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ROZHOVOR S PŘEDSEDKYNÍ SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, MO STOCHOV, PANÍ STAŇKOVOU
Paní Staňková, nedávno jste oslavila svoje významné jubileum. Vaše práce pro Svaz tělesně
postižených v ČR, MO Stochov je všeobecně známa a ceněna. Jak jste začínala?
Tato práce je poslání a musí se dělat z lásky. Člověk se nemůže ptát po nějakém zisku. Asi jsem
dostala do vínku, že se mám starat o lidi, tak se starám. Je fakt, že to poslední složení několika
výborů bylo dost náročné, soustavně se tam střídali členové, ale současný výbor to jsou opravdu
děvčata, která to dělají dobře. Babince máme dva z jednoduchého důvodu, protože máme hodně
členů. Kapacita je tam kolem 25 míst a členek máme téměř dvakrát tolik. Scházíme se v úterý
a ve čtvrtek. V úterý máme kondiční cvičení, na které máme k dispozici malý sál. Zúčastňuje se
12 – 18 členek. Tuto práci dělám již 32 let. Chodila jsem ještě o berlích, to jsem byla po tom velkém úrazu, když za mnou přišel pan Mrázek, abych tuto funkci dělala, tak jsem se málem urazila.
Mě ani nenapadlo, že budu kulhat do smrti. No ale přijala jsem to. Pracovala jsem s lidmi, které
mají podobné potíže jako já. Asi třináct let jsem v tomto oboru dělala na okrese, ale souběžně jsem byla místopředsedkyní organizace zde na Stochově. Předsedu v té době dělal pan Vybulka do doby, než onemocněl. Potom jsem se naivně domnívala, že
nastoupí mládí. Jenomže se nikdo nehlásil, nikdo se do toho nehrnul. Dokonce od některých zaznívalo: „ A co z toho budu mít?“
Tak jsem si říkala, no přece to nenechám padnout. Vždyť jsem to vypiplala od začátku. Když jsem začala, tak to tam bylo trochu
rozhádané, prázdná pokladna, a tak to nebylo jednoduché.
Jak jste vyřešila základní finanční situaci?
Dělali jsme dvakrát, třikrát do roka sběr papíru, železa, z toho byly slušné peníze. Pořádala se nějaké společenské akce, z toho
také vždy nějaká koruny zbyla. Žádný nábor jsme nedělali, noví členové se nám hlásili sami. Jezdili jsme na výlety, rozjelo se to,
a potom přece jenom nějaké dotace od celorepublikového výboru přišly. Později už jsme mohli sami dělat rekondiční pobyty.
Právě rekondiční pobyty jsou u členů velmi oblíbené. Jsou jistě i finančně náročné…
Předtím tyto pobyty dotovalo Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí. Bylo to 60 až 70 procent. Po roce 2000 nám přispíval také městský úřad, hradil nám většinou dopravu. Dostáváme to vlastně dodnes. Je to pro nás velká pomoc. Bezplatné pronajímání místností, ať je to již na cvičení, klubovou činnost. To jiné organizace nemají. Ty se schází v restauracích, musí za to platit,
musí schůzky omezovat, protože na to nemají dostatek prostředků. Takže já se všude chlubím, co pro nás městský úřad dělá.
Říkám si, že vedení města si uvědomuje, že postižení občané a senioři vůbec do toho města patří, že jsou jeho nedílnou součástí.
Je to dost vzácný jev, protože když jsem dělala na okrese, viděla jsem, s jakými potížemi se senioři jinde setkávají. Unhošť,
Brandýsek, Zlonice, ve Slaném nic moc.
Jaký je rozdíl mezi bývalým Svazem invalidů a současným Sdružením zdravotně postižených?
Cesta k současnému systému nebyla jednoduchá. Nejdříve byl Svaz invalidů. Tam byly všechny nemoci, oční, ušní atd.
Po devadesátém roce byla snaha to rozškatulkovat, a to byla velká chyba. Takhle se to mělo udělat, ale prostě to nešlo. Bylo by
třeba, aby každou skupinku někdo vedl, dělit peníze, tak jsme protestovali, až se z toho nakonec stalo Sdružení zdravotně postižených. Zájezdy si účastníci hradí v plné výši sami. Jiné je to u rekondičních pobytů. Dostaneme dotaci a vyúčtujeme dopravu
apod. Jezdí s námi i cizí jako Unhošť, Tuchlovice, Lány a Kačice. Náš program je prostě láká. Stochovští to mají o položku
dopravy lacinější.
Zbývá Vám čas na koníčky. Čím se nejlépe zabavíte ve chvílích volna?
Dělám ráda ruční práce, ale je to práce časově náročná a právě času mi moc nezbývá. Velmi ráda luštím křížovky, sudoku,
dělám ráda na zahrádce, i když to nemohu nazvat koníčkem. Dost času mi zabere práce pro sdružení a přiznám se, že bych to již
ráda někomu předala. Byla bych spokojena, kdyby to běželo alespoň tak jako dosud.
Máte již někoho vyhlédnutého?
No, je nás tam většina již přes sedmdesát. Možná mám jednu členku, která k nám přišla nedávno. Má bohaté zkušenosti
z předchozí činnosti, ale jméno Vám neprozradím. Její věk je pro tuto práci přímo ideální. V současné době ji máme ve výboru.
Přinesla Vám tato práce uspokojení?
Velkou odměnou nejen pro mě, ale pro nás všechny je spokojenost. Když jedeme třeba z rekondice, vidíte je rozesmáté,
odpočaté a spokojené, tak to je nejlepší odměna. Takovou činnost, jakou my máme, bychom nemohli mít bez pomoci Městského
úřadu. To by nebylo možné. Nesmírně si této pomoci vážíme a mnohé organizace v okolí nám to závidí.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám do dalších let pevné zdraví a hodně úspěchů v práci pro ty nejpotřebnější.
Jan Houžvic

