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Jan Říha vylezl Macochu,
myslí na Schody do nebe
Prvním nevidomým horolezcem, který vylezl skalní stěnu v propasti Macocha, se
o letošních prázdninách stal
Jan Říha z Olbramovic na
Benešovsku, který nyní žije
v Praze.
Čtyřiatřicetiletý
horolezec
zvládl osmdesátimetrovou trasu za pomoci dvou kolegů
za dvě a půl hodiny 21. července a splnil si tak další sen.
Tím největším je ambiciózní
projekt nazvaný „Schody do
nebe“ nebo anglicky „Seven summits“, což je touha
stát na nejvyšších vrcholech
sedmi kontinentů. Zatím pokořil pověstnou stěnu El Capitan (1095 metrů) v USA, africké Kilimandžáro (5895 metrů)
a Elbrus (5642 metrů) na Kavkaze.
„Je to sen každého horolezce, vylézt si Macochu, a já
jsem rád, že byla možnost získat povolení a že jsem to
dokázal. Nejtěžší byla asi poslední, třetí délka,“ komentoval svůj výkon bezprostředně
po zdolání Říha, který trénu-

je v Holešovicích na umělé
stěně nebo jezdí do Tisé do
severních Čech; často leze
i v Hruboskalsku.
Teď shání peníze, aby mohl
možná ještě letos nebo příští
rok na Aconcaguu (6962 metrů) v Jižní Americe.
Jan Říha, o němž jsme psali
jako jedni z prvních už v lednu 2007, má vadu zraku od
narození. „Chyty tak víc hledám, kluci mě navigují, někdy
vezmu radši menší chyt vedle
většího, protože jsem rád, že
něco držím,“ říká o lezení poslepu vedoucí horolezeckého oddílu Matahari, kde už
teď trénuje třicet handicapovaných horolezců.
A proč se věnuje zrovna
horolezectví? Nechtěl se prý
litovat a toužil okolí ukázat,
že se s potížemi umí porvat.
„Nestresuji se, zda to vyjde.
Prostě se pokusíme zlézt jednu horu za druhou a ukáže
se, zda někde narazíme na
problém,“ řekl o svých nejbližších plánech Jan Říha.
(bd, fr)

Jan Říha v cíli náročného výstupu stěnou Macochy (snímek vlevo) a v momentě, kdy na dně propasti začíná svůj odvážný lezecký
pokus.
Foto pro Abilympijský zpravodaj: Miroslav Rendl/Deník

Zdravotně postiženým pomůže Elektronická zdravotní knížka
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP) spolu se společností IZIP a firmou
Velveth Inlet Corporation připravily akci, která má za cíl seznámit zdravotně postižené občany
s výhodami služby Elektronické zdravotní knížky (EZK).
Zájemci se zároveň mohou do
systému IZIP zaregistrovat. Zdravotně postižení mají také příležitost podílet se na dalším rozšiřování patentované služby EZK.
Tato aktivita jim také umožní
získat zajímavou finanční částku
jako odměnu za registraci svých
známých, kolegů nebo rodinných
příslušníků.
V České republice žije podle
údajů Českého statistického úřadu

více než milion osob se zdravotním postižením, tedy téměř
deset procent obyvatel ČR. Věková struktura se vyznačuje
vysokým podílem žen nad 75 let,
což souvisí s kratší průměrnou
délkou života u mužů. Mezi nejčastější typy postižení patří choroby vnitřních orgánů a nemoci
pohybového ústrojí.

Skloubit praktickou službu

Proč je elektronická knížka důležitá? „Služba Elektronické zdravotní knížky je pro lidi se zdravotním postižením velmi důležitá,
protože často čerpají zdravotní
péči a je žádoucí, aby si mohli
osobně zkontrolovat vyúčtování
zdravotnických výkonů. Společnost Velveth Inlet Corporation při

realizaci projektu zároveň zaměstnává osoby se zdravotním
postižením, což je další přidaná hodnota k tomuto projektu.
NRZP poskytne součinnost krajských koordinátorů a prostory
v krajských kancelářích při přijímání registrací přihlášek do systému IZIP od osob se zdravotním postižením,“ říká předseda
NRZP Václav Krása.
„Chceme
společnými
silami
skloubit velmi praktickou službu,
jakou rozhodně Elektronická zdravotní knížka je, a skupinu spoluobčanů z řad zdravotně postižených a seniorů, kteří mají,

bohužel, mnohdy více starostí se
zdravím a zdravotnictvím jako takovým. Jako partneři Národní rady osob se zdravotním postižením ČR jsme hrdí na to, že touto
službou pomůžeme právě našim
zdravotně handicapovaným spoluobčanům,“ upozorňuje David Gulyáš, jednatel společnosti Velveth
Inlet Corporation. Seznam poboček NRZP najdete také na webových stránkách www.v-i-c.eu.

Už téměř dva
miliony klientů

V České republice unikátní služba Elektronické zdravotní knížky
se v letošním roce velmi dynamicky rozvíjí: v současnosti ji
má už více než 1 900 000 klientů
a v systému je přes třetinu lékařů,

sedm tisíc zdravotnických zařízení a polovina nemocnic. Každý
den začne využívat výhod služby
IZIP/Elektronická zdravotní knížka více než pět tisíc nových uživatelů a desítky nově zapojených zdravotnických profesionálů.
„Společnost IZIP se dlouhodobě
věnuje neziskovým a charitativním projektům, které podporují
naše spoluobčany, jež to potřebují nejvíce. Právě zdravotně po
stižení občané určitě ocení jednoduchý a neustálý přístup ke
svým zdravotním informacím a řadu dalších výhod služby Elektronické zdravotní knížky,“ doplňuje
Ing. Jiří Pašek, ředitel společnosti IZIP.
(Pokračování na str. 2)
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Nové pracoviště i pro středisko bezbariérovosti CAA
Ve středu 1. září bylo ve Vysokém Mýtě na sídlišti Dubina
v ulici Plk. B. Kohouta 914 zhruba po roční výstavbě slavnostně otevřeno nové Centrum sociálních služeb (jeho
architektonickou podobu přibližuje otištěná vizualizace, na
snímku z poloviny července je skutečná podoba objektu).
Některé prostory si ovšem mohli první návštěvníci prohlédnout už o několik dní dříve, v pátek 27. srpna v rámci dne otevřených dveří.
Nové sídlo zde získalo spolu s osmi dalšími organizacemi
z neziskového sektoru, jejichž činnosti se často propojují či překrývají, i zdejší poradenské a konzultační středisko
bezbariérovosti České abilympijské asociace (CAA). Kontaktní spojení se v souvislosti s tím ale nikterak nezměnila –
Jana Halamková; 774 554 725; barieryvm1@abilympics.cz.
Z dalších organizací zmiňme alespoň agilní občanské
sdružení Berenika, Základní školu a Praktickou školu Svítání Pardubice, která bude mít v objektu jedno ze svých detašovaných pracovišť, SKP Centrum nebo poradnu se všeobecnými informacemi pro osoby se zdravotním postižením.
Vizualizace: B K N spol. s r.o. Vysoké Mýto
Snímek: Aleš Felgr
Text: Miloš Kajzrlík

Soutěž pro publicisty
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany i letos vyhlásil
soutěž o Ceny za publicistické
práce zaměřené na život lidí se
zdravotním postižením. Nejen novináři mohou zasílat své příspěvky do těchto kategorií:
a) televizní (přihlásit lze díla vysílaná v televizi nebo jinak veřejně publikovaná, např. prostřednictvím internetu, kina apod.);
b) rozhlasová (přihlásit lze díla
vysílaná v rozhlase nebo uveřejněná prostřednictvím internetu);
c) tisková (přihlásit lze díla písemná veřejně publikovaná tiskem nebo prostřednictvím internetu).
Oceněna budou díla, která nejlépe popularizují téma života osob
s postižením a příznivě ovlivňují
postoj veřejnosti k nim. Přijímána
je původní tvorba.

Soutěžit může příspěvek publikovaný od loňského 1. října do
30. září 2010, který se předkládá
ve třech kopiích (televizní na
DVD, rozhlasové na CD). Dvě
z nich budou autorům vráceny
po ukončení soutěže. Autor (či
kolektiv) může do soutěže zařadit
maximálně tři práce v každé
z kategorií.
Dílo je nutné přihlásit do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (nábřeží Edvarda Beneše 4,
118 01 Praha 1) do 30. září; rozhodné je datum podání na poštovním úřadě nebo v podatelně
Úřadu vlády ČR. Další informace
sdělí a na dotazy odpoví Martina Kašíková, tajemnice Vládního výboru, na telefonu 224 002
316 či e-mailu kasikova.martina@
vlada.cz.
(pel)

Euroklíč je pro Středočechy zdarma!

Sebeobhájců není nikdy dost!
V Praze existuje skupina osob
s mentálním a kombinovaným postižením, jejíž členové se učí sami
za sebe řešit svoje problémy např.
v oblasti boje za lepší život nebo
při rozhodování se v důležitých životních situacích. Učí se také své
myšlenky a názory následně vhodně prezentovat, příp. je předávat
osobám se stejným postižením.
Tito tzv. sebeobhájci si říkají
„Sami a spolu“ a rádi mezi sebou
přivítají nové kolegy. Všichni, kteří bydlí v Praze (příp. v jejím nejbližším okolí), mají mentální nebo
kombinované postižení a projeví

upřímný zájem stát se dalšími sebeobhájci, jsou vítáni na pravidelných schůzkách. Konají se dvakrát měsíčně v úterý od 16.30
do 18 hodin v Centru Karlínum.
Případné dotazy zodpoví asistentka sebeobhájců Petra Kaňková
ze sekretariátu Společnosti pro
podporu lidí s mentálním postižením v České republice (SPMP) –
adresa: Karlínské nám. 59/12,
186 03 Praha 8 (kde také Centrum sídlí), telefony: 221 890 436
nebo 776 237 799, e-mail: sebeobhajci@atlas.cz, příp. také Jan
Hamák, jeden ze současných se-

beobhájců (telefon: 739 944 512).
Významnou aktivitou SPMP je
také před nedávnem ukončený
roční projekt „I my jsme občané!“.
Autoři chtějí tímto projektem (jako
partneři se na něm podílely Fokus
Praha a Česká alzheimerovská
společnost, podporu mu vyjádřila
zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková) pomoci především
pracovníkům veřejných institucí
komunikovat správně nejen s lidmi
s mentálním a duševním onemocněním či s demencí, ale také se
seniory. Více se dozvíte na webu
www.spmpcr.cz/cs/nros.
(mk)

Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, kteří mají trvalé bydliště ve Středočeském kraji, mohou od srpna získat euroklíč zdarma. Národní
rada osob se zdravotním postižením totiž realizuje projekt „Euroklíč –
střední Čechy – města“, financovaný z fondů Evropské unie.
V současnosti je v České republice osazeno eurozámky, ke kterým
je potřeba právě univerzální euroklíč, asi 100 míst. Jde zejména
o bezbariérové toalety a výtahy ve veřejných objektech. Jejich seznam je zveřejněn na stránkách www.euroklic.cz. Jak uvedl předseda
Národní rady Václav Krása, ve středních Čechách bude eurozámek
brzy instalován na dalších asi 155 místech.
Zdravotně postižení zájemci si mohou euroklíč vyzvednout do
28. února 2011 v těchto městech: Benešov, Beroun, Kladno, Kolín,
Červené Janovice, Mělník, Mladá Boleslav, Poděbrady, Příbram, Praha
a Rakovník. Adresy všech distribučních míst a další informace o zmíněném projektu najdete na stránkách www.nrzp.cz.
(pel)

Neslyšící královny

Soutěž o ceny Žihadlo už počtvrté

I letos budou uděleny ceny Žihadlo za nejlepší veřejně prospěšnou reklamní kampaň. Soutěž, kterou
pořádá obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz,
je stejně jako v minulých letech vyhlášena v kategoriích tištěná reklama, televizní a kino spot, rádiový
spot a internetový projekt. Zúčastnit se jí mohou
neziskové organizace (občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace), které
zviditelnily veřejně prospěšnou aktivitu prostřednictvím mediální kampaně od 1. září 2009. Novinkou je

samostatná kategorie pro kampaně zadané příspěvkovými organizacemi.
Uzávěrka pro nominace je 27. října. Vítězové budou oznámeni 16. listopadu v průběhu slavnostního
večera v Praze. Další informace o soutěži Žihadlo
2010, jejímž hlavním partnerem je Československá obchodní banka, lze najít na stránkách www.
neziskovky.cz. Na dotazy odpoví Marek Šedivý, výkonný ředitel společnosti, na telefonech 603 154 999
a 224 239 876 nebo e-mailové adrese sedivy@
neziskovky.cz.
(pel)

Zdravotně postiženým pomůže ...
(Dokončení ze str. 1)

Co je co?

Emergentní dataset
Důležitá zdravotní data pacienta
nutná pro záchranu života, do
kterých, v případě ohrožení, může
nahlédnout záchranná zdravotnická služba. Zasahující lékař se
tak včas dozví zásadní informace
o pacientovi, jako je krevní skupina, poslední očkování proti tetanu, rizikové faktory, alergie a trvalá medikace.
Zdravotní informace
ve vlastních rukou
Elektronická zdravotní knížka
slouží k zapisování i čtení, tedy
sdílení zdravotních informací mezi
pacientem a lékařem a mezi lékaři navzájem. Je dostupná přes
internet z kteréhokoliv místa 24
hodin denně. Uložená data jsou
vysoce zabezpečena. Díky EZK
má pacient přehled o všech vyšetřeních, jejich výsledcích i léč-

bě. Stává se vlastníkem svých
zdravotních dat, která může v případě potřeby poskytnout ošetřujícím lékařům. Ti mohou rychleji
a kvalitněji rozhodnout o diagnóze, zahájení cílené léčby, předejít zatěžování pacienta nevhodnou
kombinací léků či opakovaným
vyšetřením.
Osobní účet pojištěnce
Obsahuje přehledy vykázané
zdravotní péče, uhrazených regulačních poplatků, doplatků na
léky a umožňuje kontrolovat historii pojištění a plateb pojistného.
Pacient je tak informován o nákladech, které byly vynaloženy na
jeho léčbu. Součástí zprávy je také identifikace případných nedoplatků na pojistném.
Manažer zdraví
Elektronická zdravotní knížka
upozorňuje lékaře i pacienty na
preventivní aktivity a informuje
o zdravotních rizicích. K dispozici
je například kalendář preventiv-

ních prohlídek, očkovací kalendář, upozorňování formou SMS/
e-mailu, BMI index, měření krevního tlaku a cukru v krvi.
Bezpečnost
Společnost IZIP věnuje maximální pozornost oblasti bezpečnosti
dat. Provoz EZK probíhá plně
v souladu s platnou českou legislativou. Společnost IZIP je registrována Úřadem pro ochranu
osobních údajů a je nositelem
certifikace ISO 27001 a ISO 9001.
Registrace
O zřízení Elektronické zdravotní
knížky lze zažádat u svého lékaře nebo lékárníka. Pro pojištěnce
VZP je registrace dostupná i na
vybraných pobočkách České pošty vybavených pracovištěm Czech
POINT a na 19 pobočkách Pojišťovny VZP, dále na označených
registračních místech. Zaregistrovat se můžete také online na
webových stránkách www.izip.cz.
(red)

Za účasti 31 neslyšících krásek z Evropy (Bělorusko, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Francie, Chorvatsko,
Litva, Maďarsko, Moldavsko, Německo, Polsko, Rumunsko,
Rusko, Slovensko, Srbsko, Španělsko, Ukrajina, Velká Británie, naše barvy hájila Marie Franková), Asie (Arménie, Čína, Gruzie, Indie, Izrael), Afriky (Ghana, Jihoafrická republika, Uganda), Ameriky (Kanada, Paraguay) a Oceánie (Nový Zéland) se
9. července uskutečnil v gruzínské metropoli Tbilisi finálový večer jubilejního 10. ročníku soutěže ,,Miss neslyšících světa“ a 2. ročníku soutěže „Miss
neslyšících Evropy“. Tuto charitativní akci živě přenášela místní televize,
v hledišti ji sledovalo 2300 diváků. Prestiž soutěži dodala převzetím osobního patronátu Sandra Roelofs, holandská manželka prezidenta Michaila
Saakašviliho.
Oba nejcennější tituly, Miss neslyšících světa 2010 a Miss neslyšících Evropy 2010, získala reprezentantka Ruska Alena Smyslova (na snímku uprostřed). Druhá skončila vlevo stojící Julie Abbou z Francie, která byla navíc
zvolena Miss neslyšících – sympatie 2010. Dvěma nejkrásnějším dívkám
dělá na snímku společnost II. vicemiss Číňanka Zhihuang Wang.
Výsledky ovšem neočekávaně 1. srpna změnilo rozhodnutí od „zeleného“
stolu. V tento den totiž prezident soutěží s okamžitou platností odebral
Francouzce oba tituly. Zdůvodnil to jejím rozhodnutím zúčastnit se ještě
níže postavených soutěží, což odporuje regulím, v nichž se mj. uvádí, že
žádná dívka, která získá některý z titulů, se již nemůže zúčastnit žádné
další soutěže, protože by tím ve světě nejen znevážila tyto vrcholné soutěže, ale také samotnou prestiž dosažených titulů.
Na základě toho se tak I. vicemiss neslyšících světa stala původně třetí
reprezentantka Číny. Titul II. vicemiss neslyšících světa připadl Stelle Falawo Kunjan z Ghany a titul Miss neslyšících – sympatie získala původně druhá Portia Oliver, která reprezentovala Jihoafrickou republiku.
Od úvodního ročníku je pořadatelem těchto soutěží, o které projevují naše
i zahraniční neslyšící krásky značný zájem, česká společnost MISS DEAF.
Pořadatelskou zemí finále ročníku 2011 bude buď Maroko, nebo Čína. (mk)

Trestní oznámení za zneužívání vyhrazeného parkování!
Záslužnou aktivitu zaměřenou na vuje nad tím, když z luxusního dost na to, aby policie mohla najít
zneužívání parkovacích míst ur- auta, které je označeno symbolem společné znaky a příslušným úředčených pro zdravotně postižené vozíčkáře, vystoupí urostlý mla- níkům sdělit obvinění. Další fotolidi rozvíjí organizace Acta non dík se svou slečnou nebo vážený grafie budou přibývat,“ informoval
verba. Základem je leták s textem otec od rodiny. Je evidentní, že Vojtěch Razima, ředitel společTen, kdo zneužívá výhod tělesně většina těchto „zdravých nemoc- nosti. Orgány činné v trestním řízepostižených občanů, ačkoliv je sám ných“ osob získala označení od ní však následně pouze formálně
potvrdily příjem trestního oznázdravý, žije jako parazit na úkor úředníků podvodem či úplatkem.
Obecně prospěšná společnost mení. Proto chce společnost na
společnosti! Je určen k nalepení
na okénko automobilu neoprávně- Acta non verba už získala asi 100 podzim téma oživit a pokračoně zaparkovaného na vyhraze- snímků s desítkami vozidel tako- vat v mediální kampani.
Pomoci můžete i vy, vážení čteném místě. Leták plní dvě funkce: vých podvodníků. A podala v ledje nápadný a nazývá věc pravým nu trestní oznámení. „Sto fotek je náři. Zmíněný leták a nejzdařilejší
snímky najdete na stránkách
jménem.
Zneužívání označení O 1, Společnost Acta non verba vznikla loni. Je- www.kverulant.org v rubrice
které podle zákona o silnič- jím hlavním záměrem je vyvolávat tlak veřej- Kverulantovy kauzy. Pokud
ním provozu umožňuje lidem nosti v případech arogance mocných, po- znáte případ zneužívání vys postižením parkovat na vy- rušování zákona, liknavosti státní správy či hrazeného parkoviště, konhrazených místech, je hlavně korupce a dosahovat tak pozitivních změn ve taktujte pana Razimu na teve velkých městech běžným společnosti. Latinský název Acta non verba lefonu 602 547 235 či e-mailu
info@kverulant.org.
(pel)
jevem. Málokdo se pozasta- lze přeložit jako ne slova, ale činy.

Bezbariérová prohlídka
Lipníku nad Bečvou
Lipník nad Bečvou má bezbariérovou trasu po městské památkové rezervaci. Jako první ji
v červenci vyzkoušela skupina
z Pražské organizace vozíčkářů.
Dle vyjádření pracovnice tamního
informačního centra se lidé na
vozíku nedostanou do věže zvonice, ale jinak je pro ně nová
stezka bezproblémová. Stejně jako ostatní návštěvníci mohou využít služeb průvodce. Město navíc připravilo mapu s vyznačenou
trasou.
Bezplatnou prohlídku památkové
rezervace nabízí Lipník nad Bečvou od roku 2007 a zatím ji absolvovalo více než 8 tisíc lidí. Na
trasu uzpůsobenou vozíčkářům se
můžete vydat do 30. září denně
kromě pondělí. Odchod s průvodcem od infocentra je vždy
v 10 a 14 hodin. Pro dotazy je určen telefon 581 773 763 a e-mail
tic@mek-lipniknb.cz.
(pel)

Dobročinná akademie
bude opět 28. září
Česká televize a Český rozhlas
nabídnou i letos Dobročinnou
akademii. Zábavné, asi hodinové
pásmo, které zároveň přiblíží radosti i trable vozíčkářů, bude opět
moderovat jeho autor – herec
a scenárista Zdeněk Svěrák. Diváci a posluchači mohou během
přímého přenosu od 20 hodin zasílat libovolnou částku na konto
Paraple, z něhož jsou financovány
aktivity Centra Paraple.
Aktuální informace o pořadu,
který měl na obrazovce premiéru už v roce 1994, najdete na
stránkách www.paraple.cz.
(pel)
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Jak roste Kosatec

Výslednou podobu projektu
ovlivní dotazníkové šetření

Na našem území existují v současnosti čtyři oblasti se statutem národního parku – Krkonošský národní park, Národní park a chráněná
krajinná oblast Šumava, Národní park České Švýcarsko a Národní park
Podyjí. Jsou to v národním (nebo i mezinárodním) měřítku jedinečná
území s nejvyšším stupněm ochrany přírody a s nízkými negativními
dopady lidské činnosti na tamní ekosystémy. Veškeré podnikání musí
být podřízené zachování přírodních poměrů a v souladu s vědeckými
a výchovnými cíli dané oblasti (vyskytují se v nich i mnohé endemity,
zástupci rostlinné i živočišné říše, které nelze nikde jinde ve volné přírodě spatřit). Tím pádem je omezený i výběr cest k volnému pohybu turistů. Přesto – a to jistě potvrdí i nejeden čtenář – všechny jmenované
parky nabízejí množství značených pěších, cyklistických nebo lyžařských běžeckých tras k poznávání jejich krás, některé mohou už nyní
v zásadě bezproblémově absolvovat také vozíčkáři.
Nejen vozíčkáři, ale i senioři a rodiny s dětmi v kočárcích mohou
v nedaleké budoucnosti očekávat rozšíření turistických možností v těchto regionech, vč. informací o jejich občanské vybavenosti, službách nebo gastronomických a restauračních zařízeních, která jim jsou schopná
poskytnout adekvátní servis. Tak to aspoň předpokládá stěžejní výstup
z projektu „Národní parky ČR pro všechny“, který z pověření Ministerstva
životního prostředí ČR zpracovává občanské sdružení Trianon Čechy
(loni jsme ho v našem Zpravodaji zmínili v souvislosti s pomocí zdravotně postiženým při digitalizaci televizního vysílání). Projekt obsahuje
ještě dva důležité úkoly: monitoring a následnou propagaci stávajících
turistických tras vhodných pro vozíčkáře a hledání potenciálu pro budování cest nových.
Konečnou verzi projektu (analýzy) jeho autoři zpracovávají s přihlédnutím k dosud vyplněným a průběžně vyhodnocovaným zhruba
270 internetovým dotazníkům s 15 otázkami. Analýza následně poslouží jako výchozí materiál studie o základním rozsahu potřeb osob
se zdravotním postižením pro turistiku v našich národních parcích
a návrhu koncepčního řešení bezbariérového cestování na jejich územích. Připomínáme, že dotazník (na jeho přípravě se podílela i Národní rada osob se zdravotním postižením ČR) je stále ještě možné
zodpovědět na adrese www.trianoncechy.cz/narodni_parky.
Krkonoše (www.krnap.cz) ani Šumavu (www.npsumava.cz) není snad
potřeba čtenářům nijak představovat. Ze čtveřice nejmladší Národní
park České Švýcarsko (www.npcs.cz; vyhlášený k 1. 1. 2000), nacházející se v Ústeckém kraji u hranic s Německem, charakterizuje hustě zalesněný kraj s množstvím skalních hřbetů, kaňonů, pískovcových věží
a stolových hor. Národní park Podyjí (www.nppodyji.cz; náš nejmenší) se zhruba 40kilometrovým nejzachovalejším a nejméně dotčeným
meandrovitým říčním údolím v Česku, skalními amfiteátry, sráznými
stěnami, rozsáhlými suťovými poli, nivními loukami a prosluněnými lesostepmi s pestrými koberci teplomilných rostlin se rozkládá v Jihomoravském kraji u rakouské hranice.
(mk)

V únoru letošního roku začala výstavba Integrovaného centra sociálních
aktivit v Pardubicích. Projekt České abilympijské asociace (CAA) je
součástí Integrovaného plánu rozvoje města a samotná stavba je financována z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Severovýchod a státního rozpočtu České republiky – v listopadu minulého roku byla schválena dotace téměř 54 milionů korun. Výraznou pomoc realizaci náročného projektu dává Magistrát města Pardubic.
Budovu staví hradecká firma Stako, která vyhrála výběrové řízení. Slavnostní otevření je plánováno na začátek září příštího roku.
O tom, jak stavba v  areálu bývalých tiskáren ve Sladkovského ulici roste, svědčí „časosběrné“ snímky Aleše Formánka.
Funkci centra, které dostalo jméno Kosatec, přibližuje Ivana Dolečková, ředitelka CAA: „Mělo by obsáhnout celou škálu našich současných aktivit. Prostor zde najdou sociální rehabilitace, osobní asistence,
volnočasové aktivity, příprava k práci, poradenské a konzultační středisko bezbariérovosti a další. Měly by tu však být i chráněné dílny –
truhlářská, montážní, šicí, výtvarná, dále recepce, restaurace, kuchyň
a prodejna, kde budou pracovat lidé s handicapem. Počítá se i se
společenským sálem. Objekt bude sloužit nejen handicapovaným lidem, ale chceme ho otevřít i široké veřejnosti.“
(fr)

Jak zlepšit situaci v zaměstnávání zdravotně postižených: patnáct dobrých praktických rad
Desatero pro firmy, které mění společnost k lepšímu

1. Nepřemýšlejte o zdravotně postižených
primárně jako o lidech s handicapem.
Často jsou to vaši nejlepší zaměstnanci –
a třeba o tom ani nevíte.
2. Zaměstnáte-li zdravotně postiženého
člověka, poskytujete méně dotací na sociální podpory.
3. Vytvořte otevřenou firemní kulturu, aby
se ve vaší firmě za zdravotní postižení
nikdo nestyděl.
4. Motivujte lidi se zdravotními omezeními, aby se k nim přiznali – vytvořte pro ně
benefit. Můžete zjistit, že zdravotně postižené lidi už zaměstnáváte a nevíte o tom.
5. Seznamte se na úřadu práce s možnostmi státního příspěvku na úpravu pracovního prostředí či nákup pomůcek pro
zdravotně postiženého zaměstnance. Zaměstnavatel může také od úřadu práce
získat příspěvek na vznik nového pracovního místa pro zdravotně postiženého nebo na jeho provoz.

6. Vytvořte si seznam, na kterých pozicích
byste mohli zaměstnat osoby se zdravotním postižením. Obraťte se na pomáhající
neziskové organizace, které vám pomohou vaši nabídku předat dál a najít vhodného uchazeče.
7. Odebíráte-li zboží vyrobené lidmi se
zdravotním postižením, seznamte se s dodavatelskou firmou osobně, chtějte vidět
dílny, chtějte vidět konkrétní práci.
8. Můžete si do plnění povinnosti započítat například i poradenství nebo služby,
jako je účetnictví, pokud vám je poskytuje
na živnostenský list osoba samostatně
výdělečná činná se zdravotním postižením.
9. Buďte aktivní na burze práce pro osoby se zdravotním postižením na http://ozp.
prace.cz. Inzerce zde je zdarma.
10. Buďte mezi firmami, které mění společnost k lepšímu.

Patero pro lidi, kteří chtějí
být aktivní i přes svůj handicap

1. Pokud chcete pracovat, vytrvejte, zaměstnání
najdete. Je stále více firem, které zdravotně postiženým vycházejí vstříc a jejich práce si cení. Pomůžeme vám!
2. Informujte se na vašem úřadě práce. Máte nárok na bezplatné rekvalifikace a můžete se prostřednictvím úřadu práce ucházet o zaměstnání.
Nenechte se odradit, pokud to někdo z úředníků
neví.
3. Obraťte se na pomáhající neziskové organizace.
Poradí vám, co dělat, abyste našli zaměstnání. Jejich seznam najdete na www.prace.cz.
4. Na http://ozp.prace.cz najdete i nejvíc nabídek
práce pro lidi se zdravotním postižením. Kontaktovat můžete i burzu práce na www.kontobariery.cz
či burzu projektu Alternativa na www.prace-jinak.cz.
5. Pokud nemáte dost sebedůvěry, začněte pracovat na chráněném trhu práce. Nepřijímejte ale
práci zdarma na zkoušku a uzavřete se zaměstnavatelem pracovní smlouvu.

Autorem těchto dobře míněných
návodů k postupnému zlepšování dlouhodobě neutěšené situace v zaměstnávání zdravotně postižených je Nadační fond pro
podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením.
Jsou umístěny na webu www.
prace.cz v části Nabídky pro OZP.
Webový portál Práce.cz nabízí
na českém internetovém pracovním trhu nejvíce aktuálních
online nabídek, a to i osobám
se zdravotním postižením. Portál
dále poradí třeba s vyplňováním
různých formulářů, naučí napsat
správně životopis nebo doporučí
způsoby jednání s potenciálními
zaměstnavateli. V jeho obsahu lze
ale mj. nalézt i encyklopedii profesí a dokonce i pracovní horoskop.
(mk)
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Bratr. Veverkových 396
530 02 Pardubice
info@digisvet.cz
4
4
4
		

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.

WEBHOSTING
INTERNETOVÉ OBCHODY
PROFESIONÁLNÍ WWW 		
PREZENTACE

Čáslavská 50, 537 01 Chrudim
tel.: 469 638 257
fax: 469 638 533
www.mdelektro.cz
mdelektro@mdelektro.cz

Tovární 298, 538 04 Prachovice
tel.: 469 810 463
www.elmozservis.cz

S. K. Neumanna 797
530 02 Pardubice
tel.: 464 625 285

Holandská 467
533 01 Pardubice
tel.: 466 052 211, 466 052 221
www.hakvelkoobchod.cz
Sukova tř. 1556 530 02 Pardubice
j.mazuch@avekont.cz
www.avekont.cz/agentura

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

ACTIWO Pardubice
Štrossova 1033
530 03 Pardubice
telefon: 466 612 514

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

tel.: 466 304 785
jings@jings.cz
www.jings.cz
Blato 95, 530 02 Pardubice
Sladkovského 767
530 02 Pardubice
tel.: 466 657 432
insico@insico.cz

tel.:
466 815 103
Rokycanova 114/IV
566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 420 203
seedservice@seedservice.cz

eltip@eltip.cz
www.eltip.cz

Hana Gümplová – SIVAK

tel.: 464 646 812
fax: 464 646 813
www.aitcom.cz

Semtín P 10

Jana Masaryka 1713

Jiřího Potůčka 228
530 09 Pardubice

500 12 Hradec Králové
tel.: 495 220 684
www.sivak.cz

fax: 495 221 327
sivak@sivak.cz

533 53 Pardubice
Na Vrtálně 84
530 03 Pardubice
tel.: 466 613 813

tel.: 466 824 161

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

tř. Míru 90, 530 02 Pardubice
tel.: 466 799 380 fax: 466 799 381
info@van-pardubice.cz
www.van-pardubice.cz

Hradčanská 403, 530 06 Pardubice
tel.: 466 301 360
fax: 466 301 361
www.candy.cz candy@candy.cz
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„Vozíčkáři, klidně přijďte brzy pobejt!“
V tomto pokračování našeho turistického seriálu se sice
vydáme do konkrétní oblasti, žádnou konkrétní trasu ale
nenabídneme. Zhruba po roce se vrátíme do našich nejvyšších hor: v loňském čísle 5 jsme totiž prvně informovali
o projektu „Krkonoše bez bariér“, významné aktivitě Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) hlavně pro turisty na vozíku, ale také s omezenou mobilitou, seniorského
věku nebo s dětmi v kočárcích. Protože projekt s předpokládaným ukončením v únoru 2011 byl letos na jaře schválený (částečně ho financuje Evropský regionální rozvojový
fond prostřednictvím Euroregionu Glacensis), můžeme ho
blíže představit.
Výchozím bodem projektu s mottem „Můj hendikep není
překážkou“ (KRNAP ho zpopularizoval před letní sezonou
speciálním letáčkem) byl fakt, že i osoby na vozíku mohou
s pomocí zvládnout trasu se strmým a kamenitým úsekem,
pokud si o ní včas a hlavně jednoduše zjistí relevantní
informace; vycházelo se přitom z konkrétních zkušeností
z cest v údolích Labe, Bílého Labe a Mumlavy. Stejnou
důležitost mají pro tyto osoby ale také údaje o chatách
s bezbariérovým přístupem a toaletami nebo o možnostech odpočinku na lavičkách.
Projekt chce jmenovaným skupinám zpřístupnit třicet
dosud zapovězených turistických tras s různými délkami,
povrchy a profily v západní, střední i východní části pohoří
nebo jim v brzké budoucnosti na ně umožnit snadnější
přístup. Je rozčleněný do tří sekcí, v zásadě k nim lze ale
připočítat ještě čtvrtou, externí.
První sekce s názvem „Top 10“ obsahuje deset tras, které
nepotřebují žádné úpravy. Zbývající, dosud s drobnými
překážkami, jsou v sekci „Next 20“ a po jejich odstranění
by se cesty měly také stát bezproblémovými. Třetí sekce
se týká projektové dokumentace na bezbariérové přístupy do informačních středisek Správy KRNAPu v Harrachově, Špindlerově Mlýně, Vrchlabí a Obřím dole v Peci

pod Sněžkou. Náplní externí sekce (součásti souvisejícího
projektu Svazku měst a obcí Krkonoše a sdružení Parent
Project) je mapování přístupnosti horských bud, hotelů
a dalších objektů.
Všechny trasy z první sekce jsou v současnosti již
proježděné vozíčkáři, kteří se na projektu přímo podílejí,
zmapované, vyznačené ve speciální GIS vrstvě na mapovém serveru na webové adrese www.krnap.cz, slovně
popsané, vhodná odpočinková místa se postupně osazují
lavičkami. Ve druhé sekci se mapování připravuje, následovat bude zpracovávání projektové dokumentace nejen
tras, ale také zmíněných infocenter. Veškeré vybrané cesty
budou postupně vyznačeny speciálním pásovým značením stejného typu, jaký používá Klub českých turistů.
Pracovníci Správy KRNAPu věří, že díky projektu „Krkonoše bez bariér“ začne jezdit do Krakonošova království mnohem více vozíčkářů, a to nejen kvůli léčení
v Janských Lázních. A my můžeme doplnit mírně upravené, typicky krkonošské „zvadlo“ z úvodu článku slovy:
„Mějte se na výletech výborně. A jestli se vám u nás líbilo,
řekněte to kamarádům a známým, a pokud byste se setkali s problémy, napište nebo zavolejte to nám!“ Potřebné
kontakty – adresa: Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01
Vrchlabí; telefon: 499 456 111; e-mail: podatelna@krnap.cz.
(mk)
Sněhové pole „Mapa republiky“ je přírodní úkaz svým výjimečným tvarem tak unikátní, že má jako jediné sněhové pole svůj oficiální název a je vyznačeno také v podrobnějších
turistických mapách. Objevuje se každoročně na konci zimy
při odtávání sněhu na jižním úbočí Studniční hory. Protože tato rarita leží v nejpřísněji chráněné první zóně národního parku, je přístup k ní přísně zakázán všem turistům
bez výjimky. Mohou ji ovšem krásně vidět třeba při putování
z Pece pod Sněžkou přes Výrovku na Luční boudu.

Lány na Důlku 14
533 31 Pardubice
www.aquastav-pce.cz
tel.: 466 970 307

Nový Dvůr 938
538 03 Heřmanův Městec
tel.: 469 696 509
info@agrometall.cz

stavebni.podnik@quick.cz

AGES PARDUBICE
mr system
Silak Chrudim
Eurobeton
Maba
ING. JAN
PROCHÁZKA –
ELIS

K Vápence 2677
532 02 Pardubice

Pardubická 1400
535 01 Přelouč
tel.: 466 953 471

Jiří Hájek, Smiřice
Ing. Martin
Tomášek,
Lázně Bohdaneč
Petr Kotýnek,
Pardubice

17. listopadu 235, 532 26 Pardubice
tel.: 466 531 840 fax: 466 531 868

tel.: 466 791 111 fax: 466 310 361
info@cht-pce.cz
www.cht-pce.cz

Horní snímek: Přestože páteřní krkonošská červeně značená
turistická cesta, která vede převážně po hraničním hřebenu,
mezi třicítkou vytipovaných tras projektu není, v žádném případě to neznamená, že na ní vozíčkáře nemůžete potkat… A to
třeba i zde pod vrcholem naší nejvyšší hory, kde na levé (polské) straně cesty stojí bouda Śląski Dom a kde naproti ní bývala česká Obří bouda. Obrázek ve výřezu zachycuje stavby
na vrcholu Sněžky kolem roku 1900 (zleva): Pruská bouda,
Česká bouda, kaple sv. Vavřince a meteorologická stanice.

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 8–18 hod.
sobota
2 zavřeno

tel.: 466 885 555
pardubice@steno.cz

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

Pokorného 162
538 03 Heřmanův Městec
tel./fax: 469 695 869
amako.hm@amako.cz
www.amako.cz

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

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

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.
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Snímek: František Újezdský

Snímek: Aleš Formánek

Je to krásný pocit,
být na abilympiádě!
Letos „plnoletá“ národní soutěžní přehlídka řemeslných i volnočasových
schopností a dovedností se uskutečnila v pátek 28. a v sobotu 29. května už popáté v pardubické ČEZ aréně. Všem účastníkům nabídla po
oba dny zajímavé disciplíny i akce v rámci doprovodného programu.
Každý z téměř stovky abilympioniků se především snažil vypořádat se
co možná nejlépe se zadáním v disciplínách, do nichž se přihlásil. A ve
volných chvilkách se v žádném případě nemusel, stejně jako asistenti, dobrovolníci, rozhodčí, organizátoři i další přítomní, nudit. Někdo fandil v soutěži svému favoritovi nebo kamarádovi, někdo se setkal se známým, kterého
už dlouho neviděl, no, a hned bylo o čem povídat. Někteří si vybrali pouze
určitou akci: jedni čistě z profesního zájmu, jiní třeba proto, že si o ní přečetli na webu České abilympijské asociace, organizátora abilympiády, nebo
v našem Zpravodaji a chtěli být zkrátka „jen“ u toho. Nemálo bylo i těch,
kteří zažili loňské premiérové zakončení v příjemné třebosické hospůdce,
a nemohli se už dočkat, na copak se asi mohou těšit letos...
Snímek: Aleš Formánek

Snímek: Aleš Formánek

Snímek: Aleš Formánek

Pravidelným účastníkům i letošním nováčkům, prostě všem, kteří by si chtěli poměřit svoji zručnost s dalšími abilympioniky také příští rok, můžeme už
nyní sdělit termín: pátek 27. a sobota 28. května 2011. Doporučujeme také občasnou návštěvu webu www.abilympics.cz, kde se o něm budou postupně objevovat informace.
(mk)

Snímek: Aleš Formánek

Snímek: Miloš Kajzrlík
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Novinky z ministerstva

Malé ohlédnutí
za květnovou abilympiádou
Slova chvály z podhůří Jeseníků

Ani letos nenašel na abilympiádu jako divák
cestu prakticky nikdo z veřejnosti. Proto je
dvojnásob potěšitelné, že do Pardubic vážila
dost dalekou cestu skupinka klientů z Dětského centra – ústavu sociální péče pro
mládež z obce Vikýřovice, která se nachází
nedaleko Šumperka. Podle vyjádření Aleny
Švédové, která tento „výlet“ zorganizovala,
to v žádném případě nebyla ztráta času:
„Chci poděkovat za možnost nahlédnout
do zákulisí již 18. abilympiády, o které
jsem se dozvěděla pouze náhodou od našeho pana ředitele, který mi někdy v únoru dal otištěnou webovou stránku s informacemi. A protože by se naši uživatelé
rádi v příštím období zúčastnili této soutěže, tak jsme velmi ocenili vstřícnost z vaší strany a kladné přijetí naší žádosti o to,
zúčastnit se letošního ročníku jako pozorovatelé.
Měli jsme všichni pěkný zážitek a příjemný
pocit z této soutěže, který motivoval naše uživatele k větší aktivitě k daným disciplínám
a k následné účasti na dalším ročníku abilympiády. Z časových důvodů jsme neměli
možnost vidět vše, ale to, co jsme viděli a měli možnost se dozvědět, na nás kladně zapůsobilo.“
(mk)

Pavel Michalík završil abilympijské
desetiletí vítězstvím ve fotografování

l Na pardubickou abilympiádu jezdíš s mamkou už od roku 2001. Co tě na téhle akci nejvíc
baví?
Focení, to už dělám dlouho. Nejvíc mě tady
bavilo fotit malíře Honzu Lušovského.
l Na co se nejvíc těšíš z doprovodného
programu?
Na posezení v hospůdce, hlavně na pečené prase. Na to se těším... až moc. No a za
rok v listopadu možná poletím soutěžit do
Koreje na mezinárodní abilympiádu.
Jeho matka dodává: Jsem ráda, že se večer v té restauraci všichni sejdeme, to je
na tom nejlepší. V hale je všechno takové
rozprostřené, lidé se tady míjejí, každý pospíchá na soutěž, pak na oběd, na další
soutěž... Až večer se můžeme setkat a v klidu si popovídat.
Ještě vysvětlím tu Koreu: Pavlík jako soutěžící už fotil na abilympiádách v Indii a Japonsku, tak doufá, že bude nominován do týmu i nyní. Vůbec poprvé byl Pavlík na
mezinárodní abilympiádě v Praze před deseti lety, tenkrát soutěžil v kategorii do 18 let.
Sponzory na dalekou cestu určitě seženeme. Na Praze 15 mému synovi vycházejí
velmi vstříc, dokonce má na obvodním úřadě
každý rok v březnu výstavu svých snímků
a obrázků. Fotografování máme v rodině, já
fotím od patnácti, Pavlík asi od osmi let. (pel)

l Pavle, gratuluji k vítězství. Tvoje série soutěžních fotek je velmi
osobitá, na první pohled se jasně liší od
snímků ostatních soutěžících.
Je to tak. Ale myslím si, že v soutěži
byli i jiní favorité, kteří doufali, že vyhrajou.

Všichni z naší Dědiny
si zasloužili vyhrát,
říká Jan Výlet z Kyjova

o Na abilympiádě jste poprvé. Jak se vám na ní
líbilo?
Máme z ní nádherné,
až nepopsatelné pocity.
Z pražského střediska pro
nevidomé Dědina jsme tady v košíkářství soutěžili čtyři. Vůbec nejde
o to, že jsem vyhrál: všichni z naší výpravy by
si zasloužili zvítězit, protože byli skvělí.
o Od jedné rozhodčí jsem se přitom dověděl,
že zdobením demižonů, které bylo soutěžním
úkolem, se v Dědině vůbec nezabýváte. Jak
je tedy možné, že jste na abilympiádě předvedli tak úžasné výkony?
Prostě jsme si to v našem sdružení jednou zkusili, a řekli jsme si: Jdeme do toho,
snad to nějak dopadne. V rekvalifikačním kurzu se učíme jen zpracovávat proutí a provádět jednoduché výplety, takže zdobení demižonu pro nás bylo velkou výzvou!
o Obzvlášť první tři demižony byly natolik
povedené, že by se mohly klidně prodávat...
Můžeme se nad tím zamyslet a možná to
navrhneme paní ředitelce (smích).
o Když pomineme soutěže, co vás na abilympiádě nejvíc zaujalo?
Senzační lidi, kteří jsou semknutí a kteří se
sem každý rok těší. Teď se budeme příští rok
těšit i my. Musím taky pochválit organizátory,
i jídlo bylo výborné.
o Věnujete se v Dědině i nějakým jiným činnostem, ve kterých byste tady mohli soutěžit?
Máme spoustu dalších aktivit. Keramiku, tkaní, práci s počítačem... A taky školíme maséry. Každý rok od nás vychází dvanáct
šikovných masérů.
(pel)

Jak zahnat do kouta otravnou nemoc
Tihle dva společníci jsou báječní.
Pomáhají, slouží, často i pobaví.
A když se pokazí, tak naštvou.
Ačkoliv prý časté volání z mobilu
škodí sluchu, já slyším stále dobře. Internet zase v jakémsi celosvětovém průzkumu popularity
skončil až na deváté příčce nejdůležitějších technických výdobytků naší doby, ale já ho rozhodně
řadím výše. Díky němu získávám
spoustu informací, občas výhodně
nakoupím, mailem zase posílám
dopisy úřadům i přátelům, zkrátka je toho hodně. Ba co víc –
zvládnu ty stovky úkonů i ze svého vozíku. No, není to paráda?
A čím je pro mě mobilní telefon,
nechám bez komentáře.
Když občas zapřemýšlím nad
svým životem, zmítají mnou smíšené pocity. Roztroušená skleróza mi sice hodně vzala, přesto si
až tak nestěžuji. Už tolik nespěchám, potkávám maličkosti, co mi
dříve unikaly, mám čas na lidičky
okolo sebe a vůbec…
A jak se tak snažím žít si a užívat, přihodila se mi pozoruhodná
věc. Do mého mailu jednoho dne
přicupitala zpráva s obrázkem. Byla od dcery – čerstvé maminky,
která mi zaslala nejnovější filmový
spot své desetiměsíční Natálky.
Otevřela jsem kamerou pořízený
snímek, a jen koukala. Vnučku
jsem naposled in natura viděla
před dvěma měsíci jako ležícího
kojence s dudlíkem v puse. Ale
tohle stvoření mi na notebooku
předvádělo souboj s tvrdou realitou života. Holčička v dřevěné
ohrádce výskala, pak se zuřivě
chytila příček a s hekáním se
snažila dostat na kolena. Následovala chvilka vztekání, žuchnutí

příběh
na zadek – a produkce skončila.
Pak zazvonil mobil. „Tak, mámo,
co říkáš Natálce? Ona už snad
chce vstávat,“ sdělovala mi dcera.
„No, to já bych, děvče, taky moc
chtěla, ale nějak mi to nejde,“ pomyslela jsem si a zajela vozíkem
blíž ke kuchyňské lince, abych si
uvařila kávu.
Včera (týden po prvním mailu)
mi dcera opět poslala přírůstek
do rodinné videotéky. Natálie se
s křikem hrabe v ohrádce na kolínka a vstává. Po chvilce opět
padá, do ruky bere plyšového
žabáka a spolu s ním opět vystoupá vzhůru. Pak mi do oka kamery zamává, zavýskne, a produkce končí. Mobil beru tentokrát

do ruky já: „Nazdar, gratuluji malé
k úspěchu. A brzy přijeďte.“
Sedím na vozíku s hrnkem
stydnoucí kávy a v hlavě mám
zmatek. Tak vida, vnučka vyhrála
svůj první souboj se zemskou
přitažlivostí. Byla na to sama, jen
se svou vůlí, paličatostí, vztekem, následnou radostí z vítězství a plyšovým žabákem. A co
já, neměla bych se pustit do něčeho podobného? Neměla bych
zkusit aspoň trochu pokořit pomyslnou ohradu, do které jsem
se kvůli své nemoci dobrovolně
uzavřela?
Postavila jsem hrnek s nedopitým turkem na stůl, pomalu se sesunula z vozíku a popadla držátka chodítka, se kterým v lepších
dnech korzuji bytem. Kdyby mě
tak viděla Natálie, ta by koukala,
napadlo mě zlomyslně. Vždyť já

na rozdíl od jejího postávání se
žabákem docela obstojně jdu!
Pak mě napadla hrůzná myšlenka. Co když malá dnes už sama capká a dokonce bez držení,
co potom? Raději jsem vypnula mobil, aby mě zpráva o dalším
Natálčině úspěchu neuzemnila
a neodradila. Jenže cestou okolo
stolu jsem mobil zase zapnula
a dokonce otevřela internet. Zpráva z dětského kolbiště prozatím
nedorazila, ale určitě přijde. A já
se na ni ráda podívám! Postavím se čelem k tomuhle souboji
malého človíčka s nástrahami Velkého života a vezmu si z něho
příklad. Natálka s plyšovým žabákem v ruce mi z počítačového
displeje předvedla, že to jde.
To by bylo asi tak vše. Vlastně
ještě ne, musím to přece zavolat
dceři.
Marta Bednářová

Z informačního servisu Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR jsme vybrali dvě zprávy. Týkají se jeho nových aktivit a pro leckterého našeho čtenáře mohou být zajímavé, ale
třeba i podnětné.

Zpráva o činnosti resortu
práce a sociálních věcí
od května 2009 do června 2010

Poprvé ve své historii vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR souhrnný informační materiál
o svých významnějších aktivitách
uvedeného období. V 66stránkovém dokumentu najde především
široká veřejnost vše důležité z řady
oblastí, např. ochrany osob se zdravotním postižením, sociálních služeb vč. dotací a příspěvku na péči,
pojistného na sociální zabezpečení
nebo změn v nemocenském pojištění. Oddíl věnovaný zaměstnanosti
se mj. zabývá trhem práce a s ním
souvisejícími protikrizovými projekty
vč. těch s mezinárodními aktivitami,
které financuje Evropská unie atd.
Nechybějí ani informace o přípravě
důchodové reformy. Elektronická verze Zprávy o činnosti resortu práce
a sociálních věcí od května 2009 do
června 2010 je k dispozici na adrese
www.mpsv.cz/files/clanky/8985/ZC_
kveten09-cerven10.pdf.
Jedná se o aktivitu „navíc“, žádný
zákon ministerstvu vydání takovéto
zprávy neukládá jako povinnost. Přitom se předpokládá, že v ní bude
pokračovat i nové vedení ministerstva: se zprávou seznámil odstupující ministr Petr Šimerka svého
nástupce Jaromíra Drábka.

Elektronický informační
systém sběru statistických dat
o sociálních službách

Jako součást elektronické aplikace Okslužby – poskytovatel došlo
4. května k oficiálnímu spuštění unikátního typu sběru dat, která se využijí pro potřeby efektivního řízení
systému sociálních služeb v České
republice. Jeho užívání by také mělo zásadním způsobem zlepšit mapování zmíněné sítě a umožnit tak
pružnější reakci na potřeby jak poskytovatelů, tak jejich klientů.
Od tohoto roku novou povinnost
nahlásit vždy do 30. června (letos výjimečně pouze do 6. června)
příslušným krajským úřadům údaje
o činnosti za předchozí rok ukládá
registrovaným poskytovatelům sociálních služeb zákon č. 206/2009 Sb.,
o změně zákona o sociálních službách a změně některých dalších
zákonů. Znamená to sice jistou časovou a administrativní zátěž navíc, na druhou stranu by se při uvedení úplných a pravdivých dat měl
zlepšit systém řízení sociálních služeb, tedy se i zvýšit počet spokojených klientů.
(mk)
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Premiérový šampionát ozdobily špičkové výkony

Každý speciální výcvik připravuje psa k výkonu
velice zodpovědného „povolání“: nejvěrnější přítel člověka tak může „pracovat“ nejen jako „obyčejný“ pes hlídací, ale také jako pes lavinový,
záchranářský, policejní nebo třeba myslivecký.
Prakticky vždy se v zásadě jedná o ochranu
(záchranu) života či majetku. Čas od času se
také konají různá mistrovství, na nichž si psi
poměřují svoje schopnosti a dovednosti. Až letos se podobné soutěže dočkali také psi asistenční, kteří, tak jako psi vodící, usnadňují život
osobám s těžkým zdravotním, především zrakovým a tělesným postižením.

Dvě disciplíny pro jednu kategorii

Členové pražského občanského sdružení Helppes –
Centrum výcviku psů pro postižené, které spolu
s Klubem speciálního výcviku Českého kynologického svazu již šest let pořádá mistrovství republiky
ve výkonu vodících psů, se totiž rozhodli rozšířit ho
o republikový šampionát ve výkonu asistenčních
psů. Ve výcvikovém centru sdružení v Plzeňské ulici
v Praze předvádělo pět zlatých a tři labradorští retrívři v jediné kategorii bez rozdílu postižení jejich majitelů (v tomto konkrétním případě vozíčkářů
a osob s těžkým tělesným postižením; nejmladší byl
devítiletý chlapec), jak dalece jsou spolu sehráni.
Čekaly na ně dvě soutěžní disciplíny: poslušnost
a (podle typu postižení majitele) plnění speciálních
úkonů z oblasti praktických denních činností. Pět
z nich (podávání čtyř různých předmětů, odnášení
věcí druhé osobě, podávání od druhé osoby, nalezení a přinesení ztracené věci ve volném prostoru
a nevšímavost k pohozené potravě) bylo povinných, z ostatních devíti (namátkou pomoc při oblékání a svlékání, manipulace se dveřmi nebo zásuvkami, rozsvícení a zhasínání světla, vyndávání
a podávání věcí např. z lednice či pomoc při zvedání z vozíku nebo ze země) si každý soutěžící vybral

Snímek: Jan Šimeček

tři. Důležitou zkouškou byl také test netečnosti vůči
jiným zvířatům.
Soutěžní počínání bedlivě sledovala tříčlenná mezinárodní komise nezávislých rozhodčích (jeden ze
Slovenska). Na základě bodového ohodnocení se
historicky prvním mistrem České republiky ve výkonu
asistenčních psů a zároveň také vítězem speciální části stal Milan Langr z České Lípy s pětiletým
zlatým retrívrem Baron Splendid Fellow, nejstarším
soutěžícím psem. Disciplínu poslušnost zvládli nejlépe, a to s maximálním počtem 100 bodů, nejmladší
účastník mistrovství, devítiletý Lukáš Šafr z Bakova
nad Jizerou, a jeho zlatý retrívr Bady.
Přestože v obou šampionátech šlo především o tituly mistrů republiky, pro lidi s různými typy postižení, ale se stejnými potřebami a zájmy mají širší význam: je to ideální příležitost ke vzájemným setkáním,
porovnání si výkonů jejich čtyřnohých pomocníků vč.
zjištění jejich nedostatků a předností i k získání odborných rad od zkušených posuzovatelů, trenérů
apod. Nejširší veřejnost dostává možnost sledovat
„in natura“, jak asistenční i vodící psi vykonávají
činnosti, které jsou pro vozíčkáře, nevidomé nebo
i jinak postižené obtížně zvládnutelné. Spolu s dalšími diváky sledovali – podle vyjádření pořadatelů
vskutku špičkové výkony prakticky všech soutěžících – také cvičitelé ze školy pro výcvik vodících psů
z německého města Grossfriesen.
O preciznosti asistenčních psů vycvičených sdružením Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené (www.helppes.cz; v části O nás/Kalendář akcí
Helppes/2010 jsou podrobnější informace o obou
soutěžích) se už několik let mohou na vlastní oči
přesvědčit i účastníci národních abilympiád. Sdružení totiž pravidelně přispívá do akcí doprovodného
programu ukázkovými vystoupeními, která se vždy
setkají se značnou diváckou odezvou.
(mk)

Snímek: Jan Šimeček

Pomůcky, chráněné dílny a neziskovky opět v říjnu v Brně
Úsměv je tradičně doprovodnou akcí zdravotnického veletrhu
Medical Fair Brno. Letošní novinkou je, že firmy s nejrůznějšími
kompenzačními a rehabilitačními
pomůckami najdete ve stejném
pavilónu jako neziskovky. Liga
vozíčkářů, pořadatel Úsměvu, ve
svém stánku představí všechny
stěžejní činnosti. Internetovna bude denně pořádat přednášky
o počítačových
technologiích
a
pomůckách
pro lidi s postižením.
Nedílnou součástí Úsměvu
jsou každoročně přednášky,
semináře a diskuse. Jednotlivé
dny budou opět
laděny tematicky: úterý bude
zaměřeno
na
sociální služby
a
legislativu,
středa na děti, sport a volný

Mezi výrobky chráněných dílen možná najdete skvělé
vánoční dárky (viz snímek).
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Vyhrát není prvořadé…

Levý snímek: Milan Langr neměl v žádném případě cestu k vítězství jednoduchou: on i druhá v celkovém pořadí, nejlepší „juniorka“, devítiletá Barbora Reiterová (vlevo), a její zlatý retrívr Eliška získali po 293 bodech, o prvenství tak
musel rozhodnout vyšší počet bodů ze speciální části. Jako nejlepší žena se na třetí příčce umístila Martina Justiánová, také se zlatým retrívrem jménem Ema.
Pravý snímek: Letošní mistr republiky a jeho asistenční pes Baron plní jeden z povinných soutěžních cviků speciální části, vyndávání a podávání věci z lednice.

Na
brněnském výstavišti se ve
dnech 19.–22.
října uskuteční prezentace humanitárních organizací pod názvem Pro
Váš úsměv. V bezbariérovém pavilónu V na vás budou čekat
informační a propagační stánky
neziskovek z celé republiky, jejichž zástupci každému návštěvníkovi odpoví na dotazy a poradí
s jeho problémy. Prodejní expozice pak nabídnou užitné či
dekorativní výrobky chráněných
dílen.
Chybět nebudou ukázky hipoterapie, canisterapie či výcviku vodících a asistenčních psů. K vidění a vyzkoušení budou některé
sporty pro lidi se zdravotním postižením. Těšit se můžete i na
pestrý hudební a divadelní program na pódiu. Vystavena bude
kolekce nejlepších fotografií ze
soutěže Život nejen na kolech.
A kdo se unaví z přemíry zážitků, může posedět v čajovně.

OP

P.P.

čas, čtvrtek na seniory a zdravý
životní styl a pátek bude věnován
pracovnímu uplatnění a vzdělávání.
Aktuální informace o letošním
Úsměvu jsou zveřejňovány na
stránkách www.ligavozic.cz. Na
dotazy odpoví Jan Charvát na telefonu 725 020 779 a e-mailu jan.
charvat@ligavozic.cz.
(pel)

Kulinářské

BRAMBORY A POKRMY Z BRAMBOR

Brambory dodávají energii. Naši předkové je žertem
nazývali „koroptvičky motykou střílené“. Obsahují nejen škrob, ale i něco plnohodnotných bílkovin, které
dobře doplňují bílkoviny masa. První rané brambory
jsou pochoutkou, ale pro výživu mají menší význam,
protože jsou nedozrálé a obsahují málo škrobu. Nejjakostnější jsou brambory v červnu a červenci.
Nové brambory jen lehce oškrábneme, starší brambory škrábeme nebo loupeme. Používáme vždy
dobrou nerez škrabku nebo nůž, aby odpad byl co nejmenší a abychom
neničili vitamin C. Oloupané brambory nemáčíme dlouho ve vodě. Vaříme je v osolené vodě s kmínem. Vývar z loupaných brambor lze použít
na přípravu polévky nebo omáčky, protože do něho přešla část vyloučených živin. Na jaře, když brambory klíčí a obsahují solanin, vodu vyléváme. Brambory ve slupce je nejlépe vařit v páře.
Běžným, dnes polozapomenutým bramborovým pokrmem, bývaly škubánky. Uvaříme ve slané vodě asi ½ kg oloupaných, do poloviny rozkrájených větších bramborů. Měkké ocedíme, rozmačkáme a přidáme
k nim trochu vody a tolik hrubé mouky, abychom dostali pevné těsto.
Dobře promíchané necháme ještě chvíli pod pokličkou, načež z něho
lžící vykrájíme škubánky. Polijeme je rozehřátým máslem a posypeme
strouhaným tvarohem nebo mákem. (Iška Posnerová, „Kuchařská příručka“, Praha 1924.) Jako příloha k masu a zelenině, ale i samostatně jsou
výborné škubánky dozlatova opečené na tuku.
Táž příručka uvádí recept na knedlíky bramborové se šunkou: Uvařené, oloupané a vystydlé brambory nastrouháme, přidáme drobně sekanou šunku, 1 vejce, kousíček sádla, trochu mouky a strouhanky. Z těsta
přiměřeně hustého uděláme knedlíky, vaříme je ve slané vodě a předkládáme buď se zelím, nebo polité máslem s osmaženou cibulkou.
V době zrání švestek jsou dobré knedlíky bramborové, švestkové, jak
je doporučila v roce 1920 kuchařka „Jitřenky“ Anastázie B. Seidlové: Na
vál se dá třináct deka vařených strouhaných bramborů, jeden žloutek,
neplná lžíce rozpuštěného másla neb jiného tuku, lžička soli, dvacet
šest deka mouky a kyselého mléka tolik, aby bylo tuhé těsto. Poté se to
rozválí na stéblo silně, krájí se na čtverečky a plní se švestkami neb jablky. Knedlíky se vaří asi patnáct minut. Vařené se polijí horkým máslem
a sypou tvarohem nebo mákem a pocukrují se. Recepty ve starých kuchařkách jsou ovšem uváděny se zřetelem k vícečlenným rodinám, proto
je dobré trochu improvizovat a odhadnout přibližné množství doporučených ingrediencí podle počtu osob.
Chutné jsou bramborové šišky. Budeme potřebovat 400 g brambor, sůl,
1 vejce, 15 dkg hrubé mouky. Studené nastrouhané brambory smícháme
s moukou a vejcem a vypracujeme tužší těsto. Z kusu těsta uděláme váleček, který nakrájíme na menší kousky. Každý kousek vyválíme v šišku. Vaříme v osolené vodě 4 minuty. Pak šišky scedíme a buď dáme na talíř, polijeme povidly a pokapeme máslem, nebo je vysypeme do pekáče, kde je
na tuku osmažená strouhanka, ve které je obalujeme a horké podáváme
jako přílohu k dušené zelenině nebo se salátem (Joza Břízová, „Vaříme
dětem“, Praha 1967). Z bramborových šišek můžeme připravit i výborné
bramborové špalíčky: Scezené šišky se omastí sádlem nebo jiným tukem, aby se neslepily, a rozloží na plech. Poté se dá na pekáč asi jako vejce
kus sádla nebo jiného tuku, a když se rozpálí, opekou se v tom špalíčky
do červena. Na stůl se k tomu podá hlávkový nebo jiný salát. (Anastázie
B. Seidlová, kuchařka „Jitřenky“.)
Ve francouzské, anglické a americké kuchyni se brambory podávají jen
v malém množství vařené nebo ve formě pomfritů, hranolků jako příloha
k masu a zelenině. Přesto se i ve Francii dají najít brambory jako hlavní
chod. Jsou to i u nás oblíbené francouzské brambory: ¾ kg brambor, 5 vajec, 2 lžíce tuku, asi 10 dkg strouhaného sýra, sůl, ¼ litru mléka. Vařené
oloupané brambory a 3 natvrdo vařená vejce nakrájíme na kolečka. Do
ohnivzdorné vymazané mísy klademe plátky brambor, posolíme, poklademe kolečky vajec, opět posolíme, dáme vrstvu brambor, vajec a navrch
opět brambory. Místo tří vajec na tvrdo vařených můžeme dát 20 dkg uzeného masa nebo šunkového salámu. Pokapeme tukem, dáme do vytopenétrouby, a jakmile jsou horké, polijeme je mlékem, ve kterém jsme rozkloktaly zbylá 2 syrová vejce a strouhaný sýr. Navrchu opět pokapeme tukem.
Pečeme do červena asi 30 minut. (Juliana Fialová, „Dobře a rychle vaříme
i po práci“, Praha 1951.)
Na rozdíl od zahraničí v naší kuchyni brambory často tvoří základ oběda
či večeře: např. brambory na loupačku s mlékem, bramborové placky,
šišky nebo bramborák. Tato jídla nejsou o nic méně chutná než mořské
plody nebo exotické pokrmy. A hlavně – brambory jsou zdravé, dosud
levné a vždy si na nich pochutnáme.
Eva A. Schmidtová
okénko

