky si zdravotně postižený člověk koupí 
auto, vozík i všechny ostatní pomůcky. 
Velkým problémem tedy je nevyhovující 
legislativa: konkrétně zákon o dávkách 
pro osoby s postižením, zákon o veřej-
ném zdravotním pojištění nebo absence 
pojmu „řidič na vozíku“ v právním řádu. 
Zároveň je nutné, aby se téma automo-
bilů pro osoby na električáku dostalo do 
Národního plánu vyrovnávání příležitos-
tí – jako strategická oblast s konkrétními 
cíli, které mají být splněny.

Dalším průšvihem je, že na českém 
trhu chybí osobní automobil vhodný 
ke konverzi. Kéž by se na něm obje-
vila aspoň Škoda Yeti v bezbariéro-
vé konverzi, i když není pro člověka 
na električáku ideální! Většina vozidel 
má uvnitř rozměr na výšku maximálně 
110 až 120 centimetrů a vozíčkář po-
třebuje minimálně 130 až 140 centi-
metrů. To splňuje jen několik osobních 
aut, která se do Česka nepochopitelně 
nedovážejí: třeba DaihatsuTanto, Hon-
da N-Box či Nissan Dayz.

Vlastně jde o začarovaný kruh: kde 
chybí výraznější poptávka a peníze ze 
strany vozíčkářů, tam není nabídka ze 
strany prodejců aut. Například v Ně-
mecku je úplně jiná situace: vhodné 
automobily dodává na trh hned něko-
lik renomovaných firem a přestavba pro 
řidiče na električáku je tam běžnou věcí.

Samozřejmě je taky nutná intenziv-
ní osvěta, aby si politici, úředníci i širo-
ká veřejnost uvědomili, jak velký rozdíl 
je mezi potřebami řidiče na elektric-
kém vozíku a člověkem na mechani-
čáku, který je schopen přesednout si 
za volant. Zatím většina lidí včetně zá-
konodárců hází všechny vozíčkáře do 
jednoho pytle.

Ke změně situace je zapotřebí 
i vhodně zvolený lobbing. Snažím se ho 
dělat, ale momentálně jsem na to sám.

Miloš Pelikán

Číslo 
k nepřehlédnutí

3000
Automobil s ručním ovládáním je v naší zemi dávno 
běžnou věcí. Získání řidičského průkazu, zvláštní vy-
hrazené místo pro parkování, příspěvek na zakoupení 
a praktické doplňky pro tělesně postiženého řidiče rov-
něž. A veřejnost už si dávno zvykla na situaci, kdy vo-
zíčkář dorazí ke svému automobilu, sám či s dopomocí 
druhé osoby se přesune k volantu, složí si vozík a umístí 
ho dovnitř.

Leckomu se tedy může zdát, že je všechno celkem 
v pořádku. Ale není: pro mnohého člověka sedícího na 
elektrickém vozíku je volant předmětem, na který se 
může jen dívat. Přestože jsou v Česku zhruba 3 tisí-
ce lidí na električáku s řidičským průkazem, není na 
tuzemském trhu osobní automobil ovladatelný přímo 
z vozíku!

Problém není v tom, že člověk s více či méně ochr-
nutýma rukama nesežene firmu schopnou přestavět 
auto a nainstalovat vhodné ruční řízení. Čertovo kopýt-
ko je v naprosté absenci vhodného automobilu v nabíd-
ce prodejců. Přitom na loňském veletrhu v Düsseldorfu 
byl k vidění model Škoda Yeti přizpůsobený pro řidiče 
sedícího na električáku. Ten však vozíčkářovi prostorově 
moc nevyhovuje, jak si v Německu na zmíněné výsta-
vě ověřil Josef Fučík, „těžký“ kvadruplegik z Nové Paky.

Navíc jde o model určený jen pro vývoz. Proč? Mož-
ná proto, že sněžný muž, kterým se Škoda Auto inspi-
rovala při volbě názvu, neběhá po Krkonoších či na Šu-
mavě: šťastlivci ho zahlédnou výlučně v zahraničí.

Troufalejší jedinci na električáku, kteří nežijí na hrani-
ci chudoby, našli nouzové řešení. Pořizují si větší auto, 
zpravidla určené k přepravě vícera lidí na vozíku. Ta-
ková „dodávka“ je však výrazně dražší než osobní vo-
zidlo, její přestavba (neboli konverze) je velmi náklad-
ná a má několikanásobně větší spotřebu než klasický 
osobní automobil. Přitom nároková dávka na pořízení 
motorového vozidla a příspěvek na mobilitu jsou stejné 
jako pro osobu sedící na mechanickém vozíku!

Člověk na električáku, který chce samostatně jezdit 
do práce, k lékaři, na nákup či na výlet, bohužel nemá 
ze současné mizérie jiné východisko. Prostě poshání 
nezbytnou sumu (obvykle se zadluží až po uši) a kou-
pí si „obludu“, která za najeté kilometry polyká spoustu 
peněz. Přitom v západoevropských zemích jsou osobní 
automobily vhodné ke konverzi běžně k sehnání...

Sečteno a podtrženo, jde o zjevnou diskriminaci 
lidí, kteří mohou řídit auto jen z elektrického vozíku. 
O nápravu už několik let usiluje novopacká organiza-
ce Život bez bariér, hlavně její zakladatel Josef Fučík. 
Jednal s mnoha poslanci, kontaktoval Národní radu, le-
tos v dubnu požádal o stanovisko ombudsmanku. A při-
měl Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, aby 
vyzval ministerstvo průmyslu a obchodu k vypracování 
návrhů možných řešení, jak zlepšit dostupnost vozidel 
upravených pro řidiče s těžkým pohybovým postižením.

Blýská se na lepší časy? Pro začátek by postačila ta 
Škoda Yeti.

Miloš Pelikán

01234567890123456789
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Když chcete popojet i vestoje
Hybrid mezi elektrickým vozíkem a exoskele-
tonem nabídne vozíčkářům perspektivu, kte-
rá jim byla dosud odepřena: pozorovat svět 
a řídit vozík i vestoje. Nový elektrický vozík 
Laddroller má kromě této vertikalizační funk-
ce i další přednost. Oproti jiným podobným 
zařízením je lehký, stabilní, skladný a má roz-
měry podobající se běžným kompenzačním 
pomůckám. Umí dokonce zvládnout nerovné 
terény, obrubníky a široká schodiště. 

Díky tomu, že uživatel může jedním knof-
líkem přepnout polohu ze sedu do stojí-
cí polohy, uleví svým zádům, získá zpět při 
komunikaci oční kontakt, vybere si pení-
ze z bankomatu, vysoké pulty u baru nebo 
v obchodech už nebudou problém. Díky de-
signu a skladnosti navíc nevzniká vůči této 
technologii odpor u samotných hendikepo-
vaných. Mnoho podobných projektů skon-

čilo právě kvůli tomu, že 
byly navrženy příliš mon-
strózně, neprakticky. 
Laddroller by tak mohl 
mít šanci na úspěch a za 
nějaký čas by si ho moh-
li koupit první paraple-
gici, kvadruplegici, lidé 
s DMO a jiní. 

Kdy to však bude, je 
zatím nejasné. Řečtí vý-
vojáři zkoušeli najít pení-
ze přes crowfundingovou 
kampaň, ale neúspěš-
ně. Momentálně hledají 
sponzory či mecenáše, 
kteří by jejich umění pro-
budili k opravdovému ži-
votu vestoje.  (ata) 

Jak pojedeme? Autobusem! 
Dovolená v autobusu, to nemusí být jen otla-
čené pozadí, nateklé nohy a přítomnost dal-
ších desítek trpících. Z autobusu totiž může 
být i docela praktický bezbariérový kara-
van, ve kterém si užije dovolenou celá rodi-

na. Podobně smýšlel i Američan John Whit-
bread. Je vozíčkář a má stejně postiženou 
manželku, proto hledal nejlepší řešení, jak 
si vychutnat dobrodružství na cestách a ne-
být vozíkem zas až tak limitován. Milionář to 

není, a tak se spolehl na svého vynalézavé-
ho ducha. Na nákupní internetové síti eBay 
viděl jednoho dne inzerát na prodej starého 
školního autobusu s bezbariérovým přístu-
pem. Neváhal ani vteřinu a v lednu 2017 si 

autobus dovezl domů. 
Stačilo už jen pár lev-
ných, ale přesto ra-
zantních úprav, a kara-
van pro dva vozíčkáře 
je na světě. Stěžejní 
je velký prostor, aby 
se oba manželé mohli 
uvnitř pohodlně pohy-
bovat. Oba mají další 
plány, jak výbavu vozu 
ještě vylepšit, a pak se 
prý vydají do Mexika či 
Kanady na několika-
měsíční cesty.  (ata) 

Není asistent jako asistent
Pro naše skromné české poměry ještě hud-
ba budoucnosti. Ovšem... slyšíte? Několik 
tónů a souzvuků už můžeme zaslechnout 
i v naší kotlině. Ve světě se už stává běž-
né, že lidé mají tzv. chytrou domácnost. Do 
svých bytů přibírají pomocníky, kteří jim uleh-
čí život i obsluhu technologií. Mnohem větší 
dynamiku tento fakt získává v momentě, kdy 
v bytě bydlí člověk s fyzickým postižením. To 
se pak z pohodlí stává řešení problémů. 

Vše to začíná u tzv. domácího asisten-
ta. Ten vám sice na toaletu nepomůže, ale 
zase dokáže pouze pomocí hlasového pove-
lu vytočit číslo na člověka, který už tuto prá-
ci zastane. Stejně tak mu vzdáleně odemkne 
dveře. Pokud vám mezitím bude zima, mů-
žete hlasem regulovat teplotu v místnosti. 
Pomocí jiného povelu zase ztlumíte světlo. 
Chcete něco najít na internetu? Není třeba 
otvírat počítač, zeptáte se svého domácího 

asistenta, stejně tak můžete spravovat svůj 
kalendář. Pouze hlasem si také pustíte nové 
album svého oblíbeného interpreta nebo za-
pnete televizi a zhlédnete v ní svá oblíbená 
youtube videa. 

Tyto přístroje navíc nejsou nedoslýcha-
vé, zvládnou i ti-
ché povely na vel-
ké vzdálenost i . 
Domácího asisten-
ta můžete zakoupit 
a spárovat s další-
mi technologický-
mi vychytávkami už 
i u nás. Jenže zatím 
reaguje jen na ang-
lické povely, české 
názvy či jména mu 
nic neříkají. Ale to 
je snad otázka ně-

kolika měsíců, maximálně pár let. Cena to-
tiž není nijak závratná, dá se sehnat za cca 
4 tisíce korun. Pro někoho, kdo má problém 
s pohybem, to je relativně drobná suma za 
ulehčení tolika běžných úkonů a činností, 
nemyslíte?  (ata) 

Nový koncept vozíku pochází z Řecka. 

Google Home je jedním z několika typů přístrojů pro chytré domácnosti.

Karavan ze školního autobusu se stal prázdninovým domovem vozíčkářů.
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Handmedia: Bezbariérové Brno v objektivu kamery
S nápaditou formou mapování přístupnos-
ti firem, restaurací, institucí a dalších veřej-
ných míst přišla brněnská tvůrčí skupina 
Handmedia při ParaCENTRU Fenix. Složité 
a neosobní popisování a formuláře na webu 
vyměnili za scénář a kameru. Natáčejí in-
struktážní videa, která autenticky zachycu-
jí vybrané místo a jeho přístupnost pro lidi 
na vozíku. Animace a titulky doplňují celko-
vý přehled o prostoru, takže každý najde in-
formace, které mu sednou na míru. Nechybí 
popis parkování, příjezdu, přístupnosti toalet, 
pohybu po chodbách nebo výšky stolu či re-
cepce, sklonu podlahy, šířky dveří… Poslá-
ním autorů videí je to, aby vozíčkáři překona-
li obavy z návštěv třeba dosud neznámých 
objektů. Divák totiž na základě zhlédnutí vi-
dea získává jistotu: „Vím přesně, kde jsem 
a kudy mám jít.“

Projekt je unikátní i v tom, že jsou do něj 
zapojení sami hendikepovaní, kteří stojí za 
kamerou, před kamerou, starají se o pro-
pagaci a další zakázky. Jan Vočka je jeden 
z šestičlenného týmu a prozradil nám o zá-
měru projektu víc: 

 Jak dlouho trvá zpracování jednoho 
 videa?
Samotné natáčení trvá 4–5 hodin. K tomu 
ale musíme připočítat všechny práce okolo, 
které jsou stejně důležité. Příprava natáčení: 
prohlídka objektu, výběr vhodných natáče-
cích prostor, scénář natáčení, příprava textů. 
Dále zpracovatelské práce: střih videa, tvor-
ba a mix hudby, grafika, zadávání kót, na-
mluvení textů. V neposlední řadě je důleži-
tá organizační práce. Na jednu minutu videa 
u nás připadá odhadem 15 hodin práce.

 Jaká je vaše 
cílová skupina? 
Koho chcete svými 
videy oslovit?
Videa jsou určena 
pro všechny zdra-
votně  postižené 
nebo starší obča-
ny, kteří mají potíže 
s mobilitou, a pro 
rodiče s kočárky. 
Při tvorbě reportáže 
vždycky natáčíme 
s vozíčkáři. Jejich 
hendikep je nejtěž-
ší a překážka se na 
vozíku nedá nijak 
obelstít.

Projekt v současnosti mapuje jen Brno. 
Objekty jsou ale veřejné a našich videí mo-
hou využít ke své informaci i návštěvníci 
Brna (např: Technické muzeum nebo diva-
dlo Reduta).

 V čem se odlišují vaše videa od sou-
časného způsobu mapování? Existuje už 
celá řada webů, projektů, mobilních apli-
kací, které se mapováním přístupnosti za-
bývají…
Zásadní změna je v tom, že video přináší vi-
zuální informaci. Divák sám může vyhodno-
tit, jak přístupný je dokumentovaný objekt. 
Součástí videa jsou i parametry prostor, ve 
kterých se vozík pohybuje. Chceme předá-
vat nejpřesnější informace a doufáme, že 
projekty, jako je například Vozejkmap, budou 
naše videa v budoucnosti doplňovat.

 Natáčení a práce štábu by měly být fi-
nancovány institucemi, firmami, restaura-
cemi a provozovnami, ve kterých se natá-
čí. Jakou máte v současnosti podporu?
V současnosti nás nejvíc podporuje statutár-
ní město Brno. Snažíme se pro tento projekt 
více získat i soukromé firmy. Naším cílem je 
propojovat nápady a potřeby hendikepova-
ných s financemi ze soukromé sféry.

 Jak vám mohou pomoci sami vozíčkáři?
S vyhledáváním vhodných objektů k natáče-
ní. Ale nenatáčíme objekty, které jsou pro vo-
zíčkáře nevhodné. Točíme pouze místa, kte-
rá jsou dostupná.

A samozřejmě nám mohou pomoci v pro-
pagaci projektu a ve spojování naší práce 
s institucemi, které by chtěly tento způsob 
předávání informací podporovat.

(a ta)

Zrodil se Charley Tramp a slibuje dobrodružství

Před rokem jsme psali o krásném nápadu 
a snu Leoše Fučíka, který zastupuje pe-

čující ve spolku Opus Lacrimosa, z. s. Vy-
právěl nám o záměru postavit bezbariérový 

karavan, se kterým by se dalo vyrazit na do-
volenou i s těžce postiženým člověkem na 
elektrickém vozíku. Přístupný obytný prostor 
totiž zajistí nezávislost na vnějších podmín-
kách. S karavanem se dá zaparkovat všude, 
není třeba řešit bezbariérovou toaletu, pří-
stupnost hotelů či chatek, neustálé přese-
dání z vozíku, pohodlí na cestách atd. Díky 
ručnímu ovládání a stropnímu zvedáku, který 
jej dopraví až za volant, může karavan hen-
dikepovaný i řídit. Člověk se může, po vzo-
ru Johna Steinbecka a jeho psího kamaráda 
Charleyho, po němž má obytný vůz jméno, 
vydat vstříc dobrodružství a nehledět na ba-
riéry, ba i finance. 

Už tehdy se mi to zdálo jako skvělý ná-
pad a úžasný sen. Pan Fučík zrovna organi-
zoval benefiční koncerty, získal podporu Mi-
chala Horáčka a horko těžko sháněl peníze. 
No jo, než se Charley narodí, to bude ještě 
trvat, myslela jsem si. Chyba lávky. Největ-
ším úspěchem pana Fučíka v dnešní době 
velké konkurence dobrých projektů je to, že 
vše dotáhl do zdárného konce, a to blesko-

TECHNOLOGIE

Vozíčkáři se střídají před i za kamerou. 

Charley Tramp měl úspěch i na Rehaprotexu, nyní je na celou sezonu 2018 rezervován.
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vou rychlostí. Charley Tramp už je na světě, a dokonce si jej už můžete 
začít rezervovat! Mohli jste ho naživo vidět v Brně na Rehaprotexu, na 
Slovensku i v Ostravě, takže si můžete začít plánovat své vysněné do-
volené. Jak konkrétně? To už prozradí sám Leoš Fučík. 

 Odkdy je možné si karavan vypůjčit? 
Karavan bychom chtěli mít zcela hotový a vystavit jej ve dnech 
9. 11.–12. 11. 2017 na Výstavišti v Brně na akci Caravaning Brno. 
Už přijímáme rezervace na sezónu 2018. Na začátku roku pak bu-
deme rozesílat zálohové faktury na potvrzení. Vše organizuje naše 
spřízněná půjčovna obytných karavanů www.karavanemdosveta.cz, 
tel.: 608 174 749. Cena půjčovného na jeden den je stanovena na pří-
znivých 1500 Kč, za což děkujeme dotaci Jihomoravského kraje, Kon-
tu Bariéry a soukromým dárcům a půjčovně, která bude provoz Char-
leyho zajišťovat. Podaří-li se dosbírat scházející částku, a nebude tedy 
nutné přijmout úvěrové dofinancování, zůstane tato sazba zachována.

Aby bylo cestování skutečně dostupné i finančně, můžete při-
spět i vy, a to převodem na transparentní účet 9276509060/5500. 
Stejně tak můžete pro finanční dary využít QR kódy na webu 
www.opus-lacrimosa.cz.  

 Startovací místo je vždy v Brně?
Hlavní základnou je areál půjčovny v Brně u husovických tunelů. Po-
kud se zájemce včas dohodne, jsme schopni auto přistavit k převzetí 
i na jiné místo. Vždy je však nutno počítat s povinností zácvikové jízdy, 
instruktáže a seznámení s provozem vozidla (nácvik jízdy s vysokým 
vozidlem, couvání, nedotáčivost v zatáčkách, ruční řízení, plošina, zdvi-
hací zařízení, ovládání postelí, CB radiostanice atd.).

 Co bylo při realizaci největším oříškem, překážkou? Vešlo se 
vše, co jste plánovali?
Největší překážkou byl neustálý souboj s hmotností vozu, tedy dodr-
žení max. hmotnosti 3,5 t kvůli možnosti řídit s „obyčejným řidičákem“ 
skup. B. To je ovšem problém všech obytných vozů, v případě Char-
leyho jsme museli vážit každý hliníkový rámeček oken. Navíc většina 
prvků je atypických, protože automobil je zcela unikátní.

 Jakou má auto spotřebu?
Průměrná spotřeba vozidla je 10–11 l/100 km s tím, že při rychlé jízdě 
na dálnici může stoupnout i na 13 l nafty. 

 Máte už nějaké zájemce o půjčení z řad hendikepovaných a pe-
čujících?
Ano, několik desítek. Už se na dovolenou vyloženě těší.

 Jak hodnotíte zájem lidí na Rehaprotexu?
Zájem o Charleyho byl zcela mimořádný. Zaznamenali jsme i náměty 
a doporučení budoucích zákazníků k výbavě vozu; v mezích váhových 
možností jsme se jim pokusili vyjít vstříc (např. solární panel na střechu, 
možnost vypůjčení vozíku na vjíždění do vody pro letní dovolené). Častým 
steskem bylo, proč nemá karavan tažné zařízení – bohužel kvůli váhové-
mu limitu ho nelze přidat. Nejčastějším dotazem však bylo, proč je Char-
ley jediný v Evropě. A nejpřekvapivější požadavek? Hned první den chtěli 
dva zájemci, vozíčkáři ze Slovenska, Charleyho na místě koupit. (ata)

Camper Opel Movano „CHARLEY TRAMP“
– pro 4 osoby (z nichž jedna je na elektrickém vozíku)
–  výškově nastavitelné lůžko 

pro vozíčkáře
–  stropní závěsné pojízdné 

zvedací zařízení od vstupní 
plošiny po celé délce vozu 
(trasa WC – sedadlo řidiče)

– ruční řízení
–  bezbariérové WC, sprcha, 

 bidet
– nástupní zdvihací plošina

TECHNOLOGIE

www.apicz.com

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

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

Automobily 
bez bariér.
— Ruční ovládání pedálů
— Bezbariérová vozidla
— Úpravy sedadel
— Nakládání invalidního vozíku
— Ostatní individuální úpravy
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KULTURA
Podmanivý příběh lásky, která se zrodila na jatkách

Nejen náročné diváky potěší maďarský film 
O těle a duši, jedna z podzimních novinek 
v našich kinech. Jde o nekonvenční milost-
ný příběh odlišně hendikepovaných lidí: stár-
noucího finančního ředitele jatek, jemuž fy-
zické postižení brání v navázání bližšího 
vztahu, a mladé uzavřené kvalitářky masa 
s dokonalou pamětí, ale nepřekonatelnou fo-
bií z tělesného kontaktu i citového vzplanu-
tí. Obě postavy jsou postupně ohromovány 
zjištěním, že sdílejí totožné sny (v nich jsou 
laní a jelenem uprostřed zasněženého lesa), 
a pokoušejí se navázat vztah.

Lehce excentrická romance s prvky všed-
nodenního dramatu a černého humoru o dua-
litě bdělosti a snění, zvířeckosti a humanity, 

duše a těla. Tak 
lze charakterizovat 
snímek, který letos 
zvítězil na pres-
tižním festivalu 
v Berlíně. Roman-
ce přitom bývá po-
važována za žánr, 
který není hoden 
účasti na prestiž-
ních soutěžích, 
natož aby tam zís-
kal nějaké oceně-
ní. Avšak režisérka 
Ildikó Enyedi křeh-
kým a překvapivě 

zábavným příběhem plaché lásky odzbrojila 
i porotce...

Originalita filmu vy-
chází z důmyslně po-
jatého kontrastu. Už 
sama představa jele-
nů na bělostném sně-
hu svádí k myšlence, 
že diváka čeká přírodní 
lyrika. Drsné prostředí 
jatek zase bývá využí-
váno k přímočaré agit-
ce za práva zvířat. Ani 
jeden z těchto stereo-
typů se však na plátně 
neobjeví: autorka uží-

vá zvířecí motivy v rozporu s očekáváním di-
váka. Vzbuzuje tak jeho zvědavost. A navíc 
mu nečekaně dopřává humor blízký absurd-
ní grotesce, když se v podniku stane bizarní 
událost, která si vyžádá muže zákona touží-
cí po pravé svíčkové a komisní policejní psy-
choložku.

Hlavní ingrediencí filmu je však romantika, 
která „je vynalézavá, čistá, něžná a svým hu-
morem nejen očišťuje, nýbrž mnohdy i čaru-
je“, jak napsala recenzentka Mirka Spáčilová. 
Kdo nechodí do kina na festivalové snímky 
z obavy, že pro něj budou odtažité či nesrozu-
mitelné, má šanci změnit názor. Ildikó Enyedi 
totiž dokázala skloubi t uměleckou stylizaci se 
vstřícností k běžnému divákovi. Natočila ko-
morní drama, které chytne za srdce. (mp)

Osobitý pohled na roztroušenou sklerózu

Nakladatelství Flétna vydalo zajímavou kni-
hu Jsem rád. Je určena všem pacientům 
s roztroušenou sklerózou, jejich rodinným 
příslušníkům i ostatním zájemcům. Autor Li-
bor Havlík, sám dlouholetý pacient, předklá-
dá v rozhovoru s Dagmar Kubíkovou a Jiřím 
Pokorným osobitý pohled na tuto nemoc 
a zároveň povzbuzuje všechny, jimž vstou-
pila do života. Součástí knihy je i odborná 
část, kterou zpracoval fyzioterapeut Mgr. Ja-
kub Prášil.

Na internetu lze s panem Havlíkem na-
jít obsáhlý rozhovor z předloňského září. 
Je v něm uvedeno, že patří k zakladatelům 
Kolpingova díla v naší republice. Malá vy-
světlivka: Jde o meziná-
rodní organizaci posta-
venou na křesťanských 
základech, aktivně se hlá-
sící ke katolické církvi. An-
gažuje se hlavně v pod-
poře rodiny a křesťanské 
výchovy spolu se vzdě-
láváním mladých lidí. Její 
česká pobočka sídlí ve 
Žďáru nad Sázavou.

Z inspirativního rozho-
voru, původně zveřejněné-
ho v Katolickém týdeníku, 
otiskujeme úvodní část.

 Bylo vám onemocnění diagnostikováno 
v době, kdy už jste měl rodinu?
Bylo to v období let 1998 až 2000. Byl jsem 
tehdy ženatý a první dítě se narodilo v roce 
2000. To na mně ještě nebyly vidět žádné vi-
ditelné známky nemoci, zdaleka jsem nese-
děl na vozíku. Diagnostikování trvalo déle, 
protože k němu bylo potřeba podstoupit 
magnetickou rezonanci. V ordinaci jsem sly-
šel, jak sestra říká: „Pane doktore, ten chlap 
je tak tlustej, že se do toho tunelu nevejde.“ 
Takže jsem musel zhubnout asi 60 kilo, až 
jsem se do toho tunelu vešel. Teprve pak 
bylo onemocnění potvrzeno a bylo možné 
nasadit medikaci.

 Řada věřících se v takové 
situaci ptá Boha: Proč se to 
stalo zrovna mně? Bylo tomu 
tak i u vás?
I takové období jsem prožíval. 
Ta otázka vás napadá jako prv-
ní: Proč zrovna já? Proč nemů-
žu tohle a tohle, a ostatní mo-
hou? Ale postupně, jak jsem 
nacházel pomoc, jsem si tuto 
otázku přestal klást. Nebo spíš 
si ji teď kladu trošku jinak. Ur-
čitě to má svůj důvod. Co tím 
Pán Bůh sleduje? Proč někomu 

„dá“ dopravní nehodu, jinému vozík a další-
mu nic? Určitě s námi něco zamýšlí.

 Jak tedy dnes své onemocnění berete?
Je těžké dobrat se odpovědi, ale vím, že je 
to překážka určená k tomu, abych ji zdolal 
a ostatním ukázal, že to jde – a nejen těm, 
kteří mají fyzické trápení. Nejde jen o to, najít 
cestu na záchod, ale najít cestu životem. Ne-
jde o jeden schod, nýbrž o všechny překáž-
ky, které nám ten nahoře dává a my je musí-
me zdolávat.

Dnes je nemoc součást mého života, 
mého já. A mnohem hůř si už umím před-
stavit život bez roztroušené sklerózy než s ní. 
Beru jako možnost, že můžu nahlížet věci ji-
nak než předtím. A snažím se žít plnohod-
notný život.

 Z čeho čerpáte sílu?
Nejdůležitějším lékem je moje rodina, která 
mi velmi pomáhá. Bez ní bych zvládl jen de-
set procent věcí. Důležité jsou samozřejmě 
i psychické záležitosti. Nejspíš by bylo snad-
né se ráno vzbudit a být naštvaný, že mám 
omezení, a bát se, co se mnou bude. Ale co 
dál? Je  potřeba to celé vzít jako úkol. Zdolá-
vání překážek je i o tom, že když budu chtít, 
budu mít kolem sebe lidi, kteří mi pomohou.

(mp)

Režisérka filmu se Zlatým medvědem, hlavní cenou MFF v Berlíně.
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Několik básní Milana 
Lukavce
Čtyřiačtyřicetiletý vozíčkář Milan Lukavec žije v Liberci, hojně však pře-
bývá i ve světě básní. Píše je už 30 let; motivuje ho touha po sebe-
vyjádření a možnost sociálního kontaktu. Za přispění Nadace Dagmar 
a Václava Havlových Vize 97 vyšla panu Lukavcovi v nakladatelství Vera 
básnická sbírka Na křídlech slov. Otiskujeme několik ukázek z jeho 
tvorby a doufáme, že vám v podzimním čase přijdou vhod. (mp) 

Déšť
Kapky padají nám, zemi vstříc
sebe odkrýváme čím dál víc

Stéká moře z mraků stále houšť
odplavuje z našich srdcí poušť

Vlasy promočené po těle 
 chladí nás
duši ukolébá nádherně 
 žhnoucí mráz

Ať nikdy nezhasíná svíce 
 pro tenhle svět
má hlava poblouzněná má chuť 
 se rozhořet

Blesky se prohánějí ztemnělou 
 oblohou
žel, ale ruce mé spoutat je 
 nemohou

mít náhle jejich sílu
snad každý by si přál.
Najít tak dešťovou vílu
Na stráži bych jí stál.

Měsíc
Jdem spolu tiše nocí temnou
ve světle hvězd a měsíce
ty jdeš tou nocí sama se mnou
nad námi světel tisíce.

Měsíc nám ukáže tu cestu 
 pravou
slyším tlukot našich srdcí dvou
v tmě noci brouzdáme se travou
já v dlani svírám ruku tvou.

Po hrázi nás luna provází
klid říše rybniční střeží rákosí
hladina vody té tvoří nám obrazy
moje rty tvoje orosí.

Skryti temnotou v něžných 
 dotecích
stojíme jak zkamenělí
večerní šat taje jako sníh
shořelo vše, co naše těla dělí.

Nechť věčně trvá tato chvíle
tisíc tvých polibků, splněná touha
něžností svojí podobáš se víle
nechť věčně trvá tato chvíle
ty js i mou láskou, jediným 
 mým cílem.

Podzim
Ze stromů padá listí
bez života.
Já cítím jak vzduch čistí
podzimní déšť.

Do očí hvězdy z nebe padají nám,
zmáhá mne spánek, už je 
 nepočítám
necítím sebe, jen tvou přítomnost
nad hlavou nebe, jeho velikost 
 a krásu.
Odpočívám a nejsem tu sám
naslouchám tiše tvému hlasu
v této krajině věčnosti.

Chci odejít do říše snů
prosím, provázej mne
již nechci prožít tisíc dnů
a všechny stejné.

Srdce
Že srdce není jenom sval,
to jsem dík tobě rozpoznal.

Ve škole nás  to špatně učili,
asi zamilovaní nebyli.

Ani já nedokážu,
co je láska vysvětlit.
Nelze ji popsat slovy,
láskou se musí žít.

O pomoc žádám zmítaný,
cítím tě jako nutnost
pro život svůj.

Snad nade mnou se zastavíš,
sám  nevím, proč se srdcem
cítím být tvůj.

Paví oko
Kéž chtěl by motýlek ke mně 
 přiletět
a na dlaň usednout,
na jeho křídla, oka paví,
já chtěl bych pohlédnout.

On však jen bezstarostně létá
z květiny na květinu,
vyhřívá křídla na sluníčku
a vysmívá se stínu.

Paprsky slunce hýčkají,
ten jeho vzácný samet
a křídla lehce povlají tak,
jak by chtěla letět.

Též bych si vroucně létat přál,
svěřil jsem větru touhu svou,
on se mi pošetile smál
a proháněl se nade mnou.

Kéž chtěl by motýlek ke mně 
přiletět
a na dlaň usednout,
na jeho křídla chtěl bych 
pohlédnout,
jen pohlédnout.

Program prosinec 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

2. 12. SO

19.00 hod.

JOEL BROS a hosté     AMBIJÁNS V. 
Benefiční koncert na podporu 
Bezbariérového divadla BARKA.
www.joelbros.com         www.joelbros.cz

3. 12. NE

15.00 hod.

ONDRÁŠEK PRO DANIELKA
Benefiční koncert. Účinkuje Dětské taneční studio 
ONDRÁŠEK.

4. 12. PO

17.00 hod.

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ 
ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ
Palackého tř. 70, Brno-Královo Pole.
www.zus-vk.cz

7. 12. ČT

19.00 hod.

DS ASPOL    KAFE A ČURPAUZA
Dramatizace blogů herečky M.Doležalové v podání 
amatérského souboru ASpol ze SVČ Lužánky na téma 
svět herců a naše představy o něm. Svět divadla, 
vášní, potu, šminek, humoru, nadšení i zklamání 
a hlavně hodně ostrých vztahů přímo před vámi.

9. 12. SO

19.00 hod.

VRAŽDA NA VEČEŘI  Premiéra!
"Dobrou chuť a hodně štěstí!" Nejslavnější 
detektivové světa byli pozváni do sídla pana Twaina 
na večeři. Nečeká je však kulinářský zážitek, 
nýbrž jedna záhadná vražda a několik smrtících 
překvapení. Kdo je oběť? Kdo je vrah? A kdo svlékl 
toho slepého sluhu?! Hrají: Lubomír Friml, Kateřina 
Gregorová, Tomáš Pšorn, Marek Babinec, Jaroslav 
Fibinger, Robert Vrba, Eliška Petulová, Michal Blaha 
a další. Režie: Vlasta Jelínková     www.suud.cz 

10. 12. NE

17.00 hod.

TANEČNÍ KONCERT ZUŠ KUŘIM, 
pobočka Lelekovice
Vánoční vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ 
Kuřim, pobočka lelekovice.Představí se žáci 
pod vedením p. uč. Barbory Michelové.
facebook.com/zuskurim/   www.zus-kurim.cz

14. 12. ČT

18.00 hod.

Vánoční koncert Tanečního oboru 
ZUŠ Brno, Charbulova 84, p.o.

15. 12. PÁ LIGOVÝ DEN Zadáno!
Den pracovníků Ligy vozíčkářů v Divadle BARKA.
www.ligavozic.cz

16. 12. SO

16.00 hod.

PEC NÁM SPADLA Pro děti!
Hudební loutková pohádka se spoustou známých 
dětských písniček, které si při doprovodu harmoniky 
mohou děti i dospělí zazpívat a trochu i zahrát spolu 
s herci Kateřinou Rakovčíkovou, Pavlem Putnou 
a Radimem Sasínkem. Diváci se mohou těšit na 
krásné loutky ve výpravě renomované brněnské 
malířky a ilustrátorky Jarky Fišerové a také je 
čeká několik pohádkových překvapení… Divadlo 
Paravánek.   www.paravanek.cz

16. 12. SO ARŠÁCKÉ VÁNOCE  Zadáno!
Vánoční setkání sdružení ARCHA COMMUNITY
http://archa-community.cz/
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Každý hendikep je jen tak velký, 
jak si ho připustíme 

Třicetiletý Honza Tománek patří k nejlepším hendikepovaným extrémním sportovcům České republiky. Jako jeden 
z mála vozíčkářů na světě letos projel na běžkařské sledgi Jizerskou 50, ale zdolal i trasu 90 km legendárního švéd-
ského Vasova běhu. Současně se letos v září v USA stal mistrem světa v polovičním Ironmanu.

Jsme rádi, že jsme se ho v dnešním rozho-
voru mohli zeptat, jak těžké je připravit se na 
extrémní závody a jak jsou lidské limity stále 
ještě překonatelné. 

 Začnu hned tím nejčerstvějším úspě-
chem. V září jsi na 70.3 Ironman World 
Championship vybojoval titul mistra 

 světa. Kolik vozíč-
kářů se na závod 
nominovalo? Jak 
ses připravoval? 
Nominační kritéria 
jsou poměrně strikt-
ní a pro vozíčkáře 
z celého světa jsou 
jen čtyři místa. Kon-
krétně na MS do 
amerického Tennes-
see jsem se mezi ty 
čtyři dostal závodem 
v Lucembursku, 
který patří k tradič-
ním podnikům série 
dlouhých triatlonů 
a jde o jediný no-
minační závod pro 
Handcycle Division 
v Evropě. Proto se 
ho účastnila abso-
lutní evropská špič-
ka a motivace byla 
pro každého jasná. 
Radost z nominace 
se ještě umocnila 
vylepšením osobní-
ho rekordu 04:56:32 
hodiny. Samozřejmě 
jsem následně smě-
řoval veškerou kon-
centraci a tréninkové 
dávky k zářijovému 
mistrovství světa.

 Vraťme se trochu podrobněji do ame-
rického státu Tennessee. Jaký byl průběh 
první disciplíny na MS – 1,9 km plavání? 
Nebylo to rozhodně jednoduché. Již při prv-
ní plavecké disciplíně jsem bojoval se silným 
proudem. Tennessee River je v oblasti Cha-
ttanooga tvořena soustavou přehrad, které 
zesilují proud řeky. Na poloviční distanci sice 

patřím k silným plavcům 
a proti svým soupeřům cí-
tím výhodu, ale už během tréninku jsem vě-
děl, že plavání nebude úplně snadné. Po 
startovním výstřelu z děla triatlonisté křižovali 
řeku ke druhému břehu, poté se plavalo 860 
m přímo proti proudu a únava se začala pro-
jevovat velmi brzo. Po obrátce se opět křižo-
valo ke druhému břehu a po obratu do cílo-
vé pětistovky jsem cítil, jak mě proud unáší. 
Výsledný čas plavecké části 42:03 minut je 
hluboko za mým standardem, tak jsem byl 
trochu zklamaný.

 A to jsi měl před sebou 90 km cyklistic-
ké části závodu. Jak jsi zvládl svou nejob-
líbenější část? 
Na handbike jsem se opravdu těšil. Mé vý-
sledky v závodech Českého poháru i Mist-
rovství republiky ukazovaly, že jsem v dobré 
formě. Úvodních 8 km bylo rovinatých, což 
je na rozjezd ideální. V nájezdu do stoupá-
ní jsem ale cítil, že mám ruce únavou ztěžk-
lé, a nejely, jak bych očekával. 5km stoupání 
na Rock City se změnilo v peklo, hlavou se 
mi honily černé myšlenky. Stoupání mi vzalo 
hodně sil a bojoval jsem s velkou bolestí. Na 
vrcholu jsem se povzbuzoval, že nic horšího 
už nepřijde. Během trati se nastoupalo cel-
kem 1039 m, což je opravdu hodně. Cyklis-
tiku jsem si protrpěl a výsledný čas 3:37:37 
hodiny mě nepřekvapil. Přesto jsem na své 
soupeře najel přes 20 minut, což mi dávalo 
luxusní náskok. 

 Jak tě znám, nenechal jsi nic náhodě 
a třetí běžeckou disciplínu na 21,1 km na 
formuli jsi jel na doraz… 
Za normálních okolností se na poslední dis-
ciplínu těším, vždyť jsem většinou rychlejší 
než zdraví běžci, a člověka už hřeje vidina 
cílové pásky. Tady mě čekala trať s nastou-
panými 300 výškovými metry, což jsem do-
sud v žádném triatlonovém závodě nezažil. 

Alexandra 
M. Videmannová
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Prakticky 7 km nahoru dolů zvlněným teré-
nem, ale pak dokonce strmých 100 m dlou-
hý výjezd a následný doslova sebevražedný 
sjezd, který testoval brzdu a obutí předního 
kola. Pak další 3 km výjezdy a sjezdy a vzhů-
ru do druhého kola. To jsem jel již s vědo-
mím, že pokud se nestane něco nepředví-
datelného, dokážu dotáhnout tento závod 
k vysněnému titulu. Konečně jsem si začal 
užívat i bohatou diváckou kulisu a fandění, 
což mě dál motivovalo k udržení hraničního 
tempa až do cíle. Běžeckou disciplínu jsem 
dokončil v čase 1:35:36 hodiny.

 Jaké byly pocity, když jsi proťal cílovou 
pásku a stal se mistrem světa?
Upřímně jsem byl hlavně šťastný, že je ko-
nec! Byl jsem totálně vyšťavený. Výsledný 
čas 6:08:32 hodiny jasně vypovídá o ná-
ročnosti MS v 70.3 Ironmanu. Silný zážitek 
a emoce vytryskly naplno až při slavnostním 
ceremoniálu. Přebíral jsem totiž mistrovský 
dres a trofej světového šampiona z rukou 
triatlonových legend Dava Scotta a Marka 
Allena. Další z mých tajných snů, být v této 
disciplíně nejlepší na světě, se stal sku-
tečností. 

 Do cíle ses dostal i v extrémně dlou-
hém běžkařském závodě na 90 km Vasova 
běhu… 
Máš pravdu, Vasův běh, závod s téměř 
100letou historií, je nejdelší a nejnáročněj-
ší běžkařský závod klasickou technikou na 
světě a doposud ho dokončilo jen několik 
vozíčkářů na sledgi. Je pro mne opravdu vel-
kou ctí, že i já jsem se zařadil do této elitní 
společnosti. 

 Kolik běžkařů se postavilo na start?
Počet je omezen na 15 800 běžkařů a mož-
nost startu vyprodána během několika minut. 
V severských státech se říká, že kdo neběžel 
Vasák, nemůže se považovat za běžkaře. Je 
to ale ultra maraton. Musíte se na něj dlou-
hodobě dokonale připravovat a jeho zdolání 
není jednoduché. 90 km je opravdová dálka 
a ujet vše na sledgi, to představuje posun za 
hranice možného. Během Vasaloppet jsem 
viděl tisíce odhodlaných tváří bojujících s ná-
ročností tratě. Potkal jsem běžkaře padají-
cí únavou či končící v péči záchranářů. Slzy 
bolesti, únavy i zklamání, když byli ze závo-
du pro nedodržení časového limitu vylouče-
ni. Naproti tomu i obrovskou radost a úlevu 
těch, kteří dojeli až do cíle. 

 Neumím si představit, jak vůbec pro-
bíhala příprava na takový závod? Jistě to 
není jen zařídit přihlášku a ubytování…
Samozřejmostí je být na takový dlouhý zá-
vod fyzicky i psychicky nachystán a mít 
dokonale připravené sledge. K tomu vše-
mu jsem ještě plnil roli team managera, ři-
diče, PR managera a závodníka, pro něhož 
je absolvování Vasaloppet možná nadlimit-
ní výzvou. K nutnosti patří i zázemí v podobě 
sparingpartnera, v mém případě Martina Bra-
bence. Z dostupných videozáznamů jsem 
dělal důkladnou studii trati, profilu a rozmís-
tění checkpointů. I pro doprovod to není úpl-
ně jednoduché být na místě včas. Na check-
pointech, které jsem vytipoval, mi vlastní 
podpůrný tým dovezl vozík, abych si ales-
poň mohl odskočit a na chvilku změnit pozici 
těla, protáhnout se a doplnit energii z vlast-
ních zásob. Ale upřímně, samotná zkušenost 
ze závodu je vždycky jiná, než si představu-
jete před startem, a prakticky nepřenosná. 
Co ale neovlivníte, je počasí a z toho jsem 
byl asi nejvíc nervózní. 

 Cílovou bránou jsi projel po téměř 12 ho-
dinách v čase 11:46:11 hodiny a ve výsled-
cích ses zařadil na konečné 11 666. místo. 
Ve stručnosti asi tento závod popsat nelze, 
ale jaké byly tvé pocity v cíli? 
Je to pro mě obrovské splnění snu a z urči-
tého pohledu si myslím, že je to zlom v mé 
sportovní kariéře. Kdybych měl závod po-
psat jednou větou, asi bych řekl, že Vasalop-

pet je jednoznačně nejnáročnější sportovní 
akcí, kterou jsem kdy v životě absolvoval. 
Rovněž to byl nejemotivnější sportovní záži-
tek mého života a trošku se bojím, že i když 
ho budu chtít co nejvěrněji přiblížit čtenářům, 
můj prožitek je zcela nepřenosný a pro mno-
hé i těžko pochopitelný. 

 Máš pravdu. Nechápu, že bych se vy-
dala na takový závod po doslova dobro-
družném průběhu a komplikacích s běž-
kami a sledgi, které vás s Martinem 
provázeli na Jizerské 50. 

Jan Tománek
Narozen: 30. 6. 1987
Studoval: VŠTVS Palestra
Specializace: triathlon, xc skiing, 
handcycling
Zaměstnání: profesionální sportovec / 
sportovní manažer
Rodinný stav: svobodný
Úraz se stal: 2002
Druh tělesného hendikepu: paraplegie
Sportovní úspěchy: 
Mistr světa v 70.3 Ironmanu 2017, 
bronzový medailista z ITU Paratriath-
lon World Cup Iseo 2017, několikaná-
sobný Mistr ČR v cyklistice, pokořitel 
Vasaloppet 90 a Jizerské 50
Koníčky: sport, gastronomie, cestování
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Tady nás naštěstí technika podržela. Hor-
ší bylo počasí, které se den před závodem 
rapidně změnilo. Napadlo 20 cm čerstvého 
sněhu, který tak neklouzal, jak jsme doufa-
li, ale dost se propadal. A když se po něm 
prohnalo 15tisícové „stádo“, sjízdnosti sto-
py to neprospělo. Říká se, že pokud člověk 
vyjede 3km strmé stoupání sjezdovkou, kdy 
si jeden druhému šlapete po lyžích a hůlky 
zapichujete všude, kde vidíte trochu místa, 
pak dalších 87 km zvládne ☺. Ale nástrah 
na trati bylo mnohem více. Třeba krkolom-
né pády z proslulého sjezdu z Risbergu. 
Na otevřených pláních zase foukal protivítr 
a místy byla opravdu zima, na táhlých stou-
páních jsem zase trpěl obrovskými bolest-
mi ramen. 

 Závod pro tebe málem skončil na 
Oxberku, kde ses vešel o pouhých 25 vte-
řin do limitu, ale pak jsi chytil druhý dech 
a následující kontrolu už projel s rezervou 
20 minut. A konečně cíl!
Pomohl banán, datle a čokoládový dortík, 
takový dovolený doping, a minutka narov-

nání na vozíku a zase zpět do sledge. Sice 
už jsem ruce vůbec necítil, ale vidina cíle 
už byla blízko. Dojížděli jsme s čelovkou 
ve tmě, ostatní běžkaři nám ochotně uhý-
bali a fandili. Poslední kilometry mám leh-
ce v mlze, ani nevím, jak jsem se posou-
val vpřed, a na lyžích mne držela snad jen 
setrvačnost. Po 90 km konečně přišel cíl. 
Byla to velká euforie. S Martinem Braben-
cem jsme to dokázali a pokořili Vasaloppet 
2017! Celou trať jsem odpíchal soupaž na 
sledgi a prý jsem třetím vozíčkářem, který to 
dokázal. Překonal jsem sám sebe a toho si 
cením nejvíce. 

Pozn. redakce: Kdo by se o závodě chtěl 
dočíst více, navštivte Honzův web: www.
honzatomanek.com, kde je podrobný popis 
jednotlivých kilometrů závodu. 

 Zdá se, že všechny tři největší sny se ti 
podařilo vyplnit v jednom roce. Jaké další 
tajné sny plánuješ na léta budoucí? 
Určitě plánuji pokračovat v dlouhém triatlo-
nu a pochopitelně se posunout i o ten je-

den zbývající stupeň, a to směrem k celému 
Ironmanu. Dalším celkem logickým vyústě-
ním by měla být Havaj, ale to bych už hod-
ně předbíhal. Co se týká laufů na běžkách, 
tak v příštím roce bych rád stanovil nový ča-
sový rekord na Jizerské 50 a určitě bych se 
rád vrátil na 100. ročník legendárního Vasa-
loppetu.

 Vždy se vozíčkářů na závěr rozhovo-
ru ptám, zda jsou schopni vyjádřit, co jim 
úraz vzal, a naopak co jim dal. Jak je to 
v tvém případě? 
Na první pohled je asi vidět, co mi úraz vzal, 
ale ze svého pohledu to tak vůbec nevní-
mám. Je pravda, že pohyb na vozíčku má 
svá specifika a hendikep mě v určitém ohle-
du trošku limituje, ale určitě nemám pocit, že 
bych něco ztratil. Žiji aktivní život se stejnými 
ambicemi a sny jako před úrazem. Úraz mi 
pomohl objevit velkou vnitřní sílu, díky které 
dokážu dříve či později naplnit své sny! Ne-
vzdávám se a jdu dál!

Alexandra M. Videmannová
Foto: archiv Honzy Tománka

Cíl splněn – Pchjongčchang volá!

Český sledge hokejový tým pod vedením trenéra Jiřího Břízy na turnaji ve švédském Östersundu vyhrál všechny 
zápasy. Jako vítěz kvalifikace tak postoupil na XII. paralympijské hry do jihokorejského Pchjongčchangu, které se 
uskuteční od 8. do 18. března 2018. 

Švédský turnaj, jenž se hrál za účasti Japon-
ska, Švédska, Německa, Slovenska a Čes-
ké republiky systémem každý s každým, za-
čal pro naše barvy skvěle. V úvodním utkání 
naši hladce smetli ve federálním derby Slo-
vensko 5:0 a udělali důležitý krok k postu-
pu na paralympijské hry. V dalším zápase 
tým hladce zdolal Německo 5:1 a čekal jej 
asi nejnapínavější zápas turnaje, duel s do-
mácím Švédskem. Výběr trenéra Břízy díky 
gólům Hábla a Krupičky dvakrát vedl, ale do-
mácí skóre nejprve srovnali a ve druhé třeti-
ně dokonce zápas otočili ve svůj prospěch. 
Ještě před přestávkou, konkrétně ve 28. mi-
nutě zápasu, přišel klíčový obrat pro české 
barvy. V rozmezí několika sekund totiž skó-
roval nejprve Kubeš a pak i Palát. I přes vel-
ký tlak Švédů, zesílený o hru bez brankáře 

i početní výhodu, Češi náskok 4:3 udrželi až 
do konce. A že neokusili hořkost porážky, 
dokázali naši i ve svém posledním zápase, 
v němž nastoupili proti Japonsku. Oba celky 
měly do té doby plný počet bodů a jistý po-
stup na paralympiádu do Pchjongčchangu, 
ale hrálo se o 1. místo v kvalifikaci, zaručují-
cí výhodu při nasazování do paralympijských 
skupin. Utkání bylo podobně vyrovnané jako 
proti Švédsku, hra se přelévala z jedné stra-
ny na druhou. Po bezbrankové první třetině 
měly oba týmy výhodu přesilové hry ve dru-
hé, ale ani jeden ji nevyužil. A rozhodla opět 
28. minuta, kdy se radoval český tým. Z me-
zikruží zkusil vypálit Geier a jeho pokus si 
našel cestu do horního růžku Fukushimovy 
svatyně. Japonci si před koncem utkání ještě 
vybrali oddechový čas, ale k power-play ne-

sáhli. Češi uhájili nej-
těsnější výsledek 1:0.

Soupiska 
českého týmu
Brankáři: Michal Vá-
penka (Sparta Praha), 
Jan Matoušek (Zlín)
Obránci: Pavel Ku-
beš, Pavel Doležal 
(oba Pardubice), Mi-
roslav Hrbek (Karlovy 
Vary), Jiří Raul (Spar-
ta Praha)
Útočníci: Zdeněk 
Hábl, Zdeněk Šafrá-
nek, David Palát 

(všichni Zlín), Michal Geier, Karel Wágner 
(oba Karlovy Vary), David Motyčka (Pardu-
bice), Zdeněk Krupička (Sparta Praha), Zde-
něk Klíma (České Budějovice)
Michal Geier byl zároveň vyhlášen nejlep-
ším útočníkem turnaje.

Östersund 2017 – kvalifikace na ZPH
1. Česká republika 15:4 (skóre) 12 (bodů)
2. Japonsko 13:7 9
3. Švédsko 10:10 4
4. Německo 7:15 3
5. Slovensko 4:13 2 

Češi si na turnaji pod pěti kruhy zahrá-
li již v roce 2010 v kanadském Vancouve-
ru a o čtyři roky později v ruském Soči. 
V obou případech jim těsně uniklo semifiná-
le a skončili nakonec pátí. Před dvěma roky 
dokonce nešťastně sestoupili z elitní skupi-
ny mistrovství světa, ale loni se jim podařilo 
šampionát skupiny B vyhrát a vybojovat ná-
vrat zpět do Áčka. 

Turnajem ve Švédsku jasně potvrdili, že 
patří mezi sledge hokejovou elitu. Kromě 
českého týmu tak na ZPH 2018 z kvalifika-
ce postoupili ještě Japonsko a Švédsko, aby 
doplnili již jisté účastníky Kanadu, Spojené 
státy, Jižní Koreu, Norsko a Itálii. Držíme na-
šim palce, ať mají v Pchjongčchangu štěstí 
a tentokrát postoupí mezi čtyři nejlepší týmy 
paralympiády a dostanou možnost zahrát si 
o některou z medailí.

Alexandra M. Videmannová
Foto: ČATHS



31

www.vozickar.cz

SPORT

Medailové úspěchy stolních tenistů
Vrcholem sezóny hendikepovaných stolních tenistů bylo mistrovství Evropy, které probíhalo od 26. září do 5. října ve slovinském 
Lašku. Jako veleúspěšný ho může hodnotit vozíčkář Jiří Suchánek, který v singlové kategorii SM2 vybojoval bronzovou medaili. Stří-
bro pak přidal společně s Martinem Zvolánkem v soutěži týmů TM2. 

O důvod víc položit paralympijskému medai-
listovi z Ria a nyní čerstvému držiteli dvou 
medailí z ME Jiřímu Suchánkovi pár otázek.

 Máš za sebou rušný rok. Přestěhoval 
ses, nastoupil do nové práce, vychováváš 
syna. Jak moc se od Ria změnil tvůj tré-
ninkový rituál a životní priority?
Stěhování naštěstí proběhlo celkem v kli-
du. Hodně nám pomohly rodiny z mé i man-
želčiny strany. Horší to bylo se změnou za-
městnání. Ve firmě Kury montuji mechanické 
vozíky a naučit se, jak udělat z několika 
ohnutých a svařených trubek vozík, bylo těž-
ké, ale dnes už to zvládám v klidu. 

S mou tréninkovou aktivitou je to bohu-
žel slabší. Když nepočítám plánovaná sou-
středění, tak v Liberci jsem trénoval v průmě-
ru třikrát týdně a nyní to zvládám maximálně 
třikrát měsíčně, i když, jakmile mám volno, 
snažím se na víkend do Liberce zajet. 

A životní priority? Rád bych řekl, že pin-
čes a případně úspěchy s ním spojené. V na-
šich podmínkách však musím mít zaměstná-
ní, kterým uživím rodinu. To je mou prioritou. 
Pak teprve mohu trénovat a jezdit na turnaje.

 Po zisku bronzu z paralympiády v Riu 
nastupuješ k zápasům jako jeden z favori-
tů. Necítíš na turnajích větší tlak než dřív?
Tlak necítím, prostě jednou vyhraji já, příš-
tě zase někdo druhý. Až na drobné výjimky 
hraji stále se stejnými soupeři. Je ale fakt, že 
občas slyším z úst nezasvěcených otázku: 
Jak je možné, že jsi prohrál, vždyť máš bronz 
z Ria? Holt, takhle to prostě je…

 Nedávno ses blýskl prvenstvím na dob-
ře obsazeném mezinárodním turnaji v pol-
ském Tarnobrzegu a v Ostravě jsi byl stří-
brný. Dalo by se říci, že bys měl mít na 
ME psychickou převahu. Přesto rozjezd 
na ME nebyl zrovna šťastný, když jsi ve 
skupině s Francouzem Vincentem Bourym 
prohrál. Jaký to byl zápas? 
Každý turnaj je jiný. Atmosféra, psychika a fi-

nanční motivace na 
velkých turnajích 
je velmi odlišná od 
těch menších. Vět-
šina soupeřů absol-
vuje před velkými 
turnaji velmi inten-
zivní přípravu a prá-
vě na menších tur-
najích hrají hůře, 
protože jsou una-
veni a přehráni ze 
soustředění a tré-
ninkových kempů. 
Čtrnáct dní před 
turnajem již netré-
nují a čekají, až při-
jde ta pravá forma. 

U mne to bylo naprosto jiné, já v úterý pustil 
z ruky vrtačku a ve středu jsem hrál.

Boury je velmi zkušený hráč a nerad 
s ním hraji. Řekl bych, že zápas byl z mé 
strany velmi špatný. Upřímně, trápil jsem se 
už v prvním zápase proti Řekovi a rozhodně 
jsem nehrál, jak bych chtěl. Dělal jsem laci-
né a zbytečné chyby, možná jsem si ani ne-
zasloužil vyhrát. 

 Přesto tě to nezlomilo a následující zá-
pasy jsi dovedl do vítězného konce a po-
stoupil do osmifinále z prvního místa ve 
skupině. Kolik hráčů se v klasifikaci M2 na 
ME nominovalo?
To, že jsem vyhrál skupinu, bylo právě díky 
prohře s Bourym velmi ohrožené, protože on 
naopak prohrál s čtvrtým hráčem ve skupi-
ně. Byli jsme na tom tři hráči bodově stejně 
(všichni jednu prohru) a bylo jasné, že se bu-
dou počítat sety. Abych postoupil z prvního 
místa, musel jsem vyhrát 3:0, což se povedlo. 

Kvalifikace na ME není žádná. Jednoduše 
řečeno, kdo je na světovém žebříčku, přije-
de, zaplatí a hraje. Vždy záleží na státu, koho 

na turnaj vyšle. V mé skupině postižení se 
zúčastnilo celkem 21 hráčů.

 V osmifinále jsi hladce porazil Polá-
ka Jakimczuka, ale duelem s Ukrajincem 
Yezykem jsi nám přivodil doslova infark-
tové stavy. Po jeho dvou neproměněných 
mečbolech v páté sadě jsi zápas nakonec 
dovedl do vítězného konce a sadu vyhrál 
v poměru 17:15. Byl to ten zápas turnaje, 
který ti vzal nejvíce sil?
S Jakimczukem jsem sice vyhrál 3:0, ale 
úplně jednoduché to nebylo. Samozřej-
mě, že s následujícím zápasem se to nedá 
srovnávat. Yezyk byl pro mě nejhorším lo-
sem, neboť s ním mám velmi mizernou bi-
lanci. Od roku 2014 mě poráží a já nevím, co 
s ním. I v tomto zápase jsme se tahali o kaž-
dý míček. Pátý set byl však možná nejtěžší, 
který jsem kdy odehrál. Vedl jsem 8:6 a ří-
kal si, že to už dohraji. Ani jsem se nena-
dál a prohrával 8:10. Dorovnal jsem a přišly 
nejtěžší stavy celého turnaje. Jak jsme se 
střídali o body, chvilkami se mi motala hla-
va, jaký to byl adrenalin. Každý se bál tak 
moc udělat chybu, že se hrálo opatrně a pa-
radoxně docházelo na obou stranách k těm 
nejlacinějším chybám. Když jsem uhrál po-
slední bod, celý jsem se třásl a nebyl schop-
ný ani mluvit. 

 V semifinálovém souboji s Czuperem 
se prakticky opakovalo finále z Ostravy 
a dle výsledku byl soupeř prostě lepší. 
Přesto je bronzová medaile z ME velkým 
úspěchem pro české barvy. Jak vysoko si 
této medaile ceníš?
Samozřejmě mám z bronzu velkou radost. Co 
se týká Poláka, není ostuda prohrát s dobrým 
hráčem. Je lepší hráč, který má skvělou kont-
rolu míčku a podmínky i statistika hovoří jasně 
pro něho. Na moji obhajobu je potřeba zdů-
raznit, že skoro všichni soupeři mají o mnoho 



32

4 / 2017

SPORT

kvalitnější a delší přípravu a většina z nich se 
pinčesu věnuje profesionálně.

 A co finanční ohodnocení? 
Nechci stále brečet na špatném hrobě, ale 
jen uvedu příklad. Za bronz v týmech z ME 
mají například Srbové, přes které jsme vítěz-
ně přešli do finále, odměnu 10 000 euro a po 
dosažení čtyřicátého roku života 400 euro 
rentu. Já přijedu domů, dám si pár piv s ka-
marády, napíšu si článek na internet, možná 
mi ho otisknou někde v novinách, a tím má 
sláva končí.

 Zdálo se, že v družstvech jste na ME 
pak s Martinem Zvolánkem hráli mnohem 
uvolněněji, a dokonce nečekaně porazili 
Francouze, úřadující paralympijské vítěze 
z Ria. Přesto vás ještě náročnější zápas 
teprve čekal v podobě Srbů. Můžeš zápa-
sy podrobněji přiblížit našim čtenářům?
Do tříčlenné skupiny nás pořadatelé nasadi-
li jako dvojky. V prvním zápase proti Francii 
jsme rozhodně favorité nebyli a oni nás vel-
mi podcenili, když nehrála vítězná sestava 
z Ria. Pravda, čtyřhru odehráli, další zápas 
hrál Lamirault (vítěz z Ria), ale na závěrečný 

zápas o vítězství nasadili francouzskou troj-
ku Bouryho.

V druhém zápase proti Itálii jsme prohráli 
čtyřhru, a pokud bych prohrál i další zápas, 
mohli jsme se s postupem rozloučit. V kaž-
dém setu jsem prohrával někdy i o 4 body, 
ve druhém dokonce 2:6 a následně i 5:9, ale 
nějak jsem to vždy dotáhl a zvládl všechny 
sety vyhrát. S výhrou 3:0 jsem dal n ašemu 
týmu jistotu postupu i medaile. Pro postup 
z prvního místa musel Martin, můj týmový 
kolega, ještě vyhrát. Rychle vedl 2:0. Pak 
sice prohrál set, ale dokázal se zkoncentro-
vat a zápas dotáhl do vítězného konce. 

Postoupili jsme tedy do semifinále a bylo 
jasné, že domů dovezeme z družstev medai-
li, kterou v týmech třídy 2 pro ČR nezískal ni-
kdo od roku 1999. Se Srby probíhal stejný 
scénář jako s Itálií. Opět jsme prohráli čtyřhru, 
pak jsem srovnal na 1:1 a znovu Martin svým 
skvělým výkonem uhrál rozhodující bod.

 Po vítězství nad Srby bylo jasné, že 
máte jistou stříbrnou medaili. Ve finá-
le úřadující mistři světa Slováci Riapoš 
a Ludrovský potvrdili roli favorita a zlato 
obhájili. Nicméně stříbro je pro české bar-

vy úžasným úspěchem. To byl jistě pádný 
důvod k oslavě. Jaká byla? 
Ve finálovém zápase se Slovenskem jsme 
rozhodně na čtyřhru nesázeli. Samozřejmě 
jsme ji jako tradičně prohráli. Naděje ještě 
byla, ale musel bych porazit Ludrovského. 
Zápas byl velmi vypjatý, ale dopadl lépe pro 
Slováky. Prohrál jsem 3:2, a tak se naše na-
děje na titul rozplynuly. Byli jsme však vel-
mi blízko a je možné, že se takhle blízko už 
nikdy nedostaneme. Takový úspěch jsme 
rozhodně nečekali, a když k tomu přidám 
mou bronzovou medaili vydřenou v infarkto-
vém čtvrtfinále, důvod k oslavě byl rozhod-
ně velký. Mohli jsme začít slavit hned ve stře-
du na závěrečném ceremoniálu, ale bohužel 
jsem si uvědomoval, že hned ráno budu ce-
lou cestu řídit, a tak z toho nebylo nic. Večer 
jsem přijel domů, v pátek do práce, po práci 
na Český pohár do Ostravy, z Ostravy v so-
botu večer domů. Neděle odpočinek a od 
pondělí opět do pracovního procesu. Vypa-
dá to, že na oslavu asi nebude čas, a slavit 
s měsíčním zpožděním už není ono.

Alexandra M. Videmannová
Foto: archiv Jiřího Suchánka 

a František Zálewský

Para Table Tennis – 
Czech Open 
Ostrava 2017

Letos se 12. ročníku mezinárodního turnaje v Ostravě účastnilo celkem 142 sportovců 
z 28 států, což s 60 rozhodčími a 34 členy  realizačních týmů, klasifikátory a delegáty čí-
talo 250 účastníků. 

Ředitel TJ Ostrava Tomáš Staníček nám 
o turnaji řekl pár slov. „Od vzniku turnaje 
v roce 1995 je naším hlavním zájmem umož-
nit co největšímu počtu českých hendikepo-
vaných stolních tenistů porovnat výkonnost 
se sportovci z jiných zemí. Do Ostravy přije-
lo několik medailistů z paralympiády, úroveň 
turnaje tak byla velmi vysoká. Rostoucí zájem 
o tuto výjimečnou sportovní událost potvrzu-
je, že se hendikepovaní sportovci do Ostra-
vy rádi vracejí, neboť turnaj patří nejen mezi 
nejstarší na světě, ale také největší v ČR. 
Soutěž je rozdělena pro muže a ženy do 

10 klasifikačních skupin podle míry postiže-
ní. Třídenní boje o medaile probíhaly ve dvou 
propojených hracích halách bezbariérové-
ho sportovního areálu na 24 speciálně upra-
vených stolech pro vozíčkáře, příprava pak 
v tréninkové hale. K velké radosti českých fa-
noušků nominovaných 19 hráčů a 5 hráček 
z ČR vybojovalo celkem 14 medailí, což je 
velký úspěch.“ 

Jen pro úplnost dodáváme, že v soutě-
žích jednotlivců získal zlatou medaili Tauš 
(SM5), stříbro vybojovali Suchánek (SM2), 
Horut (SM7) a Karabec (SM10). Bronzové 
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medaile si odvezli Zvolánek (SM2) a Půl-
pán (SM9). V soutěžích družstev získali zla-
to v kategorii TM5 česká dvojice Tauš – Žák, 
v kategorii TM9-10 Karabec – Půlpán – Špa-
lek, v TM6-7 česko-ukrajinské družstvo Horut 
– Lambert – Popov. V kategorii TM1-2 vybo-
jovala stříbrné medaile dvojice Suchánek – 
Zvolánek a na bronzové medaile dosáhli 
Krejčí – Fiala. V utkáních jednotlivců mentál-
ně postižených hráčů skončila na 2. místě 
Červeňáková, třetí byli Telváková a Pokuta.

A protože nejlepším českým stolním tenis-
tou turnaje byl vozíčkář René Tauš, položili 
jsem mu pár otázek.

 V Ostravě ses stal s dvěma zlaty jed-
ním z nejúspěšnějších stolních tenistů 
turnaje. Hrálo se ti evidentně dobře. Jaký 
zápas byl pro tebe jednoznačně nejlehčí 
a jaký nejtěžší? 
Přiznávám, že jsem přijel na turnaj a neměl 
moc natrénováno. Spíše jsem tam jel za úče-
lem vidět se zase s kamarády a dát si trochu 
do těla. Postupně jsem se rozehrával a zvy-
kal na hru vozíčkářů, protože s nimi už moc 
nehraji. Co se týká zápasů, nejtěžší bylo ur-
čitě semifinále s Brazilcem Segattem. 

 Zdá se, že ses při něm pořádně zapo-
til a byl to doslova nervák. Finálový zápas 
s Argentincem Romerem se mi pak zdál 
již snazší. Jakou taktiku jsi musel na oba 
rozdílně hrající tenisty zvolit? 
S Brazilcem to byl hodně vyrovnaný zápas 
a podařilo se mi zvládnout koncovku 5. setu. 
On má ohromnou jistotu a hrát s ním dlou-
hé výměny, to by nebyla správná cesta a jen 
těžko bych uspěl. Proto jsem se snažil být 
důrazný v útoku a to se podařilo. Finále už 

bylo snadnější, jen 
jsem si hlídal, abych 
nepolevil, držel svůj 
standard a nepustil 
soupeře do hry.

 Není to také tím, 
že na tebe nebyl 
vyvíjen žádný tlak 
a prostě sis to do 
Ostravy přijel užít 
a hrát naprosto 
uvolněně?
Asi ano. Prakticky 
mi o nic nešlo. Jak 
jsem se zmínil, přijel 
jsem si trochu zahrát 
a pozdravit známé.

Přesto konkuren-
ce byla vysoká a na 
turnaj přijelo i něko-
lik medailistů z po-
slední paralympiády. 

 Ostravský turnaj 
má za sebou již 12. 
ročník. Kolikrát ses 
jej zúčastnil a s ja-
kými výsledky? 
Myslím, že tento roč-
ník byl můj čtvrtý 
nebo pátý. Nějaká 
medailová umístě-
ní tam již byla. Vy-
hrál jsem tu, myslím, 
i v roce 2011.

 Evidentně na tento turnaj jezdíš rád. 
Jak bys zhodnotil úroveň turnaje včetně 
organizace a poskytnutého zázemí?

Je dobře, že se takový turnaj koná 
i u nás. Mají zde možnost hrát 
i další hráči od nás a poměřit svo-
ji výkonnost se světem. Organizace 
a podmínky jsou tady výborné. 

 Patřil jsi dlouhá léta k oporám 
české reprezentace a vlastníš 
mnoho medailí z ME i nejcenněj-
ší z paralympiády. Které z nich si 
nejvíce vážíš?
Určitě nejvíce týmového zlata 
z Atén, paralympiáda je prostě ne-
zapomenutelný okamžik. Také jsem 
měl obrovskou radost z vítězství 
v jednotlivcích na ME.

 Přes dobré výsledky již něko-
lik roků nejezdíš na zahraniční 
turnaje. Jaký máš k tomu důvod, 
jsou to především finance?
Těch důvodů bylo více. O finan-
cích nemá ani cenu mluvit, o tom 
již bylo napsáno hodně. Měl jsem 
několik let problémy se zápěstím 
a ramenem. Ty se zhoršovaly a na-
konec jsem musel ubírat na in-
tenzitě tréninků. Dneska už trénu-
ji minimálně, moc to nejde. Taky 

nám vyrostly děti a chtěl jsem víc času trávit 
s nimi. Začaly hrát i ping-pong, tak chodím 
trénovat s nimi.

 V jednom z rozhovorů jsem se dočet-
la, že turnaj v Ostravě je jeden z tvých po-
sledních. Není to škoda končit, když ti to 
tak skvěle jde? 
Myslím, že ne. Už to stačilo, zvykl jsem si 
a nechybí mi to. Více času teď trávím s rodi-
nou a kamarády a ping-pong hraji jen občas. 
Přesto děkuji sportu za to, co jsem s ním 
mohl zažít a co mi dal. 

Alexandra M. Videmannová
Foto: František Zálewský

RENÉ TAUŠ (* 1971) 

hraje stolní tenis v kategorii T5. Jeho 
největším úspěchem je zlatá medai-
le ze soutěže družstev na letní para-
lympiádě 2004 v Aténách. Je záro-
veň držitelem medailí z mistrovství 
Evropy. V jednotlivcích získal zlatou 
medaili v roce 2009, stříbro a bronz 
(v open kategorii) v roce 2005. V druž-
stvech je spoludržitelem bronzu 
z roku 1999, zlata z roku 2003 a stříb-
ra v roce 2009. 
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Milý Vozíčkáři,
jako by to bylo včera, kdy jsem psala první příspě-
vek na tvé stránky a s napětím čekala na verdikt šéf-
redaktorky Anety, s níž jsem se krátce předtím sezná-
mila u stánku Ligy vozíčkářů ve Velehradě. Byla ve 
mně malá duše, jako asi v každé začínající (a přede-
vším nadšené) redaktorce, která chce skrze své řád-
ky ostatním čtenářům předat tipy a triky ze života na 
čtyřech kolech. Štěstěna se na mne zeširoka usmá-
la, a tak jsem po dobu takřka pěti let plnila tvé strán-
ky glosami, recenzemi, reportážemi anebo odborněj-

šími články. Pravda, zejména v posledních dvou letech nebyly mé příspěvky 
tak časté, jak bych chtěla. Věřím ale, že mi to nemáš za zlé, jelikož jsi pro mě 
vždycky byl srdcovkou, a kdykoliv se našla skulinka v nabitém pracovním pro-
gramu, přispěchala jsem s novým článkem. Protože důkaz místo slibů!

Vše, o čem jsem psala, byl tak trochu odraz mého života a ještě více mě samot-
né. Odraz toho, co mě baví, co jsem zažila anebo čemu se aktuálně věnuji profes-
ně. Jedině tak se totiž dají opravdu bořit mýty v praxi. Když tedy zpětně listuji jed-
notlivými čísly, přepadá mě nostalgie, ale současně přesvědčení, že i díky tobě 
jde s dezinformacemi a předsudky zamávat: Boj za „naši Vesnu“ v Janských Láz-
ních, tipy na podzimní wellness, recenze na propíraný snímek Než jsem tě pozna-
la, článek o mýtech vázaných na sexualitu lidí se zdravotním postižením, reportáže 
z cest do Turecka či Barcelony, historky s Českými drahami, promo mé knižní pr-
votiny o sexu hendikepovaných osob. Texty vtipné, smutné i poučné. Zkrátka tako-
vé, jako je život náš všech – bez rozdílu počtu koleček navíc. To všechno jsme na 
tvých stránkách mohli najít. Vždycky jsi pro mě byl pestrý, zajímavý a aktuální. Sou-
časně jsi byl hmatatelným důkazem toho, že i s hendikepem se dá žít naplno, byť 
to někdy vyžaduje logistické dovednosti, nadhled a především smysl pro humor.

Věřím, že ses stal inspirací a nedílnou součástí života nejednoho čtenáře, kte-
rý tě pravidelně vyhlížel v poštovní schránce. Jak se ale říká, všechno krásné jed-
nou končí. Protože v tom nejlepším se má prý přestat. A tak ti chci skrze tyto řádky 
poděkovat za zkušenosti, jež jsem díky tobě získala, za nové kontakty, které jsem 
působením v redakci nasbírala, a za to, že sis až do poslední chvíle udržel glanc.

Nebudu ti dávat sbohem ani smutnit, protože jsi po sobě zanechal nepře-
berné množství textů, k nimž se můžeme spolu s ostatními čtenáři kdykoliv vra-
cet. Místo rozloučení tedy jen řeknu, že pro mne bylo radostí i ctí pro tebe psát.

Tvá redaktorka
Magdalena Hanková

Rozloučení s Vozíčkářem
Je škoda, že Vozíčkář dojel na konec cesty. 
Často psal o lidech, kteří to nevzdali, pokořili 
velehory, bojovali s nepřízní osudu a vyhráli. 
Vyhráli, protože to záleželo na nich a na jejich 
vůli. Ale pokud se státní byrokratický moloch 
rozhodne, že Vozíčkáři nedá dotace a tím ho 
pošle mimo hru, tak to je podpásovka, proti 
které se dá těžko něco dělat. Mrzí nás, že ča-

sopis, který má smysl a pomáhá lidem, zaniká, zatímco vznikají další, zbyteč-
né, bulvární plátky. Tak je to dnes se vším, miliardy se zbytečně vyhazují, ale 
když je potřeba na dobrou věc pár tisícovek, je to bitva.

Když jsme před lety nabídli články paní Vidurové, byl pro nás svět tělesně po-
stižených polem neoraným, ani jsme netušili, jak se jich na jejich život ptát. Po-
stupem času jsme začali osobnosti na vozíku nebo s jiným hendikepem vyloženě 
vyhledávat a bylo to pro nás hodně obohacující. Zase nás to někam posunulo.

Co je pozoruhodné a trochu tak i paradoxní, že Vozíčkář přes všechny po-
tíže byl jedním z mála periodik, do kterých přispíváme, který nám poslal nejen 
volné číslo, ale i honorář. Nejen za to paní šéfredaktorce děkujeme. Moc nás 
těšilo! Vítek Formánek a Eva Csölleová

Můj život s v(V)ozíčkářem
Potom že 
prý na veli-
kosti nezá-
leží. Zále-
ží, protože 
kdyby byl 
s malým 
„v“, moh-
la bych za 
toho vozíč-
káře, kte-

rý byl nedílnou součástí mého ži-
vota, brát sebe. Takový život by byl 
krásný. Svištění ze svahu, slalom na 
monoski s nejlepším lyžařským asi-
stentem skoro jako za zdrava, vále-
ní se ve sněhu, ale i balet na vozí-
ku – krásná hudba, choreografie, 
kostýmy, potlesk vestoje, kytice, 
úspěch… Co víc si přát?
Byl by i veselý. To když mě řidič au-
tobusu nevzal jen proto, že prše-
lo, když mi paní nadávala, že jez-
dím autobusem, když mám vozík, 
když na mě černí zakuklenci mířili 
samopaly jen proto, že jsem chtěla 
jít na neurologii zadním vchodem, 
zapadlá a skoro umrzlá v závěji, 
když jsem chtěla použít vozíčkář-
ské WC, ke kterému vede 8 scho-
dů... Kdybych za toho vozíčkáře 
v mém životě brala manžela, byl by 
to román z červené knihovny, nebo 
také jedním slovem „Itálie“. 
A konečně můj život s Vozíčkářem 
s velkým „V“ – začal hodně dávno, 
už ani nevím. Ale co vím, také můj 
život s Vozíčkářem byl hezký. Strá-
vily jsme spolu hodně hodin v par-
ku, ale i v soukromí, u kávy, u vín-
ka, jen my dva.
Byl to i život veselý a zajímavý, to 
když mi pomohl v seznámení se 
s paní spisovatelkou Irenou Fuch-
sovou. Ale pozor, ten náš společ-
ný život s Vozíčkářem byl i plodný!
Také mi umožnil potkat se se 
spoustou nových přátel. Ale abych 
ho jenom nechválila, musím říct, 
že mi něco i vzal – zahálku, poho-
dlnost a spoustu času, který jsem 
mohla krásně prolenošit.
Tak teď nevím – mám být z jeho 
konce smutná, nebo veselá? My-
slím, že ani jedno, ani druhé. Pro-
tože řečeno slovy klasika – něco 
musí skončit, aby něco jiné moh-
lo začít.

Věra Schmidová
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Co mi dal Vozíčkář
Moje spolupráce s časopisem Vozíč-
kář začala před sedmnácti lety. Požá-
dal mě o ni Zdeněk Škaroupka, ředitel 
Ligy za práva vozíčkářů. Bylo to v době, 
kdy jsem po dlouholeté práci v Českém 
rozhlase Brno odcházela do důchodu. 
Zdeněk se zřejmě domníval, že nebudu 
mít co dělat. V tom se samozřejmě mý-
lil, ale nabídku jsem ráda přijala. Když 
jsem byla rozhlasovou redaktorkou, 

měla jsem totiž na starosti také pořad Doteky naděje, věnovaný 
právě zdravotně postiženým lidem. Prostřednictvím časopisu Vo-
zíčkář moje práce vlastně pokračovala. Opět jsem měla možnost 
poznat zajímavé lidi, kteří i přes svůj hendikep hodně dokázali. 
Například Lenku Hegrovou-Sládečkovou, akademickou malířku 
Annu Žertovou, spisovatele Jana Nouzu, Miloslava Šnajdara, ře-
ditele Domu dětí a mládeže v Šumné; spisovatele a překladate-
le Ivana Jergla, Jiřího Šanderu z Habrovan, předsedu družstva 
Šance Josefa Šulce. Sledovala jsem také další osudy známých 
osobností, například Vojty Vašíčka, který na paralympiádě v Bar-
celoně získal zlatou medaili v pětiboji. Na vavřínech však rozhod-
ně neusnul, je předsedou občanského sdružení ParaCENTRUM 
Fenix. Další paralympijský reprezentant Lubomír Šimovec zase 
působil jako učitel na základní škole. 

Psala jsem také o lidech, kteří si pomoc hendikepovaným 
vzali jako svůj životní cíl. Uvedu alespoň několik z nich. Třeba 
Janu Podrápskou, zakladatelku a předsedkyni sdružení Piafa 
ve Vyškově. Paní Marii Zouharovou, vedoucí sta cionáře Betana 
v Boskovicích, nebo trenérku hipoterapie Kateřinu Krejčí. Velice 
si vážím také doktora Stanislava Severy z Nového Města na Mo-
ravě, průkopníka rehabilitace dle Vojtovy metody. Nebo manželů 
Jiřího a Olgy Tomášů ze Starého Plzence, kteří jako jedni z prv-
ních začali s výcvikem asistenčních psů. A tak bych mohla jme-
novat dál a dál.

Přiznám se, že někdy mě při psaní rozhovorů či reportáží za-
čala bolet hlava. To když jsem přemýšlela, jak o těchto lidech 
napsat co nejpravdivěji a zároveň poutavým způsobem, aby 
jejich životní příběh čtenáře zaujal. Ale většinou jsem při novi-
nářské tvorbě prožívala velkou radost, zvlášť když jsem psala 
o lidské solidaritě a pomoci. Třeba když ve městě Brušperku 
uskutečnili finanční sbírku na nákup zdvižné plošiny pro Hon-
zíka Zajace a další hendikepované žáky tamější základní školy. 
Když Nové Město na Moravě získalo z evropských fondů peníze 
na rekonstrukci a přístavbu denního stacionáře Zdislava. Když 
na zámku v Kuníně přibyla schodišťová plošina, takže vozíčkáři 
nyní mohou absolvovat celou prohlídkovou trasu. Když devítileté 
Terezce Janáčkové, obdařené mimořádnou představivostí a fan-
tazií, vyšla v nakladatelství MC Brno knížka vlastních pohádek. 
Když před rokem otevřela brněnská Diakonie v obci Nosislav 
dům s chráněným bydlením pro hendikepované klienty. 

 To všechno jsou klady mého psaní pro časopis Vozíčkář. Po-
stupně se však u mě objevil zvláštní zvyk, který mě provází při 
cestování doma i v zahraničí. Bedlivě si totiž všímám, jak jsou na-
vštívené historické či přírodní památky přístupné návštěvníkům 
se zdravotním hendikepem. Naposledy se tak stalo při mé letošní 
květnové návštěvě v italské Lombardii. Obávám se, že tento zvyk 
budu mít i nadále. 

Že časopis Vozíčkář přestane vycházet, je mi docela líto. Ale 
jsem ráda, že jsem mohla pomáhat dobré věci. A to je konec-
konců příjemný pocit.

Věra Rudolfová

Vozíčkář, to je jiná liga 
Vždycky jsem chtěla psát. Bavi-
lo mě to. Hodiny češtiny, zvláště 
pak jejich slohová část, se řadily 
k mým nejoblíbenějším. Předsta-
va, že budu novinářka, mě proto 
provázela celým mým působením 
na základní škole. Obor mého stře-
doškolského studia se však opí-
ral o účetnictví a ekonomiku, hru 
s písmeny tedy vystřídala čísla. 

Učitelka češtiny si však mé záliby ve slohu všimla a na-
bídla, jestli nechci zkusit poslat článek do časopisu Vo-
zíčkář. Magazín jsem samozřejmě znala. Chodil mi každé 
tři měsíce do schránky. Sice na jméno Stanislava Blažko-
vá, nicméně tento překlep v křestním jménu neměl žád-
ný vliv na to, že jsem si časopis oblíbila. A tak mi vlastně 
pobídka paní ředitelky přišla jako docela dobrý nápad. 
Vrátili jsme se zrovna z exkurze do budovy Senátu. Vypa-
dalo to jako skvělý námět na článek. Nadšeně jsem text 
napsala. Když jsem si ho pak přečetla, nadšení opadlo. 
Zjistila jsem totiž, že moje povídání o tom, jak jsme se 
vypravili do Prahy, je zcela nezábavné, místy až nudné. 
Zlostně jsem papír pomačkala a začala psát znovu. Vý-
sledek byl takřka stejný. 

Pak mi došlo, že žádnou extra čtivou záležitost z toho 
prostě neudělám. Přijeli jsme do Prahy, podívali se do 
budovy Senátu, prošli se po Karlově mostě a jeli domů. 
Přesto jsem nakonec text napsala, dala přečíst paní uči-
telce a odeslala do redakce. Trošku v rozpacích a záro-
veň se zatajeným dechem jsem pak listovala v novém 
čísle Vozíčkáře. Dorazila jsem na stranu osm a tam oprav-
du uviděla svůj článek. Byl to velmi zvláštní moment. Po-
prvé mi opravdové médium otisklo text. Tohle už byla jiná 
liga, než nějaký školní časopis.

Postupem času jsem přispívala do Vozíčkáře čím dál čas-
těji. Dokonce jsem pronikla do oblíbené sportovní rubriky se 
svými zážitky z plaveckého soustředění. Byla jsem u toho, 
když se měnila grafická podoba Vozíčkáře, i tu toho, když tiš-
těný časopis dostal on-line brášku www.vozickar.com.

Nejvýraznější spojení s Vozíčkářem mělo teprve přijít. 
S trochou nadsázky by se dalo říct, že mi tento časopis 
zachránil studium. Jako studentka žurnalistiky jsem muse-
la absolvovat tříměsíční praxi v nějakém médiu. Žel bohu, 
v Brně nebyla žádná redakce bezbariérová. 

Proto přišel na řadu Vozíčkář. Během tohoto obdo-
bí jsem den co den dávala nějaký text na onen zmíněný 
webový časopis. S radostí jsem sledovala, jak se mé člán-
ky posunuly. Od jednotvárného popisu pražského výletu 
až k promyšleným glosám. Pod vedením několika po sobě 
jdoucích šéfredaktorů jsem pilovala, to, jak chci psát. Vo-
zíčkář mi tedy pomohl žurnalisticky dospět. Je namístě mu 
poděkovat. Za to, že své stránky propůjčil mé touze po 
psaní. Stejně tak chci poděkovat těm, kteří tuto touhu ro-
zeznali a poskytli mi cenné rady i tolik potřebnou důvěru.

Je mi vlastně trochu smutno, když si uvědomím, že prá-
vě píšu úplně poslední text do našeho tištěného časopisu. 
Marně se chlácholím tím známým: Kde něco končí, něco 
nového začíná. Ale chci tomu věřit. Stejně tak dobře vím, 
že až přijde toto číslo do schránky, budu dychtivě a se zvě-
davostí dítěte hledat své články. 

Ladislava Blažková
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INZERCEVEŠKERÁ SOUKROMÁ INZERCE JE V NAŠEM ÈASOPISE BEZPLATNÁ

Všechny inzeráty umisťujeme průběžně na 
www.vozickar.cz.

UPOZORNĚNÍ: Pokud vám byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůc-
ku 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 bude-
te 5 let vlastníkem pomůcky a budete ji využívat. Pokud se jedná o pří-
spěvek na zakoupení motorového vozidla, je lhůta od 1. 1. 2012 do-
konce 10letá. Prodejem pomůcky se tedy můžete vystavit riziku postihu 
ze strany obecního úřadu anebo ÚP, který příspěvky vyplácí. Pokud vám 
byla pomůcka poskytnuta „na předpis“ odborného lékaře a byla hrazena 
ze zdravotního pojištění, JE MAJETKEM této pojišťovny. I v tomto přípa-
dě tedy nejste oprávněn/a pomůcku prodat, jedinou výjimkou je situace, 
kdy zdravotní pojišťovna pomůcku na základě posudku revizního techni-
ka vyřadí a pomůcku převede do vašeho vlastnictví. Liga vozíčkářů neru-
čí 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 ze zdravotních důvodů 2 roky starou elektrickou tříkol-
ku, téměř nepoužitou, cena 10–11 000 Kč. Tel.: 723 749 412, e-mail 
mgr.vesela@seznam.cz.
■ Prodám červený elektrický skútr Invacare Meteor zakoupený 
v roce 2016. Cena 35 000 Kč. Tel.: 605 048 597 (nechat dlouho 
 zvonit).
■ Prodám šikmou zdvihací plošinu pro osoby se sníženou schop-
ností pohybu a orientace, typ SP-OMEGA. Do provozu uvedena 
v roce 2015. Dobrý stav, plně funkční, veškerá technická dokumen-
tace. Technické parametry: nosnost: 225 kg, délka dráhy až 8 m, 
rozměry podlahy: 750 x 700, ovládání na plošině: do ruky na spi-
rálovém kabelu s konektorem. Cena dohodou. Tel.: 602 737 562, 
e-mail: gasparcova@seznam.cz.
■ Nabízím k prodeji auto Ford S-Max titanium. Auto bude k dis-
pozici nejspíš v lednu 2018. Motor 2.0 tdci 103 kw/130k.Výbava: 
tažné zařízení, 9x airbag, panorama střecha, obě přední sedačky 
v elektrice, sedačky kůže-alcantra, navigace, bi-xenony, sportovní 
podvozek, úprava výfuku na 2 koncovky + sportovní zadní nárazník 
s 2.2S, folie na autě měnící barvu. Najeto zatím 158 000 km, pravi-
delný servis, letní 18“ a zimní 16“ kola AL,6 st. převodovka, úprava 
plyn-brzda na páku na pravou ruku + elektr. spojka, úprava dveří 
za řidičem na posuvné pro lepší nakládání vozíku jak skládacího, 
tak s plnou osou. Cena 190 000 Kč + dohoda. Jsem z Frýdku-Míst-
ku. Tel.: 776 656 293.
■ Prodám bateriový zvedák Archimedes do vany včetně ná-
hradní baterie (původní cena 16 000 Kč bez baterie). Nyní za 
6 000 Kč. Dále prodám elektrický polohovací invalidní vozík Storm 3 
za 15 000 Kč.
■ Prodám autosedačku pro vozíčkáře i se stupínkem, elektrický ra-
menný zvedák na ovládání, sedačka vyjíždí z auta (pro snadné nastu-
pování). Vše zánovní, plně funkční. Zvedák prodám za zlomek původ-
ní ceny, za 20 000 Kč. Tel.: 605 258 759, e-mail: cafeufilu@seznam.cz.
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•  Téma: Auta, 
tramvaje, vlaky

•  Tuning, 
aneb vozíku 
šlechtění

•  Bankomaty 
a sociální karta

www.vozickar.com

32011
XX. ROÈNÍK

•   V první řadě jsem 
plavec, říká úspěšný 
sportovec

•   V Praze měl premiéru 
znamenitý dokument
o hledání cest 
k porozumění

•   Kladrubské hry

www.vozickar.com
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Časopis vychází s podporou MZ ČR
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XIX. ROÈNÍK

•   Letos přivítal návštěvníky
Úsměvu pavilon V

•  Říkám si – hlavně klid, 
může být ještě hůř 

•  Na festivalu ocenili 
i handicapované tvůrce
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Časopis vychází s podporou MZ ČR

2010
XIX. ROÈNÍK

•   Liga vozíčkářů získala 
Zlatého Alberta

• Přisedni si!

• Případ Kociánka
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•Nejsilnějším 
argumentem 

musí být sportovní 
výkony

•Národní rada podá 
ústavní stížnost 
proti plošnému 

zavedení poplatků 
ve zdravotnictví

•Účast na 
paralympijských 

hrách 2008
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• Byla založena 
Aliance neziskových 
poskytovatelů 
sociálních služeb

• Abilympiáda 2008: 
rekordní počet 
soutěžících 
a překvapiví vítězové

• EUROWAVES 2008 

Časopis vychází s podporou MZ ČR
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• Příspěvek na péči a výdělečná 
činnost dle zákona o sociálních 
službách

• Konečně máme zákon, 
který upravuje zákaz diskriminace 
komplexně

• Markéta Sidková je po čtyřech 
letech znovu vicemistryní světa 
v lukostřelbě

Časopis vychází s podporou MZ ČR

2009
XVIII. ROÈNÍK
+ Speciál
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• Invalidní důchody – změny 
od 1. 1. 2010

• Mám stále touhu 
bojovat a vyhrávat

• Jak zaplatit celodenní 
osobní asistenci?

• Co je Ironman?

Časopis vychází s podporou MZ ČR

2009
XVIII. ROÈNÍK

1
2009

XVIII. ROÈNÍK

ww
w.

lig
av

oz
ic.

cz

•Známe vítěze!

•Byl to běh na dlouhé trati

•Velký malý muž

• Příležitost dělají (teprve) 
podmínky

• Adrenalinové zážitky 
pro vozíčkáře

Časopis vychází s podporou MZ ČR

1

52013
XXII. ROÈNÍK

•  Kauza RegioJet: 
nastoupit či naložit?

•  (Pod)zimní regenerace 
bez bariér

•  Spolumat: 
cesta za kulturou

•  Orientační běh 
na kolečkách

www.vozickar.com
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XXIII. ROÈNÍK

•  Dvacetiletá jubilea

•  Změny v legislativě 
od 1. 1. 2015

• Vychytávky z Rehacaru

www.vozickar.cz
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XXII. ROÈNÍK

www.vozickar.com

•  Téma: Euroklíče v ČR

•  Problémy 
s posudkovými lékaři

•  Sebeobrana 
i s hendikepem 12015

XXIV. ROÈNÍK

•  Výměna průkazů 
mimořádných výhod 
a průkazů OZP v roce 20

•  7 čili sedm dní v sedě

12017
XXVI. ROČNÍK

•  Nová naděje pro lidi 
se svalovou atrofií?

•  Inkluze vs. integrace: 
rozhovor s Marií 
Vítkovou

K lt i tik
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