
Karel Lapisz: Já a můj handicap 

 

Můj handicap je, že jsem slepý a mám jenom tmu, jedno oko mi vzali a na to druhé nevidím, vůbec 

nerozeznám ani světlo. Velice těžce jsem se vyrovnával se slepotou. Na vánoce jsem dostal veliké 

teploty, zprvu mně léčili jako na chřipku, ale po několika dnech mě manželka nechala převézt do 

nemocnice, tam mě moc neléčili, už jsem přestával vidět a také jsem špatně dýchal. Později mě 

převezli do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde mě opravdu začínali léčit, ale pan doktor řekl synovi, že 

je to pozdě a že je to pravděpodobně konec. Pak ještě zkusili operaci plic, kde mi našli zahnisanou 

kapsu, kterou mi odoperovali a zdravotní stav se pomalu začal lepšit.  

Asi po třech měsících  v umělém spánku jsem se probral slepý a nehybný. Chtěl jsem domů a tak mě 

manželka vzala domů, chodila k nám rehabitalitační služba každý den i soboty a neděle. Znovu jsem 

začal pomalu sedět a pak i stát, asi po třech týdnech s pomocí dvou pracovníků z rehabilitace jsme 

začali chodit po světnici a tréninkem za další dva měsíce jsem začal chodit  jenom s manželkou venku. 

Do nemocnice před onemocněním jsem se dostal jako důchodce, který jezdil na kolečkových 

bruslích  a také hrál s vnukama hokej i fotbal. Měli jsme chalupu po rodičích od manželky, kde jsme 

měli velikou zahradu, já jsem tam měl vybavenou dílnu truhlářskými stroji, proto můj návrat do života 

byl velice krutý. Jen díky Tyflocentru Ostrava  a také Tyfloservisu mně dostali do smysluplného života 

zpět.  

 

Těžko si to někdo dovede představit, že nevidí, je odkázaný na stálou pomoc. Proto telefon  a počítač 

s hlasovým výstupem mi dávají  smysl života. Mám spojení přes skype i do zahraničí, jednou měsíčně 

hovořím s kamarádem v Anglii, a také v České republice mám spoustu kamarádů, se kterými si 

posiláme emaily a hovoříme přes skype.  

Loni jsem si pořídil mobil s hlasovým výstupem, chtělo to trošku pocvičit a mohu si posílat zprávy 

SMS a také  si je pomocí hlasového výstupu číst. Když je člověk takto postižený, že nemůže chodit 

ven, jen když ho někdo vede, hlavně v zimě, tak aby neztrácel  kontakt se světem, tak mu počítač  

a mobil usnadňují už tak složitý život.  

Každý den si ráno přečtu na počítači noviny, máme na internetu odkaz trafika, kde si najdu deník, 

který si můžu nechat přečíst, dozvím se veškeré zprávy z domova i z ciziny a také sportovní zprávy. 

Také mám nainstalováno internetové sázení Fortuna, kde si občas zatipuji, jen tak pro radost, za 

desetikorunu, není to na zbohatnutí ani na bankrot, ale udělám si radost, při tipování musím 

uvažovat a také sledovat zahraniční fotbalové ligy, také naši ligu  i hokejové ligy, hlavně naši, i NHL  

a KHL. Někdy vyhraju stokorunu a zase pak to prohraji, ale trénuji  si paměť a moc mně to baví. 

Hodně nám postiženým pomáhá Helpnet, který nás dvakrát týdně informuje o různých změnách  

a hlavně o nedořešené S kartě. 


