Teplota sněhu
Ležím na sněhu. Tvář zabořenou, nejsem tu tak dobrovolně. Někdo přichází a ptá se, co dělám?
Měřím teplotu sněhu asi! Pardon, vy jste spadl z vozíku, my vám pomůžeme. To se mi fakt stalo. V
Janských lázních. Tam je na vycházkách stále hodně lidí, ale stát se to za naším domem, tak jsem tam
do jara. Proto jsem musel až do těchto dnů být doma, nebo čekat na někoho, s kým se vydám ven.
Nyní už můžu i sám. Mám na mém invalidním vozíku takové zařízení, které mne hlídá. Stačí, aby se
vozík zarazil, a já s něj sjedu i s polštářem, na kterém sedím. Ale malá šňůrka k tomu zařízení firmy
ProDeep Boskovice už dělá poplach. Samo to posílá SMS, že je problém a taky to píše, kde se to stalo.
Sice sedím na zemi, na tu krabičku nedosáhnu, ale slyším, jak se pokoušejí na mne mluvit. Tak trochu
křičím, ale asi nerozumí. Jsem však naprosto v klidu. Za chvíli přijde pomoc. Oni mají jasné instrukce,
že pokud sám neřeknu, že je vše O.K., tak pomoc volají. A tak to funguje, i když se vozík příliš nakloní,
nebo dokonce překlopí. A já mám vyhráno. Opět po letech jsem samostatný i v pohybu v přírodě,
nejen stále mezi spousty lidí. Ale i mezi lidmi je někdy člověk sám. Žiji v Brně a vím, jak často jsou lidé
nevšímaví. Ale já mám svého malého hlídače sebou. A taky už můžeme vyrazit třeba do těch lázní a
vydat se na vycházku. Fakt paráda. Vy té technice nevěříte? Ale, vždyť to není pravda, taky máte
telefon, počítač, elektronika ovládá pračku i žehličku, vlaky to je samá elektronika, stejně jako vaše
auto. Tak si nelžete do kapsy, že té technice nevěříte. Jsem rád, že si mne taková služba našla. Vlastně
jsem si ji našel já sám. A doporučuji!
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