
K napsání tohoto příspěvku mě in-
spirovalo zamyšlení Věry Schmidové  
v letním vydání VOZKY. Sám někdy  
s rozpaky, jindy s naštváním, poslou-
chám řeči typu – ty si jedeš, ty se máš, 
to je pěkné vozítko! Nebo zoufalou  
promluvu rodičů s evidentně zdravým 
dítkem na kárce – pán jede jako ty!  
Ve frontách zase slýchávám: pusťte 
toho invalidu! A doslova šílím, když se 
ozve: vy, na tom vozíku, nemůžete stát 
jinde? Vozík, ten báječný vynález, kte-
rý mi umožňuje pohyb a činí mě samo-
statným, se najednou stane stigmatem  
a nepřítelem… 

Dívám se na Televizi Seznam, kde bě-
ží již podruhé záznam koncertu kapely 
The Tap Tap v ženské věznici ve Světlé 
nad Sázavou (uskutečnil se 28. 6. 2018). 
Báječná atmosféra, souznění a text písně, 
kde mnohokrát zazní sousloví druhá šan-
ce. Pro koho vlastně? Pro samotné účin-
kující, nestandardní publikum či pro kaž-
dého, kdo něco nezvládl? Píseň Žlutá 
stužka s kapelou nazpívaly i čtyři ženy  
ze zařízení ve Světlé. Zaznívá populární 
píseň Řidič autobusu, kterou s kapelou 
zpívá její autor Xindl X, píseň Johny Ma-
cháček vzbuzuje na mé tváři úsměv  
a energické pohyby kapelníka Šimona 
Ornesta evokují vzpomínky na dobu strá-
venou v Jedličkově ústavu. Vlastně sledu-
ji své bývalé známé. 

Kdysi se někdo ptal jednoho z nich, 
zda na rande chodí, nebo jezdí. Co byste 
mysleli? No chodí, samozřejmě, všichni 
na rande chodí! Vždyť vozík je jen kom-
penzační prostředek. V momentě, kdy 
tohle lidé pochopí, bude nám, vozíčká-
řům, lépe. Považujeme se totiž za jednoho 
z vás – rozumějte každého člověka, který 
je součástí společnosti, ať používá vozík, 
naslouchátko, lupu, náhradu končetiny 
nebo cokoli jiného.  

pospmichal@email.cz 

 

Zajímavou novinkou letošního cyk-
listického závodu Okolo jižních Čech 
byla akce pro osoby s handicapem, která 
se uskutečnila v ulicích Jindřichova 
Hradce. Patnáctka zdravotně postiže-
ných závodníků tam absolvovala nej-
prve časovku a posléze závod s hro-
madným startem. 

Cyklisty z Prahy, Jindřichova Hradce 
a z Luže-Košumberku na bicyklech a tří-
kolkách čekala nejprve časovka. Okruh  
o délce 651 metrů prověřil všechny doko-
nale. V hromadném závodu jeli dva cyk-
listé s postižením. Start i cíl byl v Kláš-
terské ulici, dále trasa vedla Kmentovou  
a Jarošovskou ulicí a přes Masarykovo 
náměstí. 

Absolutním vítězem obou jízd Spastic 
Handicap se stal jindřichohradecký Jaro-
slav Žáček. Dvaatřicetiletý klient Centra 
sociální péče v České ulici vyhrál časovku 
s devítisekundovým náskokem před praž-
ským tricyklistou Romanem Šejnou. Stej-
né pořadí na prvních dvou příčkách platilo 
i v hromadném závodu. 

„Výkony účastníků vloženého závodu 
je potřeba vyzdvihnout. Pro startující, di-
váky i nás organizátory to byl opravdu 
zážitek. Vidět to úžasné nadšení, s nímž 
se patnáctičlenný peloton potýkal s tratí, 
bylo uchvacující. Handicapovaní sportov-
ci nám potvrdili starou pravdu, že cyklis-
tika je jenom jedna,“ uvedla Lenka Mi-

chalcová, marketinková pracovnice po-
řadatelského štábu Okolo jižních Čech 
2018. 

Výsledky 
Časovka – tricykl, ženy (2/15): 1.(10. 

celk.) Martina Vlčková (TJ Léčebna Luže 
– Košumberk) 2:07,0. 

Tricykl, muži (3/15): 1.(2.) Roman 
Šejna (TJ STS Praha) 1:33,0. 

Bicykl, ženy (2/15): 1.(9.) Růžena 
Šimonová (Otevřená OKNA J. Hradec) 
1:52,0. 

Bicykl, muži (8/15): 1./1. Jaroslav Žá-
ček (CSP J. Hradec) 1:24,0. 

Hromadný závod (15): 1. Jaroslav 
Žáček (CSP J. Hradec) 2:51,0, 2. 2. Ro-
man Šejna (TJ STS Praha), 3. Petr Do,  
4. Petr Hubař (oba CSP J. Hradec), 5. Rů-
žena Šimonová (Otevřená OKNA J. Hra-
dec), 6. František Ondráček, 7. František 
Vlček, 8. Václav Kubička (všichni TJ Lé-
čebna Luže – Košumberk), 9. Radek Smo-
lík (Otevřená OKNA J. Hradec), 10. Jana 
Veselá, 11. Vladimír Vaverka (oba TJ Lé-
čebna Luže – Košumberk), 12. Boris Fol-
tanovič (Otevřená OKNA J. Hradec), 13. 
Martina Vlčková (TJ Léčebna Luže – Ko-
šumberk), 14. Tomáš Fiedler (Otevřená 
OKNA J. Hradec), 15. Anežka Nováková 
(CSP Bobelovka). 

Roman Pišný 


