Dobrý den přeji všem „Paprskáčům“ do Vyškova. 
Díky mému pracovnímu nasazení a vytížení mi trvalo dobře půl roku, než jsem
se k napsání tohoto článku dostal. Ale přece jen nakonec zvítězilo přesvědčení nad
neúprosností časoprostoru. 
Mé jméno je Libor Dadej a zatupuji firmu DMA Praha, s.r.o. (kompenzační
pomůcky) na Moravě. Každoročně vydáváme nový katalog našich produktů, který
distribuujeme do všech koutů naší republiky. A díky tomu jsem se seznámil
s Paprskem a setkal s některými členy vedení této asociace.
Tak nějak podvědomě jsem měl název Paprsek spojený pouze s půjčovnou
kompenzačních pomůcek, neboť to, je to nejčastější místo kde naše zboží putuje.
Ovšem na místě jsem se seznámil s celkovou činností a kompletní nabídkou služeb
této organizace a ještě nyní nevycházím z údivu. Skutečně je tomu tak. Jsem
v pravidelném kontaktu s různými organizacemi, spolky, sdruženími ba i úřady
zabývajícími se touto problematikou. Ovšem jen málokde se vidí taková komplexnost
a tak široký záběr činnosti a výpomoci, jako je tomu u vyškovského Paprsku. Proto
jsem se rozhodl seřadit slova do vět, řádků a odstavců, abych tak upozornil na
mravenčí a přesto obrovskou práci, která za fungováním asociace stojí.
Pravidelně se setkávám se skutečností, že Ti, kteří mají jakoukoliv službu volně
dostupnou, ji berou jako samozřejmost a vůbec si pozadí neuvědomují a ani ji
nevnímají jako výjimečnou. A to nyní vůbec nehovořím o žádné konkrétní skupině či
konkrétní sféře vlivu. Děje se tak zcela obecně v jakémkoliv odvětví, v jakékoliv
skupině, v jakémkoliv místě i době. Však sami jistě znáte situace z kruhu nejbližších
v rodině, kdy pravidelně nejsou doceňovány běžné každodenní práce, které tím jak
jsou triviální, nejsou vnímány a nejsou takříkajíc ani vidět. Prádlo je vyprané, nádobí
je opět umyto a uklizeno, světlo svítí a topení topí. 
No a tak nějak pracuje a funguje i Asociace Paprsek Vyškov. Abych vůbec
pochopil, kam až sahá snaha a činnost jeho provozovatelů, musím stále znova a znova
nahlížet do obou brožur, které jsem od nich obdržel. Je toho spousta. Základní
orientaci mi sice umožňuje již jejich barevné rozlišení, ovšem ani to nestačí. Nemá
smysl tady tyto výtisky popisovat, ale jen okrajově vyzvednu něco málo z nich. Musím,
neboť si to zaslouží.
Začal bych u modrého sešitu, který se mimo jiné zabývá změnami v různých
zákonech, vyhláškách a předpisech, jejichž neznalost jak všichni víme, neomlouvá.
Ono se totiž bez jejich podrobné znalosti, kterou musíme navíc neustále obnovovat,
nedá v naši české zemičce NIC vyřídit. Pravda, něco málo nám poradí na příslušných
úřadech, ale záleží jak kde a kdo tam sedí. A tak spousta lidí potřebných, pravidelně
neví kde vůbec zajít, na koho se obrátit, na co mají nárok, jaké jsou podmínky pomoci,
co dělat v případě pocitu bezpráví atd. Ovšem ve Vyškově na to mají Paprsek. 

Samotný modrý sešit zodpovídá mnoho a mnoho důležitého, ale k tomu všemu ještě
mají vyškováci možnost osobního kontaktu a rady.
A zde plynule přecházíme v sešit růžový. Pakliže modrý byl zjednodušeně
právní, účetní a úřední, ten růžový je o tom lidském a společenském. U něj snad ani
nemám pocit, že se jedná o články nějaké organizace. Spíše jde o nějakou informační
tabuli dobrých sousedů, nebo o internetovou stránku skupiny přátel. Pozvánky na
společenské akce, pobyty v přírodě, vzpomínkové fotky, přání k významným životním
událostem ba i smutné kondolence, aby byl ten život úplný. Pokračuje pak
informacemi k blížícím se Svátkům a dohodí i nějaké ty dobré recepty do kuchyně. Co
více dodat?
Rád bych touto cestou poděkoval za nás za všechny takovým lidem, jako
v Paprsku jsou za to, že vůbec jsou! Nejen, že vyplňují mezery na trhu i v zákonech,
suplují neexistující veřejné služby, sledují změny v legislativě a informují o všem
novém v této oblasti, ale oni navíc touto svou prací ŽIJÍ. Neberou svou činnost jen
jako zaměstnání, ale vkládají do ní kus sebe a nejčastěji je tento kousek – srdíčko. 
Jedině tak se dá totiž vysvětlit, proč tohle vše dělají a proč to dělají tak dobře.
A představte si, že je nečeká žádný „zlatý padák“ ani „teplá trafika“ a dokonce se
v této oblasti činnosti ani nedá vůbec nic „vytunelovat“. 
Nezbývá než popřát Paprsku Vyškov hodně sil do další práce, pevné nervy
a dobré oči, aby zvládali mnohdy tak trochu destrukční činnost zákonodárců a Vám
všem ve Vyškově a okolí, aby Vám Ti z Paprsku ještě dloooooouho vydrželi. Věřte, že
ne všude mají takové štěstí!!

