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1 Seznam příloh 
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1.1 Přepisy rozhovorů 

Příloha 1 – Rozhovor s Bety 

Moje kariéra začala tak, že náš táta se dostal na tábor přes kamarády a od mala nás 

bral na benefice, které pořádali, které děláme na konci dubna, nějak na jaře, na kterých se 

vydělají peníze na tábor. Já jsem tam chodila ještě celkem dřív, než jsem se k Organizaci 

přidala, stejně jsem ještě nebyla dospělá, takže bych tam ani nemohla. Takže jsem byla 

třeba čtyřikrát v žižkovským divadle na benefici, což mě hrozně moc bavilo, protože jsem 

se mohla seznámit  jak s těma vedoucíma postupně tak s tou prací, kterou dělají, byly to 

většinou docela zábavný večery s nějakým divadlem a programem. Super bylo, že jsem se 

tam mohla seznámit i s nějakýma vozíčkářema a mohla jsem si ošahat, jestli mi to je 

vlastně příjemný nebo nepříjemný ta práce. Je jasný, že někomu, kdo to i podporuje, to 

může být nepříjemný a já jsem tam zjistila, že mi to vlastně vůbec nevadí, naopak že mě to 

vlastně baví tam s nima kecat a někde je prostě doprovázet. Potom tam táta už nejezdil na 

ty tábory, ale zeptal se ségry starší, jestli tam nechce jet a jí se na poslední chvíli udělalo 
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volno, tak se rozhodla, že pojede na tábor a hrozně se jí tam líbilo, ale taky z toho byla ze 

začátku taková vyplesklá, protože přišla do party lidí, ve které neznala vůbec nikoho. A tak 

ten první tábor je vlastně trošku náročnej, když ten člověk nejdřív zjišťuje, jak to tam 

funguje. Protože pracuješ s lidma s postižením a do toho se poznáváš s třiceti novejma 

lidma. No a pak o rok pozdějc byla ta stejná benefice, na kterou jsem chodila, a vlastně 

ségra mi volala po tý benefici, že hledají nový vedoucí a jestli nechci jet taky. A já jsem 

říkala jo, proč ne, to by mohlo bejt super a tak jsem se zamilovala do Organizace a začala 

jsem jezdit na tábor. A začala jsem vlastně jezdit, teďka jsem byla čtyřikrát. Poprvé jsem 

byla v roce 2013. Začala jsem od sedmnácti a zjistila jsem, že to byl asi jeden 

z nejzlomovějších okamžiků mýho života a zjistila jsem, že asi práce v sociálních sférách 

je celkem moje, že mi to asi celkem přirozeně jde a že se tam hezky smíchává práce 

s lidma a legrace, vymejšlení her, nějakej sociální kontakt . Baví mě, že člověk dá na 

čtrnáct dní oddych rodičům postižených dětí. Takže se to vlastně teď rozrostlo na to, že 

dělám i spoustu jiných věcí než jen jezdit na tábor, nějaký akce i přes rok. Myslím si, že i 

když je to pro mě jen zábava, spoustu lidí, kteří do toho nevidí, mají pocit, že je to práce 

nebo přemáhání, ale mě to připadá hrozně zábavný a přirozený a právě naopak mě to nabíjí 

energií a myslím si, že je to pro každýho fajn praxe i potenciálně pro někoho, co už s tím 

má nějaký zkušenosti. 

Když si zmiňovala toho tátu, tak jaký to je ho tam takhle potkávat? 

No já si myslím, že docela dobrý a myslím, že nám to oběma docela přispělo k našemu 

vztahu, protože to asi nebyl nejlepší vztah otec-dcera, jakože pořád máme takovej spíš 

vztah kámoš-táta, ale mě to tak vyhovuje a vůbec mi to nepřipadá divný, nemáme úplně 

standardní otco-dcerovskej vztah, takže naopak myslím, že je to super, protože on vidí, že 

mě ty vedoucí berou jako sobě rovnou a mají mě rádi a zároveň je tak branej i on. 

Proč to děláš? 

Ta motivace je ve spoustě věcí. Zaprvý mě baví to, že ty děti zažívají spoustu věcí, ty 

rodiče na to nemají čas nebo prostředky nebo jsou prostě utahaný, nemaj prostě chuť dělat 

dobrodružný věci, který jsou s tím postiženým dítětem prostě náročnější a tady prostě, 

jasně, neděláme to 365 dní v roce, takže proto nás to baví, je to zábava, takže to je jeden 

z důvodů, proč mě to baví, když ty děti jsou vytažený z nějakýho stereotypního života, 
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který je determinovaný tím, jak jsou postižený. Samozřejmě o tom dost často takhle 

přemýšlíme i s těma vedoucíma, když se musíme třeba rozhodovat, koho vezmeme na 

tábor, protože máme plnou kapacitu, tak se to hodně odvíjí od těch rodičů. Jsou rodiče, 

který to potřebujou nebo jsou sami, je tam hodně rodičů, který ty děti vychovávají sami, ty 

děti nejsou z úplný rodiny. To je taky velká motivace, protože vytrhnou ty rodiče z toho 

náročnýho roku, kdy si za čtrnáct dní můžou doma uklidit a vymalovat a odjet na tejden na 

chalupu je supr. Další je, že je to dobrá zkušenost, pro to mě to, ale zas tak nezajímá, já to 

spíš beru jako koníček ne jako práci. Další je to, že mám hrozně ráda ty lidi, se kterýma to 

dělám. Samozřejmě to dělám i kvůli těm lidem, protože mě baví se s těma lidma potkávat, 

že na ty akce se netěším jen na ty děti ale i na tu práci společně. Těším se na ty lidi, se 

kterýma to organizujeme. Jedna taková samolibá věc je, že se mi mezi těma lidma dobře 

dejchá, že vybafnu z normálního světa a tam najednou je člověk hrozně svobodnej, tím že 

každej je jako jinej. Jiný typ postižení, jinak těžký stupeň postižení, každej vedoucí je jinej. 

Dělaj v normálním životě rozličný práce. Každej je prostě jinej, ale dohromady se tam 

vytvoří taková atmosféra, kdy ty lidi táhnou za jeden provaz, takže vlastně poznáš hrozně 

moc zajímavých lidí. Nikdo nekouká na tvoje problémy, všichni si jedou tu svojí. A je to 

zábava, protože se tam člověk může odpoutat od normality, trochu zešílet, může tam 

blbnout, oblíkat se do šílenejch kostýmů, jezdit na výlety a nikdo to neřeší, že chvilku 

tancuješ, chvilku brečíš, prostě je to hrozně uvolňující, což je jeden z důvodů, proč to mám 

vlastně ráda. 

Když si říkala, že to bylo pro tebe něco úplně novýho, tak si nikdy před tím s postiženými 

dětmi neměla kontakt kromě benefice? 

Asi ne. Jakože netvrdim, že bych nikdy před tím nikde nepotkala postiženýho člověka, ale 

jako malá jsem se s nikým takhle nepotkávala jakože s nějakou skupinou, u nás v rodině 

nikdo není postižený, takže jsem se nikam takhle nedostávala. 

Jaký to bylo? 

Asi hrozně přirozený, mě to nepřišlo vůbec divný. Mě kontakt s lidma nijak vůbec 

nestresuje, baví mě pracovat s dětma, starýma lidma, puberťákama, a tohle mi prostě přišlo 

jako další, jiná skupina lidí. Vůbec mě to nestresovalo. Jediný co mi přišlo bylo, že 

vedoucí to hrozně moc uměj a jsou na sebe naladěný a vědí, co kdo kdy udělá, jak se 
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zachovat v tuhle situaci a jak v tuhle situaci, to mi připadalo ze začátku trošku těžký a byla 

to velká motivace se do toho rychle dostat, rychle se zlepšit, abych ti lidi neotravovala tím, 

že se pořád na něco ptám a prostě zdržuju, protože ty lidi jsou tam zvyklý nespat, makat, 

což je vlastně hrozně obdivuhodný. Takže mi to vlastně nepřišlo nepřirozený, spíš jsem se 

snažila nebýt ten looser, co nic nedělá. 

Když si teď říkala, že je to obdivuhodný, cítíš to tedy jako něco, co by ostatní, kteří se 

tomu nevěnují, měli obdivovat? 

Já si myslím, že spoustu lidí, se kterýma jsem o tom mluvila se cítí provinile, protože 

žádnou takovou práci nedělají, ale zároveň jsem se jich pak ptala, jestli to je práce, ve který 

by se cítili silní v kramflících a oni říkali, že by je to asi trochu stresovalo pracovat 

s postiženýma. Tvrdí třeba, že je jim těch lidí líto a proto by s nimi nemohli pracovat, 

zároveň ale obdivovali ty lidi, pro který je to přirozený a nevadí jim to. Jako částečně to asi 

obdivuhodný je, že tu práci někdo dělá, ale zároveň pro ty lidi je to tak přirozený, že je 

prostě jasný, že tu práci dělat a jsou lidi, který budou třeba stejně skvělý malíři a lidi je 

budou obdivovat za to. Já mám ráda ten zápal a budu ho obdivovat, ať je to jakákoliv 

práce. Ten zápal, to že to děláš bez nějakýho vedlejšího účinku. Cizí veřejnost je celkem 

omámená z toho jak mi tam fungujeme a že právě si z toho nic neděláme z týhletý práce. A 

myslím si, že na to mají právo to obdivovat, ale zároveň nemám ráda, když to nějak moc 

přeháněj a nás nějak adorujou, protože ty rodiče vlastně dělaj to samý, taky se o ty děti 

staraj, tkže mi přijde, že je to obdivuhodný, ale je to stejně obdivuhodný jako něco, do 

čeho se člověk zabere. Když jseš zahradník, truhlář a děláš to prostě rád a dobře, nejde se 

na to převyšovat nějakou jinou profesí.  

Ještě si zmiňovala ty těžký chvíle, tak co to třeba tak je? 

Třeba to, že některý děti, který tam s náma jezdí, jsou hodně emotivní a citlivé, a některý 

lidi prostě neví, co s tím maj dělat. Z ničeho nic to dítě začne hystericky křičet a teď člověk 

neví, jestli ho něco bolí, nebo je jednom unavený, prostě je hroznejch důvodů a je to těžký 

kočírovat tyhlety emoce. Nebo třeba někdo nezvládá, když ty děti jsou třeba nemocný a je 

mnohem těžší poznat v jaký jsou situaci, protože i sebemenší bolest vnímaj, dotýká se jich 

to mnohem víc než nás. Nebo těžký situace tam můžou být v noci, kdy se o ty děti staráme 

a otáčíme je, aby se neproležely a ty děti mívaj špatný sny, nebo se počůrávaj. Některý 
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jsou nemocný a můžou mít třeba hyperglykemický šok, když mají cukrovku. Skoro 

všechny maj epilepsii, takže nikdy nevíš, kdy dostanou epileptický záchvat. Nebo kdy 

někam spadnou, protože většina z nich špatně chodí. Takže tan bývaj těžký momenty. Je to 

taková neuspořádaná skupina takže například moment, kdy se někdo někde třeba ztratí a 

toho člověka musíš hledat a v hlavě ti kolujou myšlenky, co s tím člověkem je, nebo 

spoustu různých situací. 

Ještě bych chtěla, jestli by si nemohla rozvést to, jak funguje ta parta vedoucích a vedoucí 

vs klienti? 

Ty lidi jsou z různých koutů, prací. Dost často jsou kamarádi, nebo příbuzný. A to 

vedoucovské jádro jsou lidi, kteří se znají už fakt dost dlouho. To je hodně poznat a velký 

problém je s přijímáním nových lidí, protože ta parta je vlastně tak úzká, že proniknout do 

ní jak kamarádsky tak lidsky je hodně těžký. Jedna z těch věcí, která je důležitá pro 

vedoucí je to, že jsi ochotný dřít, celý ten tábor vymýšlet hry, být hodně invenční, ale 

zároveň být třeba kamarádskej a o ty děti se třeba nestarat až moc, protože v momentě, 

když je někdo, kdo za těma dětma chodí jak v bílých rukavičkách, to pro ty lidi taky není 

příjemný, maj rádi, když je to přirozený a to je hrozně důležitý, aby mezi těma vedoucíma 

byla dobrá atmosféra. To, že jsou to všechno zajímavý lidi znamená, že se s tím pojí i 

nešvar, že má každý svůj, názor a ty názory jsou různý a ty lidi se dokážou hodně 

handrkovat, dokážou se přít o těch názorech, protože si každý za každou cenu chce 

prosadit to vlastní, každému se líbí jinej program a hodně tam je potřeba, aby tam byl 

někdo, kdo tu skupinu řídí a řekne, ok, ty máš tenhle názor a ty tenhle názor, tak tam 

zapracujeme oboje, ale bude to takhle a rozsekne tu situaci. Tím že jsou to dospělý lidi, 

který mají vlastní rodiny a práce a je to jiný, protože jejich názory jim nevezmeš. Navíc to 

dělají všichni dobrovolně. Takže jo, taky jsou tam občas tenze mezi vedoucíma. To je 

takový občas nepříjemný.  

A jak to fungování vidíš do budoucnosti? 

To je těžký, protože to ty lidi dělají dobrovolně. A protože to dělají dobrovolně, nemůžou 

si dovolit tomu věnovat všechen svůj čas. Takže u starších vedoucích už je prostě problém, 

že maj svoje rodiny a práce a potřebujou to přenechat těm mladším a myslím si, že dnešní 

generace je hrozně zaneprázdněná, protože máš prostě hroznejch možností a nechceš se 
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upnout k jedný práci, jedný zodpovědnosti, takže tam vlastně chybí dost následovníci. Je 

těžký najít mladý zapálený lidi, který by se tomu věnovali naplno a jezdili pravidelně, jako 

potom něco mít a organizovat je hodně náročný, shánět peníze, prostory, sponzory, 

všechno. Tak to je zaprvý. A za druhý jako budoucnost to má, má to spoustu nápadů a 

vedoucí se snaží dělat víc volnočasových aktivit přes rok, jenže jak je to dobrovolný, tak je 

to děsně složitý, nemůžeš těm lidem vzít moc času, ve kterým to organizujou. Takže 

budoucnost to má, ale bude to těžký. 

A jak tě to změnilo? 

Asi mě to upevnilo v tom, že si nemusím vůbec z ničeho nic dělat, nemusím se ničím 

trápit, brát život mnohem víc s nadhledem, člověk vidí, že má spoustu lidí mnohem víc 

problémů, přitom se sám občas utápí v blbostech a fakt nebo takovou motivaci ve světě 

něco změnit, něco dělat. Ve všech odvětvích na světě je ještě dost co zlepšit. V neziskuj na 

to není dost peněz, ta péče ještě není dost kvalitní, a člověk musí být aprobovaný. Setkala 

jsem se se spoustou lidí v sociálních sférách, který to nemají vystudovaný, ale jsou vlastně 

mnohem schopnější, ale tu práci by dělat nechtěli, protože by za to neměli vůbec žádný 

peníze. A tohle je třeba potřeba změnit. Mě třeba v tomhle hodně posunulo to, že se ráda 

bavím a kamarádím se staršíma lidma, většina těch lidí je o patnáct let starší než já a jsou 

to jako hrozně dobrý lidi, takže si myslím, že jsem díky nim trochu dospěla.  

A jak? 

Asi mě to směrovalo v tom, že budu ráda, když tu svojí práci založím i na své osobnosti, že 

to není jenom o vědomostech, ale o tom, že jsem nějaká já a mohla bych dělat nějakou 

dobrou práci. Myslím si, že je spoustu lidí, který to ještě víc změnilo. Protože to jsou lidi, 

který nezažili to, že by se starali o lidi, takže ze začátku neměli úplně tu empatii. A maj 

problém být v takhle úzkým kontaktu s lidma. Asi mi to dalo to, že se nebojím vůbec 

ničeho. Beru všechno víc na lehkou váhu.  

Zajímavý mi přijde, že u nás na táboře jsou mnohem větší osobnosti kluci, přitom se 

normálně ve většinou v sociálních sférách pohybujou ženský, protože jsou takový starací 

typy. Myslím si, že mužský element v sociálních sférách je strašně důležitej, nejen že je 

v tom ta síla, ale hlavně autorita, síla je důležitá v tom, že tě to tak neomezuje v tom dělat 
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jakoukoliv aktivitu, protože ty lidi jak se nemůžou pohybovat a potřebujou někam zvedat, 

asistovat. Ale myslím si, že je to fajn, když je to vyvážený. Jasně, že v těch ústavech jsou i 

chlapy, ale pořád všude převažujou ženský. I tím, že ta práce je přirozená pro ženský. 

Jenže spoustu ženskejch pak chodí na mateřskou, takže tam pak převažujou spíš starší 

ženský. A za třetí jsou chlapi víc cílevědomější. Ale je těžký, aby tě ta práce nesemlela. A 

pěněžní obnos. Je to takový sterilní prostředí občas. Všechny zařízení pro důchodce, 

dětský domovy, diagnostický ústavy, ústavy pro postižený. V český společnosti je to 

takový moc medicínský, není to takový „take it easy“. Je to sice práce, a obdivuju ty lidi, 

co to dělají dnem i nocí, zvlášť za ty peníze. Mě by to vlastně bavilo, ale nechtěla bych to 

dělat celý život, protože prostě to člověka semele to prostředí, dostane se do takovýho 

stereotypu, je to děsně nekreativní. Otázkou je nastavení podmínek v české republice. Dost 

často je ta úroveň, tak příšerná, že je těžký sehnat tam nějaký normální pracovníky a pak 

tam pracují takový existence, který nesnášej lidi. Tam jako inteligentního člověka dost 

často nedostaneš. Ty chtějí pomáhat, ale dělají to od jinud.  

Proč tě to baví? 

To že ty vedoucí jsou všichni trochu šáhlý. A tam se můžu docela realizovat, vlastně čím 

náhlejší tím lepší.  Je důležitý mít zábavný nápady, který baví ostatní. Možná, že jsou tam i 

lidi, který maj vlastní trochu divný životy. Jsou to takový neuspořádaný chaotický lidi. A 

v tomhle tom prostředí se hodně uvolněj. Čím šílenější nápad, tím líp se to tam přijme. 

Čím větší dobrodružství a nějaká výzva, tím víc to lidi chtějí udělat. Ty lidi to nechtějí 

dělat jen z důvodu, že by chtěli pomoct postiženým, ale aby se pobavili.  

Jaký máš cíle? Představ si svůj vývoj tam. 

Můj největší sen v Organizaci je to, že bych se odvážila a převzala někdy vedení. Myslím 

si, že na to mám, jen se tomu teď vyhýbám, protože na to nemám čas. To by mě asi bavilo. 

Potenciálně to víc asi rozjet na více linií, například nějaký sociální centrum a tak. A obecně 

v nějakých sférách by mě bavilo buď se realizovat v medicínským prostředí nebo si založit 

nějaký svoje kulturní centrum, který by bylo zaměřený na lidi s jakýmkoliv typem 

postižení. Nebo menšiny. Dělaly by se tam jak kroužky, i když by bylo těžký to udělat tak, 

aby tam mohli docházet pravidelně, když by to nebylo udělaný každému na míru. Taky aby 

skrz to mohli třeba jezdit na výlety.  
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Co děláš normálně? 

Jsem student, co pracuje a bydlí sám. Studuju obor čeština v komunikaci neslyšících, takže 

bych potenciálně chtěla tlumočit nebo učit neslyšící. A jinak zpívám ve sboru, hraju 

improvizované divadlo, což je jedno z odvětví, ve kterým bych jednou chtěla dělat nějaký 

svůj kurz dramaterapie a jak dělat divadlo pro veřejnost i s nějakou tematikou zaměřenou 

na postižení, něco, abych dokázala lidem otevřít oči. To si myslím, že by mě někam 

posunulo, zároveň by mě to bavilo. Pak samozřejmě chci dál jezdit s Organizací. Ráda 

bych se taky věnovala vzdělávání. 

Jak ses dostala k tomu oboru, na kterém jsi? 

Já jsem pořád přemýšlela, kam bych šla. A pořád váhám mezi medicínou, která by mě 

bavila ze zdravotního hlediska a DAMU, protože mě baví divadlo no a pak jsme se s mojí 

ségrou rozhodly, že půjdeme na filosofickou fakultu, přihlásila jsem se tam, dostala se tam, 

tak jsem si řekla proč to nezkusit a vlastně mě to docela nadchlo.  

A znala si před tím nějakého neslyšícího? 

Ne. A ani mě to vlastně před tím moc nenapadlo. Na střední mě vlastně zaujal znakový 

jazyk, to jsem si vždycky říkala, že bych se chtěla naučit, to jsem pak úplně zapomněla a 

teď skrz tu školu si uvědomuju, že mám doma úplně exemplární příklad, protože moje 

sestřenice má kochleární implantát, který úspěšně funguje. Ale já jsem si to nikdy 

neuvědomovala, jak jsme spolu od malička vyrůstaly, mi to prostě nikdy nepřišlo jako 

něco speciálního. To, že jsem šla na tuhle školu, se stalo relativně náhodou. Asi mi to 

nejvíc přineslo to, že mi to úplně otevřelo oči, jedna věc je studovat a druhá dělat to 

prakticky. Nechci to dělat úplně navěky. Teď mám momentálně velikou motivaci dělat 

cokoliv, přijímat nový výzvy a tak. Asi to nechám náhodě.  

Dává ti ta škola zpětnou vazbu k Organizaci? 

Myslím, že jsem díky tomu taková obrněná. Jsou tam tak rozdílný lidi, i mezi vedoucíma i 

mezi klientama. Že mě třeba teď nezaráží, když mám pracovat s někým, kdo má jinej 

komunikační systém, než já. Je to pro mě spíš výzva, stejně jako na Organizaci, než že 

bych se toho lekla. Je to třeba vidět u spolužáků, který žádný zkušenosti nemají. Mě to tak 

nezaráží. Byli jsme třeba na exkurzi, kde byl kluk, co měl ADHD a zároveň byl neslyšící a 
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byl prostě hodně náročnej. A my jsme mu pomáhali během hodiny se soustředit. A 

spolužáci říkali, že to nezvládaj, že je to pro ně prostě hrozně náročný. Že nevědí, jak na 

něj. A mě to prostě přišlo přirozený. 

Co je třeba zajímavý a můžu to uplatnit v tý škole, je to, že i mezi neslyšícíma jsou 

postižení a s těma lidma se komunikuje ještě úplně jinak, ale pro mě už je to trošku 

jednodušší, když s tím mám zkušenosti. To, že je neslyšící, je taková přídatná hodnota, je 

mu třeba hůř rozumět. Ale myslím si, že je to docela dost o zkušenostech, ale není to 

jediný, co bych chtěla dělat. Naopak si myslím, že když se člověk věnuje ještě něčemu 

úplně jinému, je přidaná hodnota. Například, někdo je hudebník a pak to využije 

v kontaktu s těma lidma, třeba jim zpívá. Nebo někdo, kdo vystuduje VŠE a pak dělá 

v sociálních sférách je hrozně důležité, protože se vyzná v účetnictví, ekonomii a může 

zase pomoct nějak jinak. Někdo vystuduje medicínu, někdo práva, to je jedno, herectví. A 

pak to tam prostě uplatní. Je to pro něj hrozná výhoda, že má ještě nějakou nadstavbu nad 

tím. To je výhoda ale u každé práce, mít ten záběr komplexnější. Zas netvrdím, že když 

chce člověk něco dělat, tak k tomu potřebuje spoustu nepotřebných teoretických informací, 

aby byl dobrý v praxi. Nejsem takový člověk, že by to bylo moje jediný poslání. Nechci se 

na to vykašlat, ale stejně tak ani na nic jinýho. Chci mít co nejvíc možností. 

Příloha 2 – Rozhovor s Doktorem 

Jak jsem se dostal k Organizaci? Byl rok 2012 myslím. Třeba tak v dubnu nebo v březnu. 

A B. (starší syn) byly tak dva roky a R. (mladší syn) se právě narodil a já jsem jel s B. 

vlakem někam a najednou mi přišla smska od kolegyně z nemocnice, kde jsem před tím 

pracoval, a ta mi psala, že má nějaký kamarády, kteří organizují tyhle tábory a shánějí 

nějaký lékařský dozor, že to nabídli jí, protože je na rodičovské dovolené. A jí napadlo, že 

jsem taky na rodičovské a jestli bych nechtěl jet. Já si přesně pamatuju, jak jsem jel v tom 

vlaku a přišla mi ta zpráva. Pak jsem měl sraz s hlavním vedoucím v mamacoffee na Jiřího 

z Poděbrad a tam jsme se nějak domluvili, že to vezmu.  

Takže ty si před tím vůbec nikoho neznal? 

Ne vůbec. Tahleta moje kolegyně je manželka Jardy, který tam někdy kdysi dávno jezdil, 

ale toho už si nikdo moc nepamatuje, takže jsem tam vážně nikoho neznal. Tak jsem jel. 

První rok jsem jel na Pařez na Hudbu, první týden jsem tam byl sám a druhý týden přijel 
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B., tomu tehdá bylo 2 a půl roku, byl ještě miminko. Další rok jel B. už na celý tábor a ten 

další jel už i R..  

A jak to probíhalo, když si tam nikoho neznal? 

Nevím, mě ten první tábor přišel, i objektivně, nejen mým prožíváním, jiný než ty ostatní. 

Ale možná to bylo jen tím, že to byl první tábor. Tam byli hlavně ty šílenci z Moravy. Tak 

ze začátku to bylo těžký, nebo těžký, spíš jsem se tam ještě zas tak moc nekamarádil, ale já 

jsem tam měl ze začátku takový výsadní postavení jako pan doktor, takže to vlastně 

nevadilo, že se nedružím, kdybych byl vedoucí, tak nevím, jestli by mi tam bylo úplně 

dobře. Ale tím že jsem tam byl takhle trošku mimo a pak přijel B., tak to bylo v pohodě. A 

nebyl jsem si jistý, jestli pojedu znovu, protože jsem nevěděl, jestli budu ještě na 

rodičovské a jak to vlastně bude. Ale vlastně jsem si říkal, že bych chtěl jet znovu. Nijak 

mě ten první tábor neodradil, spíš jsem nevěděl, v jaké budu životní situaci a jestli to 

půjde. 

Další rok jsme vlastně jeli na to stejné místo, na Pařez.  

A co tedy přesně děláš za práci? Zmiňoval si, že ti volala kolegyně z nemocnice… 

Já jsem dělal na interně na gastroenterologii od roku 2008, před tím jsem dělal na 

porodnici. Takže jsem byl internista a v roce 2011 jsem šel na rodičovskou, to byl B. rok. 

Přestal jsem pracovat v nemocnici na plný úvazek, byl jsem s B. doma a zároveň jsem 

chodil na Košík na LDN asi od roku 2011. Na rodičovské jsem byl 4 roky v tomto režimu 

a v roce 2015 se mi už nechtělo vracet do nemocnice, zároveň tady v Praze vzniklo takové 

výzkumné centrum zabývající se paliativní péčí, které mě lákalo, tak jsem tam šel pracovat 

vlastně nejdřív na plný úvazek jako výzkumný pracovník a pak mi nabídli práci v domácím 

hospicu, takže od té doby pracuji na půl úvazku v tom centru a na půl úvazku v hospicu, na 

Košíku už nejsem vůbec. Dřív jsem si tam ještě občas chodil přivydělávat a teď to možná 

zase bude potřeba. Takže teď se věnuju jen paliativní péči. 

V tvé praxi si se setkával i s postiženými? 

Byla to pro mě úplně nová zkušenost. Jenom jsem věděl, že jsou „divný“. Jako, to 

nemyslím špatně, myslím to jako medicínsky. Chovají se jinak, nemyslím ani tak 

chováním, ale jejich tělo se chová jinak. Takže jsem z toho ten první tábor měl dost obavy. 
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A pak ten druhý, to tam byl ten Honza, diabetik. To jsme vlastně dlouho řešili s tou 

cukrovkou, měl jsem z toho trochu strach, Ondra vždycky říkal, je to na tobě, jestli ho 

bereš, tak ho bereme, jestli ne, tak ho nevezmeme. Já jsem řekl, že jo, protože to byla 

výzva, ale měl jsem z toho obavy a nakonec se to zvládlo úplně v pohodě. A tak to šlo za 

všechny ta léta, co jsem jezdil, dobře, nic velkého se tam vlastně nedělo. 

Jaký to byl pocit se s nimi sžívat, když si před tím neměl nijakou větší lékařskou 

zkušenost? 

 

Já jsem to vnímal jako něco úplně normálního, pro mě nebylo překvapení, jak jsou vlastně 

bezprostřední, nebo jak ten kontakt mají vlastně v pohodě. Rozhodně jsem z toho neměl 

hrůzu, jak občas lidi mají, ani jsem neměl ten zážitek, jak je to s nimi jiné, protože to už 

jsem vlastně věděl. Mám nějaké kamarády, kteří mají postižené děti a i v té nemocnici 

člověk sice jedná s nemocnýma, ale taky jsou občas takový skříplý. Rozhodně jsem ani 

neměl problém s nějakou asistencí, nebo takovým tím blízkým kontaktem, ze kterého mají 

občas lidé strach, protože já přece jenom znám i horší věci. 

Ale co pro mě bylo překvapením, bylo, jak je ten tábor vedený. Vlastně neorganizovaně 

trochu svým způsobem, a že ty bezpečnostní pravidla, která se tam vlastně dodržují, jsou 

hodně volný. Je to hodně divoký. Nebylo mi to ani moc nepříjemný, jen jsem z toho byl 

opravdu překvapený. Byl jsem překvapený z toho, co se dá všechno s těmi lidmi v tomhle 

režimu dělat. Že to jakoby jde. A bojím se jenom při nějakých konkrétních situacích. Na 

druhou stranu jsem si od začátku řekl, že já tam nebudu ten, který bude říkat, tohle se má 

dodržovat, nebudu tam dělat nějakýho policajta. Že je to na vedoucích a že já budu 

případně spíš řešit následky. A tak jenom když mi to přijde příliš extrémní třeba pro 

někoho, tak to řeknu. Nebo když se tam dějí nějaký blbosti opakovaně. Když se třeba na 

něco zapomíná a vede to opakovaně k tomu, že si někdo něco dělá, tak to pak mám potřebu 

to říct.  

Co si pod tím mám představit? 

Překvapilo mě třeba, jak chodí pozdě spát, myslel jsem si, že v tom zrovna bude větší 

režim. Pak se vždycky bojím, když jsou ve vodě, to mi přijde, že je dost ošemetný, zvlášť 
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když jsou v rybníce, zvlášť když se někteří rádi potápí. I v akvaparku se vždycky trošku 

bojím, jak je tam hodně lidí. A na výletech jsem měl vždycky strach, chybí mi tam to jasný 

pravidlo, že je někdo poslední a hlídá to tam. Často chodím poslední já, protože se toho tak 

bojím, abychom někoho neztratili. 

Jsou oni nějak netradiční pacienti? 

Nejsou, naopak mi přijde, že se až tak srandovně snaží být normální. Vždycky za mnou 

chodí s nějakýma svýma věcma, a mě přijde, že je to vlastně jeden z takových jejich 

způsobů, jak být normální. 

Jak tam s sebou bereš syny, jak na to reagují? 

Já jsem hrozně rád, že tam se mnou jezdí. Že mají takovýhle komplet od dětství. A myslím 

si, že je to pro ně důležitý a že jim to rozhodně nějak pomůže, nebo už pomohlo. Oni se 

ptají furt a na všechno, takže i na tohle, když tam jsme. Tak o tom hodně mluvíme. Proč 

nemluví, proč se takhle hýbou, proč mají takhle ruce. Nikdy jim tam nebylo nijak 

nepříjemně. Je to pro ně takový tábor, jak tam jezdí i ostatní děti, tak je to vždycky hodně 

baví. 

Příloha 3 – Rozhovor s Lenkou 

Dostala jsem se tam asi tak v roce 2008 a jen proto, že mě hrozně dlouho ukecával Ondra. 

Sama jsem se do toho ani moc nehrnula. Vlastně jsem dělala něco dost podobnýho už na 

gymplu, nebo né úplně podobnýho, ale my jsme tam měli takovej handball help, taková 

organizace pro vozíčkáře. To organizovali lidi, co dělali házenou a pak se jim tam někdo 

zranil a skončil na vozíku. A mě se to jako líbilo a chtěla jsem do toho být zapojená, tak 

jsem to dělala nějaký ten rok, ale pak se mi stalo to, že se na mě nafixoval jeden ten kluk, 

byli jsme tak nějak stejně starý a já jsem se mu líbila a pak mi volal čtyřikrát za den a bylo 

to hrozný. Tak jsem z toho byla taková otrávená. A začala jsem se věnovat jiným věcem. 

Tak jsem se do toho až tak nehrnula. Potom mě Ondra s Ještěrkou nějak přesvědčili, ať se 

tam aspoň jedu podívat. Takže jsem tam jela na víkend a vlastně ani nemůžu říct, že by se 

mi Tm nějak extra zalíbilo, protože tam tenkrát byla ta holka, nemůžu si teď vzpomenout, 

jak se jmenovala, co přede mnou roztrhala třeba tři trička a vyčůrala se na ně. Měla takový 

hrozně děsivý obličej, takže to byl takovej křest ohněm. Eliška se jmenovala, už jsem si 
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vzpomněla. Jsem vlastně dostala to nejtěžší na starost, ani jsem ještěři pořádně neřekla 

ahoj. No byla jsem z toho trochu vyšokovaná. No a pak jsem to tam nějakým způsobem 

zvládla, ale bylo to pro mě spíš šokující. Vlastně mi vadilo, jak slintaj a tak. A byla jsem 

taková překvapená, spíš jsem pak už byla ráda, že jedu domů. No a potom jsem o tom 

nějak čím dál víc přemýšlela a vlastně ani nevím proč, ještě jsem Ondrovi říkala, že už tam 

nepojedu, a potom jsem nějak sama sebe překvapila, že jsem si to nakonec domluvila 

aspoň na týden a po tom týdnu a pak příští rok se to nějak zlomilo, začalo mě to bavit. 

Hodně jsem se tam věnovala tý Alici. A myslím si, že ona pro mě byla hodně důležitá, 

protože jsem jí tam nějak učila se posadit a ona to zvládla a to mě asi motivovalo ze všeho 

nejvíc, protože jí to ten život, ačkoliv to zní trochu jako taková blbost, zlepšilo. Před tím, 

když jí spadla hlava, tak se vždycky nějak tak sesunula a visela z vozíku. A to mi tak přišlo 

hezký. Prostě si myslím, že kvůli dvoum věcem. Zaprvý mi je líto, že oni nemají takové 

možnosti ty věci vidět a zažít, to je jedna věc. A druhá věc, že oni mají takový ty, jak to 

říct, rychlý ty emoce, takže já vlastně i z toho prostředí, ve kterým se pohybuju, se musím 

hodně ovládat a chovat se podle nějakých pravidel a tak mě to trošku unavuje, když se 

člověk nemůže vůbec uvolnit.  A na táboře je tohle všechno možný. 

A co je to za prostředí, ve kterém pracuješ? 

Já pracuju u německý burzy a pracuju tam v podstatě na technickým oddělení jako 

customer support a jmenuje se ta pozice request a order management, v podstatě přijímáme 

nějaký objednávky od zákazníků. Je to trošku jinde než sociální práce. Ale před tím jsem 

studovala pedagogiku, což už zas tak daleko není. 

Trochu se mi pak k tomu všemu změnil vztah. S vedoucíma je to asi podobný, s některýma 

jsem měla relativně silný vztahy už před tím, potom tam samozřejmě člověk potká nový 

lidi, mám tam lidi, který jsem potkala až pak a kamarádím se s nima třeba víc. Asi si 

nemyslím, že je to ovlivněný tím táborem, myslím, že bych se s nima skamarádila asi i 

v jiných situacích. Co mi tam přijde fajn, je takový to nadšení a myslím si, že je tam 

taková, hlavně u těch kluků, taková něha. To třeba jinde kolem sebe nevidím, maximálně 

v kontaktu s dětma u lidí v mém věku, tak tam se to možná trochu projevuje, jinak moc ne. 

Ke klientům se ten vztah určitě vyvinul. Musím říct, že před tím jsem byla víc taková 

úzkostnější. A nějak jsem to řešila víc. Když kňourali, něco se jim nelíbilo, vždycky jsem 
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z toho byla taková špatná. Teď tak nějak chápu, že k určitejm to i nějak patří, je to součást 

jejich postižení a vlastně ať uděláš, co uděláš, tak se to nikam moc neposune. Jsou to 

takový pravidelný vlny lítosti a beznaděje, který občas propadají. Takže asi tak. Myslím si, 

že teda u mě, nebo i to tak pozoruju na ostatních lidech, že člověk když získá tu zkušenost, 

tak se to pak hrozně projevuje na hygieně. Holky to asi dělaj spíš. Když se po určitý době 

zapracujou, tak po těch dvou třech letech na tom táboře začnou hodně koupat a často 

koupat a někdy až nesmyslně často koupat. Já jsem to dělala taky. Tak mám pocit, že 

člověk asi cítí, že si to může sám rozhodnout, tak to dělá. Tuhle fázi už mám teda asi za 

sebou. Jakože koupu ráda a mám ráda, když jsou čistý a voňavý, ale na druhou stranu to 

nemusím dělat ob den. Protože to je i zbytečný, ani doma se to tak neděje. Tu hygienu 

řešíme podle mě dost poctivě. Počty přebalování, používání různých vlhkých ubrousků a 

dalšího materiálu. Myslím si, že to ani není tolik potřeba v těch podmínkách, který tam 

máme. 

A jinak to nadšení u tebe přetrvává? 

To nadšení přetrvává. Asi už mám problém jakoby s tím, že jsem zvyklá být víc 

organizovaná obecně. Takže mě naopak vyhovuje to, že ten člověk má svobodu projevu, 

svobodu blbnout, to jako jo, ale na druhou stranu si myslím, že takový ty věci ohledně tý 

záštity, by měly být organizovaný líp. Myslím si, že přicházíme o peníze kvůli tomu, o 

sponzory, o spolupráci s lidma, který třeba jsou míň kreativní, ale zároveň hodně 

organizovaný, takže by tomu třeba dovedli dát nějaký řád. To mě trochu mrzí. Ale jinak si 

nemyslím, že by to nějak špatně fungovalo. Ty lidi to dělají ve volném čase. Nemám pocit, 

že by bylo možný to někam nějak diametrálně posunout. Myslím si, že někdy by se měla 

víc řešit otázka bezpečnosti, viz třeba ta voda. To si myslím, že tam je to takový, že by tam 

měl fungovat systém seniority nebo jak to říct, že vlastně ty mladý studenti, kterým je 

osmnáct, jsou strašně šikovný a odhodlaný, nadšený, chytrý lidi, ale na druhou stranu 

úplně nevidí za roh někdy. A že je vlastně nemůžeme ještě úplně brát jako lidi, který v ten 

moment dokážou tu situaci dobře vyhodnotit a zareagovat správně a vlastně i to po nich, 

aby převzali plnou zodpovědnost, nemůžeme chtít, to je trošku nefér. No a pak mi přijde, 

že v některých situacích jsou ještě takový moc citlivý. Jakože se třeba ještě někdy rozbrečí 

nebo tak, protože je to pro ně hodně velký nátlak. 
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Asi si myslím, že je to vlastně zajímavý, že to trvá tak dlouho, že ty lidi u toho tak dlouho 

vydrželi. Myslím si, že je to dost rarita. Jsou tam třeba lidi, který to dělají patnáct, dvacet 

let. A že tam vlastně dorůstá i druhá generace. Třeba jak tam je Radek s dcerama, od 

Ondry tam teď pojede ta Ursula, tak je to vlastně takový zajímavý, že se z toho v podstatě 

stává rodinný podnik.  

Příloha 4 – Rozhovor s Markétou 

Já jsem od dětství tancovala a v patnácti jsem přišla do souboru tanečního a pohybového 

divadla Bande dance Praha, a tam bylo spoustu lidí se kterýma mě to bavilo a věděla jsem, 

že někteří z nich právě dělají tenhle tábor, byl tam Ondra, který ten tábor vedl, byla tam 

Ještěrka, která tam právě začala jezdit. Já jsem věděla, že tam jezdí, ale moc jsem o tom 

nevěděla. Jednou jsme měli soustředění a tam seděl Ondra u s stolu a měl tam ten svůj 

zápisník, kam si psal ty poznámky a bylo vidět, že je úplně zapálenej. Bylo vidět, že to 

úplně žere. A tak si tam dělal grafy a obrázky a vždycky se tak jako zamyslel, zasmál a 

zase začal něco psát. A já jsem mu říkala: „Co to děláš?“ a on na to: „Vymýšlím takovou 

hru, bude to tak a tak, zajímavý, skvělý, a ten udělá tohle a ten tohle.“ A já jsem se ho ptala 

na co to má. A on na to: „My máme takovej tábor a tam…“ A teď začala třeba půlhodinová 

nebo dvouhodinová debata o táboře. A já jsem se ho tak ptala, co jako dělají. A on na to, že 

jednou byli na hradě a tam řekla průvodkyně: „No prostě, každý kdo proleze touhle dírou, 

to vám raději nebudu ani říkat…“ Tak my jsme jí řekli, ať nám to teda řekne. A ona: 

„Každý, kdo proleze touhle dírou, bude mít štěstí až do smrti.“ Tak jsme vzali všechny ty 

postižený a prostrčili je tou dírou. A vyprávěl prostě takovýhle historky strašně dlouho a 

mě to přišlo hrozně fascinující a zajímavý. A jeho asi zaujalo to, že mě to zaujalo. A na 

základě toho přišel za pár týdnů a říká: „Něchtěla bys s náma teda jet na tábor?“ A já jsem 

byla hrozně potěšená, byla to pro mě jako čest. Jednak pro to, že byli starší, druhak pro to, 

že jsem znala jeho a ještěrku a brala jsem je jako velmi schopný a talentovaný lidi. Byla to 

pro mě čest se stát členem takovýhle skupiny, nebo vlastně do dneška je, ale tenkrát jsem 

na to byla opravdu hrdá, že jsem je jako nějak zaujala. On říkal, ať si to nechám projít 

hlavou a já jsem říkala jasně. I když jsem si vlastně v duchu říkala, že si nebudu nic 

nechávat procházet, že určitě pojedu.  Ale vlastně jsem se i poměrně bála, jak jsem nikoho 

neznala, do toho nemám žádný postižení v rodině, nemůžu říct, že bych se o to v tý době 
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nějak výrazně zajímala. Nějak to existovalo vedle mě, nemám ani žádný kamarády, co by 

to dělali. Byla jsem v tomhle opravdu úplně nepopsaný papír, tabula rasa. V tom že jsem to 

prostředí vůbec neznala, takže jsem se trochu bála. Takže jsem se ještě ptala i jiných 

kamarádů, jestli tam mám jet nebo nemám jet, jestli nemám radši jet někam k moři, něco 

takovýho, co dělaj normální sedmnáctiletý holky. A takhle jsem se k tomu dostala. Vlastně 

pak za pár dní ještě přišel Ondra a říká mi: „Hele Spratku, bude ti aspoň osmnáct?“ A já 

jsem mu říka, že mi teď sice je sedmnáct, ale až pojedu na tábor, tak už mi bude osmnáct. 

No a tak jsem jela. Bylo to v roce 2008. 

A co ty obavy, jak ses s tím vypořádala? 

No asi obecně jsem měla pocit, no jako bylo mi jasný, že pojedu, ale chtěla jsem se o tom 

trošku víc pobavit s těma lidma, takže jsem se hodně ptala. Ludvík tam vlastně ještě chodil. 

A Lenka jela ten rok na víkend. Tak jsem nějak chtěla ty obavy s někým sdílet. Když jsem 

tam pak přijela, tak mi to vlastně připadalo easy, nebo ne easy v tom, že by to tam bylo 

snadný, ale přišlo mi to jako těžký, intenzivní, náročný a skvělý. Ale bylo to hodně těžký, 

nemůžu říct, že by to byla úplně taková pohodička. Byla to hodně intenzivní práce, bylo 

tam hodně emocí, cítila jsem se sama, protože jsem tehdy byla jediná nová, neměla jsem 

ani pořádně nikoho ve stejným věku, možná jedině báru, která tam ale jezdila už deset let, 

takže tam byla jako ryba ve vodě. A já jsem dělala, co jsem mohla. Teda bylo to jako těžký 

v tom, že jsem se na to nepřipravila. Teď když jedu na tábor, tak už vím, že se tam bude 

chlastat a bude to náročný a vím, že si před tím musím odpočinout, vím, že si mám vzít 

hodně oblečení a tak. Před tím jsem jela jako na vandr, takže jsem prostě měla tři trička a 

dvoje kalhoty, hezky úsporně, samozřejmě to bylo špinavý hnedka první den. Měla jsem 

třeba trackový boty, který tam fakt nevyužiješ. Samý další blbosti. Prostě jako když třeba 

jedeme s vodákem. A taky jsem před tím byla na nějaký akci, kde byl poslední den 

večírek, takže jsem celou noc nespala, to bylo v Německu, pak jsem celý den cestovala 

přes Německo, Čechy a večer jsem dorazila na tábor a byla jsem v krizi a říkala jsem si, 

v pohodě, dneska si půjdu lehnout dřív, ať to tak nějak dospím. No ale vůbec, první noc 

jsem byla vzhůru do tří, druhou do dvou, třetí noc do čtyř, až pak jsem nějak lehla. Když 

jsem měla svojí první službu, tak jsem usla nějak kolem jedenáctý. Tu službu jsem 

nakonec ani neodpracovala. Se divím, že mě nevyhodili, hrozný. 
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Jak to pak pokračovalo? 

Jako tábor mě baví pořád, což je vlastně celkem zajímavý, protože se nestává úplně každý 

den, že by tě něco bavilo desátý rok. Že by ses na něco těšil desátý rok. A to je skvělý na 

táboře a fakt mě to hodně baví. Nechci to nijak idealizovat, jakože by tam nebylo co 

zlepšovat. Ale dřív jsem do toho byla hodně zapálená a chtěla jsem to hodně aktivně 

někam tlačit. Ale čím jsem tam dýl a sama jsem starší, tím víc zjišťuju, že to není tak 

jednoduchý. A že to není tak potřeba tlačit, dřív jsem na těch táborech byla taková, jako že 

jsem říkala, jo tak pojďte, uděláme tohle a támhleto. Změníme to a demonstrace a petice. 

Byla jsem takový aktivista. Pak jsem ale zjistila, že se pak něco změní a čtyři lidi z těch, co 

tam byli, odejdou a místo nich přijedou jiný a je to úplně jinak a ty problémy, co byli loni, 

už nejsou, ale jsou úplně jiný problémy. A to se asi úplně nezlepší. Takže jediný na čem 

můžu pracovat, jsem já sama a ty lidi na sobě taky musí pracovat, ale vlastně jsem si 

uvědomila, že se asi nemá úplně cenu rozčilovat. Nebo když ta parta ten rok úplně 

nefunguje, tak se nedá udělat nic jinýho, než to akceptovat, protože pak příští rok budou 

úplně jiný problémy. Pak jsem měla jeden rok pocit na táboře, že už je to fakt dost blízko 

ideálu a chtěla jsem to dotlačit k tomu ideálu. A pak skončil ten tábor a já jsem ještě hodně 

rozposílávala emaily, co by se ještě dalo změnit a hodně jsem nad tím přemýšlela a 

debatovala s lidmi, protože v tý potáborový atmosféře jsem se s nimi často vídala. A za rok 

jsem přijela a vyměnili se lidi a zas to bylo všechno už úplně jinak. Říkala jsem si, že jsem 

úplně vedle, že je ta atmosféra a dynamika mezi lidmi úplně jinde. A není to ani nelepší ani 

horší. A je pro mě někdy těžký to akceptovat, že ten tábor je jiný. 

Jak si se vypořádala s tím strachem s prací s těma dětmi? 

Asi ten strach byl hlavně z toho, že jsem se musela zapojit do nového kolektivu. Těch dětí 

samotných jsem se nebála. Ale jak už jsem říkala, nemáme v rodině nikoho postiženého, 

stejně tak tam nemám žádné doktory, zdravotní sestry, ošetřovatele, dentisty, takže to moc 

neznám. Tak jsem si tak myslela, že tak budu chodit a ptát se, ale nikdo mě v tom zas tak 

moc nepodpořil. A nikdo taky tolik nic nevěděl. A lidi z mého okolí, co jsem znala, jako 

byl Ondra, Ludvík, Ještěrka, tak ty říkali, že to bude v pohodě a nic jinýho mi moc neřekli, 

ale pak všichni v tý hospodě, co seděli okolo, říkali, noo to je potřeba. Asi bych to tak 

neformulovala, že bych se bála. Navíc jsem vlastně znala jen tyhlety tři lidi a to jsou starší 
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chlapi, který měli už dobrou pozici v bandě a já jsem nastoupila, když mi bylo patnáct a 

byla jsem ještě prakticky dítě a jim už bylo třeba třicet. Byli to velký dospělý a byla to 

velká autorita pro mě. A ještěrka je ohromě talentovaná na choreografii a na tancování a 

oni byli taky, takže pro mě to byli jako přirozený autority a leadeři a byli pro mě jako 

důležitý a nechtěla jsem pochybit. To nechci doteďka, ale v tu dobu to bylo ještě mnohem 

silnější, protože mi bylo sedmnáct. Ale ten vztah se vlastně nezměnil, protože my jsme se 

vlastně poznali, když mi bylo čtrnáct a v divadle jsem si je vlastně vybrala. Mě se líbilo 

prostě, jak si házej s miminkem v divadle a jsou takový v pohodě navíc mě ještě děsně 

bavili jejich představení. Připadali mi jako zábavná skupina a to tam jako zůstalo. Ta obava 

byla vlastně taková příjemná, jako když máš někoho, koho máš rád a nechceš se před ním 

prostě ponížit. Bojíš se, že to třeba nezvládneš. Je to umocnění tím, že jsem neměla 

nějakou předchozí zkušenost, o kterou bych se mohla opřít. 

Příloha 5 – Rozhovor s Matějem 

Na tábor jsem se dostal tak, že mě tam J. přihlásila. Si tak jednou sedím v Klubovně, je 

krásný den a najednou mi zvoní telefon a v něm: „Ahoj Matěji, nemáme dost vedoucích na 

tábor, takže jedeš s náma. Už musím běžet, takže čus.“ A tak jsem se tam dostal. No a já 

jsem o tom už dlouho před tím uvažoval, že bych dělal nějakou takovouhle činnost a takhle 

se to celkem vyřešilo za mě, aspoň jsem si nemusel moc dělat hlavu s tím, jestli jet nebo 

ne, protože už to prostě bylo daný. Před tím jsem neměl žádnou zkušenost, ale spíš takovou 

chuť to zkusit. Hlavně jak to dělala Bety, tak se mi to líbilo a říkal jsem si, že bych si to 

taky mohl zkusit, ale sám jsem se k tomu neměl sílu dokopat. Ale před tím jsem nic 

takovýho nedělal. Moje první zkušenost. 

Jaké to pak bylo? 

Super, právě že. Ze začátku jsem z toho byl hodně nesvůj. Nevěděl jsem, jak mám 

manipulovat s těma lidma. Co s nima dělat, jak s nima mluvit, jak moc je kde můžu brát. 

Byl jsem z toho hodně nervózní, protože jsem občas nevěděl, jak s nima komunikovat. Ale 

to se po pár dnech na táboře zlepšilo. Na začátku jsem byl hodně nervózní, ale rychle to 

zmizelo. Bylo to hlavně tím, že jsem si to sám potřeboval ozkoušet. Když jsem něco 

nevěděl, tak jsem řekl někomu staršímu, kdo už tam jezdil dýt a věděl co a jak a já jsem 

pak taky věděl co a jak. Ale nedělal jsem to nikdy úplně sám, vždycky jsem někomu řekl, 
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jak to mám dělat a on na to že mi pomůže, ty věci ukáže. Nejdřív jsem si to dost 

vychytával. Takový ty vychytávky jako třeba mít u sebe kapsu, ve který máš rukavice, 

ubrousky, brčka, takovýhle věci, to jsem ze začátku neměl a pak jsem přišel na to, že je to 

s tím výrazně jednodušší. 

A ty lidi jsem taky neznal, jen bety, j. a jejich tátu. Poznal jsem je vlastně až na schůzi před 

táborem, to byla vlastně fakt super schůze. Tam ke mně přišel hlavní vedoucí Ondra a říká 

mi: „Tak ty jsi teda ten novej, jo? No vlasy na to máš, tak dobrý.“ Bylo to skvělý, ze 

začátku jsem byl trošku nesmělý, ale tak to mám vždycky v nový skupině lidí, nikdy nevíš 

co a jak. No a pak jsem se s nimi seznámil a jsou úplně parádní. Byl jsem hodně nervózní, 

nová skupina, uzavřená. Byl jsem tam jak kůl mezi ně, jémine. Taky jsem se první tábor 

moc nesocializoval, jen trošku. Navíc jak to bylo hodně náročný, tak jsem chodil spát 

hodně brzo. Vždycky jsem tam byl s nima, pak skončila porada, lidi klábosili a já jsem byl 

tuhej, tak jsem si šel lehnout. Teď už to mám trošku jinak. Nějak jsem si víc zvyknul na ten 

režim fungování. Jsem už schopný je v jedenáct uložit děti, pak schůzovat, pak tam ještě 

do tří klábostit, vstát zase v sedm, dát si kafe, energeťák a zase jet. A takhle celých čtrnáct 

dní. Jenom je sranda, jak už pak má tábor dost často vliv i na tu komunikaci mezi 

vedoucíma. Jak člověk komunikuje s těma vedoucíma tak ve finále začne komunikovat i 

mezi vedoucíma. Taková mentální degradace. 

Jak je to dlouho, co jezdíš? 

Třikrát jsem tam byl myslím, takže poprvé jsem jel 2014. 

Proč se tam vracíš? 

Je to prostě fajn parta. A hlavně je to něco úplně jinýho. Tím že to není úplně závazný a 

není to úplně práce, je to spíš zábava, ty lidi to dělají pro zábavu. Není to skupina lidí, 

který by se tím živili a měli by to jako práci, ale je to skupina, která je do toho zapálená a 

dělá to s nadšením, protože je to baví. Rádi pro to ty lidi něco dělají. V tom je to podle 

mého názoru úplně jiný. Ty lidi si berou dovolenou, aby tam jeli.   

S těma klientama mi to za tu dobu už taky nepřipadá divný, připadá mi to přirozený. 

V závislosti na tom si pak všímám i různých nedostatků u ostatních lidí, ale jinak mi to už 

přijde úplně normální. CO do asistence, člověk si na ně prostě zvykne a bere je v pohodě. 
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Víš , že ty lidi mají nějaké postižení a třeba že jejich mentální úroveň je 6 let, i když těm 

lidem je 25. Na to si zvykneš. A zvykneš si na to, že jim musíš říkat: „Tady si sedni, 

nechoď pryč, teď si běž umýt ruce po tom, co si se vyčůral…“ 

Ještě mě napadá, třeba tady v Dejvicích jsem si všiml, přesně, to mě naučil tábor si všímat 

těhle věcí, jak tam udělali na kulaťáku ten semafor a udělali tam tu zábranu, tak ty lidi, 

když jezdí na tramvaj z metra, tak musí objet celý kulaťák, protože ten bezbariérový 

přístup je prostě zabarikádovaný. Je to hrozně hustý jak si člověk začne všímat 

takovýchhle věcí, který jsou normálním lidem jedno. 

Těžko říct, jestli mě to i nějak osobnostně změnilo. Né že bych to na sobě nějak pocítil. 

Ale asi jo, protože je to nový svět, do kterého jsem pronikl, ale asi to není úplně mnou 

pozorovatelné. Ale třeba si díky tomu uvědomuju, že všechno není tak úplně alright, jak se 

zdá. 

Příloha 6 – Rozhovor s Jirkou 

Bylo nebylo, jednoho krásného dne jsem se přihlásil na vysokou školu. Vysoké školy mají 

všechny vysoké budovy, vysoké vzdělání, IQ a tak dále. A tak jsem se přihlásil a měl jsem 

spoustu kamarádů a hlavně kamarády na koleji. Jedna taková kamarádka, která se mnou 

chodila do třídy, se jmenovala Lucka, a bydlela shodou okolností na stejné koleji a tak 

jsem se vlastně seznámil i s Gézou, protože oni spolu onehdá chodili a ta mě několikrát 

nabídla, jestli bych nechtěl, že jezdí s postiženýma na tábor, tak jestli bych se taky nechtěl 

přidat. Jenomže mě, který dělal už tak tři čtyři tábory dětský v létě, to časově nikdy 

nevycházelo, takže jsem se k tomu dostal asi až ve třetím ročníku, protože jsem to před tím 

nestíhal. To už ani Lucka nechodila s Gézou, ale chodila s Ferem, ale každopádně, dostali 

mě na tábor. A když jsem tam přijel, tak jsem pochopil, že mě to tam asi bude bavit, 

jelikož jsem byl na táboře, na kterým dělal první rok hlavního vedoucího Ondra, před tím 

to dělal Tonda a ten už netáboroval a byl tam jenom na výletě. A Ondra potřeboval 

nějakýho oponenta, protože Ondra dříve tomu Tondovi dělal oponenta a pořád mu ty hry 

rozkládal a do všeho mu kecal, tak když jsem přijel na tábor, tak jsem se vloudil do jeho 

bývalé role, a to se mu asi zalíbilo, i když ho to ze začátku pořádně štvalo. A tak jsem 

přešel z normálních táborů pro děti na tábory pro postižený. Hry tam dělám podobný, ale 

menší svistot. Je tam všechno pomalejší, jsou tam velký prostoje, svačinky dlouhý a tak, 
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velká pohoda. A hlavně na dětských táborech se nikdy nepije, kdežto v Organizaci se 

vždycky pije. 

 Ještě vlastně před tím, než byla tahle doba, jsem ve svých šestnácti nebo patnácti, 

jezdil s takovou organizací, která se jmenovala „super tým“,  a to byla vlastně integrace 

rodin s postiženými dětmi s rodinami se zdravými dětmi. To začalo jako takový rodinný 

podnik, kde Fanda, který má syna Péťu, který s náma mimochodem taky jezdil na tábor, 

tak prostě měl kamarády, který měli zdravý děti a některý postižený děti a on to postupně 

dal dohromady a jezdili jsme na víkendovky a jednotýdenní tábory, kde vlastně vždycky 

byly celý rodinky prostě po pokojích, večer jsme hráli hry, přes den jsme jezdili lyžovat 

nebo někam na procházky a tak. Já jsem se tam přifařil, protože jsem tam měl bráchu a 

ještě jsem dělal při té příležitosti v jedné firmě, které právě šéfoval Fanda a brácha  tam 

postupně taky dělal, takže jsem se na tuhle skupinku takhle nalepil. Takže tím to začalo, že 

jsem takhle uměl s těma dětma komunikovat, uměl jsem se o ně starat a nedělalo mi to 

problém, ani pak na táboře. 

 Poprvé jsem jel na tábor v roce 2000 do Doks. Od té doby jezdím pravidelně 

s jednou výjimkou, nebyl jsem, když jsme byli na Moravě, teď si nemůžu vzpomenou, jak 

se to tam přesně jmenovalo, byli to ty Indiáni, tak tam jsem byl jenom asi na tři dny, 

protože tam to nějak nevycházelo, protože jsem měl čerstvý jedno nebo druhý dítě a prostě 

to nějak nešlo zkoordinovat, tak jsem tam byl jenom na tři dny. Jinak jsem byl vždycky 

minimálně na týden, ze začátku jsem jezdil na čtrnáct dní, do tý doby, dokud se mnou 

jezdily děti, v roce 2009 se mnou byl ještě naposled Matěj, před tím se mnou jezdila i 

Týna, ale pak už jenom na týden, protože ty děti jak rostou, začali jsme s nima jezdit na 

vodu, a je to na prvních 10 dní v červenci právě a jelikož mi ty děti vyrostou a pak z toho 

už nebudu mít nic, tak právě vždycky jezdím s nima, abych si je užil. Když by se tábor 

odsunul na druhý týden, tak by to bylo ideální, druhý třetí, to by bylo ideální, to bych jel na 

celou dobu. Ač to urguju už asi deset let, tak se to zatím dohodlo akorát jednou a bylo to 

nějak na přelomu července a srpna a zrovna to vyšlo do takovýho zimního období a 

protože se to nikomu nelíbilo tak se to pak hned vrátilo do prvního období. Myslím si, že 

kdyby se to změnilo, tak by se to i hodilo víc lidem. Ten první týden jsou tam ty Cyrilové a 

Metodějové. 
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Můžeš se ještě vrátit k tomu, jaký to je rozdíl jezdit na tábory dětské a pro postižené? Říkal 

si, že je to pomalejší… 

Je to jiný v tom, že na těch táborech pro postižené máme víc času pro sebe, kdežto na těch 

dětských je to 100% pro děti. Vstává se v osm a jede se spoustu her až do večera. Končí se 

poradou někdy v 10, když už je tma, děti se zaženou do stanů, pak je dvě hodiny porada, 

pak se jde spát a druhý den nanovo, noční bojovky a takovýhle věci jsou na denním 

pořádku, takže tam to frčí mnohem rychleji, v Organizaci je to přes den mnohem víc 

pohoda, věnujeme se dětem, večer se pak dlouho scházíme, než všechny uložíme a tak, pak 

ta porada začne pozdě. A pak se ještě jede dlouhý noční povídání, zábava. No a na 

dětským táboře spím zhruba 6 hodin, na táborech s Organizací tak dvě hodiny průměrně. I 

to má svoje. Na těch dětských jak se nepije tak je to vždycky hrozně hezký detox. 14 dní 

čistej. 

Je to můj koníček, normálně s tím nepracuju. Přes rok jsem projektant, navrhuju projekty, 

jezdím po stavbách, na jednání, projektuju a dělám různé technické věci. Taky pomáhám 

dělat akce u nás v knihovně v Bousově. Dělám volejbal, plavání, cokoliv se namane, 

rodina, barák, vydělávání peněz, aby bylo na všecko, hory, organizuju akce pro kamarády 

s dětma, mám včely, mám prostě spoustu koníčků a mezi tím je i Organizace.  

Jakou tam máš pozici? 

Nezávislý pozorovatel. Tom s Ondrou to vedou, Tom na to má čas a navíc si z toho udělal 

takový životní poslání, který má takhle nastavený, Ondra je rád hlavní vedoucí a i když na 

to má toho času omezeně, tak se do toho zapojuje velkou měrou. Já tam funkci nemám 

žádnou, akorát rád organizuju výlety, mám rád práci s klientama a jejich rodičema. 

Jaký máš vztah s vedoucíma? 

Spoustu z aktivních vedoucích z tý původní party taky už odpadlo, protože se 

rozrodinkovali, takže už nejezdí.  Ty starší znám dobře, no a ty mladší rád poznávám. 

Myslím si, že je moc důležitý, jak se to obměňuje, bez toho by to nešlo, protože bychom 

hrozně stárli, a kdybychom neměli žádný nový, neměli bychom to kam předávat. Takhle 

mám radost z toho, že to takhle bude pokračovat dál. Jinak by to nešlo, kdyby se nemísili 

starý a nový. Jasně že se v každým kolektivu najde někdo, kdo si s ostatníma třeba 
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nesedne, ale já takhle s nikým žádný problém nemám. Nebo nevybavuju si, že bych někdy 

někde s někým nebyl rád.  Jasně že to tam občas zavane z jedný strany na druhou, ale to je 

v každým kolektivu, ve vztazích, to je jak v manželství, takže to není vždycky růžový. Ale 

to k tomu patří, to je zdravý, kdyby to tak nebylo, tak se to nikam neposouvá.  

A posouvá se to? 

Nevím. Ten posun, který tam je já moc ne, mě se to moc nelíbí. Mě by vyhovovalo, kdyby 

to zůstalo v neprofesionální úrovni. Profesionalizace bude mít podle mě i spoustu 

negativních stránek, který si kluci úplně neuvědomujou. Třeba to, že to bude neziskovka, 

ale budeme si platit administrativu, bude se řešit kupování nějakýho objektu, na týhletý 

úrovni už mě to nebude tolik oslovovat. Mě baví to, že je to takový neřízený. Samozřejmě 

nějakej systém to mít musí, musí to mít nějaký směr, ale přílišná profesionalizace tady je 

spíš taková černá díra, je to nekontrolovatelný a pak se to rozjede někam, kam člověk 

nebude chtít. Mě by se to líbilo, jak to fungovalo do teď, kdy to bylo všechno dobrovolný, 

kdy to ty lidi dělají, protože to chtějí dělat, ne aby si třeba chtěli vydělat. Protože se chtějí 

něco naučit a něco si užít, ne protože to dělají jako brigádu. S tím, co řeší kluci se bojím, 

že to tak může dopadnout. A potom já už toho asi nebudu tolik účasten, budu dál 

organizovat výlety a nějaký akce s klientama, ale už do toho asi nebudu tak zapálenej. Ale 

vůbec tím nenapovídám někomu, jak to má dělat, protože k tomu asi musí dojít. Protože se 

to v něčem zlepšuje a je to nějakej pokrok. Takhle to je asi všude.  

A jak to cítí ty nový lidi, mají taky takové nadšení, jako jste měli vy? 

To nevím. Tam záleží, jak budou propojený v partě. A na lidech, který si do toho nabalej. 

A jestli tam vydrží, protože je to bude bavit. Asi jim to dá nějaký nový směr jejich 

počínání, nebudou trávit čas bohapustým posedáváním někde, poznaj lidi, poznaj klienty, 

poznaj úctu k lidem, přestaví se jim žebříček hodnot, začnou si vážit toho, že jsou zdraví. 

Takže, myslím si, že to rozhodně není na škodu. Ale věřím, že spousta lidí se tam neudrží, 

protože si to zkusí a zjistí, že to fakt nedaj a půjdou o dům dál, budou dělat něco jinýho, 

budou se věnovat sportu, to je jedno. Ale myslím si, že někoho to chytne, takže bude 

Organizace i za deset let, i když budou třeba dělat něco jinýho. Pak jsou lidi, který se třeba 

rozhodou, že pojedou studovat do Anglie, na rok na dva roky, ale tak to budou aspoň 

sledovat z povzdálí a pak se třeba vrátí. Některý si odchovali rodiny a taky se vrátili, každý 
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to dělá, nejlíp, jak to jde. Vždycky to bylo takový síto. Buď je to bude bavit nebo nebude, 

ale to si musí každý ozkoušet, nemá cenu jim to říkat předem. 

Příloha 7 – Rozhovor s Ondrou 

Já jsem se dostal k táboru s mládežníkama v 1991 nebo 1992 na začátku vejšky, kdy mě 

kamarádka ze sociálních prací požádala, jestli bych nezaskočil, protože jim chyběli chlapi. 

Ona to brala, ona se k tomu dostala v rámci praxe. Tak jsem jel a první večer jsem vůbec 

nechápal, co se děje. Tak jsem byl zasvěcen. Nějak jsem se snažil první den pomáhat. 

Úplně si teď vybavuju ty nový vedoucí, který se tam teď vyskytnou a nevědí ještě nic. 

Nikdo nemá čas to vysvětlovat. Přes den jsem se snažil a večer jsem dostal instruktáž.  A 

tenkrát mě to chytlo. Byl tam Tonda, který kolem sebe nashromáždil lidi, který bavilo to 

dělat intenzivně a aktivně, ve smyslu fyzické neunavitelnosti, neustálých pařeb, dobrých 

nápadů, fakt hezký péče o děti. Byli tam fajn lidi. Ten rok se vlastně sešla taková první 

skupinka. 

A já jsem řekl, že to chci dělat, protože jsem vlastně takhle mohl ve čtrnácti dopadnout, tak 

mě to chytlo za srdíčko. Pak se napojili lidi ze strojárny. Ty to taky bavilo, to byli takový 

ty lidi jako Géza, Jindřiška, já, no a pak už jsme začali jezdit pravidelně. Tam když jednou 

jedeš, tak už je to pak na celý život. Takže úplný začátek byl náhodou, ale pak už jsem 

věděl, že budu jezdit pořád. To jsem ještě nevěděl, že pak přeberu Tondovo místo (hlavní 

vedoucí), ale tak nějak to vyplynulo, někdo to dělat musí. Úplně jsem nechtěl. Je to prudná 

práce a dělá se blbě mezi kamarádama. Blbě se tam aplikují takový ty vůdcovský metody. 

Prostě se mi to vůbec nelíbí. Raději bych byl na tý pozici řadového vedoucího občas, ale už 

je asi pozdě bycha honit. Už není cesta zpět. 

Ty si teda zmínil, že se ti něco podobného mohlo stát, můžeš to rozvést? 

14 let, pád ze stromu, sluníčko, úpal, úžeh, krátký vlasy, spoustu hodin ve špičkách stromů, 

takže jsem spadl mezi ty stromy, asi ze 14 metrů. Krvácení do mozku, týden v komatu, po 

týdnu a půl jsem vlastně opouštěl nemocnici s bývalým IQ, trošku bez paměti, trošku 

vymazanej. Co mi vyprávěla ségra jsem si pak moc nevzpomněl. Z tý části paměti asi 

porušenej, následky asi na furt, takže si pořád uvědomuju, že to mohlo dopadnout úplně 

jinak no a po těch pěti letech, kdy jsem si užíval bezstarostné mládí a druhý život jsem si 

vlastně uvědomil, že můžu být prospěšný. Uvědomoval jsem si najednou, jaký jsem měl 
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štěstí a že jsou i lidi, který to nerozdejchali tak jak já. V Organizaci jsem od dvaceti, teď mi 

je 42 let, takže to je víc jak půlku života. Je to věc, kterou já formuji a ona formuje mne. Je 

to určitě moje součást. 

Jaký máš vztah k vedoucím a dětem? 

Je to tvrdý síto, který nezachytí tolik lidí, udrží se jenom málo kdo, ale ty, co se udrží, jsou 

pak na celý život. A ohledně klientů/dětí, Honza D., ten byl na mým prvním táboře, bratři 

N.. A takhle ti vyjmenuju pár, který už řadu let jezdí. Samozřejmě to jsou mý přátelé. 

Můžeš víc popsat, jak to funguje na tom táboře? 

Tábor je pro mě, teď už když mám pod sebou schopný lidi, který to dělají dobře a odborně, 

tak už v tom nemusím moc pracovat. Takže můžu pracovat se studenty, je tam najednou 

hodně nových lidí, je to složitá skupinka na organizování a řešení všech těch interakcí, 

který tam vznikají, každý je osobnost a každý to dělá po svým. Poslední dobou se bavím 

tím, že urovnávám různý nesrovnalosti, vysvětluju, motivuju… 

A jakými studenty? 

Studenti jsou z našeho gymnázia, kde se vyskytují lidé, kteří si chtějí ve svých sedmnácti, 

osmnácti vyzkoušet asistenci, takže je zveme do Organizace a při správném poměru 

zkušených asistentů a studentů a klientů se dá zvládnout Sněžka. Ve čtyřiceti lidech. A je 

to skvělý. Kilometr lanovky nacpaný jen lidmi z Organizace, cesta sněhem. 

Jak ty je k tomu vedeš v té škole? Jak to funguje, že se pak skrz školu dostanou na tábor? 

Je to kroužek, kde je v pár hodinách teoreticky seznámím se základy osobní asistence, 

vysvětlíme si pár pravidel a pak už je zveme na akce, na které se přihlašují. Vždy aby byl 

správný poměr zkušených a nezkušených. Je to dobrovolná věc, do které se přihlašují sami. 

Jaký je to pocit s nimi trávit volný čas? 

Je to šílený, protože tam musím zkombinovat to prostředí školy, abych se choval jako 

učitel a Organizace, kde se nechovám jako učitel. Je to celkem náročné to zkombinovat. 

Rozhodně je to zajímavá interakce. Pro ně je to určitě taky zajímavá interakce. Taky to pak 

nemají úplně jednoduchý v tý škole a je to těžký pak vychytávat to, kdy si tykat a vykat, 
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jak sdílet společné zážitky, když spolu s tím člověkem myjete prdel, je to trošku o něčem 

jiném, zvlášť když je cizí ta prdel. Prosím vás, seberte to hovno, zní asi fakt trošku divně… 

Jaký bude vývoj se studenty? 

Studenti a asistenční edukace je projekt, který by se mohl udržet, takže na tom bych chtěl 

teď pracovat. Teď teda pojede tohle. Chceme pokračovat ve víkendových, více rozjíždět 

péči přes rok. Rozšiřovat počet klientů. I studentů. Přeji si, aby to bylo bohatší a bohatší. 

Možná bychom i chtěli sehnat nějaký stálý objekt na ubytovávání. Možná by se teď mohly 

rozjet koleje, kde by se ubytovávali postižení klienti se studenty vysokých škol, projekt, na 

kterém teď začínáme pracovat. Je to zatím ve stádiu diskuze, jestli by to fungovalo a jestli 

to má cenu protlačit do nějakých grantů. Mít objekt, mohlo by se to rozjet hned, ale to je 

investice, na kterou Organizace zatím nemá. Také už teď s Tomem víme, že už má cenu 

zaměstnat někoho na poloviční úvazek, kdo by se staral o administrativu a finance. Je to 

velký vývoj, dřív to byla jen taková punková skupinka, která dělala letní tábory, teď už se 

bavíme o fungující organizaci, která by za chvíli mohla mít vlastní zdroj příjmů. 

Příloha 8 – Rozhovor s Radkem 

Dostal jsem se k organizaci asi v 2006 nebo 2007, byl to traplrail, stejně s vítkem, to už 

tam byli takový ty jako fero, jindřiška, ondra. S těma lidma už se znám dlouho přes bráchu. 

Fero má někdy v květnu narozeniny a byla nějaká oslava, kde mi říká „ty máš teď čas a 

nevíš co se sebou po tom rozvodu, tak s námi pojeď na tábor.“ tak jsem jim říkal, ať mi to 

připomenou nějak těsně před tím, až se to bude blížit, s postiženýma bych klidně pracoval. 

No a tak jsem jel. A pak mě to začalo bavit. Jsou to samý fajn lidi okolo a je tam pěkný ten 

guláš lidí, všichni se tak navzájem znají a kamarádí i ty, co na ten tábor jezdí a nejsou na 

tom úplně nejlíp. A všichni se umí radovat z toho, jak jim je tam hezky a jak si tam vlastně 

odpočinou. Je to samozřejmě hrozně fajn, ale občas ti to úplně nevychází, když máš 4 

týdny dovolenou a do toho máš malý děti, tak dát čtrnáct dní na tohle je fakt velký rozdíl. 

Nikdy jsem před tím nic takového nedělal, pak jsem se byl nějak párkrát podívat u 

Jindřišky ve speciální škole pro postižené. Z těch táborových aktivit jsem před tím dělal 

různé věci, sám jsem byl pionýr, pak jsem dělal rybářské tábory a pak jsem jezdil jako 

vedoucí. Rád přidám ruce a trochu srdce. Navíc mi nevadí ty průšvihový věci. 

Co si pod tím mám představit, jaké to jsou průšvihy?  
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Já to mám i v práci, no prostě, malinká miminka se přebalovat musí, všichni další, už se 

teoreticky přebalovat nemusí. A chce to asi trošku síly za tím najít něco pěkného, ale mě to 

vůbec nevadí. Jsou případy, kdy se mi taky udělá trošku šoufl, ale moc se to nestává. 

Co je tvoje práce? 

To se taky pojí s těma porozvodovejma věcma. Je to ošetřovatel v LDN, léčebna 

dlouhodobě nemocných, hlavně pro staré lidi. Tam jsem se dostal díky Viktorovi. Ten už 

tam pracoval, a pak jsme byli na benefici a už tam dělal Adam a vlastně jak máš hodně 

vedoucích kolem sebe tak jedna z nabídek byla: „Ráďo, nemáš stejně co dělat, na stavbě 

v zimě pracovat nebudeš, pojď do tepla.“ Tak jsem si řekl, že to bude tak do léta a už jsem 

tam třetí rok. Práce je to trošku jiná, ale vlastně mi pomohlo, že už jsem před tím jezdil na 

tábory. Jsou to mezilidské kontakty pořád dokola. Vlastně na táboře když to hodně zdrcneš 

tak hlavně řešíš to převlíkání, oblíkání, jídlo a trable kolem vyměšování. A pak super je, 

když se do toho vejde trochu zábavy a je to příjemný. A úplně nejpěknější je to radování 

aspoň některých z nich, to je nejlepší zpětná vazba, protože obsluhovat některý, který to 

nechtějí, který ti nadávají a jsou nespokojený, je strašně vysilující. To je stejný, jako když 

jsem se v práci třeba setkal s úporným Alzheimerem nebo s demencí. To je pro zdravý 

mozek strašně ubíjející, zpětná vazba žádná, tam je to těžký. 

Na táboře mě baví, jak je to parta podobně naladěných lidí. V tom procesu je to někdy 

napnutý, ale to k tomu patří, ale ve své podstatě, né všichni a né furt, mají z toho příjemný 

pocit, nejsou naštvaný nebo smutný, že neprosadili svůj názor, takovýhle věci nechávají za 

sebou. A protože jich je hodně, tak se nabalují ty další aktivity a poznáš, ze kterých jsou 

větší a menší přátelé, naladěný na sebe během roku, je to pěkný se s nima znovu potkat. A 

to i s těma, co už si poznal na táboře, kupodivu některý udrží i tu myšlenku, že tě chtějí 

zase vidět, ač nevědí, jak se jmenuješ třeba. A je to s nějakou obměnou, protože přicházejí 

mladí klienti, do toho týmu přicházejí nový, někdy je to velký překvapení, někdy menší. 

Takže tak to je. A čas jsem tomu ochoten věnovat. A někdy můžeš víc, někdy míň, ale je to 

prostě pěkný. Hlavně to není každodenní, kdybych tohle dělal každý den dvanáct hodin, 

tak mi taky ta energie nevyzbyde. 

Jak se to má s vedoucíma? 
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Na táboře jsem asi desátým. Jel jsem asi 2006 nebo 2007. S vedoucíma některýma se znám 

po tý lince dřív, to jsou takový souputníci bratra, protože jsou to všichni stejná škola, byli i 

v podobných ročníkách. Takže to je další skupina kamarádů. A tak na sebe nabalujou další. 

A když se chtěli potkávat, tak si vymysleli tuhletu aktivitu a zajistili si tím, že se zase po 

půl roce, roce uvidí. A v tom B plánu, jak mi umřela máma v tom 88, tam žádná péče 

studenta, ještě jezdícího do Prahy a ona vlastně ještě byla v nemocnici, tak to bylo takový 

těžký, tak si to takhle možná odpracuju ten karmickej otisk na těch babičkách. Takže právě 

někdy říkám, že vlastně nevím, jestli je to za odměnu nebo jestli je to za trest a tak se to 

jako střídá. Ale tak potom je to ještě takový, že když si otevřený různým možnostem, který 

kolem tebe permanentně chodí, ale někdy tomu nevěnuješ pozornost, tak si řekneš: „Jsem 

na něco připravenej?“ Stejně jako ty, studovat, cestovat. A stane se to hned za chvilku, 

následně. Ta možnost přijde, že jí nechceš to je pak už něco jiného, ale někdy to je 

překvapující. Tak já mám z LDN i novou ženu mimojiné. A to patří do té kategorie 

„nepravděpodobné se stalo skutkem“. 

A na táboře to vychází. Když je tam občas někdy nějaká třenice, tak se podíváš na 

nějakého člověka, který žije od dětství úplně jiným životem a vlastně ta tvoje bolístka 

psychická nebo fyzická, že tě třeba bolí koleno, je když se nad tím zamyslíš, taková 

srandovní. A měl bys to přehodnotit a neměl bys být naštvaný. Jak říkal Dalajláma: Pravá 

podstata štěstí je v tom, že se člověk snaží oprostit od svého já, a posílá energii těm, kteří ji 

potřebují. 

Příloha 9 – Rozhovor s Richardem 

K Organizaci jsem se dostal přes Gézu, už je to nějaký ten pátek, bylo to Na Palubu. 

Vlastně jsem tam byl poprvé ještě rok před tím, v roce 2008, na pár dní, to byl ten výlet na 

Trosky. Byl jsem tam na dvou návštěvách, více méně na takové okukávačce. Přišlo mi to, 

že ty kritéria, aby Ondra přijal nového táborového vedoucího, byla hodně drsný. Já jsem se 

vlastně s Ondrou seznámil ještě před táborem, protože vlastně tahle skupinka chodí na 

výpravy na jmelí a zimní vandry, takže já jsem vlastně ještě před tím, než jsem jel na tábor, 

chodil na tyhlety akce. No a pak už bylo Na palubu a to bylo výborný, to ještě jezdila stará 

garda, člověk se od nich úplně náramně učil a bylo to super.  

A od té doby jsi jezdil na celou dobu? 



29 

 

Ne, jezdil jsem jen na půlku vždycky, vzhledem k tomu, že opravuju baráček, takže 

vždycky jsem byl týden tam a týden na táboře. Jak mi to zrovna vychází.  

A jaké to bylo začít tam jezdit? 

Bylo to super. Já jsem navíc ještě před tím měl zkušenost s postiženýma. Když jsem 

skončil vejšku, tak jsem jel přes červený kříž na Ukrajinu do dětského domova na nějakou 

dobu pomáhat, a v tom děcáku byly jak postižený, tak normální děti. A to byla fakt 

neuvěřitelná zkušenost, takže ještě vlastně než jsem poznal, že Organizace něco takového 

dělá, tak jsem měl takovouhle zkušenost na té Ukrajině. A v sestrách to není takový hard 

core, hard core to bylo na Ukrajině, tady ne. Tady je to fakt procházka růžovým sadem. 

Baví mě na tom nejvíc ta parta lidí, ta různorodost těch lidí, ta je naprosto fantastická, 

vždyť jsme každej úplně jinej. A nakonec se stejně nějak shodneme. Protože to člověk dělá 

pro jednu věč, protože z toho mají všichni velkou radost, mají z toho radost klienti, máme 

z toho radost my. Vezmi si, jak jsme vždycky všichni po táboře tak našláplý takovou 

pozitivní energií, že za to to prostě stojí.  Teď je toho hodně s těma akcemi, ale zas máme 

ty nový generace, který tomu dávají sílu a ty starý vedoucí tam jen někde pronikají a 

pomáhají jim to přebírat. Myslím si, že to má velikou budoucnost. Nový lidi, nové akce, 

nové nápady. Míšení starých a nových funguje i nefunguje, postupně se poznáváme. 

Myslím si, že chodí hlavně na ty jednodenní akce, a když byli v těch Krkonoších tak si to 

taky užili, to byl fantastickej výlet, já teda nebyl na vodě s Jirkou, ale třeba i ta Kutná hora, 

kde jsme teď byli. To jsem byl i se Štěpánkou a Václavem, a ta galerie, dost dobrý. Uděláš 

si rodinný výlet a ještě u toho uděláš něco dalšího příjemnýho k tomu jako bonus. A strávíš 

den s příjemnýma lidma s takovouhle partičkou, je to super. Myslím si, že to vždycky 

nějak postupně funguje. 

Po té Ukrajině tě teda už nic nepřekvapilo? 

Ne tady ne, ta Ukrajina byla fakt hodně hustý hard core. Tam ti třeba, když začal některý 

z těch klientů brečet, tak to bylo prostě o tom, že přišel pan doktor v bílém plášti a to děcko 

prostě zmizelo na dva na tři dny a pak tam ještě apaticky dva dny sedělo, on do něj prostě 

něco narval. Děti, vždycky když ho viděly, tak byly úplně hysterický. Tam se děly docela 

hustý věci. Do toho domova sypali peníze Němci a Francouzi a ten ředitel to celkem 
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úspěšně rozkrádal, protože tam vozili peníze. No a potom na to přišli, že vlastně je to lepší 

tam něco postavit a ty peníze vlastně sdělat. Byla to fakt jako ostrá zkušenost.  

Ještě k těhotenství.  

Když jsme čekali Václava, vůbec jsem si nepřipouštěl, že by se mu něco takového mohlo 

stát. Možná Štěpánka, ale popravdě jsem se na to jí nikdy nezeptal. Já jsem se toho nebál. 

Hlavně s tím naším těhotenstvím to bylo dost složitý a Štěpánka byla v té první fázi pod 

fakt velkým medicínským dohledem. Takže ne. A narodilo se nám zdravý dítě a jsme 

spokojení. Vlastně mě ani nenapsalo, že bych nad tím měl přemýšlet. Hlavně ty naše 

děcka, co jezdí na ten tábor, tak ale u nich nemám pocit, že by to bylo blbý, mají takový a 

makový postižení, ale s většinou z nich se dá bez problému komunikovat, jsou inteligentní, 

akorát je postihlo něco s čím budou žít do konce života. 

Jakou děláš práci 

V normálním životě dělám pro zahradnickou firmu a pracuji se zahradnickým materiálem. 

Tohle je pro mě vážně pouze koníček. Nemám žádný speciální kurzy nebo školu, ale přijde 

mi, že to nevadí. Na tom táboře jsou důležitý jak ty lidi, kteří mají tohleto školení, tak lidi, 

co tam prostě dřou, tahají vozíky, staví stany a mám pocit, že tam každý má svoje místo a 

stejně každý rok odjíždíš s nějakým tím pocitem, že ses minimálně s jedním dvěma klienty 

sblížil fakt hodně, že se tam ten vztah jako prohloubil. 

Ještě bych chtěl dodat, že fakt to nejlepší na tom je, je že se máme. Jako ta parta lidí, to se 

jen tak nevidí. A vlastně díky Organizaci mám i manželku. Já jsem na začátku znal Gézu a 

Vítka, když jsem přijel na tábor, tak už jsem znal Ondru. Rok dva před tím jsem s nimi 

jezdil jmelí a zimní vandr. Jindřišku jsem taky znal. A pak už se to postupně nabalovalo. 

Radek u mě bydlel. Ta Organizace je strašně moc provázaná navzájem, i vztahy i 

rodinnými vazbami.  A máme se rádi. Nedávno jsme se o tom bavili s Tomem, že když se 

ti něco stane, tak zavoláš komukoliv z Organizace, a vždycky ti někdo pomůže. Potřebuješ 

něco? Mě baví, jak se u nás každý živí něčím jiným a každý z nás umí něco jiného. Jirka, 

ten je skvělý instalatér, odpady všechno, Tom elektřina, Pavel je hrozně manuálně zručný, 

dá si záležet. A všechno to funguje.  
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Příloha 10 – Rozhovor se Slávkem 

Dovedla mě k tomu jedna kamarádka. Už před tím jsem chtěl dělat nějaké dobrovolnictví, 

viděl jsem, že dělá tuhle práci, tak jsem se zeptal a pak jsem jel, bylo to v roce 2015. A 

bylo to docela dobrý, docela mě to naplnilo. Viděl jsem ty lidi a uvědomoval jsem si, co já 

můžu mít a oni nemají. Hodně jsem změnil pohled na svět. Řekl jsem si, že mám v životě 

štěstí. A když jsem pak viděl, jak si oni užívají života a jak se tam baví i přes to všechno 

trápení, tak jsem si říkal, že to má cenu to dělat. Takže jsem pak i další rok jel pomáhat. 

Možná je to i proto, že jsem před tím studoval medicínu, to bylo taky jeden z důvodů, proč 

jsem to chtěl zkusit. Bylo to docela hard core, dalo by se říct, ze začátku, když jsem se tam 

rozkoukával, díval jsem se, co se má dělat a tak všechno. Ale snad jsem to nějak zvládl. Je 

tam super parta, lidi jsou tam fajn a jde vidět, že je to baví a že to dělají fakt pro radost. Je 

to hustý, že i ty jejich děti, malinký prckové, se toho nebojí, jdou do toho po hlavě, 

pomáhají jim. Jsou skvělý, a myslím si, že jednoho dne z těch dětí vyrostou fakt „srdcaři“ 

nebo jak to říct. 

Je to pro mě skvělá zkušenost, nic podobnýho jsem před tím nedělal, dobrovolnictví vůbec. 

S postiženýma jsem před tím nikdy nepracoval, maximálně se starýma lidma v nemocnici. 

Tam jsem se taky nesetkával s mentálně ani tělesně postiženýma. Tam jsem měl na starost 

jenom staré lidi, převlíkal je, dával na záchod, krmil a tak.  

A není ti ta práce nepříjemná? 

Ne, vůbec. Ani na tom táboře. Jen ta celá skupina lidí byla pro mě úplně nová. Musel jsem 

si to nejdřív trošku okouknout, když jsem tam přijel poprvé. Co dělat a tak. Musel jsem se 

dívat a učit se. Vlastně to až zas tak hard core nebylo, to jen přeháním. Bylo to v pohodě, 

měl jsem tam tu kamarádku. Jinak jsem tam vlastně ještě nikoho moc neznal. Dobrý bylo 

vlastně, že jsem aspoň ze začátku znal jí a její sestru. Celá ta zkušenost mě inspirovala 

v tom to dělat dál. Doufám, že budu mít čas v tom pokračovat. Asi teď v létě nezvládnu 

celý tábor, ale aspoň na týden bych chtěl přijet. Nebo se chci během roku víc podílet na 

víkendových akcích, jen teď nemám tolik času.  

Hodně mě to posunulo. Teď vlastně budu taky dělat dobrovolnický program. Teď plánuju 

o prázdninách jet do Řecka dobrovolničit na měsíc a pak příští rok do Vietnamu stavět 

školy a takovýhle věci, to bych chtěl. 
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A co v tom Řecku?  

Pomáhat uprchlíkům. Nejdřív se tam chceme trošku adaptovat a pak pomáhat dětem. Už to 

máme domluvené s nějakou organizací, přes kterou máme i zařízené ubytování a tak, stačí 

tam jen přijet a práce je spoustu. Jsem teď mnohem víc namotivovaný pomáhat. 

Jak sis zvyknul na tu partu vedoucích? 

Tak přijel jsem tam úplně nový. Ta moje kamarádka už to dělala pátý, šestý rok, ostatní už 

třeba dvacet let. A teď už je to s nimi dobrý. To byl takový ten začátek, jak si tam nový a 

nevíš, jak se chovat nebo jak tě tam přijmou a podobně. Ale to bylo asi jenom první den. A 

teď je to partička, do které patřím. Je to fakt moc fajn parta. Pomohli mi se tam začlenit, 

neučili mě tu práci. 

Jak probíhá to zaučování? 

Když jsem něco dělal sám a dělal jsem to špatně, tak mi ukazovali, jak to dělat líp. Já jsem 

se je snažil pozorovat a tím se učit. Radek mi třeba hodně pomáhal, hodně jsem s ním 

chodil a on mi ukazoval co a jak a dával mi různý rady. Taky bylo skvělý, že tam taky byli 

lidi, stejnýho věku tak s těmi jsem se hodně bavil.  

A tu medicínu, jak si zmiňoval, tu jsi dodělal? 

Nedodělal. A asi už se k ní ani nechci vracet. Chtěl bych se více profilovat v technologiích, 

přemýšlím, že bych to nějak nakombinoval s biomedicínou. Teď je to hodně lukrativní. 

Technologie jsou budoucnost, pomáhal bych prostě jinak. Teď je toho hrozně moc nového. 

Mobil, který ti hlásí, jaké jsou okolo tebe předměty pro nevidomé lidi, rukavice, které 

překládají znakový jazyk. Něco podobného bych chtěl udělat. Teď studuji na ČVUT, 

elektronickou komunikaci a robotiku, navazující magisterský obor je biomedicínské 

inženýrství, tam bych rád pokračoval. Anebo jít rovnou podnikat a něco vytvářet. Uvidíme, 

jaký bude čas a jaká bude doba. 

Příloha 11 – Rozhovor s Tomem 

Dostal jsem se do Organizace přes Asociaci přes Majdu. Dělal jsem tam v té době ajťáka a 

přepékávali si mě mezi patry, byl jsem taková holka pro všechno.  A ta mi pak pověděla o 

tom táboře a poslala mě na sraz. Kde to bylo v pohodě, ale všichni byli trošku pošuci, tak 
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jsem byl ze začátku víc uzavřený. Zvali mě rovnou na šicí víkend, který měl být asi za 

čtrnáct dní, ale to jsem si říkal, že je ještě trošku moc brzo na mě. První tábor, na který 

jsem jel, byl Hmyz v roce 2010. A pak jsem jel a od tý doby tam jezdím doteď a dělám pro 

Organizaci mnoho dalších věcí. Moje pozice i tam je taková holka pro všechno, ale hlavně 

se zabývám financováním. Postupně se nám s Ondrou podařilo Organizaci osamostatnit, 

pořád spadá pod Asociaci, ale má teď status klubu a vlastní právní subjektivitu, to je jeden 

z úspěchů, co se nám podařil. Hodně mě to nasměrovalo a získal jsem si tam nejlepší 

kamarády. 

Začátek trošku krušnější mezi rukama, ale tak to je vždycky. No a pak už jsem si jen 

přibíral dál práci a úkoly. Pamatuju si první kontakt s Ondrou, když jsem mu nabídl, že 

uděláme nový web. To bylo ještě v době, kdy jsem dělal hodně weby a sehnal jsem kluka, 

který by to udělal. A Ondra na to, ne ne ne, tenhleten nám stačí. Pak kolem toho proběhlo 

několik hádek. A dlouhou dobu nám trvalo, než jsme měli další nový web. A jak pěkně teď 

funguje. 

Jaké je tvoje zaměstnání? 

Na vejšce jsem nastoupil do Asociace jako ajťák, nejdříve jsem pracoval pro Asociaci 

postižených civilizačními chorobami, a od nich jsem se pak dostal, tam se všichni znaj, 

ještě za komára spolu všichni seděli ve společném kanclu, takže jsem se pak dostal do 

druhého patra do Asociace, pod kterou je Organizace. Jsem tam ještě pořád a dělám pro ně 

na částečný úvazek ajťáka.  

Jaký je vztah Organizace a Asociace? 

Když jsem nastupoval, tak byla ještě Asociace centrála a Organizace byla pod ní. Potom 

v roce 2015 se Organizace osamostatnila od mateřské Asociace a založila vlastní klub. Teď 

to má vlastní právní subjektivitu, máme IČO, takže jedeme sami na sebe, ale máme pořád 

nad sebou pro někoho velký nápis Asociace, což nám dává nějaké jméno a ochranu. Já 

jsem to inicioval a s Ondrou se nám to pak povedlo zrealizovat, ještě s Markétou, která to 

hrozně chtěla, ale neměla na to čas. Teď se do toho nějak vložil Jirka, takže ty věci řeší on. 

Moje pozice v Organizaci je holka na všechno. Snažím se řešit byrokratické záležitosti, 

právní záležitosti. 
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Co bude dál? 

V roce 2019 se možná dokončí klubovna. A cíl je dál se rozvíjet. Můj velký sen je mít 

třeba nějaké větší centrum pro autisty, takový ty, který nikdo nechce a je těžký se o ně 

starat, takový ty víc hard core klienty. Z tábora vznikl celý cirkus, je to teď funkční 

organizace, která se věnuje i mnohem důležitějším věcem než jen tábor. Ještě auta a bude 

to cirkus na kolečkách. Rád udělám všechnu tu práci, ale nechci být šéf a ani nebudu, 

druhej lepší než první. Všechny průšvihy padají na toho jednoho člověka, ten druhý si to 

tak jako užívá, do všeho vidí a může do všeho remcat, ale nemá za to tu velkou 

zodpovědnost. A Ondrovi to sluší, protože on je takový ten, co musí být první, alfa samec. 

A pro mě je lehký ho manipulovat tak, aby to fungovalo.  

Organizace byla první kontakt s postiženými? 

No před tím jsem pracoval s lidmi, ale to se asi nepočítá. S postiženými to byl první 

kontakt fakt až na táboře. Více méně až tam, měli jsme třeba Downa v rodině. Tak já jsem 

tak počítal s tím, co je to za práci. Jsem v tomhle docela sociálně založený, protože jsme se 

ještě před tím starali o dědu, babičku a tak. Jezdili jsme k nim na barák na Suchdol každý 

den. Takže s nějakou osobní asistencí jsem fakt neměl žádný problém. A ajťák je stejně 

spíš takový koníček než zaměstnání. Vlastně mám vystudovaného elektrikáře. A práce 

s lidmi a zvlášť s těmihle mě fakt baví. Moje vize organizace je taková pyramida. Několik 

projektů, který by se navzájem na sebe tak nějak vrstvily, a když by jeden nevycházel, tak 

ho může podpořit ten druhý. Teď rozvíjíme spolupráci se studenty, věnujeme se osvětě, 

vzděláváme. To, co bylo za komára hrozně utlumený, teď zase otvíráme. Sociální cítění, 

spolková činnost, byl bych rád, kdyby se to zase probudilo a fungovalo to. Snažím se i o 

to, abychom na to stále měli dost finančních prostředků. Teď jedeme tak, že dostáváme na 

tábor nějaký grant, který je 100000 z Ministerstva zdravotnictví, tak 250000 zaplatí klienti, 

zbytek dofinancováváme my pomocí bazárků, benefice a další naší činností. Což bych 

zachoval a zbytek, co budeme vydělávat bych rád investoval do nějaké chráněné restaurace 

či kavárny, dělat nějaké osvěty. Taky se chci dál věnovat zlepšování technologií, rád bych 

si nechal patentovat pípák, Frankovi možná pomůžu s těma vozíkama a tak, je toho hodně, 

co se dá zlepšovat. 
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Rozhovor 12 – Rozhovor s Vítkem 

K Organizaci jsem se dostal tak, nebo celkově k Asociaci a k našim táborům, že jsem znal 

Gézu, jeho ségru a celkově lidi, co jezdili na ty tábory a začalo mě to nejdříve zajímat 

z toho důvodu, že měli moc krásný trička, který měly originální potisk Safari a mě hrozně 

zajímalo, kde se dá takový tričko sehnat a oni říkali, že ho vyrobila Renča na jeden ročník 

tábora a já jsem ho chtěl natisknout a oni mi řekli, že ne, že je to jen pro účastníky toho 

tábora a tak jsem se zeptal, co je to za tábor a že bych přijel. A takhle jsem se vlastně o 

Organizaci dozvěděl. Musel jsem počkat, až mi bude osmnáct let, pak mi nějak Géza 

zavolal a řekl mi, ať normálně jdu na první schůzku předtáborovou. Tenkrát to ještě nebylo 

tak velký, jak to máme dneska, to byla třeba jen jedna schůzka za rok, kolikrát jsme se 

třeba s těma lidma přes rok vůbec nevídali, někdo kdo byl kamarád tak jo, ale že by se 

nějak ty vedoucí scházeli přes rok, jak je tomu dneska, to nebylo. Nejsem moc dobrej 

kronikář, ale řekl bych, že je to tak deset let, jo asi v roce 2007. Téma bylo Traplrail, to byl 

můj první tábor. Od té doby jezdím pravidelně, protože mě to baví. Je to kvůli dobrý partě 

vedoucích, ale je to i kvůli našim táborníkům. A co mě na tom baví. Já jsem před tím ještě 

jezdil na spoustu normálních táborů, jako většina vedoucích. Normálně jsme jezdili do 

stanu s podsadou a na vodáckej tábor a na všechny tyhle věci a jak už tenkrát říkal Ondra, 

jak avizoval: „Zažiješ jednou tábor s těma našima mentíkama a už není cesta zpět.“ A měl 

pravdu, protože od tý doby mi normální tábor přišel strašně nudnej. Ještě jsem potom dva 

roky jezdil paralelně na oba ty tábory a ty normální mi fakt připadali šíleně nudný. 

V čem ti připadaly tak nudný, v čem byl ten rozdíl? 

Protože my jsme takový sadomasochisti. Na tom normálním táboře nemáš takovou 

zodpovědnost za ty děti. Ráno vstaneš, zaboucháš na něco, ty děti si sami vylezou ze 

spacáků, dojdou si na snídani, sami se nasnídaj, maximálně je buzeruješ, aby si vyčistily 

zuby. A když se nasnídáš, začneš dělat nějaký dobrovolný program. A je to tak v pohodě. 

Pak si jdeš po obědě lehnout, protože seš unavenej, ty děti mají taky poledňák, takže je 

zaženeš někam do stínu a večer už máš taky klid a řešíš táborový věci. A já jsem zjistil, že 

jak máš na tom našem táboře ten zápřah furt, vstáváš dřív než ty děti, protože je musíš 

vytáhnout z tý postele, oblíknout je, dát jim najíst, pak se teprv jdeš najíst ty. A celý ten 

program a aktivity ti začínají od brzkého rána, kdy otevřeš oči, protože se musíš prostě 
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pořád o někoho starat a nějak jim věnovat tu energii, že jsem se potom na těch normálních 

táborech strašně nudil. Říkal jsem si prostě, že i když mi to před tím tak nepřišlo, že je to 

fakt nuda. Tam fakt veškerou energii dáváš jen do toho, že připravíš hru, tu si zahraješ a 

pak se vrátíš z tý hry, z lesa do tábora, kde maximálně řekneš „Běžte se převlíct.“, což na 

tom mentálním táboře nejde. Tam když se vrátíš promočený ze hry, tak nejdřív jdeš a 

převlíkneš 4 klienty a pak teprv jdeš a převlíkneš se sám. A vlastně tím, kolik do toho 

dáváš energie těch čtrnáct dní, je to k nevíře, ale pak se ti to mnohonásobně víc vrací. 

Nechci si tady hrát na nějakýho čaroděje, nebo znít nějak bůhvíjak karmicky, ale nějak se 

ta energie z něčeho pak vrací zpátky. 

Zároveň tam nějak na začátku, to mi bylo osmnáct, devatenáct, byla taková ta výzva, že to 

prostě zvládneš. Protože někoho, kdo má o padesát kilo víc než ty, je pocta, že ho zvládneš 

zvednout z kolečkovýho křesla, dáš mu bažanta nebo ho přendáš třeba na postel. Nebo ho 

třeba nakrmíš. Prostě že se o něho dokážeš postarat. Což je prostě dobrý. Každý kdo 

s náma jede, si za ten tábor zažívá takový malý krůčky, co všechno chce za ten tábor 

dokázat. A když si to na tom prvním táboře ještě netroufne udělat, tak má pak na dalším 

táboře jistotu, že už to sám zvládne. Prostě si jako třeba hrábne do dna, ale když šedesáti 

kilový kluk dokáže přebalit 90 kg chlapa sám a nezblázní se z toho. Vždycky si k tomu 

může někoho zavolat. Ale už máš pak tolik zkušeností s postiženýma, že víš, co si ke komu 

můžeš dovolit. Protože většina lidí, co s těma postiženýma nepracuje, tak jdou třeba do 

tramvaje, kam vjede třeba nějaký vozíčkář, neví, co mají dělat. Buď dělají, že tam není, 

nebo čumí z okna nebo se od něj otáčejí a neví. No a jak jezdíme na ty tábory, tak si na ty 

lidi zvykneš a  na jednou si uvědomuješ třeba to, že jsou oni omezení tělesně ještě 

neznamená, že by nevyhledávali sociální kontakt. Zároveň jak zná ty lidi, tak pak můžeš 

poznat ty lidi, co třeba žádnej handicap nemají a jen ho předstírají, aby z lidí dostali 

peníze. Taky se to u mě změnilo, nikdy před tím jsem neměl takhle dlouhodobý a 

intenzivní vztah s postiženými.  

Změnilo se něco, když jezdíš teď a před tím? 

Vyvíjí se to, já stárnu, takže už si nemusím dokazovat nějaký věci. Kdy je někdy někde 

nějakej průšvih, tak ho dokážu vyřešit. Ale kluci, co jsou na táboře nový a mladší, tak si 

chtějí dát klienta, co má 100kg na záchod sami, tak já a většina starších taky už po tom tak 
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neprahneme, i když tam pořád jsou i mezi staršíma lidi, který mají takový bobkový systém 

a počítají si, kolikrát koho kdy dali na záchod. Už se do toho nehrnu. Že bych se tomu 

vyhýbal, tak to určitě ne, když mi někdo řekne, ať s někým zajdu na záchod, tak prostě jdu, 

ale už nejsem vyhledávač poserů ani neříkám „Hurá, byl jsem se vyspat s tadyctím a 

tadyctím“ a nakrmil jsem všechny tadyty.  i když mě krmení baví, tak si vzpomíná, jak 

jsem byl před x lety nadšenej , že jsem dokázal někoho nakrmit a to mě u toho tisíckrát 

pochrchlal. A jak  jsou tam právě ty nový lidi, který si ještě potřebují něco dokazovat, tak 

je mnohem rád obsadím a svojí aktivitu se pokouším nasměrovat někam jinam. Třeba že 

odmodluju nějaký hry, když je Ondra nedostupnej, aby se to někam posouvalo. 

Ještě bych chtěl říct, že si myslím, že by si to každý měl vyzkoušet. Bylo by dobrý, kdyby 

měla široká veřejnost se s nimi někdy někde sejít, nevím jak, aby to bylo nenásilný. Vím, 

že to není úplně pro každýho, někdo se z toho může zhroutit, když mu někdo podá ruku 

vsedě a ta ruka je ještě k tomu zkroucená, ale já třeba osobně jsem od prvního tábora 

zjišťuju, že jsou to úplně normální lidi, který mají hodně černý humor. To jsem se vlastně 

dozvěděl ještě před táborem, to jsme dělali takový legendární koncerty v O2 aréně 

„Chceme žít s vámi“. To si pamatuju na takovou historku, která mluví za vše, když jsem 

tam tenkrát pomáhal vytahovat z autobusu tyhlety handicapovaný lidi a šel jsem si pro 

jednoho takovýho tlouštíka, který tam seděl a byl to opravdu takový zpocený váleček a já 

jsem k němu přišel a ptal jsem se ho, jak chce vzít. A on říká, že se mě chytí kolem krku. 

Chytil se a přimáčknul se ke mně a pak říká: „A ty mi teďka vezmeš nohy a odneseš mě.“ 

A já jsem ho měl k sobě přimáčknutýho a hmatal jsem pod ním, abych mu vzal ty nohy a 

nemohl jsem nic našmátrat tak jsem se z toho objetí vyvlíkl a říkám mu: „Ty vole, ty 

nemáš nohy.“ A on hahaha nemám no  měl z toho hroznou srandu, že mě takhle napálil. 

Jsou to fakt frajeři. 
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