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Osud

,,I bez nohy

jsem šťast2ý."

Během ošllivéhoúřazu přišel
pan Kvapilo nohu. v těžké iivotní
situaci mu pomohla hlavné íodina.
Jeho pes přitom §ice žádnou

áChEnnou íoli nehÉl, ale při
uzdEvování mu dodával eneígii,
neneóával ho o samotě a délal
mu milou společno§t.

osudný den pana l§l..pila
uypadal pto kaidý ianý, pic§to
nu tněnil žiuot.
,,Vycházel isem z dílny a V9toupil přímo do ces_
ty Lrysokozdvižnému vozíku s bédnaíni mate á-

lU. Vůbec i§em ho nesltšel, pmtože dí|en§ké

stíoje dělajívelký Émus, Vozft minajelna levou
nohu a pořarilmě na ZeďJešiě jsem dokáraldo-

jít do kanleláře a tam jsém zjistil, že mám po_
nožku a botu plnou krve," Vzpomíná, Vnemocni,

cimupřišilip6ty, nohuzaráp|atovaliaWpadalo

io, ževšechno bude v pořádku, Ale nebylo, zranění §e časem zhoíšilo natolik, že mu lékařimu-

lěžlIo na dušl

,,N€U§tále jsem si řftal, že j§em odepsaný nepotřebný a ávislý na pomocj onatnkh, hlavně
těth neibližšíú,V iakovém stavu napádaií čloVěka dlné myšlenky, Dostala mě z toho mán_
želka Henka a dět] ívarcela a David,
Hned po amputaci mě žena neustále Uii§ovala, že je jednq co re §talq
a žé§e celá rodina užtěšL jak bude_
m€ víc po§polu, Když přivás v těžké
nebo slabé chvil.e rodina stojía pod,
poíuie vás, ie to neocenitelné." řftá
1, Že mohu být 5e svo! milujícírodinou,
pan Xvapildojatě,
2. Kontakt s mou úžasnouBrixinkou,

líi nejdůleiitějšívěci

§

pana Kvapila

P.§ úe vedleiší rcli?

A jakou loli v příběhu hlaie

3, Má dalšíobovská vášeň

ry

-včelaření.
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době, kdyjs€m marodil. i§em mě
íen*u rotva]lela, Jenž€ múi rdravotní
stav mi nedovolil ii cvičit, základní pov€ly jsem ji
alenaučila ona se mi odměn ila tím, že byláslá.
le se mnou, a dokonce dávala porol, abyo bola.
vou nohu ani néravadila, ]rvalo dloUho, néžjsem
moh l Éčít
no§ii plotézu, A kdyžisem Už mohljít
ven, jejíÉdost byla nefalšovaná. Pakale umiela a já bylpře9d€n doma zase sám, rbyly mi jen
včely, od mládí totiž vášnivě včelařím]'
,,V

DálEk k naalz€ninám

Aby bylrase šťa5tnýdostalpan (Vapilk naíore
ninám štěně opět fenku íotvajlera,,,[,lěla píůka! původu,toisem sivždycky přál. Už plvníden
Bíixinka thodila náleza mnoua na noc5iodtáhla do pelíškumou botu, Bylto nádhérnýpocitvi-

děttohle malé štěňátko, jak5pína mé botě, Tím
§i mě opravdu získala, ívlimochodem. tU botu

má dodnes a vůbec ji nerczkousala," vypráví pan
Kvapil, Tehdysitaké §libil, že pokud bude mítsílU
a zdráví mu to dovo'Lzačne Blixinku cvičit a absolvuje s ní i něiaké zkoušky, ,,Rozhodl js€m se

ukárat lidem, kteřímajíz rotvajlen: ÉrpeK, že

t0 n€jsou !lípsia že ičlověkse zdlavotním postiženímdokáže takového psa vTchovai,"

tásl.

y p3ím loikh|r

,,Pe' pozná, že ho má človéklád, a dokáže m0
io Víátit všemi možnýni psímu zpúsoby- mař
lením, doprovárením, vémo5tí, Jakmile si §édnu, Blixinka miokamžiiě ležíunohy, Když zůsta-

ne ples nocna zahradě a já

Énolyjdu z domu,
múže5e.bláznit íadostl že měvidi Ajákou roli
hlaie přimém urdíavování? (dyž j§em s ní, skoro zapomínám, ž€ mě něco bolInebo že mětlačíprotéza. Někdy na to zapoménu Llplně a pak
po návíatu zécvičákuj€n bezmocně §édím s no_
Díky Brixince irem Začalbýt aktivněiší, cožje pío
člověka v mém §tavu důležité,ona navíc pokař
dé pozná, když minenídobře. Přijde ke mně po,
ložínamě pa(ku a §výma klásnýma hlubokýma
očima se na mě zahledí, To mě vždyc*y pohladí
na duši. Je zvláštní, jak pes dokáže vnímat bo_
le§t §vého pána," Uzavírá své vyplávěnípan Kva,

pil,l
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