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Jsem vozíčkář a asi všichni, kteří uží-
váte ke svému pohybu vozíky, ať mecha-
nické či elektrické, mi jistě dáte za prav-
du, že náš výhled (hlavně v davu) neskýtá 
bůhvíjaká panoramata… 

Loni se mi definitivně odporoučel 
„můj“ elektrický vozík. Šel z opravy do 
opravy, a když se naplnil čas, vrátil jsem 
ho pojišťovně, absolvoval lékařské ko-
lečko – posbíral jsem nutná vyjádření       
a razítka, no a v neposlední řadě si vybral 
nový. 

Jelikož bydlím v šestém patře panelo-
vého domu, kritéria byla jasná  –  musí se 
vejít do výtahu a projet všemi dveřmi,        
i servis by neměl být daleko. Všechny mé 
dosavadní vozíky byly z Meyry, hledal 
jsem tedy nejprve tam; vedla mě k tomu 
nejen spokojenost s jejími výrobky, ale       
i dobré zkušenosti s lidmi, kteří pro ni 
pracují v Praze a v Č. Budějovicích. 

 

Ta panoramata! 
Zdrojem mého pohybu se stal Champ 

lift 1.594-27. Výrobní technologie jsou 
stále dokonalejší, pokrok je znát i u elek-
trických vozíků. Vím, že některé umožňu-
jí i vzpřímený postoj, ale považte, vysu-
nu-li lift (je ve standardní výbavě) na 
maximum, dosahuji výšky cca 170 cm, 
mohu se tedy dívat lidem do očí, doma 
zalévám květiny, v kuchyňské lince vidím 
na nádobí, v obchodě si sundávám zboží   
z regálů sám... Kamarádi špičkují, že 

klidně mohu do baru a uvidím přes pult. 
To je změna! A co teprve ta panoramata! 

Zatím si na nový vozík zvykám  –  
joystick je citlivější, bezpečnostní pás je 
níž, než jsem byl zvyklý.  Zato ale, pomi-
nu-li lift, jezdí o dva kilometry rychleji 
než můj starý, který se již nevyrábí. Teď 
se snažím naformátovat baterii, aby mi 
dobře sloužila.  Zasvěcení jistě vědí, že     
v zimním období to není legrace. 

Je příjemné se na novém vozíku roz-
hlédnout, líbí se mi, že mohu jednat           
s lidmi tête à tête. Dovoluji si tedy opravit 
okřídlená slova „Nejhezčí pohled je ze 
hřbetu koně“ (nebo i z lecjaké rozhledny, 
tedy asi z jakéhokoli vyvýšeného místa) 
na „Nejhezčí pohled je z vozíku s výta-
hem“… 
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