Eva Csölleová (1964) se narodila v Rychnově nad Kněžnou. Zatím vydala
dvě knížky o letcích RAF a punku a napsala a fotografiemi opatřila stovky
článků, píše a fotí pro www.unitedfilm.cz, Cinemu, Historický Kaleidoskop,
Vozku aj. Od roku 2009 spoluvytváří punkový fanzin Sex, fun and rock ´n´ roll.
Děkuji autorům knihy za jejich čas, energii a práci, kterou museli vynaložit
na vydání této knihy. Velmi si přeji, aby bez ohledu na aktuální zdravotní stav,
kniha čtenářům přinesla inspiraci, motivaci a odvahu život nevzdat, ale prožít
ho plně a smysluplně. S vírou v každého z nás MUDr. Kristýna Mášová, kouč
a poradce osobního rozvoje (www.kristynamasova.cz).
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Vítek Formánek (1963) se narodil v Bohdanči u Pardubic. Zatím napsal
deset knížek o letcích a zajatcích ve 2. světové válce a punku a přes 700 článků
do různých médií. Píše na www.unitedfilm.cz o filmu a také články o tělesně
postižených lidech, o ploché dráze a o letcích RAF. Od roku 2009 vydává
vlastní dvojjazyční fanzin Sex, fun and rock ´n´ roll. V současné době pracuje
jako pracovník v sociálních službách.

VÍTEK FORMÁNEK, EVA CSÖLLEOVÁ

V této knížce jsou rozhovory s lidmi z celého světa, kteří dokázali žít naplno
i přesto, že jim život postavil do cesty neskutečné překážky, nejčastěji v podobě ochrnutí. Tito lidé sice nezískali Oskara, nemají svoji hvězdu na chodníku
slávy ani neplní stránky bulvárních časopisů, přesto si však zaslouží náš obdiv
a pozornost. Vytáhli si sice v životě „krátkou sirku“, ovšem nevzdali to a dosáhli svou vůlí úžasných výkonů. Jsou to obyčejní lidé, kterých by si v normálním životě člověk snad ani nevšiml, ale právě kvůli svému postižení a přístupu jsou inspirací pro ostatní, kteří leckdy ani nevědí, co s časem, co se životem a neváží si ani svého zdraví, ani toho, co mají. Tyto rozhovory pořízené
oběma autory jsou doplněny o podobně autenticky získané příběhy lidí, kteří
měli svůj sen a šli za ním navzdory překážkám, nepřízni okolí a systému. Šli za
ním, protože zjistili, že to stojí za to a že mají jen jeden život a druhá šance
nebude, proto je třeba ho žít tady a teď.
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