Vážení
Dovolte mi, abych se s vámi podělil o krásný a nevšední zážitek, který jsme
prožily letos v srpnu o dovolené na naší chatě, v obci Suchý u Boskovic.
Jedno pozdní odpoledne 18.08.2004, jsme se s rodinou a našimi přáteli
vydali do penzionu "Athena", na menší občerstvení. Obsluhující personál nám
sdělil, že nemůžeme sedět v restauraci, jelikož mají nějakou akci, že můžeme
posedět na zahradě. To jsme ještě netušili o jakou akci se jedná a kdo ji
má. Přijali jsme místo v zahradě a u poháru sledovali dění v restauraci.
Kolektiv mladých lidí, pod vedením starší paní, nacvičoval hudební estrádu
na téma "Superstar". Později, po skončení celé akce jsme se dozvěděli, že ta
hodná, starší paní, byla Jaroslava Bednářová, předsedkyně asociace
"Paprsek" - zdravotně postižených dětí ve Vyškově. To co následovalo dále,
nás úplně dostalo. Do sálu restaurace začali přicházet a na vozíčcích
přijíždět zdravotně postižené děti. Paní Bednářová se svým kolektivem
mladých praktikantů, předvedli několik písní finalistů Superstar. Byli jsme
naprosto šokováni, jak silné emoční zážitky to v těch dětech vyvolalo, jakou
projevovali radost a jak se svým osobitým způsobem připojovali ke
zpívajícím. Vyvrcholení byla ovšem volná diskotéka, což bylo nad naše
očekávání. Do té doby jsme nikdy neměli možnost se takové akce zdravotně
postižených dětí zúčastnit a podotýkáme, že jen málo a jen velmi okrajově
jsme se dostali do kontaktu s takhle nemocnými dětmi. Na následující
okamžiky, které se potom odehrály, nikdy ve svém životě nezapomeneme. Na
štěstí a neskrývanou radost, na rozzářené oči těchto dětí, na jejich fyzické
vnímání hudby, na jejich silné emoční prožitky, ale také na slzy, které se
nám draly do očí a na stahující se hrdlo, bránící se pláči a dojetí. Dojetí
nad tím, že je někdo, kdo ty děti miluje a stará se o ně. Viděli jsme lidi z
asociace, jak zvedali děti z vozíčků, brali si je do náruče a všichni
společně tančily a tyto děti byli nesmírně šťastné. Čtyři děti, které byli s
námi, se přidaly k tančícím nemocným dětem a okamžitě se s nimi skamarádily.
Později, po skončení diskotéky, vyplynulo z rozhovoru s paní Bednářovou, že
asociace "Paprsek" z organizovala na Suchém těmto dětem letní týdenní tábor
s ubytováním v penzionu Athena. Pořádali pro ně různé výlety autobusem,
chodily s nimi na koupaliště a hráli si s nimi v přírodě různé hry, včetně s
dětmi na vozíčcích. Na vlastní oči jsme se po dobu jednoho týdne s nimi
setkávali a měli možnost vidět, jak je ta práce náročná. ( Stačí jen dostat
pár dětí na vozíčku do autobusu a zpět ) Jejich vůle, snaha, zájem a
obětavost, je pro tyto děti zcela nenahraditelná. Při myšlence, že tento
"sociální stát", na takto nemocné děti snížil finanční příspěvky na jedno
dítě na minimální částku, vyvstává otázka a jímá nás normální lidi zděšení,
kde se potom budou brát peníze na zabezpečení takovýchto, zajisté potřebných
akcí, aby i tyhle nemocné děti, měli právo na trochu radosti, pocitu štěstí,
sounáležitosti s námi ostatními a dobré základní životní podmínky.
Tady jsme si pak teprve plně uvědomili, jakou práci tito lidé s
asociace "Paprsek" pro tyto děti dělají, nehladě na sebe, na svůj volný čas,
peníze, i své zájmy. Nyní již víme, že bez maximálního nasazení všech
možných prostředků ( čas, peníze, chuť, energie, životní elán ), prostě
všech možných sil, není vůbec možné, aby tyto nemocné děti byli taky
šťastné, mohli prožívat i věci jaké můžeme prožívat my ostatní a cítily se
mezi námi naprosto spokojeně a šťastně.
Závěrem bychom chtěli touto cestou poděkovat všem, ze společnosti
"Paprsek", asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR a zvlášť
ještě paní Jaroslavě Bednářové, její předsedkyni ve Vyškově. Podrobně nám
popsala náplň jejich činnosti a osvětila problematiku spojenou s prací
asociace, přístupu veřejných orgánů, různých organizací, firem apod.
Děkujeme za ten její fantastický přístup, za to nasazení, za cit, za lásku a
obětavost, kterou těmto dětem dokážou dát a udělat je v "jejich životě"
šťastnými. Toto jejich jednání je v dnešním zlém, sobeckém a na všem
finančně závislém světě, světlem naděje a balzámem na z tohoto světa
poraněnou duši.
Děkujeme!!!

Jsme šťastni, že jsou mezi námi ještě takoví lidé.
Manželé Zdeněk a Ivana Šamalíkovi
P.S. Nedá-li těmto dětem, náš rádoby sociální stát, možnost normálně žít,
pojďme jim dát alespoň něco my všichni, kterým nejsou tyto děti lhostejné.
Číslo účtu asociace Paprsek: 153290010/0300

