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Být mladý v dnešní době znamená mít možnost realizovat se. Lukáš
Kroupa toho využívá beze zbytku. Studuje, hraje orbal, šéfuje občanskému sdružení, angažuje se v
ekologii a přitom všem sedí na elektrickém vozíku. „Hendikep mě motivuje k tomu, abych dělal maximum
ve věcech, kterým se věnuji,“ říká.
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Florbal je docela kontaktní sport. Florbal na vozíku musí být řežba…
Dle pravidel se jedná o bezkontaktní sport, ale je jasné, že v zápalu boje někdy ke kontaktu dojde, ale spíš
jde o kontakty vozíků, které navíc nejsou nikterak drastické. Vše je samozřejmě pečlivě ošetřeno pravidly.
Jde především o zábavu a také o bezpečnost hráčů.

Naši práci podporuje:

Je to pro tebe tedy způsob, jak vyplavit adrenalin?
U mě to není to hlavní. Jde především o týmového ducha. Všichni táhnou za jeden provaz, prožívají
společně vítězství i porážky. V tom je hlavní síla orbalu na elektrických vozících, protože co se týče
týmových sportů, jsou možnosti pro vozíčkáře s těžkým postižením dost omezené.
V Plzni dokonce zakládáte s kamarády orbalový klub. V jaké je to fázi?
V současné době již existuje občanské sdružení Lenox, o. s., které zastřešuje sportovní klub INDIANS
Plzeň. Hlavním cílem sdružení je zajistit jak fungování celého sportovního klubu, tak propagaci a
rozšiřování samotného sportu. Momentálně se snažíme o zajištění nančních prostředků pro první sezónu
klubu. Nyní je velmi obtížné získat nance i pro známé velké projekty, proto bychom se chtěli vydat cestou
tzv. sociálního podnikáni, kde půjde o provozování vedlejších činností pro veřejnost za úplatu, která pak
poslouží jako zdroj prostředků. I přes krátkou existenci klubu se nám podařilo sestavit tým tak, abychom
se mohli zapojit do české EWH ligy, a to především díky významné spolupráci s týmem Cavaliers Praha.
Velkým cílem pro první rok je především představit tento sport veřejnosti, a to nejen lidem bez
hendikepu, ale i těm, pro které je sport určen, tedy vozíčkářům z Plzně a blízkého okolí. Většina z nás ale
pracuje nebo studuje, takže vše jde trochu pomaleji, než bychom možná sami chtěli, ale věřím, že se to
podaří. Pokud by již teď měl někdo z vašich čtenářů zájem, může se s námi spojit. Po domluvě si bude moci
vše vyzkoušet.
Kromě

orbalu také plaveš, co pro tebe sport znamená?

Úplně nejvíc asi psychický relax. Člověk při sportu přestane myslet na každodenní starosti. A pak je to
určitě neustálá možnost k navazování nových kontaktů a přátelství. S tím souvisí i zažívání nových zážitků.
To sport naplňuje dokonale. Pomáhá mi také udržovat určitou fyzickou kondici a stabilní zdravotní stav.
Jak myslíš, že sport hendikepovaných vnímá „zdravá
veřejnost“?

foto: Vít Franta, Kontakt bB

Myslím, že sport je jedna z mála věcí, která dokáže dost dobře přiblížit tyto rozdílné světy. A to zejména
proto, že člověk při sportování prožívá úplně stejné pocity, ať má hendikep nebo ne. Zdraví lidé se tak
dokážou lépe vcítit do toho, co prožíváme, a my zase to, co prožívají oni sami. Právě pochopení a nalezení
vzájemná empatie je v současnosti ta největší bariéra mezi oběma skupinami. Alespoň já mám takový
pocit. A sport je to, co tu bariéru dokáže přinejmenším hodně „nalomit“. Jen je velká škoda, že sport
zdravotně postižených je u nás v ústraní, média se mu věnují jen velmi okrajově. V tomto ohledu mi stále
připadá, jako by celé toto téma bylo ještě tabu. Věřím, že se ale jednou dočkáme toho, že tomu tak
nebude, a vnímání široké veřejnosti bude postaveno na tom, že se nejedná o nic speciálního.

Mládí vpřed?

Co tě štve nejvíc na mladých lidech s hendikepem? V čem jsou naopak dobří?
U většiny lidí je to jejich pasivita. Raději sedí a lamentují, než aby se pokusili spojit více lidí, kteří mají
společný problém a chtějí ho vyřešit. Ale to platí pro naši společnost obecně. Jen mám pocit, že kdo jiný
než samotní hendikepovaní by se
měli snažit věci, které je štvou, změnit k tomu lepšímu, když jedině oni sami ví, co jim opravdu vyhovuje a
jaké jsou jejich potřeby. Je nutné si totiž uvědomit, že lidé za minulého režimu vůbec o nějakých zvláštních
potřebách pro zdravotně postižené neměli ani tušení, protože s nimi nepřišli do kontaktu. To se česká
společnost vše teprve učí. A naším cílem by mělo být vést společnost k poznání odlišností od života
„hendikepovaných“ a „nehendikepovaých“. Při větší snaze by se vše urychlilo.
Naopak co si myslím, že je naším plusem, je schopnost naučit se větší trpělivosti při řešení zapeklitějších
situací, protože ty jsou v našem životě na denním pořádku. S tím souvisí i schopnost brát život s větším
nadhledem, protože člověk poznává každý den různé lidi, kteří se různě chovají a různě se staví k pohledu
na hendikep. Vždy je to určitá zkušenost pro všechny zúčastněné.

Kdo je demáček?

Veřejnost je potřeba informovat a bořit stereotypy třeba i zábavnou formou. Ty jsi natočil video,
kde se lidí ptáš na postižení. Jak tě to napadlo?

Ten nápad vzešel od mého kamaráda Vaška, se kterým bydlím na kolejích. Bylo to naprosto spontánní.
Bylo krásně, a tak jsme si řekli, že vyrazíme do parku. Dopředu jsme ale věděli, že nás jen takové pojíždění
po parku bavit nebude. A tak Vaška napadlo, že bychom mohli natočit anketu, podobně jako je tomu ve
známém televizním pořadu. Volba otázek byla naprosto jasná, protože jsme si byli jistí, že slangové názvy
diagnóz charakterizující různá zdravotní postižení bude znát málokdo a že by to mohla být docela legrace.
To se potvrdilo. Protože je Vašek velký milovník právě orbalu a věnuje mu hodně času, celé video mělo
vyznít jako propagační materiál, pro tehdy ještě společný tým. Video ukazuje naprostou nevědomost lidí
ohledně vozíčkářské hantýrky. Zato všichni věděli, kdo byl úřadující mistr české EWH ligy, protože
odpověď jsme jim samozřejmě prozradili.

Něco bys vědět měl

A ty víš, kdo to je myopat?
Ano, jedná se o člověka, který trpí svalovou atro í neboli odumíráním svalstva.
Ty sám se cítíš jako demáček? Jak svůj hendikep vnímáš?
Je to prostě fakt, který neutajíš. Člověk s touto diagnózou žije po celý svůj život a je jeho součástí. Vždy
když dostanu otázku podobného typu, odpovídám, že člověk v takové situaci má dvě možnosti, a to buď
se naprosto uzavře před celým světem a vše dříve nebo později ukončí, nebo to bude brát jako věc, která
se prostě stala a s níž těžko něco zmůže. A bude žít tak, jak nejlépe dovede. Je ale nutno dodat, že zde
hraje nesmírnou roli blízké okolí, a to zejména rodina. Já měl obrovské štěstí, že to byla právě rodina,
která mě již odmalička směřovala k tomu žít co nejvíc naplno. A za to jsem jim moc vděčný. Ale jistě, že i
přesto pořád člověk bojuje s tím, že by si přál zahrát s kamarády fotbal. Naším úkolem je hledat a využít
každé šance, která přijde. I když přiznávám, že ne vždy je to úplně jednoduché. Člověk totiž žije trochu jiný
svět, kde se neustále snaží svůj hendikep „popřít“. I když to samozřejmě něco stojí. Samotnému vše déle
trvá, čímž se člověku výrazně snižuje doba, aby se věnoval v tu chvíli méně důležitým věcem. Sám pak
nemá čas kouknout třeba na nějaký lm, který zdraví bez problémů stihnou. Ztrácí tím i možnost
vyjadřovat se k tématům, která prostě nestačil zachytit. Zároveň ale mi můj vlastní hendikep poskytuje
dostatečnou motivaci k tomu, abych se snažil udělat maximum ve věcech, kterým se věnuji. Současně je to
i touha ukázat lidem, že samotný hendikep není takovou překážkou, jakou se může zdát, a to ve všech
oblastech života. To je podle mě úkol nás všech, který napomůže smazat rozdíly mezi zdravými a
hendikepovanými. Díky tomu, že se setkávám s různými lidmi a také s různými reakcemi již odmalička,
snažím se porozumět jejich pohledu. Dává mi to možnost poznávat věci z širšího pohledu. Myslím, že je to
dobře vidět na spektru mých přátel.

Když jsi byl malý, čím ses chtěl stát? Mělo na tvůj výběr vliv to, že jsi na vozíku?
V dětství má snad každý trochu zkreslenou představu o tom, čím by chtěl být, protože neví, co to vše
přesně obnáší, takže to, že jsem na vozíku, na mě žádný vliv nemělo, alespoň myslím. Mým prvním
vysněným povoláním byl kuchař. Pamatuji si, že jsem dostal pod vánoční stromeček dětskou kuchyňku.

Budoucí ekolog

A pak jsi vařečku vyměnil za stromky? Studoval jsi školu se zaměřením na ekologii.
Když jsem dokončoval základku, neměl jsem vůbec představu, co dál. Nechtělo se mi ještě pryč z domova
a v místě bydliště byla v podstatě jen jedna možnost, vzhledem k bezbariérovosti. A ekologie mi
z nabízených oborů přišla nejzajímavější.
A něco k té ekologii – jaká oblast tě zajímá? Co jsi zkoumal na škole? Chceš se tomu věnovat?
Ekologie je rozhodně zajímavý obor, především co se týče jeho pestrosti a rozsahu. Člověku to dá určitý
přehled a hlavně si myslím, že v budoucnu její význam ještě poroste. Na škole jsme brali spíše všeobecné
věci a zaobírali jsme se základními poznatky, takže nebyl příliš čas na to, abychom se na nějakou oblast
více zaměřili. Když jsem se rozhodoval, zda pokračovat v ekologii, nedokázal jsem si moc dobře
představit působení v tomto oboru, tak aby mě práce uspokojovala. Bez této vidiny by pro mě bylo další
studium velký risk, který jsem si pro uplatnění na trhu práce nemohl dovolit. Do budoucna je ale
samozřejmě všechno možné a dovedu si představit, že i tímto směrem by se mé aktivity mohly ubírat,
ovšem spíše ve formě koníčku než ve formě zaměstnání.
Chtěl bys v budoucnu věnovat svou energii lidem s postižením nebo ekologii?
Pro mě samotného je nejdůležitější, aby to, co dělám, mělo nějaký význam, užitek. Také je nutné najít ty
správné lidi, se kterými mám společný cíl, o kterém jen nemluvíme, ale vkládáme do něj společně své úsilí.
To pak člověku samotnému přináší tu největší radost a odměnu. Je pak jedno, jestli jde o ekologii nebo
sociální problematiku. Je fakt, že ekologii jsem se věnoval tři roky, kdežto životu s hendikepem celý svůj
život (smích). Z tohoto pohledu mám více důvodů
přistoupit k napomáhání lidem s hendikepem, protože tím se zlepší i život můj vlastní.
Je něco, co tě fakt dokáže naštvat?
Když někdo jedná o věcech, které se mě přímo týkají za mými zády, to znamená bez toho, aniž by se se
mnou poradil.
Máš nějaké motto… něco, čím se řídíš třeba tehdy, když už se naštveš?
Na svůj maturitní ples jsem si vymyslel motto – Život je škola, ze které není úniku!
Autor: Ladislava Blažková
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Největší překážkou je dívání
se na sebe sama skrze
nálepku „hendikepovaný“
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Festival integrace Slunce –
místo pro všechny lidi, kteří
mají rádi kulturu
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