
Den bariér: "Ch�zi" na vozíku si vyzkoušela i Michaela 
Šojdrová 
 

VSETÍN – Tradi�ní happening s názvem Den bariér v nás a kolem nás 
prob�hl v�era p�ed vsetínskou radnicí. Jeho cílem bylo upozornit na to, s 
jakými problémy se dennodenn� musí potýkat lidé s nejr�zn�jšími druhy 
postižení. Akce, jíž se zú�astnila i poslankyn� parlamentu Michaela 
Šojdrová, se uskute�nila u p�íležitosti Evropského týdne mobility. 

  
 

  
Akce za�ala hned ráno programem pro studenty 
st�edních škol. „Jeho sou�ástí byla projekce 
norského filmu Kurz negativného myšlení, který 
poukazoval na problematiku zdravotního postižení,“ 
p�iblížil Libor Podešva, �editel vsetínské základní 
školy Integra, která happening každoro�n� po�ádá. 
Základní škola Integra se totiž dlouhodob� zabývá 
spole�ným vzd�láváním zdravých a postižených 
d�tí. 

Další  program již probíhal p�ed vsetínskou radnicí. 
A to až do odpoledních hodin. Tam již byla 
p�ipravena ochutnávka dopad� zdravotního 
postižení, takže si kolemjdoucí mohli vyzkoušet, jak 
se lidé s handicapem cítí a s jakými nástrahami se musí potýkat. A� už jsou to špatné nájezdy na 
chodníky, úzké výtahy,  obrubníky bez vodící lišty, prudké p�ípadn� žádné nájezdy do budov nebo 
zvonky a d�ležitá upozorn�ní v b�žném písmu, které osoba se zrakovým postižením nep�e�te.  

Jak se "chodí na vozíku, si vyzkoušela i Michaela    
Šojdrová. „Musím se p�iznat, že jsem se necítila dob�e 
a trochu jsem se styd�la p�ed t�mi lidmi s postižením, 
protože já jsem si to jen zkoušela a mohla jsem vstát a 
odejít, zatímco oni tyto pom�cky nutn� pot�ebují a jsou 
na n� odkázáni,“ sv��ila své pocity Michaela Šojdrová a 
dodala: „Na druhou stranu  jsem si alespo� �áste�n� 
uv�domila pocity omezení, se kterými se tito lidé dnes 
a denn� potýkají, a naši povinnost jim pomáhat. Takže 
ur�it� to m�lo sv�j význam.“ 

 
Podobné pocity p�i simulaci r�zných druh� postižení zažíval i krajský radní Jind�ich Ondruš, pod jehož 
záštitou happening probíhal. „Nap�íklad když jsem si nasadil sluchátka a odezíral jsem z úst, 
nezachytil jsem v�bec nic. A co m� velmi p�ekvapilo, že tento zp�sob komunikace p�edstavuje pro lidi 
se sluchovým postižením obrovské vyp�tí, takže není možné se takto soust�edit déle než 15 až 20 
minut,“ uvedl Jind�ich Ondruš, který si také vyzkoušel, jak se asi cítí lidé s r�znými druhy zrakového 
postižení �i s postižením pohybového aparátu. „�lov�k si v t�chto chvílích víc než kdy jindy uv�domí, 
jak vzácný dar je zdraví a jak je pot�eba t�m, co jej nemají, pomáhat spoluvytvá�et jistotu a zázemí,“ 
dodal krajský radní.   
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