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V březnu byla zahájena výstavba nové budovy CAA
Výstavba Integračního centra sociálních aktivit v Pardubicích, které vyroste ve Sladkovského ulici v areálu
bývalých tiskáren a bude mít název Kosatec, byla zahájena v první dekádě března.
Jde o projekt České abilympijské asociace a je součástí
Integrovaného plánu rozvoje města. Stavba je financována
z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Severovýchod, v listopadu minulého roku byla schválena
dotace téměř 54 miliónů korun. Ta pokryje náklady z 90 %,
desetimilionovou půjčku na nákup pozemku poskytl pardubický magistrát, peníze se mu vrátí z dotace. Radnice také
ze svého rozpočtu pomůže s financováním stavby zbývající částkou 4,5 milionu korun.

Stavět bude Stako

Výběrové řízení na stavbu vyhrála mezi pěti uchazeči
hradecká firma Stako, která se zavázala, že budovu postaví za deset a půl měsíce. Vyroste na místě části bývalé
tiskárny za domy na rohu ulic Sladkovského a Smilova.
Nové zařízení, které nahradí stávající zcela nevyhovující
prostory v ulici Jana Palacha, by mělo obsáhnout celou
škálu současných aktivit CAA zaměřených na zlepšení života handicapovaných občanů – sociální rehabilitaci, volnočasové aktivity, osobní asistenci, přípravu k práci a další.
Měly by tu však být i chráněné dílny (truhlářská, montážní, šicí, výtvarná), recepce, restaurace, kuchyň a prodejna,
kde budou pracovat lidé s handicapem, projekt pamatuje
i na společenský sál.
(Pokračování na str. 3)

Pozvaní hosté podepisují hliněné destičky, do kterých otiskli svoje dlaně.

18. abilympiáda: dvacet disciplín, zhruba stovka soutěžících
Abilympiáda má v pardubické
ČEZ aréně 28. a v 29. května
na pořadu svůj 18. ročník. Na
přehlídku schopností a dovedností osob se zdravotním postižením se přihlásilo 98 soutěžících, kteří budou bojovat
o medaile ve dvaceti disciplínách. Většina z nich přitom
využila možnost přihlásit se
do dvou soutěží.
Pořadatelská Česká abilympijská asociace vypsala celkem 37
disciplín, po uzávěrce 2. dubna
je jasné, že největší zájem je
o vyšívání a aranžování suchých
květin (14 přihlášených), studenou kuchyni (10), keramiku a malování na kameny (9), háčkování,
pletení a fotografování (8).
Další disciplíny: košíkářství (7),
ubrousková technika (7), editace
textu (6), malba na hedvábí (5),

aranžování květin – ikebana (4),
batika (4), výroba svíček (4), drátování (4), návrh plakátu (3), cukrářství (3), zdobení kraslic (3),
malba na sklo (3). Jako ukázková
disciplína se po oba dny uskuteční korálkování.
Pořadatelé potřetí v řadě vyhlásí
Abilympionika roku a stejně jako loni odmění notebookem jednoho z účastníků počítačových
disciplín.
Protože se abilympiáda kryje

s termínem voleb do Poslanecké sněmovny, budou moci soutěžící i organizátoři volit přímo
v ČEZ aréně: v pátek 28. května od 17 do 18 hodin tu bude
přítomen volební komisař. Zájemci o volební akt si ovšem musí v místě svého bydliště vyřídit
voličský průkaz.
Akce opět zahrne výstavu zdravotnických pomůcek ABI-REHA
a prodejní expozici výrobků chráněných dílen, které organizuje
pardubická agentura PAREXPO.
Doprovodný program bude samozřejmě bohatší – podrobnosti
nejen o něm, ale i o celé abilympiádě se objevují na www.abilympics.cz.
Osobní záštity nad 18. ročníkem
abilympiády převzali hejtman Pardubického kraje Radko Martínek
a primátor města Pardubic Jaroslav Deml.
(fr)

Foto: Deník – Luboš Jeníček ml.

Na jubilejní konferenci byly
představeny pozoruhodné pomůcky
Dvě veřejné premiéry nových pomůcek pro zdravotně postižené
lidi dominovaly 10. konferenci
INSPO – Internet a informační
systémy pro osoby se specifickými
potřebami, která se uskutečnila
v sobotu 13. března v pražském
Kongresovém centru. Tradičně ji
uspořádala sdružení BMI a Křižovatka.cz.
Unikátní orientační pomůcka pro
nevidomé lidi vzniká v rámci
projektu Ven ze tmy. S Centrem
pomoci zrakově postiženým při
sdružení Integrace na jejím vývoji
spolupracuje Fyzikální ústav Akademie věd ČR a katedra kybernetiky ČVUT. Její přínos spočívá v tom, že se uživatel dozví
o překážce díky stereo kameře
a hmatovému výstupu na svém
těle okamžitě, a není závislý na
nespolehlivých akustických informacích. Jinými slovy: pomůcka

umožňuje detekci překážek před
celým obrysem těla. Jakmile se
mu v cestě objeví například sloup,
ihned o něm ví.
Premiéru na veřejnosti měl také automatický přepis mluvené
řeči na mobilní telefon. Aby se
řešení firmy Newton Technologies a Technické univerzity v Liberci upravilo pro potřeby lidí se
sluchovým postižením, generální
partner letošní konference INSPO
zapůjčí České unii neslyšících na
půlroční testování pět mobilních
telefonů s bezplatným připojením
k internetu.
Rekordních 265 účastníků se
v Kongresovém centru přesvědčilo o tom, že informační a komunikační technologie jsou stále
víc schopny usnadňovat život lidem se zdravotním postižením.
(Pokračování na str. 6)
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Ceny Mosty 2009 byly rekordní – 91 nominací

Už posedmé byly vyhlášeny ceny MOSTY, za rok 2009 je v jednotlivých kategoriích získali město Český Krumlov,
Československá obchodní banka, a.s.,
Poštovní spořitelna, Engelbert Mildner
a in memoriam Naděžda Rubnerová.

a město Strakonice (bezpečné
a bezbariérové Strakonice –
komplexní zajištění bezbariérovosti a bezpečnosti přechodů
a tras ve Strakonicích v letech
2006–2009).

Slavnostní vyhlášení akce, kterou pořádá
Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP) a nad níž záštitu už počtvrté za sebou převzala manželka prezidenta Livia Klausová, se uskutečnilo v Plzni.
Nominován byl rekordní počet 91 projektů
a osobností. Vítězové jednotlivých kategorií
si odnesli ocenění, které ztvárnila akademická sochařka Jitka Wernerová a které
představuje spojení dvou rukou vytvářejících most. Ostatní nominovaní obdrželi pamětní diplomy od akademického malíře
Otakara Trogana.
V 1. kole vybrala nominační komise, složená ze členů předsednictva NRZP ČR, pět
nejlepších návrhů v každé kategorii. Hodnotící výbor, tvořený zástupci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, Svazu
měst a obcí, krajů a NRZP ČR, pak ve 2. kole rozhodl o vítězích jednotlivých kategorií.

II. kategorie – cena pro nestátní subjekt (35 návrhů):
Prvenství patřilo Československé obchodní bance, a.s., Poštovní spořitelně
za vytvoření pracovních míst v Centru
administrativních služeb družstva invalidů
ERGOTEP Proseč a za následnou spolupráci, cílenou k integraci zdravotně postižených spoluobčanů do společnosti –
především formou pracovní rehabilitace
a vytváření specifických pracovních podmínek pro zdravotně postižené pracovníky.
Pamětní diplomy patřily těmto subjektům:
AB plus CZ (zaměstnávání osob se zdravotním postižením s vytvořením podmínek
pro zaměstnání nevidomého vozíčkáře,
dlouhodobá osvěta v oblasti zaměstnávání
osob se ZP), CAR CLUB (projekt HANDY
CARD, informační a slevový portál pro osoby se zdravotním postižením), Občanské
sdružení S(C)HODY (divadelní projekt Létající divadlo na kolečkách, který přináší
informovanost široké veřejnosti o nadání
osob s postižením v oblasti divadelní tvorby) a Nadace Vodafone Česká republika
(podpora vývoje, dostupnosti a využití nových komunikačních technologií vhodných
pro osoby se sluchovým postižením).

I. kategorie – cena pro instituci veřejné
správy (24 návrhů):
Vítězství si odneslo město Český Krumlov za zavedení eurozámků a euroklíčů
do praxe. Mezi dalšími nominovanými byly
Městská policie Most (preventivní aktivity
pro handicapované a možnost komunikace
s dispečinkem MP pomocí SMS), Krajský
úřad Pardubického kraje (podpora spolkové a vzdělávací činnosti organizací osob
se zdravotním postižením), Česká televize
(pozitivní a objektivní medializace specifičnosti podmínek života osob se zdravotním
postižením a propagace pozitivních forem
sociální integrace celé této sociální skupiny)

III. kategorie – osobnost hnutí osob se
zdravotním postižením (18 návrhů):
Prvenství si odnesl Engelbert Mildner
za celoživotní obětavou a neúnavnou činnost a úctyhodnou iniciativu v oblasti péče
o mentálně postižené.
Dalšími nominovanými byli: Marie Grme-

lová (jako ředitelka MŠ věnuje již několik let mimořádnou
aktivitu dětem s respiračním
onemocněním a její záslužná
práce s těmito nemocnými dětmi vede ke zlepšení jejich zdravotního a psychického stavu),
Roman Folvarský (projekt Ač
sedíme, neposedíme – informace pro handicapované cestovatele), Ludmila Kantoríková (dlouholetá činnost v rámci libereckého klubu Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR) a Marta Kovaříková (poradenské centrum SNN
v ČR – dlouholetá aktivní a nadstandardní spolupráce při zajišťování sociálně
aktivizačních služeb pro nedoslýchavé
a neslyšící osoby v regionu Uherského
Hradiště).

IV. kategorie – zvláštní cena (14):
Největší ocenění patřilo Naděždě Rubnerové in memoriam, která při loňských letních povodních neváhala skočit
do rozbouřené řeky Ploučnice a obětavě pomohla zachránit volající paní na vozíku. Bohužel ji smetl následný proud vody
a utonula.
Další nominovaní: Zájmové sdružení
právnických osob Petr (splnilo sen jednomu muži, který v důsledku své nemoci nemusí zůstat do konce svých dní uzavřen
v nemocničním prostředí bez naděje na
návrat domů), manželé Martina a Ivan
Stejskalovi (obětavost, trpělivost, věrnost
a touha pomáhat i přes svůj handicap
v Domově sv. Josefa), Ladislav Strach
(dlouhodobá odborná aktivita v oblasti bezbariérového řešení staveb) a Leona Kubešová (založení a vedení integrované
skupiny moderního a scénického tance
FREEDOM 4).
Slavnostního předávání se jako čestní

hosté zúčastnili ministryně zdravotnictví
Dana Jurásková, ministr práce a sociálních
věcí Petr Šimerka, hejtmanka Plzeňského
kraje Milada Emmerová a primátor města
Plzně Pavel Rödl.

Pardubický kraj si ocenění váží

Pardubický kraj byl nominován za podporu spolkové a vzdělávací činnosti organizací, které sdružují osoby se zdravotním
postižením. V loňském roce byl poprvé zaveden pro tyto organizace dotační program
ve výši 300 tisíc korun. Finanční prostředky
byly rozděleny mezi krajské zastřešující organizace, které tyto prostředky po své linii
distribuovaly na okresní a místní organizace. Základním klíčem byl počet členů. „Pardubický kraj si nominace na cenu MOSTY
2009 velice váží. Bylo pro nás překvapením, že jsme se dostali mezi pět vybraných projektů – zejména s ohledem na finanční objem, který nový grantový program
představuje,“ řekl Miloslav Macela, radní
zodpovědný za sociální péči, a dodal:
„V oblasti integrace osob se zdravotním
postižením totiž Pardubický kraj realizuje
projekty, jejichž náklady jsou v řádech desítek miliónů korun. Jako příklad mohu
uvést transformaci domova pro zdravotně
postižené ve Slatiňanech (shodou okolností jde o největší domov pro zdravotně
postižené v rámci České republiky), odkud
se během následujících několika let přestěhuje 144 obyvatel do domků a bytů
v běžné zástavbě ve Slatiňanech, Chrudimi a dalších okolních městech. Jde o tzv.
pilotní projekt v rámci České republiky. Záměr je financován dotací z Evropské unie
– předpokládaná dotace může dosáhnout
až 130 milionů korun. Nominace na cenu
MOSTY 2009 však byla příležitostí, abychom odborné veřejnosti prezentovali i tyto „velké“ projekty.“
(fr)

Spanilá jízda ukáže veřejnosti, jak čelit Bechtěrevově nemoci

Projekt Epilepsie – 13. komnata

Vladimíra Černá je žena středního
věku, matka čtyř dětí, podnikatelka.
Není bez zajímavosti, že je osobní
manažerkou rockera Slávka Jandy
a jeho kapely Abraxas. Přes dvacet
let nevěděla o své nemoci: když si
stěžovala na dlouhodobé bolesti
v dolní části páteře, lékaři ji považovali za hypochondra. „Až na základě televizního pořadu Diagnóza,
který pojednával o bechtěrevicích,
jsem si svou nemoc určila sama,“
říká paní Černá. A následná lékařská vyšetření jí dala za pravdu.
Pořádala pro školáky výchovné
koncerty, a tak poznala Martina
Horna, ředitele jedné základní školy. A vášnivého cykloturistu. Spřátelili se a on ji začal přemlouvat,
aby spolu podnikli projížďku na kole. Paní Černá tehdy už dva roky

Na začátku února zahájila Česká abilympijská asociace nový projekt
Epilepsie – 13. komnata, jehož cílem je umožnit lidem s epilepsií a jejich blízkým začlenění do společnosti. Vychází z praktických zkušeností
s těmito lidmi na území Pardubicka, které mají jednak Česká abilympijská asociace, ale také Ergodiagnostické centrum a protizáchvatová
poradna Neurologické kliniky nemocnice Pardubice. Projekt je zaměřen na oblast motivační prostřednictvím individuálního poradenství.
Hlavním úkolem je realizace vzdělávacích aktivit zaměřených na
oblast pracovního uplatnění a také na oblast podpory při hledání
a udržení pracovního místa.
Podrobnější informace nejen pro zájemce o účast v projektu lze
získat na www.esfcr.cz, www.abilympics.cz nebo na telefonu 466
797 088 (Bc. Helena Zemanová, DiS).
(hz)

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

chodila na spinning, který jí velmi
prospíval. Rozhodla se, že to zkusí.
„Zanedlouho jsem zjistila, že mi výlety na kole dělají dobře – přestože
mi to doktoři nikdy nedoporučovali.“
Začali se vydávat na delší, několikatýdenní cesty. Třeba na přelomu
září a října 2007 najezdili asi tisíc
kilometrů v Chorvatsku. A paní Černá dostala nápad: pořádat každý
rok osvětovou jízdu, která povzbudí
chronicky nemocné lidi a pomůže
odstranit bariéry mezi nimi a veřejností.
„Zúčastnit se může každý, kdo rád
jezdí na kole a je mu blízká myšlenka aktivního způsobu života. Věk
ani zdravotní stav není rozhodující,“
vysvětluje sebevědomá Pražačka.
Akce s názvem Spanilá jízda se letos koná už potřetí a potrvá celý

květen. Trasu sice paní Černá zatím
nemá detailně stanovenou, ale určitě povede z Prahy přes Čechy a Moravu na Slovensko a zasáhne pravděpodobně i na území Polska.
Zváni jsou i tělesně postižení lidé
na mechanických vozících. V některých městech (třeba v Pardubicích)
se do Spanilé jízdy zapojí tandemy
s nevidomými cyklisty. Aktuální informace o trase a zastávkách, kde
se uskuteční přednášky o možnostech, jak čelit Bechtěrevově nemoci, jsou zveřejňovány na stránkách
www.vladkaamartin.cz.Tamtéž lze
najít i podrobnosti o Klubu aktivních
bechtěreviků, který paní Černá založila loni v březnu. Důkladný informační servis o Spanilé jízdě budou
během května přinášet rovněž stránky www.handisport.cz.
(pel)

Origami – s citem pro papír dokážete nevídané
Stegosaurus

Černokněžník
Kolo

Rak
poustevník

Papírová vlaštovka, jako děti
jsme se většinou vztekali, když
se nám ji konečně podařilo
složit a ona stejně neletěla a neletěla a neletěla… Konec této
hračky byl v zásadě vždy
stejný: po zmačkání a případně
i roztrhání skončila v odpadkovém koši. Origami, které lze
vzdáleně k této hračce připodobnit, má – zvláště dělá-li se
na profesionální úrovni – charakter vysoce precizního umění.
Na vlastní oči se o tom během soboty přesvědčí účastníci
abilympiády při několikerých
vystoupeních pražského uskupení Origamiworld.cz.

Origami (složenina z výrazů „oru“
– skládat a „kami“ – papír), co to
vlastně je? Jedná se o japonské
umění skládání až neuvěřitelných
motivů z papíru. Jeho vznik se
klade přibližně do 9. století, kdy
se používalo hlavně při náboženských obřadech a k výzdobě šintoistických svatyní. Jako oblíbená
lidová zábava se objevuje ale až
o osm století později. Možná největší důkaz stále obrovského významu origami pro Japonce představuje orizuru (děvčátko skládající
jeřába), pomník dětským obětem
atomové bomby v Hirošimě. Formu origami měl také maskot Zimních olympijských her 1998 v Na-

ganu. Této technice se učí už
i děti v předškolních zařízeních,
je dokonce součástí učebních
osnov základních škol. Proto se
zdá zvláštní, že v roce 2007 na
poslední mezinárodní abilympiádě, která se konala ve městě Šizuoka, se origami jako vyhlášená
soutěžní disciplína pro malý zájem
nakonec neuskutečnilo.
Členové Origamiworld.cz (Ondřej Cibulka, František Grebeníček
a Milan Dřímal), kteří se origami
věnují už velmi dlouho a připravují scénář abilympijského vystoupení, říkají: „Jeho krása nespočívá
ve složitosti, ale v jednoduchosti. Člověk si však musí nejprve

vypěstovat cit pro papír. Není potřeba skládat hned ty nejsložitější modely, radost určitě udělá
i „obyčejný“ jeřáb či parníček, který složí prakticky každý. Hlavním
smyslem skládání je samotná činnost, musí člověka prostě bavit.“
A na co lákají účastníky abilympiády? Určitě na odborné vedení
při skládání (třeba i s krátkým výkladem o historii origami či o různých technikách skládání) nebo na
jednoduchou výuku čtení návodů.
Může se uskutečnit i společné
skládání modulárního origami:
každý složí jednu část, všechny
se poté spojí do výsledného modelu. Lze uspořádat i výstavu vy-

tvořených prací nebo soutěž o nejhezčí origami s oceněním autora
vítězného díla. Bude možno si také zakoupit nejen tradiční, ale
i tzv. washi papíry a také brožurky s jednoduššími návody.
Spolu se členy Origamiworld.cz
věříme v početnou návštěvnost
této doprovodné akce nejen abilympioniky z ústavů sociální péče
apod. zařízení. Díky tomu lze totiž získat vynikající námět na smysluplné trávení volných chvilek,
i když se asi, pravda, v tak krátkém čase nenaučíte složit takové
náročné modely, jako jsou čtyři
otištěné. Každopádně jste očekáváni s otevřenou náručí.
(mk)
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V březnu byla zahájena výstavba ...
(Dokončení ze str. 1)

Pozvaní čestní hosté slavnostního zahájení stavby Kosatce otiskují svoje dlaně do hliněných destiček.

„Vzniknou tu další chráněné dílny pro přípravu k práci lidí s handicapem, ale zároveň bychom
chtěli, aby odpoledne a večer sloužily pro veřejnost. Keramická, výtvarná nebo truhlářská dílna by
měly být volně přístupné a bude
tu i malá restaurace, prodejna
a společenský sál. Počítáme s tím,
že ve středu města by tyto aktivity mohly být zajímavé,“ informovala ředitelka CAA Ivana Dolečková. Nové zařízení by však nemělo
sloužit jen handicapovaným. „Počítáme s tím, že náš Kosatec
bude otevřený široké veřejnosti.
Třeba si bude chtít maminka jít
zacvičit, a tak dítě dá k nám na
keramiku, nebo naopak, cvičit přijde dítě a maminka si u nás v restauraci dá kávu,“ doplnila Dolečková.

Slavnostní otisky do hlíny

Jaromír Krpálek a Vladimír Podnecký z České abilympijské asociace těsně
před zahájením slavnostního okamžiku otisku dlaní.

Autorem návrhu nové budovy České abilympijské asociace je architekt Radim Bárta ze Stavoprojektu.

Ve středu 10. března se v místě
stavby uskutečnilo slavnostní zahájení – pozvaní hosté otiskli svoje
dlaně do hliněných destiček, které budou vypáleny a naglazovány, pak vystaveny ve vstupní hale
nového objektu. Na slavnostní zahájení přišli náměstci primátora
města Pardubic Alexandr Krejčíř
a Štěpánka Fraňková, krajský radní
zodpovědný za sociální péči Miloslav Macela, jednatel firmy Stako Petr Kulda, za firmu Stavoprojekt – autora návrhu – architekt
Radim Bárta, Českou abilympijskou asociaci zastupovali Ivana
Dolečková, Jaromír Krpálek a Vladimír Podnecký. V pondělí 15. března svoji dlaň do hliněné destičky otiskl hejtman Pardubického
kraje Radko Martínek, po svém
uzdravení bude o totéž požádán
primátor města Jaroslav Deml.
Při slavnostním aktu 10. března
jsme zaznamenali tyto ohlasy.
Dolečková: „Naší snahou je
opačná integrace, chceme, aby
veřejnost přišla mezi handicapované.“
Krpálek: „Za výraznou finanční
pomoc všem děkujeme, chceme
však být i dobrými hospodáři.
Součástí stavby budou sluneční
kolektory a uvažujeme i o tom,
umístit na střechu fotovoltaické

Ministerstvo připravuje návrh řešení finanční pomoci
zdravotně postiženým studentům
Mezi vysokoškoláky potkáte oproti předchozím letům stále častěji také studenty s různým stupněm
a typem zdravotního postižení. Této nové skutečnosti
se přizpůsobují i samotné školy – vozíčkářům, nevidomým, neslyšícím apod. se snaží vycházet všemožně vstříc jak zřizováním speciálních pracovišť, která
jim pomáhají v průběhu studia, ale příp. také takovými stavebními nebo technickými úpravami studijních,
ubytovacích i dalších prostor, aby jim vyhovovaly.

Neuspokojivá čísla

Ale čísla hovoří při srovnání se zbytkem Evropy
(a nejen s vyspělými státy) jasnou řečí: je to stále ještě málo. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si tuto skutečnost plně uvědomuje a chystá kroky
k dalšímu zvýšení počtu těchto studentů.
A co tedy lze vlastně z konkrétních čísel vyčíst? Podle podkladů ministerstva bylo v uplynulém akademickém roce (2008–2009) zapsáno ke studiu 500 vysokoškoláků se zdravotním postižením. Současný
počet se odhaduje zhruba na pouhé 0,2 procenta
všech zapsaných studentů. Kdekoliv za našimi hranicemi je tento poměr ale vyšší. Hlavním důvodem je
okolnost, že náš systém vysokého školství je doposud v případě znevýhodněných skupin studentů značně selektivní – nebere v potaz, zda mají zdravotní
postižení nebo zda pocházejí ze sociálně slabých
rodin. Proto bude této oblasti při tvorbě vysokoškolské reformy věnována zvláštní pozornost.

Úprava systému financování

Protože zkušenosti jednotlivých vysokých škol ukazují, že systémovým řešením není finanční podpora
handicapovaných studentů z prostředků jejich rozvojových programů, dostává se tím pádem do popředí
otázka změny celého systému financování školství.
Ministerstvo v připravovaném zákoně o finanční pomoci studentům samozřejmě s podporou zdravotně
postižených studentů počítá, přestože vše dále popsané je spojeno s vyšším objemem financí na jednoho studenta. Současně ale uklidňuje: i přes vládní
úsporná rozpočtová opatření jsme v úzkém kontaktu s ministerstvy práce a financí, navíc spolupracujeme i se zaměstnavateli, různými nadacemi apod.
Jedním z návrhů je stanovení zvláštních finančních
podmínek pro vysokoškoláky se zdravotním postižením, které by měly zvýšit jejich podíl na celkovém
počtu studentů a zároveň mohly snížit až o třetinu
jejich nezaměstnanost. Může to být také např. nárok
na dvojnásobně vyšší základní studijní grant oproti
studentům nepostiženým nebo na různé doplňkové
granty, speciální pomůcky, zvláštní druh stipendií
apod. Velkým problémem je stále platná věková
hranice 26 let pro nárok na finanční pomoc, a to řadě těchto studentů neumožňuje úspěšně dokončit
školu – a právě tuto hranici navrhuje reforma zrušit.
Návrh je připraven v základních parametrech, jeho
realizace však závisí na součinnosti ostatních resortů a dalších uvedených partnerů.
(mk)

Nahoře stav staveniště 10. března, dole vizualizace nového objektu.

články. Ty nám umožní zlevnit
režijní náklady budovy. Kosatec
by měl být otevřen široké veřejnosti. Počítáme s příjmy z kavárny, restaurace a některých
kroužků.“
Podnecký: „Více než deset let
jsme hledali místo, kde bychom
podobnou stavbu mohli postavit.
Bylo to všechno hektické, ale
mám radost, že se nám to nakonec podařilo,“
Kulda: „Vím, jaký je problém připravit jakoukoliv stavbu včetně
těch komerčních. Co se týká staveb sociálního rázu, tak musím
CAA zatleskat, že se jim podařilo
sehnat potřebné peníze a podporu. Dopracovat se až k tomuto
stavu je opravdu husarský kousek. Mohu slíbit, že uděláme
vše pro to, abychom splnili daný
slib, že za deset a půl měsíce
se tady sejdeme a se šampaň-

ským v ruce si přiťukneme při
příležitosti slavnostního otevření
nového objektu.“
Macela: „Jsem spokojený, že
se tento projekt podařilo zařadit
do Integrovaného plánu rozvoje
města. Budu ještě spokojenější,
až se bude centrum otevírat.“
Krejčíř: „Jsem rád, že všechny
těžkosti, které tento projekt zpočátku měl, se podařily vyřešit.
Nyní stavbě přeji hodně úspěchů,
především aby se splnil její časový a finanční harmonogram,“
Fraňková: „Je to trochu zvláštní pocit, tisknout dlaň do ztuhlé
hlíny a představovat si, že prostřednictvím tohoto kachle, který
bude zdobit společné prostory
centra, budu s lidmi, kteří jeho pomoc potřebují. Tak, jako nyní podáváme pomocnou ruku všem
handicapovaným, oni ji třeba za
pár let podají dalším.“
(fr)

Jak získat psychickou odolnost
Pod tímto názvem se na knižním trhu objevila velmi zajímavá příručka, která aplikuje elitní sportovní psychologii do pracovního
i soukromého života. Je určena všem, kdo chtějí i ve stresu a pod
tlakem podávat trvale kvalitní výkon. Podstatou je získání psychické
odolnosti, díky níž člověk dokáže vždy působit ke svému prospěchu.
Zjistíte, jak tlak zužitkovat, nikoli ho pouze zvládat, a jak si udržovat
sebedůvěru i ve chvílích, kdy je vystavena těžkým zkouškám. Dozvíte se, jak dosáhnout takové motivace, aby pracovala pro vás,
a ne proti vám, či jak se dokázat soustředit na důležité věci, ačkoli
je mnoho okolností, které vás mohou rozptylovat. Uvědomíte si, že
spolu s nezbytnými dovednostmi a schopnostmi je psychická odolnost klíčová pro dosahování vysokého výkonu.
Publikaci s lákavým podtitulem Strategie vítězů, které změní váš
pracovní výkon vydalo nakladatelství Grada. Využitelnost mnoha
cenných (a srozumitelně podaných) rad v ní ilustrují příběhy úspěšných podnikatelů či manažerů. Nejpodnětněji působí životní zkušenosti a poznatky olympijského vítěze v plavání Adriana Moorhousea,
který byl až do skončení sportovní kariéry v roce 1992 šest let po
sobě světovou jedničkou. Jeho zasvěcené komentáře pod názvem
Slovo má Adrian čtenář najde téměř ve všech kapitolách. Druhým
autorem knihy je Graham Jones, sportovní psycholog registrovaný
u Britské olympijské asociace.
Pokud máte o příručku Jak získat psychickou odolnost zájem, ptejte
se v dobrých knihkupectvích, případně zavolejte na telefon 234 264
401 nebo zašlete e-mail na adresu obchod@grada.cz. Knihu pořídíte za 298 Kč (+ poštovné).
(pel)
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Pro chvíle oddechu

Československé armády 383/5, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 510 722
aktiva@tiscali.cz
www.hka.cz/aktiva
Hradčanská 403, 530 06 Pardubice
tel.: 466 301 360
fax: 466 301 361
www.candy.cz candy@candy.cz
Institut mikroelektronických aplikací
Bartolomějská 87, 530 02 Pardubice
tel.: 466 501 562 fax: 466 513 457
ima@ima.cz
www.ima.cz

V Tejnecku 175, 537 01 Chrudim
tel./fax: 469 623 770 tel.: 469 623 771
gipsmont@gipsmont.cz
www.gipsmont.cz

Muž na snímku je vynálezce a průkopník české
techniky … (tajenka), který žil v letech 1782 až
1835. Svoje technické nadání prokázal např. při sestavení prvního parního stroje v Čechách či přesných kyvadlových hodin pro Klementinum (až do
roku 1984 sloužily v Astronomickém ústavu v Praze) nebo při konstrukci a stavbě vodních čerpadel. Věhlas mu ale zajistila dosti vzdálená činnost:
sestrojování pohyblivých protéz rukou a nohou.
Vodorovně: A. Luštěnina; modelářská souprava; druh antilopy. –
B. Jméno spisovatele McBaina; jihoamerický veletok; slepičí slabika. –
C. Němec; chuť; bol. – D. Čínské platidlo; lesní porost; právo odporu. –
E. Chlupatý mimozemšťan z televizního seriálu; vývrat; skutek (knižně). – F. Předložka; rozlehlá spojovací chodba; SPZ Karviné. – G. Organická sloučenina; veškeré věci; naše řeka. – H. Litinový plát; obec
v okrese Čadca; švýcarský kanton. – I. Řídící tyč vozu; zatarasovat;
značka kryptonu.
Svisle: 1. Konfigurace; ukazovací zájmeno. – 2. Oslavná báseň; spojka; květen. – 3. 1. část tajenky; skotská sukně. – 4. Prodejce pohonných hmot; předložka; značka miliampéru. – 5. Značka kancelářských
potřeb; zhoubná nemoc; vření. – 6. Sladkovodní delfín; psovitá šelma. – 7. Domácké mužské jméno; Psohlavec; řecká bohyně červánků. – 8. Balkánská dutá míra; škůdce šatů; římskými číslicemi 6. –
9. 2. část tajenky; večerní recepce. – 10. Mastné kruhy na polévce;
proud; osa ptačího pera. – 11. Osada; Evropan.
Pomůcka: abok, Eos, tael, Uri.
(mk)

Bratr. Veverkových 396
530 02 Pardubice
info@digisvet.cz
4 WEBHOSTING
4 INTERNETOVÉ OBCHODY
4 PROFESIONÁLNÍ WWW PREZENTACE

Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim
tel.: 469 622 280 fax: 469 622 337
proman@proman.cz
www.proman.cz

Elektrárny Opatovice, a.s. jsou jedním z předních dodavatelů energií v České republice. Rozhodující činností
společnosti je výroba, dodávka a prodej elektrické energie a tepla. Základním výrobním zdrojem je elektrárna
Opatovice, společnost dále provozuje v Hradci Králové,
Pardubicích a Chrudimi záložní zdroje tepla. Soustava zásobování teplem elektrárny Opatovice čítá co do
její délky přibližně 290 km tepelných sítí a teplo z ní
odebírá více než 59 tisíc domácností v regionu Hradec
Králové – Pardubice – Chrudim a dále několik stovek odběratelských subjektů z kategorie průmyslových objektů, správních, obchodních, sportovních, zdravotnických
a kulturních zařízení. V rámci svého firemního dárcovství se společnost ve výše uvedeném regionu zaměřuje
na podporu charitativních a sociálních projektù, zdravotnictví, kultury a na podporu školství, dětí a mládeže.
Více na www.eop.cz.

S. K. Neumanna 1316
532 07 Pardubice
tel.: 466 067 111 fax: 466 067 260
synpo@synpo.cz
www.synpo.cz

Ing. Martin Tomášek, Lázně Bohdaneč
Ing. František Březina, Pardubice
Petr Kotýnek, Pardubice
Jiří Hájek, Smiřice
stavební a potrubářská firma
Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice
tel.: 466 330 587,466 330 658
fax: 466 632 215 nesetril@volny.cz
Raisova 232, 530 02 Pardubice
tel., fax: 466 330 782
elpom@elpom.cz
www.elpom.cz

S. K. Neumanna 797
530 02 Pardubice
tel.: 464 625 285
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ING. JAN PROCHÁZKA – ELIS
Eurobeton Maba

PAVEL ZDENĚK

Navštivte prodejnu dlažeb a obkladů v areálu firmy STENO v Mikulovicích
u Pardubic. Současně si můžete vybrat ze širokého sortimentu sanitární
keramiky, van, sprchových koutů, vodovodních baterií i vodoinstalačních
materiálů.

pondělí–pátek2 8–17 hod.
sobota
2 8–12 hod.

tel.: 466 885 555
pardubice@steno.cz

AGES Pardubice, s.r.o.
geodetická kancelář
17. listopadu 2753
530 02 Pardubice
telefon+fax: 466 300 077
e-mail: geodeti@agespce.cz

Výzkumná 79, 533 51 Pardubice
tel.: 466 670 553, 466 670 538
web: www.awos.cz

U Stadionu 427, 533 12 Chvaletice
tel.: 466 988 154 fax: 466 988 153
www.enelex.cz enelex@enelex.cz

Luční 1866
530 03 Pardubice
tel.: 464 646 812 fax: 464 646 813
www.aitcom.cz

AC T I WO Pa r d u b i c e

Foxconn je mezinárodní společnost s pobočkami po celém světě. Její hlavní
sídlo je na Tchaj-wanu. Foxconn je registrovaná obchodní značka společnosti
Hon Hai Precision Industry Co., která se stala uznávaným globálním lídrem
v poskytování kompletních řešení v oblasti IT a produkce spotřební elektroniky
včetně výroby součástek pro komunikační a elektronická zařízení.
Foxconn se umístil na 17. příčce v žebříčku TOP 100 IT společností časopisu Business Week.
První regionální výrobní centrála Foxconn byla v České republice založena
v roce 2000. První výrobní prostory vznikly v Pardubicích společně s regionální
prodejní kanceláří v Praze. V pardubickém závodě je v současné době zaměstnáno 4000 zaměstnanců.
Sídlo společnosti:
Foxconn CZ, s.r.o.
U Zámečku 27
532 01 Pardubice
tel.: 466 056 022, 466 056 416
zamestnani@foxconn.cz
www.foxconn.cz

Již v roce 2008 byl zahájen další provoz v novém výrobním komplexu společnosti v Kutné Hoře v městské části Karlov, pod názvem Foxconn Technology CZ,
s.r.o. Primární zaměření kutnohorského závodu směřuje k výrobě a testování
LCD produktů, ale i jiných nových produktových řad a výrobních technologií.
V kutnohorském závodě je v současné době zaměstnáno 850 zaměstnanců.
Sídlo společnosti:
Foxconn Technology CZ, s.r.o.
Karlov 245
284 01 Kutná Hora
tel.: 327 538 155

Společnost nabízí:
v práci v dynamické mezinárodní společnosti s nejmodernějšími technologiemi
v perspektivní a stabilní zaměstnání
            
v motivující finanční ohodnocení
v perspektivitu profesního a kariérového růstu
v závodní stravování
v možnost dalšího vzdělávání (kurzy AJ a práce na PC apod.)
v atraktivní balíček zaměstnaneckých výhod
Foxconn CZ se za dobu své působnosti v Pardubicích stal významným partnerem města. Pravidelně podporuje sdružení pečující o zdravotně postižené
občany a organizace pro výchovu a vzdělávání mládeže.

mr system

ING. JOSEF JAVŮREK,
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
vodní hospodářství,
stavby na ochranu
a tvorbu životního prostředí

Na Lužci 659
533 41 Lázně Bohdaneč
tel.: 466 921 068
office@recyklace.cz

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera
✔		
		
✔
		
✔		
		
✔		
✔		
✔		
		
✔
✔		

firma zaměstnávající více než 50 % osob
se zdravotním postižením
dlouholetá praxe se zaměstnáváním
zdravotně postižených
nabídka služeb a zboží formou
náhradního plnění
pečlivost a zodpovědnost při veškeré činnosti
dodávky a servis výpočetní techniky
školení a vzdělávání v oblasti informačních
technologií
správa a digitalizace archivů
zasilatelství, kompletace a realizace zásilek

Rokycanova 2654
530 02 Pardubice
tel.: 466 304 366
web: www.k2p.cz
e-mail: info@k2p.cz
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V tradiční soutěži zvítězil zemitý humor

Rekordní počet autorů letos
přihlásil své texty do literární
soutěže Internet a můj handicap, kterou už pošesté uspořádala sdružení BMI, AISO a Křižovatka.cz. Porota však měla
těžkou práci z jiného důvodu:
zhruba polovina ze třiapadesáti příspěvků byla co do kvality
velmi vyrovnaná.
Výjimkou byl vítězný text, který veškerou konkurenci převálcoval zemitým humorem. Autor
svou příhodu pojednal svižně,
čtivě a se smyslem pro pointu.
Ostatně, posuďte sami.
(r)

ku. Uchechtnu se, protože si
vzpomenu, jak jsem loni mamce
přes internet zajišťoval zájezd
do Egypta a zjišťoval jí všechny
informace od čísla pokoje až po
barvu chlupů velblouda, na kterém se bude vozit, a jak jsem ji
doprovázel na letiště, protože se
po Praze moc nepohybuje. Ale
nahlas řeknu: „Sem už velkej kluk,
ne?“

Já si teď budu číst.“ A v tom číst je
slyšet hrdost na to, že on to umí,
a zároveň lítost, že já to podle jeho odhadu nepochybně umět nemůžu.
Mám chuť mu jednu vrazit, ale
ovládnu se. Ten člověk to přece
myslí dobře a moje pocity by
těžko pochopil, navíc by v pěstním souboji určitě vyhrál. Ale zoufale pánaboha přemlouvám, aby

„To jo,“ řekne shovívavě chlápek
a říhne si. „Najdem nějaký kupéčko a já ti pomůžu si sednout,“ řve
dál.
Pomyslím si, že na vlastní zadek
si umím sednout sám, ale chlápkovi slušně poděkuju. Za chvíli už
dorazíme do kupé, kde mnou mrští
na nejbližší sedadlo. Pak mě ještě s jakousi samolibostí blahosklonně poplácá po rameni a řekne: „Ták, hezky seď, seš šikovnej.

mi pomohl tomu primitivovi dokázat, že hůl v ruce neznamená
prázdno v hlavě a nevidomí nejsou
takoví lazaři, jak si představuje.
Ale vypadá to, že i pánbů v krizové situaci odjel na dovolenou.
A mě nic nenapadá. Najednou
chlápkovi zazvoní mobil. Zvedne
ho a řve do něj ještě hlasitěji než
předtím na mě: „Jasně, brouku, za
chvíli sem u tebe v Třebový, budu
přesnej, neboj.“

Jak mi internet
získal respekt

Šlapu si to holešovickým nádražím, které za ty roky, co odsud
jezdím pravidelně do Vídně, znám
lépe než svoje vlastní boty. Najednou mi někdo zařve do ucha:
„Kam deš, mladej?“
No nazdar, leknu se. Zas jeden,
co si myslí, že na nevidomého se
musí řvát, aby pochopil, co se
po něm chce. A proč mi proboha
tyká? Známe se snad? Vlídně
ale odpovím, že mířím na vlak do
Vídně, co jede ze dvojky.
„Tak deme, já tam du taky,“ řekne, a už mě tlačí před sebou. No
to snad ne, říkám si. Ale neprotestuju. Doufám, že se ho brzy
zbavím. O tom, že by tohle individuum, ze kterého mocně táhne
pivo a které se vyjadřuje hůř než
prvňák, jelo také až do Vídně, silně pochybuju.
„Divim se, že tě máti pustí samotnýho,“ konverzuje cestou k vla-

Cítím, že přichází moje chvíle.
„Jestli jedete do Třebové, tak tenhle vlak tam nestaví.“
„Co kecáš! Jasně, že tam staví,“
rozkřikne se na mě. Jenže za
chvilku průvodčí sděluje chlápkovi totéž: „Následující stanice je
Brno hlavní nádraží,“ prohlásí. A je
vymalováno.
„No to se na to...,“ uleví si chlap,
a já začnu tahat z batohu notebook.
„Jestli chcete, najdu vám spojení z Brna do Třebové,“ povídám ledabyle. „Ale ne, kašli na to,
já už do tý Třebový nepojedu,“
odsekne.
„Tak vám najdu spojení z Brna
zpátky do Prahy,“ nabízím mu neodbytně. „To sem teda zvědavej,“
zavrčí nedůvěřivě.
Připojím mobil a otevřu stránky
známé žluté firmy. Signál zoufalý,
ale po chvíli hlásím: „Máte štěstí.
V devět vám jede bus, krásně ho
stihnete. A mají tam volné místo.
Chcete ho zarezervovat? Přejete si
vědět, jaký budou promítat film?“
Individuum váhá, ale pak řekne:
„Tak mi to teda kup, jestli to dokážeš.“
„Jasně,“ řeknu teď už se zřejmou
převahou. „Lístek tě bude stát dvě
kila,“ oplatím mu tykání a nadiktuju mu číslo rezervace. Podá mi
tři stovky. „Tady máš, študente,
premiante. Tu stovku máš za to,
žes mně zachránil život.“
Hrne se ke dveřím. Vlak zastavuje. Ještě mě plácne po rameni, ale
chutná to jinak. Je v tom respekt,
že umím něco, o čem jemu se
ani nezdá.
Zdeněk Rybák

Projeví podnikatelé
zájem?
Národní program podpory cestovního ruchu na roky 2010–2013, který realizuje Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR, se ve svém podprogramu „Cestovní ruch pro všechny“ zaměřuje především na vozíčkáře.
Pro podnikatele, kteří připraví speciální cestovní nabídky zdravotně (či
také sociálně znevýhodněným) osobám, je na tyto aktivity formou dotací přichystáno celkem 100 milionů
korun. Hodnota projektu musí být
nejméně v řádu jednoho milionu, maximální hranice je pět milionů, polovinu musí podnikatel zaplatit sám.
Podprogram se zaměřuje na dvě
oblasti: tvorbu nových produktů domácího cestovního ruchu (vč. marketingové podpory) a vytvoření podmínek pro jejich realizaci. Je tím
mj. míněno např. vybudování bezbariérového přístupu či zabezpečení bezbariérové dopravy.
Ministerstvo předpokládá, že by se
nabídky tohoto typu mohly už brzy
objevit v katalozích cestovních kanceláří, ale i přímo v ubytovacích
zařízeních. Nejde mu ale o poskytování slev uživatelům služeb cestovního ruchu a priori, ale v prvé
řadě o to, aby takové nabídky vůbec vznikly.
O dotace mohly do 15. dubna
požádat fyzické i právnické osoby
s dvouletou praxí v oboru cestovního ruchu. Maximální termín pro
ukončení projektů je sice až konec příštího roku, státní příspěvek
se musí celý proinvestovat ještě
letos. Více informací se objeví na
webech www.strukturalni-fondy.cz
a www.mmr.cz.
(mk)

Muzem loutkářských kultur už mohou navštívit vozíčkáři
Na své si přijdou děti i dospělí

Letošní sezónu zahájilo Muzeum loutkářských kultur
v Chrudimi vernisáží několika výstav. Vůbec poprvé je
mohou zhlédnout i lidé, kteří se pohybují na mechanickém vozíku. Významnou novinkou totiž je vybudování
bezbariérového výtahu, kvůli němuž bylo muzeum v renesančním Mydlářovském domě pět měsíců uzavřeno.

Muzeum v současnosti nabízí osm výstav. Celoroční
expozice s názvem Z loutkářova pakováku představuje část
inventáře neznámého kočovného divadla z jižních Čech.
Další kolekce jsou zaměřeny například na luminiscenční
divadlo, zahraniční loutky či loutky pro rodinné divadlo vyráběné od konce 19. století do začátku 2. světové války.
V muzejní galerii je nyní krátkodobá výstava Zkus si s námi divadlo! k 60 letům existence souboru Lampion z Kladna. Zde si kdokoli může postavit malou scénu, zahrát si
s loutkou a dokonce si ji i vyrobit. „Velmi zajímavá je nová stálá expozice Svět na drátě a na nitích, kde jsou
k vidění marionety – loutky voděné shora. Za pozornost
stojí i letošní výstava Od Ústředního loutkového divadla k Minoru, která mapuje šedesátiletou historii tohoto pražského divadla,“ láká k návštěvě paní Exnarová.
Chrudim leží nedaleko Pardubic, a tak se do ní můžete
vydat třeba během květnové abilympiády. Muzeum loutkářských kultur najdete několik metrů od centrálního Resselova náměstí, kde lze zaparkovat automobil. Otevřeno
je denně kromě pondělí. Plné vstupné činí 40 Kč; zdravotně postižení lidé, děti do 15 let, studenti a senioři nad
60 let zaplatí poloviční částku. Hromadnou výpravu je
zapotřebí předem ohlásit. Další informace o muzeu získáte na stránkách www.puppets.cz či na telefonu 469
620 310.
(pel)

„Bylo nám líto, že mnoho lidí se k nám nedostane, a nešlo jen o vozíčkáře. Vzhledem k tomu, že v interiéru jsou
velmi příkré a úzké schody, měli s návštěvou problémy
i senioři či rodiny s malými dětmi,“ zdůvodňuje snahu muzea jeho ředitelka Alena Exnarová. Na zřízení výtahu se
podařilo loni v létě získat zhruba 3,5 milionu korun od ministerstva kultury. Veškeré bezbariérové úpravy byly konzultovány s památkáři a s odbornicí z Centra pro zdravotně
postižené Pardubického kraje.
Slavnostního otevření se ve středu 3. března zúčastnila
i pražská vozíčkářka Jarmila Onderková. „Byla spokojená. Podívala se do všech pater a pochválila nás,“ říká paní Exnarová. Vozíčkářům slouží kromě výtahu i nájezdy u vstupů do sálů s expozicemi a bezbariérová toaleta.
„Návštěvníkovi na mechanickém vozíku zajistíme průvodce, který s ním absolvuje celou prohlídku,“ doplňuje ředitelka muzea. Zbývá jen dodělat malý nájezd k jedné expozici ve třetím poschodí, kde zatím vozíčkáři vypomůže
doprovázející osoba.

Na jubilejní konferenci byly představeny pozoruhodné pomůcky
(Dokončení ze str. 1)

Názorně to dokumentovala například vystoupení
Marcela Funderáka, ředitele Habrovanského zámku –
Domova pro osoby se zdravotním postižením, a Adély Kolouchové a Štefana Pekary z Chráněných ICT
pracovišť Deep v Boskovicích.

I lidé s těžkým postižením
mohou žít samostatně

Habrovanský zámek se účastní procesu transformace pobytových zařízení, jehož cílem je přiblížit život
lidí s postižením k běžnému způsobu života. Jeho klienti už nebudou pod jednou střechou: s pomáhajícími
profesemi je ale bude spojovat komunikační síť, která
umožní sledovat jejich zdravotní a životní funkce a řešit krizové stavy, jako je třeba požár nebo náhlé zhoršení zdravotního stravu.
Štefan Pekara se po 17 letech pobytu v ústavech nastěhoval jako jeden z prvních do vlastního bytu. Chráněná ICT pracoviště mu pomáhají vybavit jej technologicky tak, aby mohl ovládat různé spotřebiče,

zapnout světlo, pustit televizi, což běžným způsobem
nesvede. Potřebuje také elektronický zámek a další
pomůcky, které jsou finančně náročné – avšak seznam
pomůcek, u kterých mohou zdravotně postižené osoby dle vyhlášky požádat o příspěvek na jejich pořízení, je velmi zastaralý. Rozhodně by měl být aktualizován.
Odpoledne si účastníci konference mohli vybrat ze
tří sekcí. Jedna byla zaměřena na tvorbu bezbariérových webových stránek a internetový marketing, druhá byla věnována využití informačních a komunikačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob
se zdravotním postižením. Třetí sekce představila možnosti zkvalitnění života osob se sluchovým postižením s pomocí informačních a komunikačních technologií.
Všechny přednášky lze najít na stránkách www.helpnet.cz/inspo, kde jsou zveřejněny i příspěvky z literární soutěže Internet a můj handicap. Ta se konala už
pošesté a zvítězil v ní nevidomý Zdeněk Rybák s vtipnou povídkou Jak mi internet získal respekt. Otiskujeme ji na této straně nahoře.
(pel)

Dětské volnočasové aktivity – bariéry i odmítání
Národní institut dětí a mládeže prováděl loni
společně s Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR několikaměsíční kvalitativní šetření týkající se inkluze (zapojování)
dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního
vzdělávání s přihlédnutím k rozhodujícím
faktorům spojeným s touto problematikou.
Při výzkumu, který byl součástí projektu
„Klíče pro život – rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“,
se zjišťovaly především názory na míru zapojení zdravotně postižených dětí a mládeže ve věku 6–18 let do mimoškolního
vzdělávání v případech, kdy není uvedená
skupina zájemců primární cílovou skupinou.

Většinu dotazovaných tvořili lidé, kteří ve
školních i mimoškolních zařízeních pracují
s dětmi a mládeží, na otázky ale odpovídali
i rodiče a děti.
Asi nejpodstatnější zjištění je z celkového kontextu skutečnost, že se v žádném
případě nedá mluvit o dosažitelnosti (či
dostupnosti) mimoškolních kurzů pro všechny bez rozdílu. Rodiče dětí se zdravotním
postižením i děti samotné musejí počítat
jak s četnými překážkami a výmluvami, tak
mnohdy přímo i s odmítáním. Pak se nelze divit ani tomu, že je takový přístup
většinou od dobře míněné snahy odradí,
což má za důsledek i nízkou účast dětí
z uvedené skupiny v těchto kurzech. Velký

problém pro rodiče představuje také nedostatečná informovanost o možnostech
přihlásit děti prakticky do všech běžných
zájmových kroužků. To je nutí vyhledávat
specializovaná zařízení, kterých ovšem podle jejich názoru v posledních dvaceti letech značně přibylo. Protože výchova zdravotně postiženého potomka stojí mnohem
více než dětí bez postižení a kroužky se
musí platit, má ve většině případů při rozhodování o výběru vhodných volnočasových
aktivit největší vliv rodinný rozpočet.
Vedoucí kroužků postrádají nezbytné informace o tom, co dítě se zdravotním handicapem vlastně dokáže, co potřebuje, jaké
musí mít technické či materiální zázemí.

Přijďte se pobavit na benefici na Vyšehradě!

V příjemném parku na Vyšehradě
se ve čtvrtek 20. května koná benefiční akce „Jako zázrakem“. Pořádá ji sdružení Asistence, které
slaví 15 let své existence. Od 14
hodin začnou divadelní představení pro děti i dospěláky. Tradičně
vystoupí skvělé BUCHTY A LOUTKY a soubor TY-JÁ-TR. Těšit se
můžete i na představení ZE ŽIVOTA HMYZU v podání Klubu absolventů Jedličkova ústavu a škol.
Navečer začne bohatý hudební
program, který skončí až ve 22

hodin. Jeho hlavní hvězdou bude
rocková skupina GARÁŽ. Dále vystoupí skupina extrémního folku
KRÁSA, slovenský romský zpěvák a hudebník MÁRIO BIHÁRI
a pražská kapela VRTULE 1, hrající ve stylu rhytm and funky.
Součástí benefice bude výstava
UMĚNÍ ROZPOUŠTÍ BARIÉRY,
na níž uvidíte, jak se dá umělecky ztvárnit překonávání bariér ve
veřejné dopravě.
Zajištěno bude chutné občerstvení. Stánek rozbije například sdru-

žení ČAJOMÍR, které se věnuje
podpoře čajové kultury v Čechách.
Již 4. ročník pražské přehlídky
„Jako zázrakem“ se uskuteční
v prostředí zcela přístupném i pro
vozíčkáře. Další informace o programu najdete na stránkách www.
asistence.org. Vstupné je dobrovolné. Z výtěžku budou hrazeny
služby, které Asistence poskytuje
lidem s tělesným postižením.
Srdečně vás zveme!
Erik Čipera,
zástupce ředitelky sdružení

Báječná šance pro malé dílny
V únoru oslavil roční narozeniny dobročinný internetový obchod VedleSebe.cz, první svého typu na území Prahy. „Pod jednou střechou“ nabízí řadu výrobků
dvanácti chráněných dílen.
Tento projekt dílnám hlavně pomáhá oslovovat širší okruh odběratelů. Plus pro ně představuje i příležitost zvýšit prodej výrobků bez rizika ztráty s nulovou
investicí do provozu vlastního internetového obchodu, na což většinou nemají finanční ani lidské kapacity. Stejně výrazný příspěvek k udržení jejich chodu
má i možnost oslovit kupující společnou prezentací
různých výrobků na jediném místě. Dílny nemusí díky tomu měnit výrobní program, odpadá tedy konkurenční boj. Lze to shrnout i tak, že výrobky
z menších chráněných dílen nejsou o nic horší, jen

nebyly dosud dostatečně vidět. Zapojení do projektu
je samozřejmě dobrovolné a také bezplatné.
Každý zákazník podpoří svým nákupem konkrétního
výrobce. Právnická osoba splní nákupem vybraných
výrobků podmínky náhradního plnění.
Transakce začíná objednávkou, která je předána
vybrané dílně. Internetový obchod poté výrobky odkoupí, zabalí a odešle. Výroba na zakázku s okamžitou platbou ubezpečuje dílny o potřebnosti jejich
práce, která je také po zásluze finančně oceněna.
Internetový obchod VedleSebe.cz má svoji „výlohu“
na adrese www.vedlesebe.cz. Objednávat lze i na
e-mailu info@vedlesebe.cz nebo na telefonu 608
337 329, adresa pro osobní odběr je Kristýna Mothejzíková, Mendelova 540, 149 00 Praha 4.
(mk)

Spíše jim je jasné, co takovéto děti dělat
nemohou.
Proto je také součástí studie analýza
jednotlivých typů bariér s doporučenými
kroky k jejich odbourávání i s „příklady
dobré praxe“. Tento pojem v uvedené souvislosti znamená vhodné způsoby k zapojování zdravotně postižených dětí do
běžných zájmově vzdělávacích aktivit a také faktory, které se podílejí na úspěšnosti
procesu.
Celý rozsáhlý projekt podrobně rozebírá závěrečná zpráva, jejíž elektronická
verze je volně ke stažení na webu www.
vyzkum-mladez.cz. Svoji vlastní adresu –
www.kliceprozivot.cz – má i projekt.
(mk)

Ostrava pořídila reliéfní mapy
pro zrakově postižené lidi
Nevidomí a slabozrací lidé
mohou v Ostravě od začátku
března využívat speciální mapy,
vytvořené podle metodiky hmatového vnímání. Na plastických
modelech jsou označeny důležité orientační body: hlavní části města se zastávkami i přechody, vlaková a autobusová
nádraží, trasy tramvají, úřady
i památky. Zkrácené popisy jsou
v Braillově písmu, jejich plné
znění uvedené v legendě je
v Braillově písmu i v češtině.

projektu ATHENA na cestách Jarmila Šagátová.
Soutěžící mohou zasílat příspěvky, které dokládají například:
l kvalitu a dostupnost informací
před plánovaným výletem (informační a propagační materiály hotelů a turistických míst, rezervační
systémy, informace o přístupnosti
zařízení),
l úroveň komunikace s poskytovateli služeb (ochota vyhovět specifickým požadavkům, přístup zaměstnanců, schopnost zodpovědět
dotazy ohledně přístupnosti),
l přístupnost hotelů, restaurací
a turistických zajímavostí (vybavení, přístup personálu, asistenční
servis),
l spojení dopravními prostředky
včetně jejich přístupnosti.
Příspěvky budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách
projektu až do konce roku 2010.
Během ledna 2011 mohou návštěvníci stránek hlasovat pro ty
nejlepší. „Současně bude příspěv-

ky hodnotit také komise složená
z expertů projektu. Dvanáct nejlepších příspěvků z každé kategorie zařadíme do diáře, který
po ukončení soutěže vydáme,“ popsala vyhodnocení J. Šagátová.
Zúčastnit soutěže se může každý, kdo spolu se svým příspěvkem zašle řádně vyplněný registrační formulář, který je možné
stáhnout na webových stránkách
projektu. Příspěvek (fotografie nebo psaný příběh) mohou zájemci poslat mailem nebo poštou
na adresu projektové kanceláře.
Každý může do 31. 12. 2010
zaslat libovolný počet příspěvků.
Podrobné informace o soutěži
a její pravidla naleznete na stránkách projektu ATHENA na cestách www.project-athena.cz.
Hlavním cílem projektu ATHENA
na cestách, který je financován
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Za zhotovení padesáti reliéfních map zaplatilo město asi
600 tisíc korun. Jsou k dispozici ve všech informačních
centrech, na vybraných odborech ostravského magistrátu,
v knihovnách a na školách.
Obsahují světově standardizované prvky, takže v nich může hledat každý, kdo se s nimi
již seznámil. Kromě Ostravy má
podobné mapy Praha, Brno
a Opava.
(pel)

Těšíme se na diváky i nové účinkující!

Sdružení Sukus vás i letos zve do pražského Paláce Akropolis na
Festival integrace Slunce. Jeho jarní část se koná od pondělí 10. do
pátku 14. května. Na jednom pódiu vystoupí kumštýři s postižením i bez něj, profesionálové i amatéři, dospělí i děti. Představení
budou jen dopoledne, vstup zdarma. Program přehlídky, jejímiž mediálními partnery jsou
časopis Vozíčkář a Abilympijský
zpravodaj,
lze najít na stránkách
www.festivalslunce.wz.
cz či www.palacakropolis.cz.
Hledáme nové tváře!
Hudebníci či herci, jednotlivci i soubory se
mohou hlásit na telefon
728 248 925 či e-mail
o.s.sukus@seznam.cz.
Vlasta Rydlová,
dramaturgyně Foto: Pavel Rydl
festivalu

Soutěž JEDEME TAKY aneb Cestování podle Vás
podpoří bezbariérovou turistiku v České republice
Projekt ATHENA na cestách startuje soutěž na podporu bezbariérového cestování v České republice.
Akce JEDEME TAKY aneb Cestování podle Vás potrvá do 31. ledna
2011 a snaží se o výměnu zkušeností v oblasti bezbariérových řešení při cestování.
Zájemci se mohou akce zúčastnit zasíláním fotografických nebo
psaných příspěvků z cestování.
Příspěvky mohou zachycovat řešení, která cestování a turistické
pobyty dělají pohodlné a všem
přístupné, ale také problematické
oblasti, které cestování komplikují
nebo dokonce úplně znemožňují.
„Cílem akce je, aby lidé sdíleli své
zkušenosti se službami cestovního ruchu a praktické zážitky z cestování z hlediska přístupnosti
a bezbariérovosti. Svými náměty
a postřehy se mohou stát inspirací, jak zlepšit služby cestovního
ruchu u nás tak, aby se cestování
stalo přístupné pro všechny,“ vysvětlila smysl akce manažerka

Strana 7

České republiky, je podpořit rozvoj
lidských zdrojů a zaměstnanost
v oblasti bezbariérového cestování v České republice s využitím
zkušeností a inspirace ze zemí
Evropské unie. Jeho aktivity se tak
zaměřují především na zvyšování
povědomí a porozumění tomuto
tématu u zaměstnavatelů v turistickém průmyslu, orgánů veřejné
správy, vzdělávacích institucí, ale
také u zdravotně postižených
osob, neziskových organizací, které tyto osoby sdružují či zaměstnávají, a u široké veřejnosti.
Projekt skončí v květnu 2011
a bude probíhat zejména na území Moravskoslezského, Královéhradeckého a Jihočeského kraje
a hlavního města Prahy.
Další informace:
Ing. Jarmila Šagátová		
manažerka projektu 		
telefon: 558 335 479 		
e-mail: kazuist@kazuist.cz

Pražské Centrum integrace dětí
a mládeže mělo u diváků úspěch
s Pohádkou z Karlína.
Na festivalu pod žižkovskou televizní věží můžete vystoupit i vy!
ABILYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ
(číslo 2 vyšlo v dubnu 2010)
VYDAVATEL: Česká abilympijská
asociace, o.s., Jana Palacha 324,
530 02 Pardubice.
REDAKCE: Rokycanova 2654,
530 02 Pardubice, Jaromír Fridrich (šéfredaktor): fridrich.jaromir@
seznam.cz, Miloš Kajzrlík: redakce@abilympics.cz, Miloš Pelikán:
bobpelikan@seznam.cz.
KONTAKTY:
telefon a fax: 466 304 366.
GRAFIKA A SAZBA:
K2P, s. r. o., Pardubice.
TISK:
Studio Press, s. r. o. Pardubice.
EVIDENČNÍ ČÍSLO:
MK ČR E 12884.
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Dražba přinesla pro CAA 35 000 korun

OP

Na 10. reprezentačním plese
Českého rozhlasu Pardubice
a Krajské hospodářské komory Pardubického kraje v ABC
klubu na Olšinách se v sobotu
5. února uskutečnila dražba
čtyř šátků České abilympijské
asociace (CAA), za které se
získalo celkem 35 000 korun.
„Za tento obnos moc děkujeme,
jsme za něj vděčni a použijeme
ho na nákup dalšího materiálu
potřebného pro soutěže abilympiády, která se koná tradičně
v pardubické ČEZ aréně, tentokrát 28.–29. května“, řekla ředitelka České abilympijské asociace
Ivana Dolečková.
Vedoucí pardubické pobočky akciové společnosti M & M reality
holding Petr Svoboda přispěl částkou 17 500 korun, primátor města Pardubic Jaroslav Deml přidal
10 000 korun, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje a zástupce akciové společnosti Iveco
Czech Republic Miloš Huryta si
šátek koupil za 4500 korun a místopředsedu Krajské hospodářské
komory a generálního ředitele akciové společnosti Cesa Pardubice
Jiřího Doležala stál výrobek CAA
3000 korun.

Ředitel spokojen

„Charitativní dražba je tradiční
součástí našeho společného plesu,“ řekl ředitel Českého rozhlasuPardubice Martin Kolovratník

Využitá šance
nového projektu
Vzdělávání osob se zdravotním
postižením, podpora při získávání jejich pracovního uplatnění,
ale také přenos inovací v oblasti
profesního vzdělávání byly cílem
projektu Vzdělání pro zaměstnání. Uvedly to zástupkyně pražské vzdělávací agentury ACZ,
která kurzy pořádala.
Na projektu, který trval od října
2008 do března 2010, se podílely organizace spojené se zaměstnáváním znevýhodněných
osob ze čtyř zemí, a to z Itálie,
Velké Británie, Maďarska a České republiky. Byly využity např.
zkušenosti italských partnerů
při zprostředkování zaměstnání
osob se zdravotním postižením.
Vzdělávacích aktivit se v České
republice zúčastnilo celkem 44
osob, práci nalezlo 40 procent
účastníků kurzů, přičemž téměř
30 procent z nich pracuje na trvalý pracovní poměr.
(fr)

P.P.
50403 / 2003
530 02 Pardubice 2

Moderátor plesu, herec a zpěvák Roman Vojtek, předává vydražený šátek
primátoru města Pardubic Jaroslavu Demlovi.

a dodal: „Aktivitám České abilympijské asociace dlouhodobě osobně fandím, a když nás letos oslovila, že by do dražby mohla připravit
krásné ručně vyrobené dárky, neváhal jsem ani minutu. Nápad to
byl dobrý – dražitelé věděli, že za
vloženou finanční částku nejen
pomohou dobré věci, ale že si také odnesou něco pěkného domů.
Zvláštní dík patří primátorovi města Jaroslavu Demlovi, který hned
na místě vyplatil deset tisíc korun.
Dal tak najevo, že svou funkci nebere jen jako zaměstnání, ale že
je opravdovým patriotem.“

Řekli po dražbě

Miloš Huryta: „Společnost, kterou zastupuji, Iveco Czech Republic, a.s., ráda přispěje České
abilympijské asociaci, která pod-

poruje pracovní i volnočasové
dovednosti a schopnosti spoluobčanů se zdravotním postižením. Dražby jsem se zúčastnil
i z osobních důvodů, vždyť se
jedná o podporu, která přispívá
k zajišťování různých aktivit, projektů a činností pro ty spoluobčany, kteří se nemohou z jakýchkoliv důvodů aktivně zapojit do
běžného života.“
Jiří Doležal: „Naše firma CESA,
a.s. každoročně přispívá České
abilympijské asociaci a dalším organizacím zastupujícím skupiny lidí, kteří z různých důvodů potřebují
podporu. Já sám se často zapojuji
do podobných akcí a jako člen
Lions klubu podporuji především
handicapované a slabozraké nebo
nevidomé. Proto jsem se přidal
s podporou i na tomto plese.“ (fr)

Fotosoutěž o životě s postižením
Liga vozíčkářů pořádá 14. ročník fotosoutěže Život nejen na kolech.
Je součástí informační kampaně Přisedni si, kterou chce Liga přiblížit
svět lidí se zdravotním postižením široké veřejnosti. Snímky na téma
Okamžiky ze života s postižením v klasickém tištěném formátu nebo
digitální podobě lze posílat do 1. října.
Soutěže se mohou zúčastnit amatéři i profesionálové. Její pravidla
najdete na stránkách www.ligavozic.cz. Na dotazy odpoví Jan Charvát
na e-mailu fotosoutez@ligavozic.cz a telefonu 725 020 779.
Nejzdařilejší fotografie budou vystaveny během akce Pro Váš úsměv,
která se uskuteční v říjnu zároveň s veletrhem Medical Fair Brno.
O vítězi rozhodne odborná porota v čele s renomovaným fotografem
Jindřichem Štreitem. Návštěvníci veletrhu svým hlasováním rozhodnou
o Ceně diváka. Nejzajímavější snímky poté budou jednak zveřejněny
v časopisech FotoVideo a Vozíčkář, jednak převedeny do velkého formátu a zařazeny do putovní výstavy.
(pel)

Vyhlídkové lety pro handicapované
Šanci absolvovat vyhlídkové lety nabízí zdravotně postiženým osobám
3. ročník akce Open Skies For Handicapped, která se uskuteční dne
19. června na letišti v Hradci Králové. Zájemci z organizací a zařízení
pro postižené, ale i jednotlivci se mohou přihlásit vyplněním formulářů, které najdou spolu s dalšími podrobnostmi na adrese www.lshk.cz.
Formuláře je nutné odeslat na fax 491 617 699 nebo e-mail m.mitiskova@seznam.cz. Bude možnost přihlásit se také v den konání akce
s tím, že bude záležet na počtu přihlášených a obsazenosti letadel.
„V předcházejících ročnících se na letiště přišly podívat 4000 handicapovaných občanů a pro 1210 z nich jsme dokázali vyhlídkové lety
zabezpečit,“ řekla Petra Baladránová z hradeckého letiště.
Vstup pro handicapované s doprovodem je zdarma, vstupné a parkovné od ostatní veřejnosti bude poukázáno ve prospěch postižených. (fr)

Dětem hradecké speciální školy
začala sloužit relaxační místnost
Speciální multismyslová relaxační místnost začala
sloužit dětem ve speciální škole v Hradecké ulici
v Hradci Králové. Místnost zvaná Snoezelen patří
k moderním terapeutickým metodám, které pomáhají
postiženým mimo jiné s rozvojem komunikace, se
stimulací smyslů a snížením poruch chování. Kromě
toho se ve škole podařilo vybudovat i novou učebnu vybavenou posilovacími stroji.
„Místnost Snoezelen bude další významnou službou, kterou hradecká speciální škola, jejímž zřizovatelem je kraj, bude poskytovat svým žákům. Škole se ji
podařilo vybudovat v rámci projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na který získala více než pět
milionů korun z fondů Evropské unie,“ řekl hejtman
Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, který pro-

voz relaxační místnosti zahájil na konci měsíce února.
Principem Snoezelenu je vytvořit prostředí, ve kterém panuje atmosféra bezpečí a důvěry. Místnost nabízí nejrůznější smyslové vjemy – obrazové, zvukové.
Součástí jejího vybavení je i vodní postel. Cílem je
uvolnění člověka. Dětem s postižením pomáhá s relaxací, zklidněním, rozvojem verbální i neverbální komunikace a osobnosti, snížením poruch chování,
k odbourávání impulzivity.
Speciální škola v Hradci Králové zajišťuje komplexní
nabídku vzdělávacích programů pro mentálně postižené žáky od předškolního věku do dospělosti,
dále diagnostiku ve speciálním pedagogickém centru. Součástí tohoto zařízení je mateřská škola, přípravná třída, základní škola praktická, základní škola
speciální, praktická škola a školní družina.
(fr)

Kulinářské

Vejce a pokrmy z vajec

Vejce vždy byla a jsou nenahraditelnou součástí jídelníčku obyvatel této planety od polárních pustin,
kde se hojně požívají vejce hnízdícího divokého
ptactva, až po oblasti tropů. Obsahují bílkoviny, které se vyrovnají bílkovinám masa a mléka, jsou
zdrojem vitaminů A, D i některých vitaminů ze skupiny B. Dále obsahují až 1 % nerostných solí jako
vápník, fosfor, železo, ale i chlor, draslík, hořčík
a sodík. Dvacet menších vajec rovná se kilu masa
prostředně tlustému. Je-li bílek měkký, jsou vejce snadno stravitelná, hodí
se i pro nemocné, tuhý bílek jest těžko stravitelný. Vařená vejce na tvrdo
se snáze stráví s octem, proto také se dávají k salátu, uvádí se v téměř sto
let staré kuchařce „Jitřenky“.
Čerstvá vejce vložená do nádoby s vodou klesají ke dnu, starší vyplavou na
povrch. Na měkko se vaří vejce dvě až tři minuty, na hniličku čtyři až pět
minut, na tvrdo šest až sedm minut – podle toho, jak je velké a není-li příliš
studené. Nejlépe stravitelná jsou vejce na měkko. Na tvrdo vařená vejce se
lépe loupají, dají-li se ochladit do studené vody.
Nejjednodušší úpravou kromě vaření jsou sázená vejce. Důlková, takzvaná vaječná pánev, která bývá obvykle na čtyři vejce, se vytře máslem nebo olejem, a když se rozpálí, vejce se tam rozklepnou, aby byl žloutek
uprostřed; malinko se posolí a nechají se ztuhnout. Když se dělají jen dvě
vejce, do druhých důlků se kápne voda, aby se horkem nepoškodily. Při
pečení na normální pánvi se okraje spečených bílků opatrně oddělí nožem. (Kuchařka „Jitřenky“.) Sázená vejce se upravují posypaná pažitkou
nebo petrželkou na opečené topinky, mohou se poprášit pepřem i sladkou
paprikou. Jsou výbornou přílohou k hrachu, hrachové kaši, fazolím, čočce,
dušené zelenině.
Moje moravská babička připravovala míchaná vejce s krupičkou: Na čtyři
vejce se dá na kastrolek jako malý ořech čerstvého másla; když se rozpustí, zalije se koflíčkem horkého mléka, zavaří vrchovatou lžící krupičky
a nechá se chvíli vařit. Poté se tam přidají rozkverlaná vejce, osolí špetkou
soli a hmotou se míchá, až zhoustne. Máme-li čerstvé houby, podusíme je
napřed na cibulce a na másle do měkka a teprve potom do nich postupně
zavaříme mléko, krupičku a vejce. Je to s bramborem nebo s chlebem výborný letní oběd i večeře. Vejce s krupičkou jsou snáze stravitelná než běžně připravovaná míchaná vajíčka.
Na přípravu vaječných omelet existuje mnoho receptů. Kuchařka „Jitřenky“
uvádí tento: Pro osobu rozkverlá se v hrnečku jedno větší vejce, připojí se
lžíce kyselé smetany, kávová lžička mouky, pěkně rozkverlá a rychle se to na
omeletovém plechu na štipku rozpáleného másla nebo oleje upeče. Když jest
to tuhé, jest to dost pečené. Smetanu můžeme nahradit bílým jogurtem.
Znamenitá je jablková omeleta. Potřebujeme: 1 jablko, 10 g másla, 2 vejce,
1 lžíci mouky, 2 lžíce mléka, 10 g cukru. Oloupané jablko nakrájené na tenké
plátky dáme na rozpuštěné máslo na pánev dusit. Na rozdušené jablko vlijeme
vejce, rozšlehaná s mlékem a moukou. Když omeleta ztuhne, sesuneme ji
opatrně na talíř, přehneme a navrchu pocukrujeme. (Joza Břízová, „Vaříme
dětem“, Praha 1967.)
Kuchařka „Mladá paní v občanské kuchyni“ z roku 1920 doporučuje karlovarskou omeletu. Pro jednu osobu čítáme: jeden žloutek, velkou lžíci
cukru, velkou lžíci mouky, trochu osolíme a z bílků uděláme sníh. Vše zamícháme a na rozpáleném másle usmažíme. Másla se dává málo, jen co
by dno pánve pokrylo. Omeleta tato jest velmi vysoká a jemná. (Telč 1920.)
Omelety se podávají na sladko potřené zavařeninou, polité sirupem, s kompotovaným ovocem, ozdobené šlehačkou, tvarohem či jogurtem, i na slano
plněné špenátem, dušenými houbami, zbytky usekané pečeně nebo uzeného
masa apod.
Náročnější je příprava holandských vajec. Šest vajec se uvaří na tvrdo,
oloupe se a na koláčky rozkrájí. Na máslem vymazanou a žemličkou vysypanou formu nebo pánev se rozloží plátky ementálského nebo jiného
tvrdého sýra a na ně se složí koláčky vajec. V koflíku kyselé smetany
se rozkverlají tři žloutky, vlije se to na vejce, navrch se dá ořech másla, popráší se sladkou paprikou nebo pepřem a v troubě se to peče patnáct minut. Vejce, když se dávají do formy, malinko se přisolí. (Kuchařka „Jitřenky“.)
Stejně se připravují vejce po španělsku, pouze plátky nakrájených vajec
se posypou sekaným uzeným masem, případně šunkou nebo šunkovým
salámem. Na jedno vejce se počítá lžíce sekaného masa. Holandská
i španělská vejce jsou velmi kalorická jídla, vhodná spíš pro osoby s vysokým
energetickým výdejem.
Vejce od nepaměti symbolizují návrat jara, tepla, zrození nového života
a vzkříšení starého; právě zjara, o velikonočních svátcích si lidé dopřávali
vajec podle libosti. Dříve odborníci varovali, že vaječný žloutek zvyšuje obsah
cholesterolu v krvi. Nyní se sice od této teorie ustupuje, ale jako u kteréhokoli jiného jídla ani u vajec se nic nemá přehánět.
E. A. Schmidtová
okénko

