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Îe vidíme, v‰ichni z nás pova-
Ïují za samozfiejmost. Tato na‰e
jistota se v‰ak mÛÏe zmûnit ve
chvíli, kdy se setkáme s nevido-
m˘m. Toto téma bylo náplní 
setkání na besedû, která se 
uskuteãnila 5. 10. 2017 v T˘dnu
knihoven v Obecní knihovnû na
Obofie. Hostem na ní byla paní
Renata Moravcová z Dobru‰ky,
která pfiijela se sv˘m vodícím
pejskem Xantem. 

Paní Jana Trubáková, knihovnice
místní knihovny, besedu zahájila mi-
l˘m slovem a pak uÏ povídala paní
Renata. A zde si ãlovûk uvûdomí, jak
je tûÏké o zrak pfiijít. Paní Renata
kvÛli silné cukrovce v dûtství postup-
nû pfii‰la o zrak. Ve tfiiceti letech pod-
stoupila operaci, kde bylo 50% rizi-
ko, Ïe vidût uÏ nebude, ale naopak
zde byla i 50% ‰ance, Ïe se jí zrak
zlep‰í. Slepota by bez operace podle
lékafiÛ pfii‰la cca za 5 let. BohuÏel se

stala ta hor‰í varianta, paní Renata po
operaci oslepla úplnû. Z nemocnice ji
dovezla sanitka, vyloÏila pfied do-
mem a pak v‰e zaãalo… najít ten
správn˘ klíã, poslepu si odemknout,
vyjít schody, najít dvefie od bytu, za-
se najít ten správn˘ klíã, odemknout
si, … ãlovûk v takové chvilce padne
na úplné dno. 

Na‰tûstí paní Renata mûla oporu
ve svém tehdy jedenáctiletém synovi,
kter˘ s ní napfi. chodil nakupovat, tfií-

dil prádlo do praãky podle barev, vodil maminku na 
úfiady vyfiizovat vûci, … paní Renata se ode dna odra-
zila a dnes je samostatná. Spoustu vûcí se musela 
nauãit, a co sama nezvládne, na to má dnes jiÏ v pofia-
dí tfietího ãtyfinohého parÈáka – vodícího psa Xanta.
Za to, Ïe paní Renata tyto nelehké zaãátky Ïivota ve
tmû v pofiádku pfieÏila a zvládla, vdûãí dle jejích slov
právû svému synovi.

BohuÏel jsme se od paní Renaty dozvûdûli i to, Ïe
ji uÏ dvakrát ve mûstû pfiepadli a okradli o peníze i
pomÛcky. Pes není vycviãen˘ k agresi, k tomu aby 
paniãku bránil, takÏe nezasáhl. Je vycviãen˘, aby po-
dával vûci, pfievádûl pfies cestu apod. Nebo kdyÏ se
paní Renata na autobusovém nádraÏí zeptala pána,
jestli pfiijel autobus ã. 6 nebo 124 (mají stejnou za-
stávku), bylo jí podráÏdûnû sdûleno, jestli neví, kolik
stojí cigarety, a Ïe kdyÏ uÏ si zapálí, chce si cigaretu
vykoufiit a vychutnat. Pfiitom staãilo fiíct, pfiijela „‰est-
ka”. âlovûku se ani nechce vûfiit, Ïe i takoví lidé jsou
mezi námi. 

I pfies v‰echna tato úskalí je paní Renata pozitivnû
naladûn˘ ãlovûk. Baví ji vafiení, ráda a dobfie peãe
(umí v˘borné rolády, které si u ní objednávají i známí),
plete ponoÏky na ãtyfiech jehlicích! anebo obleãení pro
miminka (minul˘ mûsíc dovezla ta‰ku vûcí pro 
miminka do nemocnice) a je ráda uÏiteãná. Je pfied-
sedkyní regionální poboãky Sjednocené organizace
nevidom˘ch a slabozrak˘ch (SONS) v Dobru‰ce a ta-
ké pfiedsedkyní Klubu drÏitelÛ vodících psÛ. Stojí také
za zaloÏením speciální kavárny v Dobru‰ce s pfiíhod-
n˘m názvem Kavárna ve tmû, kde se zákazníci v na-
prosté tmû a s páskou pfies oãi nechají obsluhovat 
nevidom˘m personálem. V leto‰ním roce se stala vítûz-
kou soutûÏe Îena regionu – Královéhradeckého kraje.

V závûreãné diskuzi jsme se dozvûdûli, Ïe existují
rÛzné pomÛcky pro nevidomé, napfi. krabiãka - hladin-
ka, která akusticky upozorní, kdyÏ naléváte do hrneãku
tekutinu, aby hrnek nepfietekl. Dal‰í pomÛckou je lase-
rov˘ COLORTEST, kter˘ po pfiiloÏení k látce obleãení
barvu i odstín barvy zvukovû nahlásí, nebo krejãovsk˘
metr, kter˘ má po centimetru a decimetru hmatatelné
rozli‰ení. Poãítaã ãi mobil se zvukov˘m záznamem ta-
ké pomáhá zaãlenit se mezi ostatní lidi a pracovat.
PomÛcky v hodnotû do 10 000 Kã si nevidomí platí
v plné hodnotû, u tûch s cenou nad 10 000 Kã hradí 
nevidom˘ ãlovûk pfiíspûvek 10 % ceny. Jen pro upfies-
nûní, vodící pes s v˘cvikem pfiijde na 250 000 Kã, 
nevidom˘ si musí zaplatit 25 000 Kã, kdyÏ si o nûj 
zaÏádá. PomÛcek k ulehãení Ïivota nevidom˘ch je ví-
ce, ale jsou drahé, ne kaÏd˘ si je mÛÏe pofiídit.

Po pfiedná‰ce si ãlovûk uvûdomil, jak˘ má dar, dar
vidûní. Paní Renata fiekla, Ïe si na „tmu” uÏ zvykla,
ale Ïe by chtûla vidût, jak vypadají rodiãe a syn. UÏ 17
let je nevidûla…     

To byla tro‰ku smutná teãka za cel˘m povídáním.
KdyÏ potkáte nûkoho s bílou holí, kdo vás osloví
a poprosí o pomoc, vzpomeÀte si na pána, co si chtûl
v klidu vykoufiit svou cigaretu a nechovejte se prosím
stejnû… vÏdyÈ nikdo z nás neví, co ho v Ïivotû je‰tû
ãeká… také mÛÏeme patfiit mezi nû…

Text a foto: Renata Kuncová Polická

O Ïivotû ve tmû a dal‰ích úskalích

Renata Moravcová se sv˘m parÈákem Xantem.


