Blázen?!?
Hrdina nebo blázen. Tak o mne mluví ti, co mne znají. Asi mají pravdu všichni. Když jsem se chystal
skočit do té vody, machroval jsem před holkami a myslel si, že jsem hrdina. Když jsem se vracel po
roce z rehabiliťáku na invalidním vozíku, tak jsem měl úplně jiné představy o hrdinství. Ale já se
nevzdal. Mnozí mi předpovídali život v ústavu. Ne, to já nechci a nechci. Mám příspěvek na péči,
naskytla se možnost samostatného bydlení. A je to tu zas. Hrdina, nebo blázen? Já mám jasno,
svobodný člověk. Jenže život na tom vozíku není tak jednoduchý. A že sám doma to nezvládnu? Kdo
to říkal? Po pravdě, sám asi fakt ne. Ale jsou tu takový vychytávky a lidé, kteří je umí nainstalovat,
pomoct. A tak bydlím sám. Asistentka občas přichází, ale večer si po složité akci lehnu do postele. Tou
složitou akci je využití zvedáku a jeřábového portálu. Problém, zjistím, že jsem nezavřel okno, nevím,
zda nezhasl. Tu mi pomůže ta sociální služba. Písknu, ne ústy, ale tlačítkem na dispečery, poprosím,
zda by to okno zavřeli. Oni neběží ke mně domů, jen dálkově zapnou nějaký čudlík a ten okno zavře.
Stejně tak to jde i s dalšími zařízeními, které mají dálkové ovládání, které mohu buď ovládat já, nebo
dispečer. A pohlídají, i kdyby například praskla hadice u pračky. Opět dovedou na dálku zastavit vodu.
To tu ještě mám kameru, která hlídá kdo je před dveřmi, ovládání některých zařízení s počítače.
Prostě tu dokážu bydlet. Nevěříte? Tak přijďte za těmi šikovnými techniky a dispečery ve firmě
ProDeep Boskovice. Já si splnil neuvěřitelný sen. Pravda až ten druhý, z doby vozíčkové, ale pro mne
důležitý. Mohu žít sám a dle svých představ. Jsem svobodný a ve svém!
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