
Sami bojují s tělesným postižením, přesto
ochotně pomáhají druhým
Svobodná vůle. Tak zní překlad anglického výrazu Free Will, který přijalo za své nedávno
vzniklé občanské sdružení pomáhající znevýhodněným lidem. Díky němu se povedlo mimo
jiné i instalovat u bazénu v hotelu Belaria speciální zvedák pro tělesně postižené

TOMÁŠ PUSTKA

Opava – Většina z nás netuší,
jaké to je být v kůži někoho,
kdo se i při sebelepší vůli ne-
může spolehnout při všech
činnostech pouze sám na sebe.
Členové Free Will ale mají k
těmot lidem blíž, než ostatní.
„Naše občanské sdružení jsme
založili společně s mou kama-
rádkou Marií a sestrou Ire-
nou. Od mládí cítíme všichni
kladný vztah k lidem, zvířa-
tům a životu celkově. Rádi
všem pomáháme,“ říká jeden
ze zakladatelů neziskové or-
ganizace Pavel Badač a dodá-
vá: „Myslíme si, že máme dob-
ré předpoklady k tomu, aby
naše konání bylo efektivní a
pro mnohé užitečné. S mou
starší sestrou Irenkou máme
totiž sami od mládí zdravotní
omezení. Žijeme s nervosva-
lovým onemocněním – svalo-
vou dystrofií pletencového ty-
pu. Umíme si tedy poměrně
dobře představit každodenní
starosti lidí se zdravotním po-
stižením, známe jejich potře-
by.“

Free Will byla sice oficiálně
zaregistrována teprve letos v
květnu, ale na kontě už má i
některé úspěšné projekty. Me-
zi ty největší patří bezesporu
pořízení mobilního bazéno-
vého zvedáku pro lidi s těž-
kým handicapem k bazénům v
hotelu Belaria v Hradci nad
Moravicí. „Všimli jsme si pří-
ležitosti k tomu, udělat právě
zde dobrou věc pro lidi se zdra-

votním postižením. Bylo nám
líto, že v jinak z velké části bez-
bariérovém hotelu Belaria ne-
mohou jeho návštěvníci s těž-
kýmhandicapemvyužívatdva
hezké bazény. Lidem s velmi
omezenou hybností a často
třeba ještě i s vyšší tělesnou
váhou se do vody a zpět pomá-
há samozřejmě velice těžko,“
vysvětluje Pavel Badač, kde se
vzal nápad na realizaci právě
tohoto projektu. Samotný ho-
tel je navíc jako stvořený pro
rekondičnípobytyvozíčkářůa
zdravotně postižených. Kaž-
doročně se tu dokonce pořádá
Mistrovství České republiky v
šachu tělesně postižených
mužů a žen, a to za účasti mno-
ha desítek hráčů. Když členo-
vé Free Will vedení hotelu s
nápadem oslovili, vyšlo jim
vstříc.

Radost v očích
těžce postiženého
kamaráda
Zvedák už v současnosti v Be-
larii funguje. Prozatím jej má
ale sdružení pouze v pro-
nájmu. „Ačkoliv celková cena
takovéhozvedákuvčetnědvou
čepů nutných k jeho zabudo-
vání k bazénům vyjde na bez-
mála dvě stě tisíc, což jsou pe-
níze pro malou začínající ne-
ziskovku nedosažitelné, jsme
moc rádi, že se nám díky
vstřícnosti společnosti Hori-
zont – Nare, která zvedák do-
dala, podařilo prozatím získat

toto zařízení alespoň do pro-
nájmu. Vězte, že je nejkrás-
nější odměnou za vydané úsi-
lí, moci vidět v očích kamará-
da s těžkým postižením
upřímnou radost z toho, že se
může v bazénu vykoupat! Teď
třeba i dvakrát denně,“ po-
kračuje Pavel Badač. Celý pro-
jekt je financován z prostřed-
ků dobrovolných dárců, včet-
ně samotného hotelu. Jelikož
je v speciální zvedák mobilní,
může se v budoucnu využívat
i na dalších místech. V sou-
časnosti ale zůstává na „Be-
lárce“ a je k dispozici všem zá-
jemcům. S jeho použitím po-
může ochotně zaškolený per-
sonál.

Po zvedáku přichází
Nebe na Zemi
Jak ale tvrdí stará pravda, ten
kdo usne na vavřínech, se už
taky nemusí probudit. I proto
po tomto úspěšném projektu
rozjelo sdružení Free Will
hned další. A nutno říct, že oje-
dinělý. Lze ho nalézt na inter-
netových stránkách organi-
zace a nazývá se Nebe na Ze-
mi. Jedná se o pomoc kon-
krétního člověka konkrétní-
mu člověku, zvířeti či projek-
tu na ochranu přírody. Jak ří-
ká Pavel badač, prostřednic-
tvím něho si mohou všichni
zájemci z řad znevýhodně-
ných spoluobčanů požádat o
podporu, nebo třeba „jen“ o
nové kamarády. V současnos-
ti už se například shání peníze
pro lidi se zdravotními pro-
blémy na užitečnou rehabili-
tační pomůcku MOTOmed.
Tím to ale nekončí. „V rámci
připravovaného projektu
hodláme nabízet bezúročné
půjčky znevýhodněným, kteří
jsou ohrožení chudobou. Bude
to, jako byste si prostě bez na-
výšení půjčili v rodině, kde se
navíc v situaci, kdy se případ-
ně přestane zvládat vracet už i
tak malé částky, jednoduše
trochu přimhouří oko,“ dodá-
vá s úsměvem Pavel Badač.
Podle jeho slov má FreeWill do
budoucna velkolepé plány a
všichni společně se pokusí,
aby se sny změnily na realitu.

Pokud se chcete dozvědět
něco bližšího o popsaných

projektech, ale i samotném ob-
čanském sdružení, pak máte
možnost na jejich oficiálních
stránkách www.freewillos.cz.

SPECIÁLNÍ zvedák pro tělesně postižené už v hotelu Belaria
v Hradci nad Moravicí slouží všem zájemcům. Foto: Archiv Free Will

Studenti chtějí bojovat za čistý vzduch
Budou fotit škodlivé výpary, jenž vycházejí z komínů, a své podněty a stížnosti sdělí úředníkům opavského magistrátu
VÍT KOŘISTKA

Opava – Ve Slezském gym-
náziu v Opavě se v posledních
měsících dává do pohybu vel-
mi zajímavý projekt, jenž se
týká spalování nepovolených
látek v kotlích místních ro-
dinných domků. Zdejší stu-
denti mají v plánu aktivně bo-
jovat proti takovému počíná-
ní a podporu získávají jak u
veřejnosti, tak i u náměstků
primátora města Opavy.

Studenti připravují zásadní
změny v tolerování emisí, s
nimiž se Opava a její okolí po-
týká každý rok. Pomoci tomu
má projekt, díky němuž by
bylo možné snadněji aktivně
zasahovat proti takovým pře-
stupkům. Budou jednoduše
fotit škodlivé výpary, jenž vy-
cházejí z komínů, a své pod-
něty a stížnosti budou podá-
vat na recepci magistrátu
města Opavy v ulici Krnovské
nebo přímo na podatelně v bu-
dově Hlásky. Podněty budou
dále zkoumány a ty závažné
také řešeny. „Navážeme spo-
lupráci s městskou policií a to
například v případech tmavé-
ho kouře,“ popisuje vedoucí
projektu Lucie Ivanecká, stu-

dentka Slezského gymnázia.
Tmavost kouře se v takových
případech hodnotí podle spe-
ciální Ringelmannovy stup-
nice.

Kde se vzal nápad?
Prvotní nápad přišel ze strany
studentů gymnázia už v úno-
ru letošního roku, kdy vzni-
kala snaha vytvořit projekt,
jenž by pomáhal zlepšit
ovzduší v Opavě. Studenti
„emisáci“, kteří se stali sou-
části projektu, dali celou věc
do pohybu o pár měsíců poz-
ději tím, že se sami začali pro-
školovat v odvětvích chemic-
kých, kdy absolvovali řadu
přednášek na téma hoření pa-
liv, složení plastů nebo použití
nanočástic, ale taky v oblasti
legislativy. Garantem se staly
pedagožky Kamila Tkáčová
(legislativní stránka) a Ale-
xandra Hoňková (oblast che-
mická).

Podpora a
spolupráce ze
strany města
Zástupci projektu,. Kamila

Tkáčová, Alexandra Hoňko-
vá a student gymnázia Luděk
Plachký se také snažili získat
podporu u náměstků primá-
tora města Opavy. „V červnu
letošního roku se v prosto-
rách radnice uskutečnila
schůzka zástupců projektu a
náměstků primátora města
Dalibora Halátka a Daniela
Žídka, Slíbili nám podporu,“
doplňuje studentka Ivanecká
a popisuje spolupráci s mnoha
ústavy: „Projekt Emise spolu-
pracuje s Vysokou školou
Baňskou – Technickou uni-
verzitou v Ostravě a s Janou
Dudovou, odbornou asistent-
kou Katedry práv životního
prostřední a pozemkového
práva na právnické fakultě
Masarykovy univerzity v Br-
ně. V oblasti práva a postihů
vypomáhal bývalý student
gymnázia Tomáš Hrstka. Stu-
denti také měli možnost na-
hlédnout do Centra nanotech-
nologií, kde byli pod vedením
Jany Kukutschové a Jarmily
Černé (VŠB-TU v Ostravě). Je
také naplánovaná další ex-
kurze a to do Centra pro vý-
zkum toxických látek – RE-
CETOX Masarykova univer-
zita.“

„V současné době se pracu-
je na vytvoření informativ-
ních brožur pro veřejnost a na
tvorbě prezentací pro žáky ZŠ,
které mohou využít příleži-

tosti požádat Slezské gymná-
zium o provedení přednášky
na téma zlepšení kvality
ovzduší. V brožurách budou
obsaženy informace o škodli-

vosti spalovaných látek pro
ovzduší a také o možnostech
postihů, při špatném spalová-
ní,“ dodává na závěr Ivanec-
ká.

ZE SMOGEM se Opava potýká rok co rok. Ilustrační foto: Deník/Archiv

CO BYCH ZMĚNIL VE SVÉM MĚSTĚ

Jan Chovanec,
57 let, ekonom,
Opava:

Určitě by se měl nějak vyřešit sys-
tém parkování. Poblíž centra měs-
ta není žádné neplacené, všechna
jsou placená a docela daleko. (one)


