

Americký snímek z roku 2011 –
v hlavních rolích AnnaSophia Robb,
Dennis Quaid a Helen Hunt – líčí skutečné události ze života mladé dívky, která se
po napadení lidožravým žralokem už po
třech měsících rozhodla vrátit zpátky
„na prkno“.
Bethany Hamilton je dospívající dívka, která se touží stát profesionální surfařkou. Své sny se jí daří plnit, ale při
surfování přichází útok žraloka, při kterém přijde o celou levou paži. Bethany se
i přes hororový zážitek rozhodne vrátit
zpět k surfování. Znovu začne trénovat,
setkání s realitou ji ale sráží na pevnou
zem. Ztrácí naději, proto se rozhodne
odjet do Thajska, kde chce pomáhat obětem ničivé vlny tsunami. V Thajsku
si uvědomí, že přijít o ruku není konec
světa. Potkává tam děti, které ztratily
rodiče, matky, které přišly o děti, a své
zranění už viděla jen jako něco, co se
prostě stalo. Začala se starat o sirotky
a učila je jezdit na prkně. Média ji milovala, stala se hrdinkou pro podobně postižené děti, dodávala jim odvahu, aby také
sportovaly a žily dál.
Její touha se znovu nastartuje a chce
opět surfovat. Potřebuje ale úpravy na jejím surfařském prkně, a když se to povede
vyřešit, začne hodně trénovat, dokonce
i během těhotenství. V národní soutěži
předvede velmi bojový výkon a umístí se
na pátém místě. Nakonec porazí světovou
jedničku i mistryni světa.

Do snímku byla zakomponována i řada detailů ze života skutečné Bethany.
Zahráli si tu její rodiče (ve scéně v kostele
sedí za Dennisem Quaidem a Helen Hunt,
kteří ve snímku hráli rodiče Bethany).
Před kamerou se objeví i samotná Bethany, a to jako dívka s krabicí ve scéně, kdy
rozdává jídlo obětem tsunami. Ve filmu
si zahrál i pes surfařky.
Kromě kratičké role před kamerou zasahovala Bethany i do vlastního natáčení.
Po zhlédnutí části popisující útok žraloka
na svou osobu přesvědčila filmaře, aby
tuto pasáž udělali méně dramatickou.
Podle jejích slov byli všichni účastníci
útoku nebývale klidní.
Bethany rovněž vstoupila i do rozhodnutí o obsazení hlavní role herečky, která
ve snímku hraje právě ji – AnnySophie
Robb. Šest týdnů před natáčením spolu
s AnnouSophií tvrdě trénovala, aby ji naučila základům surfování. Trénovat musel
i Dennis Quaid, zatímco Helen Hunt
už amatérskou surfařkou byla.

Představitelka filmové Bethany Hamilton
a skutečná BH
Blanka Falcníková

Surfařka
(Soul
Surfer), USA, 2011,
102 min.
Režie: Sean McNamara, scénář: Sean
McNamara,
Michael
Berk, Douglas Schwartz
a další, kamera: John R.
Leonetti.
Hrají: AnnaSophia Robb, Dennis
Quaid, Helen Hunt, Kevin Sorbo, Jeremy
Sumpter, Ross Thomas, Carrie Underwood a další.

Určitě znáte sportovní disciplínu orientační běh a ze stránek VOZKY víte, že
orientační závod může být i na běžkách,
kolech či na koních. A také že orientační
disciplíny existují i pro lidi s postižením –
rychlostní sprint, trail orienteering, orientační labyrint nebo taktický scorelauf.
V případě zájmu by bylo možné uspořádat závod v první polovině roku 2020.
Kde? V Ostravě v parku Milady Horákové (naproti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje), kde je fyzicky nenáročný terén, ale co se orientace týče, je to
vhodné místo s mnoha cestičkami, kde rozhoduje rychlé rozhodování, práce s mapou
a chuť vítězit.
V případě zájmu dejte o sobě vědět
prostřednictvím webového formuláře
(předběžné přihlášky) na http://ostravabezbarier.cz/zavodOB.
Závod je tedy ve fázi zjišťování zájmu.
V případě dostatečného počtu závodníků
(40), bychom vás na stránkách VOZKY
a na výše uvedených webových stránkách
informovali o podrobnostech závodu.
Jaký způsob závodu by se nakonec
uskutečnil, záleží na domluvě. Všechny
ale vyžadují umět číst mapu, dobrou orientaci a skvělý odhad.
Samotný závod a jeho příprava vyžaduje mnoho času, povolení a souhlasná
stanoviska mnoha institucí. V případě
konání vás budeme informovat i o jeho
přípravě. Závod by připravili lidé, kteří se
věnují orientačnímu běhu. Například jde
o členy FiZA team Ostrava, který pořádá
závody již třicet let.
Tým Bez bariér poradenství

