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Vlastní prožitek tělesného handicapu byl cílem akce Den bez hranic aneb žijí tu s námi, kterou
zorganizoval Junák - svaz skautů a skautek České republiky, středisko "Šedého vlka" Broumov,
v klášterní Zahradě*.
{jathumbnail off}
Podle autorky nápadu a hlavní organizátorky nedělního odpoledne Michaely Janouškové si
každý mohl vyzkoušet nějakou formu handicapu, situaci „jak se člověk cítí, a že to není
jednoduché. Sama jsem s dětmi tyto aktivity prováděla již na skautské chatě. Všechno, co tu
děláme, máme odzkoušeno.“

Vedoucí broumovského Junáka Václav Janoušek ještě upřesnil: „Cíl dnešní akce je, aby si lidé
zkusili, jaké to je, když je někdo tělesně postižený, aby se dovedli do jeho situace vcítit. Tím, že
si člověk jistý druh handicapu aspoň chvilku prožije, nebo nějakou běžnou činnost vyzkouší
zapojením jiných orgánů, než zdravý člověk, může částečně získat i vlastní náhled.“

V zahradě rozmístili junáci 9 stanovišť, která bylo možno absolvovat všechna nebo si vybrat
podle zájmu. Pokud někdo prošel všechna stanoviště, dostal upomínkový list a odznak. Bylo
možno si zkusit jízdu na invalidním vozíku, malování nohou, malování poslepu, dát sirku do
krabičky a zavřít ji nebo se podepsat méně šikovnou rukou, zkusit si chůzi do schodů s
podpažními berlemi nebo francouzskými holemi. Také si bylo možno vyzkoušet čich na 18
vzorcích potravin, nebo hmat. Na stanovišti hluchoněmých vždy jeden ukazoval a druhý hádal
české přísloví nebo lidovou písničku, a po cestě nevidomého bylo třeba projít se zavázanýma
očima vytyčenou trasu podél lana.

Akce byla podpořena z grantového programu "Máme rádi Broumovsko", který každoročně
vypisuje občanské sdružení Agentura pro rozvoj Broumovska. K tomu Václav Janoušek
připomněl, že ze stejného programu obdržel broumovský Junák prostředky již před lety na
turistický pořad ‚Tři špičáky Broumovska‘: „Od té doby to každý druhý rok pokračuje, letos opět
na podzim. Zúčastňuje se vždy více než stovka lidí. Nápad pochází od kolegy Oty Neumana,
který dělal truhláře ve Vebě. Původně jsme mívali tři špičáky, Božanovský, Ruprechtický,
Honský jako skautskou akci. Akce je dnes organizována tak, že po 14 dnech jsou na všech
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špičácích služby, které mají razítko. U Střelnice, kde si může účastník zakoupit průvodku, bývá
start. Všechny tři špičáky lze absolvovat v jeden den nebo, jak se to komu hodí.“
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