
Paní Zdeňko, jste velmi činorodou osobou. 
I přes své vážné zdravotní komplikace a tě-
lesné postižení neustále pomáháte dru-
hým. A to více než 30 let. Jak to zvládáte?

Moje práce mě těší, přináší mi do života 
úžasné lidi. A to nejen  ty, kterým mohu 
pomoci, ale i ty, kteří pak pomáhají mně. 
Nabíjí mě to a motivuje pokračovat dál 
v práci pro druhé. Od svých 25 let bojuju 
s tělesným postižením. Díky tomu jsem si 
velmi dobře vědoma problémů, které musí 
zdravotně znevýhodnění lidé řešit. Dělá mi 
radost, když vím, že moje zkušenosti ně-
komu pomohou. Když někomu usnadním 
cestu životem, nebo pomohu vyřešit jeho 
problém. 

Např. moje zkušenost s neochotnými ta-
xikáři a opakující se nouze, jak se s vozíkem 
dopravit na úřady či k lékaři, mě přivedla 
na myšlenku zřídit v Lounech službu Senior 
taxi. Díky speciálně upraveným vozům si 
mohou i nepohybliví lidé bez auta vyřídit 
své pochůzky, návštěvy lékařů či nákupy 
bez doprovodu.

Od roku 1988 jste předsedkyní okresní 
organizace Svazu tělesně postižených v ČR 
v Lounech. Jaké další aktivity pod hlavič-
kou Svazu vykonáváte?

Navzdory vlastnímu zdravotnímu postižení 
inspiruje ostatní

O tom, že Zdeňka Mocňáková inspiruje ostatní, není pochyb. Vždyť už dvakrát vyhrála soutěž  
Žena regionu, a také získala ocenění Nadace Via - Srdcař roku.

• • •

Tento článek byl napsán v rámci projektu MPSV „Život jako každý jiný“, který je spolufinancován z Evropského 
sociálního fondu. 
Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit nabídku kvalitních, dostupných a udržitelných komunitních sociálních služeb 
pro osoby se zdravotním postižením, zejména prostřednictvím transformace systému ústavních sociálních služeb na služby 
poskytované v komunitě.

Toho je strašně moc. Poskytujeme so-
ciální poradenství, organizujeme zájezdy 
a pobyty, půjčujeme kompenzační po-
můcky, sháníme prostředky na provoz naší 
organizace nejrůznějšími způsoby. 

A kdy odpočíváte? Co je pro vás relax?
Mám ráda rukodělné práce. Vytvářím 

výrobky ze slámy, papíru, svíček. Během 
adventního a velikonočního času jezdím 
prodávat výrobky z naší 
charitativní dílny na trhy. 
Výtěžek z prodeje výrobků 
je pak významnou součástí 
sbírky, ze které hradíme 
náklady na půjčovnu kom-
penzačních pomůcek nebo 
službu Senior taxi. Je to pro 
mě také příležitost, jak se 
dostat mezi lidi z různého 
prostředí. Ráda s nimi mlu-
vím, obzvlášť o Vánocích. 
Mám pocit, že jsou si lidé 
bližší a i s úplně cizím člo-
věkem se snadno naladíme 
na stejnou vlnu. Prodej 
našich výrobků je jedna 
z mých velkých radostí, 
i přesto, že je to náročné. 
Zejména ten logistický pro-
ces – najít šikovné místo 
na parkování, na vozíčku 
si musím odnosit všechny 
krabice a vyskládat zboží 
na stánek. Ale stojí to za to.  

Jste jednou z tváří projek-
tu MPSV „Život jako každý 
jiný“. Co vás k tomu vedlo?

Chtěla jsem ukázat 
ostatním, buď stejně 
postiženým, nebo jinak 
hendikepovaným, že mů-
žou i s hendikepem chodit 
do práce a věnovat se 

i jiným aktivitám, jako jsou např. sportovní 
aktivity, kulturní akce, společenské akce, 
řízení auta, ježdění na dovolené. Jednoduše 
řečeno žít úplně normální, plnohodnotný 
život jako zdravý člověk. Chtěla jsem moti-
vovat svým příkladem ostatní. 

Máte pro naše čtenáře nějaký vzkaz?
Ano. Je to velice prosté, ale je to velká 

pravda. Netrapte se malichernostmi. (PR)


