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První malé ztráty
Vnitřní svět dětí je záviděníhodný nejspíš proto, že v něm neplatí studené zákony čísel a logiky. Je to pelíšek s prostorem pro
fantazii snad nekonečnou – a když do něj vstoupí dospělí se
svými pravdami, pokaždé to trošinku zabolí…
Pětiletá Martinka prožívala – co pamatovala – vánoční nadílku
dárků nadvakrát: nejdřív na Štědrý den už odpoledne s rodiči, pak večer na druhém konci města v domku babičky a dědečka. A právě v pěti letech zažila první „Ježíškovské dilema“.
Za štědrovečerního soumraku nedočkavě a s napětím rozbalovala dárky pod borovičkou ve svém pokojíku. O tři hodiny
později ukazovala všechnu tu nádheru prarodičům. Druhou
večeři spíš odbyla, roztěkaná nedočkavostí, jaká překvapení
pro ni připravil Ježíšek tam. Jenže když podle úsměvů kolem
sebe poznala, že zacinkání zvonečku je na spadnutí, ztuhla úlekem. Na okamžik. Vzápětí vyrazila – a máma s tátou
a babi s dědou s úžasem sledovali, jak trochu zmateně pobíhá z místnosti do místnosti, ukrývá balíčky a krabičky, kam
se dá – a přitlumeným hlasem vysvětluje: „Musím to schovat,
aby si Ježíšek nevšiml, že už jsem něco dostala. Třeba by mi
nic nedal.“
O chvíli později zářila pýchou, jak na tajemného nadělovače
vyzrála.
Rok o tom vyprávěla. Každému, kdo tu povedenou historku ještě neznal.
Jenže pak s ostatními prvňáčky uslyšela v družině, že se
musí začít včas s výrobou vánočních dárků pro rodiče! Přiběhla domů s očima nejistýma i trošinku zrazenýma a chtěla vědět, jak že to s tím Ježíškem doopravdy je. Rodiče
měli co vysvětlovat – a necítili se při tom zrovna nejlíp. Dobře věděli, že jejich dítě se musí vyrovnávat s první ztrátou.
O pár dní později Martinka dala řeč s babičkou; aby zjistila,
jestli i ona má v téhle záležitosti jasno. A jen co všechno to
nové své velké důvěrnici podrobně vysvětlila, vzdychla hlavně pro sebe: „Stejně to bylo s tím Ježíškem lepší!“
Jan Nouza

kresba: Marie Štěpánková
Do nového roku vám, milí čtenáři, přejeme pevný led pro bruslení
mezi nástrahami všedního dne a kvalitní lyže pro udržení rychlého
životního tempa. Buďte v dobré kondici!
Česká abilympijská asociace a redakce Abilympijského zpravodaje

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích
Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně

19. ročník abilympiády se uskuteční ve dnech
27. a 28. května 2011 opět v osvědčených prostorách pardubické ČEZ arény. Významnou přehlídku pracovních i volnočasových schopností
a dovedností zdravotně postižených lidí pořádá
Česká abilympijská asociace (CAA).
Pořadatelé pro nadcházející ročník vypsali celkem
38 disciplín (viz rámeček). „K tradičním se přidaly
výroba šperků a origami, ukázkovou disciplínou bude síťování,“ upřesnil manažer abilympiády Jaromír
Krpálek a dodal: „Zase počítáme s oceněním jednoho z účastníků počítačových disciplín. Vylosovaný
šťastlivec si domů opět odveze kvalitní notebook.“

Opět elektronická přihláška

Disciplína se uskuteční v případě, že se do ní
přihlásí alespoň tři soutěžící. Každý si z nabídky
může vybrat celkem tři disciplíny. Hodnocení disciplín provádí porota složená ze tří rozhodčích.
Obecná pravidla i popis jednotlivých disciplín už
teď najdete na www.abilympics.cz, kde budou prů-

běžně zveřejňovány všechny potřebné informace
a aktuality. Na adrese
http://db.abilympics.cz je
třeba vyplnit elektronickou přihlášku do soutěže,
uzávěrka je 1. dubna 2011.
Účastnický poplatek činí
600 korun pro soutěžícího
i doprovod, bez požadavku na ubytování se snižuje
na 300 korun.
Už teď organizační výbor pracuje na sestavení
pestrého doprovodného programu, počítá s oblíbeným posezením v sobotu večer v Třebosicích.
Zároveň s abilympiádou v ČEZ aréně opět uspořádá spolupracující pardubická agentura Parexpo
výstavu Abi-Reha zaměřenou na moderní rehabilitační a kompenzační pomůcky, kosmetické přípravky a také stánky chráněných dílen s ručními
výrobky zdravotně postižených lidí.
(Pokračování na str. 3)

Vyhlášené disciplíny
Aranžování květin – ikebana
Aranžování květin – západní styl
Aranžování suchých květin
Batika
Cukrářství
Drátování
Drhání
Dřevořezba
Elektronická montáž
Fotografování
Háčkování
Keramika
Košíkářství
Malba na hedvábí
Malba na sklo
Malování na kameny
Mechanická montáž
Návrh plakátu
Origami

Paličkování
Patchwork
Pletení
Počítačová editace textu
Počítačová sazba a grafika
Programování
Recyklace odpadu
Studená kuchyně
Šití dámského oděvu
Technická ilustrace
Tvorba www stránek
Ubrousková technika
Výroba nábytku
Výroba svíček
Výroba šperku
Vyřezávání ovoce a zeleniny
Vyšívání
Zdobení kraslic
Zpracování dat
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Vážení čtenáři, v ruce právě držíte šesté, poslední číslo Abilympijského zpravodaje. Tedy letos poslední: my už chystáme další
články o životě lidí se zdravotním postižením. Zkrátka jedeme dál!
Z nečetných, ale pozitivních ohlasů víme, že noviny České abilympijské asociace považujete za inspirativní a zajímavé. A tak
si vás dovolujeme poprosit: Podpořte libovolnou částkou jejich
vydávání! K tomuto účelu vám poslouží přiložená složenka.
Je malým zázrakem, že Zpravodaj existuje už jedenáct let. Nikdy
nebyl dotován ze státních, regionálních ani evropských peněz.
I proto jsme vám vděčni za každou pětikorunu. Tušíme, že zázraky se dějí. A nezabrání jim ani vleklá ekonomická krize. (red)
Při platbě bankovním převodem prosím vyplňte na platební příkaz
variabilní symbol uvedený na složence.

Politici částečně ustoupili
nátlaku občanské společnosti
Ještě než skončilo léto, nachystala nová vláda pro občany balík
úsporných opatření. Proti samotnému faktu, že je nutné snížit výdaje ze
státního rozpočtu v době, kdy v zemi trvá ekonomická krize a roste její
gigantický zahraniční dluh, nelze nic namítat. Zarážející byl ale způsob,
jakým vláda chtěla svůj záměr prosadit v parlamentu.
Konkrétním příkladem budiž návrh v oblasti sociálních dávek. Ministr
práce Jaromír Drábek přišel s požadavkem na úplné zrušení sociálního
příplatku a na snížení příspěvku na péči – obojí se bezprostředně týká
životní úrovně zdravotně postižených lidí. Zdůvodnil to koaliční dohodou a programem vlády, který musí respektovat.
Avšak na připomínkové řízení, tedy na
zákonem danou možnost, aby se k návrnáš komentář hu vyjádřily klíčové humanitární organizace a následně proběhla důkladná diskuse o jejich argumentech, kabinet vyhradil
pouhých několik dní! A tak Národní rada osob se zdravotním postižením
musela řešit situaci pod velkým tlakem. Ale zvládla to.
Její předseda Václav Krása vedl během září a října intenzivní jednání
s ministrem i poslanci. Vysvětloval jim, že zrušení sociálního příplatku
by znamenalo drastické snížení životní úrovně zejména pro rodiny, které
doma každodenně pečují o zdravotně postižené dítě či děti. Usilovně
pracovala i expertní skupina Národní rady. Veřejnost pak vstřícně zareagovala na její petici požadující zachování sociálního příplatku a citlivější přístup k příspěvku na péči: od půlky září do konce října ji podepsalo téměř 20 tisíc lidí.
Výsledkem téhle snahy, kterou lze nesporně považovat za zdařilý nátlak občanské společnosti na politiky, je zachování sociálního příplatku.
Poslanecká sněmovna ho schválila svým pozměňovacím návrhem
2. listopadu. Ten umožňuje, aby i v roce 2011 mohly o příplatek požádat rodiny, které se dostanou v průběhu roku do situace, jež zakládá
nárok na jeho získání (zejména kvůli hmotným poměrům a kvůli tomu,
že nejméně jeden člen rodiny má zdravotní postižení). Příspěvek na péči
v I. stupni však bude od nového roku snížen.
Sečteno a podtrženo. Vláda v čele s premiérem Nečasem a ministrem
Drábkem v minulých týdnech předvedla arogantní jednání ve stylu „své
návrhy si prosadíme, aniž bychom diskutovali s lidmi, kterých se týkají“.
A občané získali jasný důkaz, že vhodně pojatá a intenzivně rozvíjená aktivita může přinést úspěch.
Zkraje listopadu ministerstvo práce znovu ukázalo, jak si představuje
správnou politiku zaměřenou na zdravotně postižené občany. Tentokrát
šlo o příspěvek na provoz motorového vozidla. V rozporu se závazným
slibem, že bude snížen pouze v letošním roce, Drábkovo ministerstvo
svéhlavě poslalo do parlamentu návrh, aby byl krácen i v roce 2011.
A Národní rada opět vyzvala občany k důraznému protestu... Není divu, že ti, kdo na jaře zvolili do parlamentu nové tváře a nové strany,
ztrácejí naději, že se dočkají férovějšího politického stylu. Miloš Pelikán

Omluva, kterou si České dráhy
měly raději odpustit
Mobilní zvedací plošina ve stanicích
Třinec, Plzeň a Horažďovice (předměstí) je do odvolání mimo provoz.
Děkujeme za pochopení. Za vzniklé potíže se omlouváme.
oznámení Českých drah na vývěsce na hlavním nádraží v Brně, říjen 2010

Už několik let se České dráhy dohadují se Správou železniční a dopravní cesty, kdo má provozovat mobilní zdvihací plošiny. Jde o pomůcku
pro vozíčkáře, kteří chtějí cestovat vlakem, v němž není nízkopodlažní či
vlastní plošinou vybavený vagón.
Zatímco na regionálních tratích postupně přibývají nízkopodlažní lokálky s bezbariérovou toaletou (např. motoráky Regionova), většina rychlíků na hlavních trasách dosud má zastaralé vagóny. Ač jsou některé
z těchto vozů vyhrazeny pro vozíčkáře, málokdy mají vlastní hydraulickou plošinu: vozíčkář je obvykle odkázán na existenci zdvihací plošiny
na nádraží.
České dráhy touto pomůckou vybavily více než 80 stanic. Vesměs jde
o velká nádraží, kde je největší zájem vozíčkářů o cestování vlakem.
Plošiny jsou však poruchové a zejména večer či v noci k nim bývá
problém sehnat obsluhu... Lze pochopit, že se ČD snaží odpovědnosti
za údržbu a obsluhu plošin zbavit: hlavním důvodem je nejspíš snaha
ušetřit peníze.
Obě strany během sporu vytahují pádné argumenty a řešení je v nedohlednu. Zato se objevují porouchané plošiny, které jsou dlouhé
týdny mimo provoz. Jak vidno z jejich oznámení, České dráhy dovedou poděkovat cestujícím za pochopení a omluvit se za vzniklé potíže. Ale kolik zklamaných či naštvaných vozíčkářů má pro takovou omluvu pochopení?
Dvě velké firmy se hádají a tělesně postižený zákazník, který jen
chce, aby mu železnice posloužila, se krčí v koutku. Taková je realita
na pražcích nového tisíciletí.
(pel)

„Neslyšíme, ale tancovat nás moc baví!“
Dosavadní názory příznivců tanečního umění se sluchovým
postižením, členů kroužků DeafDance, lze shrnout do slov tvořících titulek článku o zajímavé
aktivitě jazykového centra Ulita,
součásti Střední školy, Základní školy a Mateřské školy pro
sluchově postižené v pražské
městské části Radlice. Kroužky
nejsou ovšem uzavřeny ani slyšícím zájemcům a není ani taxativně stanoveno početní zastoupení neslyšících a slyšících,
neslyšící ale mají značnou převahu.
Zhruba čtyřicet tanečníků z Prahy a nejbližšího okolí se od září
pravidelně schází pod vedením
vyškolených lektorů každý týden
ve středu a ve čtvrtek v prostorách zmíněné školy, aby pronikli
do tajů např. břišních, afro nebo

latinskoamerických tanců, hip hopu nebo zumby (nový dynamický
fitness program s prvky aerobního cvičení a latinskoamerických
i jiných tanců), ale také baletu.
Výuce tanečních stylů byly věnovány první dva měsíce, dále se
pokračuje v duchu dvou vybraných tanců, konkrétně streetdance
a contemporary dance. V kurzech, které jsou zdarma, se účastníci také dozvědí mnohé o vzniku jednotlivých tanců a zhlédnou
i různé praktické ukázky v podání
známých tanečníků. Vrcholem bude vystoupení v jednom z pražských divadel. Pro mimopražské
zájemce se organizují víkendové
kurzy, které obsahují vybrané části celoročních. Kurzy jsou relativně naplněny, ale stále je možné
se na některý z nich prostřednictvím e-mailu deafdance@jculita.cz dodatečně přihlásit.
Propagace projektu samozřejmě
prvořadě směřuje k neslyšícím

osobám. Jako nejlepší internetový
informační zdroj (vč. spousty fotografií) se dosud jeví facebooková skupina DeafDance. Informace

www.neslysici.cz či www.ruce.cz.
Střední škola, Základní škola
a Mateřská škola pro sluchově
postižené (tel./fax: 251 553 985,
251 554 763, 251 555 356; www.
sksp.org) sídlí na adrese Výmolova 169, 150 00 Praha 5 – je to na
dohled od stanice metra B Radlická, spojení s centrem města obstarává také tramvaj číslo 7.
Jazykové centrum Ulita ( konkrétní výstup z projektu JPD3 ze srpna 2006) funguje od února 2008
jako stanice zájmových činností
s aktivitami především pro neslyšící a nedoslýchavé děti, mládež
i dospělé a také pro vyučující žáků a studentů se sluchovým postižením. Kromě řady jazykových
kurzů připravuje mj. i individuální
kurz matematiky nebo kurz kreativního tvoření pro děti a jejich
rodiče. Na internetu se podrobně představuje na adrese www.
jculita.cz.
(mk)

o projektu vč. aktualit, různých
zajímavostí, fotografií, videí apod.
přináší adresa www.deafdance.
jculita.cz. Samozřejmě o něm
informují také jiné internetové
domény pro neslyšící jako např.

Snímky odshora:
Ukázková hodina baletu
Kurz bez rozlišení stylů pro nejmladší
děti
Ukázková hodina streetdance

Zdravotně postižení našli práci v obchodě Second help

Dát prádlo do pračky, vyžehlit, roztřídit na ramínka
a nabízet v obchodě. Pro řadu lidí rutinní záležitost,
pro patnáct zaměstnanců nového obchodu Second
help v pasáži plzeňského Domu kultury Inwest je
to životní šance. Pro zdravotně postižené je to totiž
možnost vydělat si něco navíc k invalidnímu důchodu
a začlenit se do společnosti. Second hand s textilem
v Plzni zřídila obecně prospěšná společnost Možnosti tu jsou.
Bariéry svého mentálního handicapu zde při čtyřhodinové směně překonávají i Eva a Petr. Oběma je
třicet let. „Zacvičovala jsem se od 13. října a myslím,
že mi to šlo dobře. Srovnávám tady dámské obleky,
nosím věci do kabinky,“ říká Eva Burkovská. Předtím pracovala ve chráněné dílně kavárny Kačaba.
„Tam mě to bavilo nejvíc, ale tady se mi líbí taky. Učila
jsem se v Křimicích na kuchařku, ale to už si nedovedu představit. Bylo to těžký,“ přiznává sympatická
Eva.
S duševní poruchou musí bojovat také Petr Strádal.
I on práci zvládá, ačkoliv je to jeho první. „Byl jsem
v invalidním důchodu a také vyučoval v chráněných

dílnách sdružení Ledovec. Ale do normální práce
jsem nechodil, rozkoukávám se,“ vysvětluje Petr. Nejhorší je pro něj prý komunikace se zákazníkem, kterou chce zlepšit.
Vedoucí obchodu Natalija Penven zaměstnance
chválí. „Myslím, že to všichni zvládají zatím dobře.
Na to, že většina pracuje poprvé, je to skvělé,“ říká
Natalija. Každý dělá jen to, na co stačí.
Obchod je sociální firma, která si na sebe musí
po dvou letech provozu vydělávat,“ uvádí manažer
projektu Eduard Řezníček. Na první dva roky dostal
projekt čtyři miliony korun z operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost určené pro trénink
pracovníků, jejich asistenty a ergoterapeuta.
„Potýkáme se s nezájmem firem zaměstnávat absolventy programu pracovní rehabilitace, který máme
v kavárně Kačaba,“ osvětluje Řezníček nápad založit sociální firmu. Na rozdíl od kavárny, která poskytuje handicapovaným jen roční trénink, zde mohou
lidé pracovat trvale. „Síť obchodů chceme postupně
rozšiřovat,“ dodává Řezníček.
(jp)

Velký zájem o veletrh Medical Fair Brno
Mezinárodního veletrhu Medical
Fair/Rehaprotex Brno se v říjnu
zúčastnily bezmála čtyři tisíce
zájemců. K odborným doprovodným akcím s nejvyšší účastí patřila konference Město bez bariér
pořádaná Národní radou osob se
zdravotním postižením ČR. Popatnácté se součástí veletrhu
stal projekt „Pro Váš úsměv“ –
největší tuzemská prezentace nevládních neziskových organizací a chráněných dílen spojená
s poradenstvím, semináři a pódiovým programem pro návštěvníky.
Veletrh jako každý rok obohati-

Je vzdělávání
pro osoby
se zdravotním
postižením
dostupné?
Tematická konference s názvem „Dostupnost vzdělávání
pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji“
se uskutečnila v polovině listopadu v pardubickém sídle
kraje. „Pardubický kraj ve
spolupráci s krajskou radou
osob se zdravotním postižením v současnosti připravuje
novelu krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.
A chceme, aby náplň této novely mohli maximálním možným způsobem ovlivnit ti, kterých se bude týkat nejvíce –
občané s handikepem, pracovníci speciálních škol, poskytovatelé sociálních služeb,
neziskové organizace a další.
Proto jsme se rozhodli uspořádat seriál tří konferencí
a věříme, že z diskuse s jejich účastníky vyplynou smysluplné podklady pro tvorbu
zmíněné novely,“ popsal cíl
konference náměstek hejtmana Roman Línek.
V Pardubicích se diskutovalo
zejména o dostupnosti speciálního školství v kraji, odstraňování bariér ve školách či
o zkušenostech s integrací dětí se zdravotním postižením
do školních kolektivů. Řeč byla
také o nedávno podepsaném
memorandu o spolupráci mezi
Asociací krajů ČR a Národní
radou osob se zdravotním postižením ČR. Obě strany se
v něm mj. zavázaly k diskusi
a ke spolupráci na tvorbě
strategických materiálů a tato
konference tedy text memoranda bezezbytku naplnila.
(fr, mag)

la soutěž o nejlepší vystavované exponáty. Ceny Medical Fair
Award byly vyhlášeny a předány na slavnostním večeru v pavilonu V.
Mezi oceněnými byla i společnost Otto Bock ČR, která uspěla
s elektrickým vozíkem C1000 DS
německé firmy Otto Bock HealthCare. Vozík zaujal porotu inovativním řešením podvozku a ovládání i možností napojení na další
technologické celky v domácnosti. Vozík se plně přizpůsobí potřebám pacienta a dopřeje mu
nezávislost. Oceněná společnost
představila svoji nabídku i na

naší abilympiádě letos v květnu.
Odborná porota udělila také
mimořádné ocenění hodnotitelské komise a generálního ředitele společnosti Veletrhy Brno. Získala je společnost Car Club za
vůz Škoda Auto Handy. Vozidlo je
společným projektem společností
Škoda Auto a Car Club zaměřeným na cílený rozvoj dopravní
mobility osob se zdravotním postižením v České republice. Jedná se o unikátní a komplexní pomoc handicapovaným občanům
zahrnující poradenství, individuální adjustaci vozu i celý balík souvisejících služeb.
(fr)
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Jak roste Kosatec

Sdružení Asistence burcuje občany:
Kdo, když ne my? A kdy, když ne teď?
Otevřeným, velmi podnětným dopisem městské radě upozornilo
sdružení Asistence na nevyhovující stav veřejné dopravy v Praze. Ve
středu 20. října tak navázalo, v klíčovém období komunálních voleb
a následného
vyjednávání na
magistrátu, na Když mají téměř kompletně bezba- své
úspěšné
aktivity v této riérovou veřejnou dopravu Vídeň, oblasti: zejména
na
srpnovou Barcelona, Kodaň, Mnichov či Hel- premiéru filmu
Prague Needs sinky, proč by ji nemohla mít Praha? Revolution. Té
se
zúčastnili
všichni hlavní
kandidáti na pražského primátora, kteří slíbili, že se problematika bariér ve veřejné dopravě stane pro jejich strany prioritou.
Ve středu 10. listopadu se ve stanicích metra konala veřejná podpisová akce ke zmíněnému dopisu. Citujeme z něj: „Z každodenních
zkušeností cestujících i z výsledků činnosti pracovní skupiny při
magistrátu Pro Prahu bezbariérovou vyplynulo následujících sedm
nejpalčivějších problémů: 25 bariérových stanic metra; desítky tramvajových zastávek s výstupem do vozovky; nízké procento bezbariérových vozů tramvají a autobusů; bariérové a úzké ostrůvky
tramvajových zastávek; mezera mezi nástupištěm a vozem metra;
nedostatečné značení bezbariérových vstupů do metra; chybějící vodící linie pro nevidomé na nástupištích metra.“ Následuje požadavek, aby se řešení zmíněných nedostatků objevilo v programovém
prohlášení Rady hlavního města Prahy.
Plné znění dopisu najdete a podepsat ho můžete na stránkách
www.prahabarierova.cz. Tamtéž je zveřejněn i seznam signatářů,
jichž bylo k 23. listopadu více než 4 tisíce.
(pel)

Invalidé budou konečně
smět parkovat i jinde v EU
Čeští invalidé budou mít po dvanácti letech čekání stejná práva jako obdobně postižení lidé v cizině.
Budou moci totiž zaparkovat na jim vyhrazených místech i za hranicemi své země, aniž by riskovali pokutu či odtažení vozu.
Po mnohaletém otálení totiž i Česká republika zavede takzvanou
evropskou parkovací kartu, tedy celoevropský průkaz pro invalidy, který bez problémů uznávají ve všech členských zemích Unie. To se nedá
říci o současném českém
označení „invalida“, které
přečetli jsme za vás není pro zahraniční policisty žádným dokladem.
„Zavedení
evropské
parkovací karty i v Česku je zakotveno v senátorské novele silničního zákona, která nyní prochází schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně,“ přibližuje situaci mluvčí ministerstva dopravy Karel
Hanzelka.
Kromě konce šikany českých invalidů v zahraničí by měla nová parkovací karta také výrazně omezit zneužívání invalidních průkazů. „Na
evropské kartě jsou konkrétní identifikační znaky jako fotka a nacionále vlastníka, čímž by se podle mne zneužívání velmi omezilo či zcela
eliminovalo,“ tvrdí Josef Stiborský, prezident Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých ČR.
Novinka má však i slabiny. Senátoři totiž kartu přisoudili jen tělesně
a mentálně postiženým, čímž popudili například nevidomé. „Pro nás
je to nepřijatelné. Chceme, aby kartu dostali všichni lidé, kteří mají
průkaz ZTP a ZTP-P, což jsou lidé s vážným zdravotním postižením,“
žádá Stiborský.
(Lidové noviny, 11. 11.)

V květnu mohou abilympionici změřit síly ...
(Dokončení ze str. 1)

Na všechny dotazy související s 19. ročníkem abilympiády odpoví Alena Krpálková na e-mailu abilinfo@
abilympics.cz a na telefonním čísle 466 304 366.
Už několik let patří abilympiádě výsostné místo
v seznamu pardubických významných a tradičních
akcí, ve kterém figurují např. Velká pardubická,
Zlatá přilba, divadelní Grand Festival smíchu nebo
mezinárodní festival šachu a her Czech Open. Těsně před říjnovými komunálními volbami schválila
končící rada města nový seznam významných a tra-

dičních akcí města Pardubic a opět mezi ně abilympiádu zařadila. Konečné rozhodnutí o přidělení
finanční dotace je ovšem plně v kompetenci nového, 39členného zastupitelstva, které bude schvalovat
rozpočet na rok 2011.
„Věříme, že naše akce zůstane i nadále pro Pardubice akcí z kategorie vrcholných,“ řekla Zpravodaji
Ivana Dolečková, ředitelka pořádající CAA, která zároveň prozradila, že o záštitu požádají novou pardubickou primátorku Štěpánku Fraňkovou, hejtmana
Pardubického kraje Radko Martínka a ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka.
(fr, mk)

Letošní rok uzavře Česká abilympijská asociace (CAA) naposled
v prostorách v ulici Jana Palacha, ten příští už bude bilancovat v novém prostředí. V areálu bývalých tiskáren ve Sladkovského ulici se staví Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích, které bude mít
název Kosatec. Projekt CAA je součástí Integrovaného plánu rozvoje
města a nahradí stávající, už nevyhovující prostory.
Stavba je financována z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Severovýchod, výraznou měrou se na něm podílí i Magistrát města Pardubic a státní rozpočet České republiky.
Výběrové řízení na stavbu vyhrála mezi pěti uchazeči hradecká firma
Stako, která se opravdu činí. Budova roste rychlým tempem, což dokumentuje další série „časosběrných“ snímků Aleše Formánka.
Přijatý harmonogram by měl být dodržen: na konci ledna bude vyhlášeno výběrové řízení na zařízení kanceláři, v dubnu se počítá s kolaudací a následně by se měla organizace začít stěhovat do nových
prostor. Slavnostní otevření nového zařízení má termín na začátku měsíce září 2011.
Prostor zde najdou sociální rehabilitace, volnočasové aktivity, osobní
asistence, příprava k práci a další. Měly by tu však být i chráněné dílny, recepce, restaurace, kuchyň a prodejna, kde budou pracovat lidé
s postižením, projekt pamatuje i na společenský sál a budou tu i tréninkové byty.
Nové zařízení by však nemělo sloužit jen zdravotně postiženým, ale
i zájemcům z řad široké veřejnosti.
(fr)
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Pro chvíle oddechu

V letošním roce poskytly finanční příspěvky na aktivity České abilympijské asociace opět také
mnohá města a obce, a to nejen z Pardubického kraje – patří jim za to upřímné poděkování.
Pardubický kraj
Bítovany

bylany

dolní ředice

dříteč

kočí

nasavrky

veselí

horní jelení

kostěnice

KŘIČEŇ

opatovice nad labem

rozhovice

srnojedy

ČERNÁ U BOHDANČE

sezemice

rybitví

staré hradiště

vlčí habřina

ostřešany

dašice

chrudim

chvaletice

libišany

moravany

přelouč

slatiŇany

staré ždánice

dolní roveň

ráby

třemošnice

vysoké mýto

Jankovice
labské chrčice
Mikulovice
Němčice
prachovice
rabštejnská lhota
Řečany nad Labem

valy

Středočeský
kraj
poděbrady

Královéhradecký kraj
bolehošť

pecka

ČERNožice

dobré

smiřice

vamberk

dobruška

Řekněte sami, nebyla by to v určitých
případech ideální náhrada asistenčního
psa?

srch

lično

Kulturní a sportovní
nadace města Náchoda

Tajemný svět zvířat – prakticky každodenně
nás některý zástupce živočišné říše udiví
něčím, co bychom od takového tvora ani
ve snu nečekali. Do tajenky této křížovky
jsme zařadili tropický druh prasete z jihovýchodní Asie, jehož neuvěřitelné schopnosti
a dovednosti většinu z nás patrně překvapí.
Toto velmi ohrožené zvíře se jmenuje …
(tajenka) celebeská, což se dá volně přeložit jako „rohaté prase“. Mezi nemnohými
zoologickými zahradami, kde ho lze spatřit,
patří také dvě naše, děčínská a jihlavská.
V Děčíně si u výběhu můžete mj. také
přečíst: „Není jistě bez zajímavosti, že tato
prasata předčí svou inteligencí psa. Tuto
vlastnost neustále dokazují novými kousky,
které je nikdo neučí. Otevřou dveře, odnesou nářadí či bundu, u které důkladně
prohledají kapsy, rozváží tkaničky u bot
ošetřovateli, který se zatím již po několikáté snaží najít něco, co tito všetečkové zašantročili.“

Vodorovně: A. Pobídka; tajenka. – B. Mořská vydra; rekrut. – C. Irský herec; ruka. –
D. Značka apostilbu (starší jednotka světelného jasu); příslušník staroslovanského
kmene; chorvatské letovisko. – E. SPZ
Rychnova nad Kněžnou; český filmový režisér; domácké ženské jméno. – F. Romeova milá; jméno televizní postavy; solmizační slabika. – G. Jméno módní návrhářky
Fišárkové; domlouvat se. – H. Český malíř;
šašek. – I. Řeka a stát v USA; anglická
zkratka pro zesilovač s tunelovou diodou.
Svisle: 1. Cizí mužské jméno; listnatý
strom. – 2. Severské mužské jméno; citoslovce zaklení; citoslovce pousmání. –
3. Aluminiová fólie pro balení pokrmů; černý pták. – 4. Mužský zpěvní hlas; pražský
strojírenský podnik; státní poznávací značka letadel Tuniska. – 5. Cizí ženské jméno;
biblický mořeplavec; titul některých indických panovnických rodů. – 6. Iniciály herečky Bardotové; části římských obytných
domů; vyjádření poměru. – 7. Mezinárodní
kód Íránu; směr buddhismu; mezinárodní
kód letiště Dakar. – 8. Egyptský bůh; druh
antilopy; rusky „nebo“. – 9. Balkánská řeka; obdržet. – 10. Předložka; bol; úděl. –
11. Javor (botanicky); ženské jméno.
Pomůcka: Akbar, asb, Iška, TDA, Una.
(mk)

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

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

www.tempo-oopp.cz

tel.: 466 304 366
web: www.k2p.cz
e-mail: info@k2p.cz

www.form-a-pce.cz

ACTIWO
Pardubice

Silak
Chrudim
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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.

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.

Jiří Hájek,
Smiřice
Luční 1866
530 03 Pardubice
tel.: 464 646 812
fax: 464 646 813

Ing. Martin Tomášek,
Lázně Bohdaneč

www.aitcom.cz

Petr Kotýnek,
Pardubice

tel.: 466 941 244
fax: 466 940 011
sezzam@sezzam.cz
www.sezzam.cz
Pardubická 100
533 45 Opatovice nad Labem

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

Dašická 1797
530 03 Pardubice

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.

tel.: 466 052 030
www.jp-kontakt.cz

Ostřešany 54
530 02 Pardubice
tel.: 466 304 785
www.jings.cz
jings@jings.cz

ING. JAN PROCHÁZKA – ELIS

mr system

n
n
TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

n

Nový Dvůr 938, 538 03 Heřmanův Městec
tel.: 469 696 509
www.agrometall.cz

fax: 469 696 164
bohunek@agrometall.cz

n
www.profikompresory.cz

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

Jana Palacha 1753, 530 02 Pardubice
tel./fax: 466 303 382
plastmont@seznam.cz www.plastmont-pce.cz

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

n
Vodárenská 22
530 03 Pardubice-Nemošice
telefon: 466 303 623
obchod@abk.cz
www.abk.cz

Pardubice, Zelené Předměstí,
Jana Palacha č. p. 1552, PSČ 530 02
letiště obj. č. 36
503 41 Hradec Králové
tel: 495 214 227
mob.: 777 188 664
stibor@strojcentrum.cz
www.strojcentrum.cz

Tovární 298
538 04 Prachovice
tel.: 469 810 463

www.elmozservis.cz

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

Chrudimská 2811
530 02 Pardubice
telefon: 466 310 714
fax: 466 310 003
e-mail: maro@maro.cz
web: www.maro.cz

tel.: 466 330 164
fax: 466 304 016
e-mail: nekut@czechinsurance.cz
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Volba nevidomého senátora
si vynutila řadu změn a úprav
Dosud nepoznaná situace nastala
v horní parlamentní komoře po
oznámení výsledků říjnových voleb 27 nových senátorů. Jedním
z nich se totiž stal Milan Pešák
(v letech 1994–2003 člen Vládního výboru pro zdravotně postižené občany), historicky první nevidomý senátor. Jeho zvolení zároveň
znamenalo provedení nezbytných
změn, především v organizaci jednotlivých zasedání.
Asi největší problém představoval jeho požadavek, aby s ním na
jednáních byl přítomen asistent.
S tím ale dosud jednací řád, což je
zákon, neuvažuje, proto by muselo jeho nové znění projít schvalovacím procesem. Nakonec se ale
našla jednodušší cesta k vyřešení tohoto problému, který spočívá
v zásadě v tom, že asistent nemůže sedět v sále mezi senátorskými
lavicemi, ale v místech určených pro zaměstnance organizačního odboru, stenografy apod. V takovém případě rozhoduje vedoucí Kanceláře Senátu. Rozhodnutí o způsobu, který se nakonec zvolí, bylo ovšem
plně v kompetenci senátorského klubu, jehož je Milan Pešák členem.
Všechny další „novinky“ spadaly do kategorie technického zabezpečení. Jednalo se prakticky o nákup pomůcek (samozřejmě z finančních
prostředků Senátu), které nevidomí obecně potřebují pro usnadnění
orientace v informacích: speciální počítač, čtečku pro nevidomé a tiskárnu s Braillovým písmem, která ale musí být coby poměrně hlučné
zařízení umístěna v „ochranné skříni“ z důvodu alespoň částečného
ztlumení. Vyřešit se muselo také hlasování, neboť hlasovací zařízení
nemělo dosud popisky „ANO“ a „NE“ v Braillově písmu.
Sám Milan Pešák se nejdříve ze všeho začal seznamovat se svým
novým pracovištěm, kde by měl strávit příštích šest let. Ve vyjádření
pro televizní zpravodajství počátkem listopadu řekl: „Většinou to funguje tak, že si prostor dvakrát nebo třikrát projdu – a vím.“
V českých novodobých dějinách – na rozdíl např. od západoevropských – není obvyklé, aby ve vysokých státních funkcích či v zákonodárných sborech působily osoby s viditelným zdravotním postižením.
Prvním takovým vysokým státním úředníkem byl bývalý šéf Nejvyššího kontrolního úřadu Lubomír Volejník, který používal z důvodu závažného onemocnění hůl. Zapomenout nemůžeme ani na dva vozíčkáře – bývalou ministryni zdravotnictví, poslankyni a nynější senátorku
Danielu Filipiovou a současného předsedu Národní rady osob se
zdravotním postižením ČR Václava Krásu, který byl poslancem deset
let. Ze západní Evropy pouze jedno jméno: David Blunkett, britský ministr školství a práce a později vnitra z počátku tohoto desetiletí,
byl nevidomý a na schůze vlády ho doprovázel vodící pes.
(mk)

Dárcovský portál:
miliony opravdu potřebným
Ne všechny – a potvrzují to
také informace ze sdělovacích
prostředků – pouliční sbírky
na pomoc „handicapovaným“
směřují skutečně k osobám
se zdravotním postižením. Kdo
chce mít prakticky stoprocentní jistotu, že se tak vskutku
stane, má možnost využít k tomu jedinečný a zároveň i unikátní internetový projekt – v zásadě bezhotovostní dárcovský
portál darujspravne.cz.

Důvěra – nejvýznamnější
investice dárců

Tato zhruba roční novinka pražského občanského sdružení Fórum dárců je významná aktivita
ve prospěch subjektů působících
v neziskovém sektoru, mj. také
v oblasti pomoci nemocným, lidem se zdravotním postižením,
sociálně znevýhodněným či seniorům. Jako hlavní cíl projektu je
v příslušné kolonce uvedeno:
„Rozvoj a stimulace osobního dárcovství a angažovanosti veřejnosti do neziskových projektů“.
Jeho jedinečnost tkví především
ve skutečnosti, že potenciální dárce nenutí dávat peníze, ale nechává zcela na jejich svobodné
volbě, jaký způsob „investice“ zvolí. Jistotu vždy správného rozhodnutí mají díky tomu, že organizátor projektu neziskové organizace
prověřuje a následně doporučuje.
K tomu dostávají i podrobný návod, jak se stát zároveň dárcem
dobrým i odpovědným.
Význam a úspěchy projektu
darujspravne.cz uznává i odborná internetová a manažerská
veřejnost. Začátkem října získal
v soutěži Internet Effectiveness
Awards 2010 hlavní ceny v ka-

Rozum zůstává stát…

Asi dvanáctiletý chlapec minulý měsíc napadl třicetiletého vozíčkáře v Praze 9. Nejdříve ho shodil na zem, pak do něj začal kopat a nakonec mu ukradl příruční tašku
s doklady, mobilním telefonem a asi 1200 korunami. Z místa pak utekl. Kriminalisté
nyní po pachateli pátrají.
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP) chce tvrdší tresty, protože tento případ není ojedinělý. V dubnu roku 2007 dosud neznámý pachatel v Praze 6 přepadl
dalšího muže na vozíku a zmocnil se jeho peněženky. Na útěku se ještě pokusil okrást kolemjdoucí důchodkyni. Zabránili mu v tom ale pracovníci pečovatelské služby, které okradený přivolal. Letos v červenci zase brutálně napadl muž nevidomého člověka ve stanici
metra B Národní třída. Slepec utrpěl zranění na hlavě a v obličeji a byl v šoku. Policie
údajného násilníka zadržela.
NRZP v reakci na podobné útoky opakovaně vyzvala politiky, aby se zasadili o zvýšení
trestní sazby za agresivní útoky vůči lidem se zdravotním postižením. Padne apel na
úrodnou půdu?
(red)

tegoriích Charita a Nejlepší portál,
jako třetí cenu si připsal speciální ocenění za inovace.
Do pilotní fáze projektu bylo
zapojeno 162 neziskovek prověřených v rámci projektu DMS –
Dárcovská SMS a splňujících základní kritéria. Tato fáze je již
minulostí, jednotlivé organizace
získaly v jejím průběhu na svá
konta celkově více než šest milionů korun.

Formy plateb pro široké
spektrum přispívatelů

Dárci mohou na konta přispívat různými formami, nejpoužívanější je určitě DMS, mnozí posílají
platby přímo na účet vybraného
příjemce. Kdo se rozhodne pro
platební kartu, může tak učinit
i prostřednictvím tzv. PaySecu,
moderního a snadného internetového způsobu převodu, navíc
jsou v tomto případě dárci osvobozeni od poplatku za použití karty (podrobnosti k tomu jsou na
www.csob.cz v části Firmy/Pod-

nikatelé, malé a střední podniky/
Služby pro internetové obchodníky.
Nyní se Fórum dárců zabývá
především možnostmi rozšíření
nabídky rychlých online platebních nástrojů, jednou z prvních
uvažovaných je mobilní internet.
Vyjednávají se i takové podmínky, které by neziskovému sektoru
zajistily co nejvýhodnější využívání možných způsobů přispívání.
Záměrem je také zpřístupnit projekt velkému počtu dalších potenciálních dárců, s čímž souvisí
důraz na patřičnou propagaci.
Nejpodrobnější informace o projektu darujspravne.cz vč. seznamu
projektů prověřených neziskových
organizací a konkrétních základních kritérií nutných k zařazení do
seznamu přináší webová adresa
www.darujspravne.cz (na obrázku
je její domovská stránka), informace menšího rozsahu je možné
nalézt např. také na adresách
http://donorsforum.tvorba.com nebo www.darcovskasms.cz. (mk)

Sluchově postižení lidé už nebudou
u soudu diskriminováni

Nedoslýchaví či neslyšící účastníci soudního řízení, jejichž mateřštinou je čeština a nepoužívají znakový jazyk, už nebudou diskriminováni. Soudy nyní mohou požádat Českou
unii neslyšících o zajištění simultánního přepisu mluvené řeči. Dosud byli lidé se
zmíněným smyslovým postižením odkázáni jen na odezírání, které je velmi nespolehlivé.
Přepis soudního jednání už proběhl u devíti různých soudů. K lepší informovanosti posloužily semináře „Neslyšící občané před českými soudy“, které se uskutečnily 21. září na
Nejvyšším správním soudu v Brně a 3. listopadu na Městském soudu v Praze.
Centrum zprostředkování simultánního přepisu, zřízené při České unii neslyšících, ve
spolupráci se sdružením Interinfo nyní zajistí přepis soudního jednání kvalitními rychlopísaři kdekoli v republice. Přepis je však zapotřebí objednat v dostatečném předstihu na
e-mailové adrese prepis@cun.cz.
(pel)

Jeden pojem a tolik definicí…
V tomto článku nahlédneme do publikace „Bezbariérová doprava“ od Jaroslava Matušky z Univerzity Pardubice,
o které jsme psali v minulém vydání
Zpravodaje. Zaměříme se na kapitolu,
v níž autor na základě podkladů z odborné literatury, od odborníků z uvedených zemí anebo i na základě svých
zkušeností popisuje rozdílné definice
a výklady pojmů „bezbariérovost“, příp.
„přístupnost“ v devíti státech Evropy.
Pět z nich přitom definice do své legislativy taxativně zapracovalo (ať relativně exaktně, nebo spíše obecně),
ve zbývajících státech se tyto pojmy
v legislativních předpisech nevyskytují,
ale přesto jsou zcela běžně používány.

Legislativy s definicí

Chorvatská příslušná vyhláška definuje
pojem „přístupnost“ jako „výsledek aplikace technických řešení v navrhování a realizaci objektů, které osobám invalidním
i osobám s omezenou mobilitou zajistí
přístup, pohyb, pobyt a pracovní činnosti
v těchto objektech bez potíží a na stejné
úrovni jako ostatním osobám“. Oproti naší

vyhlášce jsou požadavky v ní uvedené povinné např. pro přístupy do bazénů či na
pláž, pro veřejné telefonní automaty, bankomaty, vývěsky nebo i pro orientační plány
uvnitř budov, více se v ní také pamatuje
jednak na osoby se sluchovým postižením
a jednak na prostředí na pracovištích.
V Německu se za bezbariérové (bezbariérovost=Barrierefreiheit) považují takové
stavby, zvláštní zařízení, dopravní prostředky, technické předměty, informační systémy,
akustické i vizuální zdroje informací, komunikační zařízení a ostatní předměty denní potřeby, které jsou pro postižené osoby přístupné a použitelné běžným způsobem bez
zvláštních potíží a zásadně bez cizí pomoci.
Norská legislativa používá přibližně od
roku 1997 pojem „univerzální design“ (nebo
také „univerzální tvorba a design“). Definice říká, že „jde o koncepční pojetí pro
plánování, navrhování a tvorbu. předmětů
a prostředí (předměty denní potřeby, budovy, zařízení, technické vybavení aj.), které
respektuje sociální postavení všech lidí ve
smyslu zcela rovných příležitostí a účasti
na celospolečenském životě“; toto znění
bylo převzato z americké definice Centra

pro univerzální design Státní univerzity Severní Karoliny.
V Portugalsku se pojem chápe jako „právo používat prostředí, předměty anebo
služby bezpečně, pohodlně a odpovídajícím způsobem – vždy, kdy je to třeba
a s maximální mírou nezávislosti“.
Ve Španělsku řeší problematiku Zákon
o rovných příležitostech, antidiskriminaci
a univerzální přístupnosti pro osoby s postižením. „Univerzální přístupností“ se myslí
„taková vlastnost (kvalita) prostředí, procesů, výrobků, zboží služeb a prostředků, která zaručuje použitelnost všemi lidmi komfortně a bezpečně, maximálně samostatným
a přirozeným způsobem“. Zahrnuje i strategii „Design for All“ – strategii a aktivity
pro plánování a tvorbu prostředí, procesů,
výrobků, služeb a nástrojů způsobem, který umožní užití všemi lidmi v maximálně
možné míře.

Neexistence zákonných úprav

U nás má povahu „bezbariérového“ všechno, co splňuje požadavky vyhlášky
č. 398/2009 Sb., ta se ovšem prvořadě
týká staveb občanské vybavenosti a po-

zemních komunikací. Slovenská legislativa
pojmy upravuje vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 532/2002 Z. z.
Značně obecný charakter má definice ve
Švýcarsku: preferuje se zde výraz „hindenisfrei“ (doslova „bezpřekážkový“) a podle
normy, platné od ledna 2009, jsou bezbariérovými stavbami takové, které splňují
její požadavky jako např. na přístup, pohyb a užívání veřejně přístupných, resp.
obytných budov i budov s pracovními místy.
Ve švédských legislativních i jiných předpisech se namísto pojmu „bezbariérovost“
používá v případě celospolečenské úrovně
výraz „přístupnost“, v oblasti individuální se
mluví o „uživatelnosti“. Nehledě na použité
slovo panuje shoda v tom, že „prostředí,
výrobky, služby i zařízení mají mít takovou
formu, aby je všichni mohli užívat za účelem, k němuž jsou určeny, a to bez ohledu na eventuální omezení pohybových,
smyslových či mentálních schopností.“
Závěrem je příhodné zmínit, že (různé)
definice jsou jedna věc, ale pro praktický
život je důležitější skutečná úroveň přístupnosti, která mnohdy nemusí záviset na
(precizní) legislativní definici.
(mk)
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Na gumičce

„Miluji tě, Marku. Myslíš, že bychom mohli
kromě běhání spolu i chodit?“
Tohle Marek nečekal. Nepočítal s tím a v první chvíli se s tím nedovedl vyrovnat.
„Proč bych zrovna já měl žít se slepou dívkou?“ pomyslel si.
„Jano, jsi fajn holka, ale co si myslíš? My přece nemůžeme být spolu.“
„Proč?“
„Jsme každý jiný, nepatříme k sobě.“
„Myslela jsem si… Když spolu trávíme tolik
času, doufala jsem… Že to cítíš stejně.“
„To jsi doufala špatně.“
„Mám jenom tebe, Marku.“
„Bude lepší, když si seženeš jiného vodiče,
tohle nemá cenu.“
„Marku, Marku, potřebuju tě.“
Gumička se napnula a areálem stadionu
zazněl smutný zvuk jejího prasknutí.
„Lup!“ Ten však slyšela jen Jana. Marek bez
jediného slova odběhl do kabin... Zůstala sama na kraji dráhy a měla pocit, že se jí celý
stadion vysmívá.

svůj malíček. Uvědomoval si ten pocit, když se
na gumičce s Janou něžně dotýkali prsty. Znovu se mu v mysli vynořoval tlukot jejich srdcí.
Zastavil se. Zamotala se mu hlava, bylo mu
na zvracení. Vyčerpaný se sklátil do chladivé
trávy. Ocitl se na studené zemi, hluboce oddychoval.
„Jak jsem mohl být tak slepý?“ vrtalo mu
hlavou. „Jana je vlastně báječná holka. Už
dávno je mojí součástí. Nechápu, proč jsem
se bál přiznat si, co skutečně cítím. Vždyť celou tu dobu jsem vlastně já ten slepec!“
Jeho vnitřní hlas ho začal utěšoval: „Netrap
se, mnoho lidí, co si myslí, že vidí, se vůbec
neumí dívat. Avšak stačí jen zaměřit zrak
dovnitř sama sebe, a dotkneš se štěstí. Tys
to dokázal.“

Jen ve svých snech mohla spatřit nebe. Přes
den se však musela potýkat s temnou mlhou.
Běh tmou byl jejím smyslem života. Její cesta
několikrát týdně vedla přímo na stadion. Trasu již znala dokonale. Nepotřebovala vodícího
psa, nepotřebovala téměř ničí pomoc – její jedinou společnicí na její cestě se dávno stala
bílá klapající hůl.
Vystoupit z autobusu, po pár metrech se dát
mírně doleva, pak, až se kulička na konci hole
zaryje do škvíry v kanálu, ještě sedm kroků.
Odbočit vpravo kolem smíchu a jásotu dětí na
Další den se Janě nechtělo vůbec vstávat.
pískovišti, pokračovat mírně do kopce, a až
Snažila se co nejdéle spát. Běh jí najednou
přátelsky poplácá starý kaštan, který už zdálky
připadal nejzbytečnější věcí na světě. Tma
ševelí a zjara ji vítá svou vůní, bude téměř
kolem ní prosakovala do jejího nitra. Podél stěu cíle. Milovala tu cestu, protože se po ní dony došla do koupelny, dotkla se ledové proudístala ke své lásce. K běhu.
cí vody a opláchla si obličej. Rozčesala si dlouByl pro ni vším. Závodila ještě dříve, než přiV noci se Marek necítil ve své kůži. Věděl, že hé vlasy, jejichž konečky jí sahaly do půlky
šla o zrak. Stalo se to na školním výletě, když
spadla asi ze třímetrového srázu a praštila se se k Janě nezachoval dobře. To, že je někým zad, a šla si vybrat nějaké oblečení pro dnešdo týla. Po tom nešťastném úrazu se ponoři- milován, přece není nic špatného. Nemusel ji ní den. Jindy by ráda vypadala pěkně, jindy by
přece tak hrubě odmítnout. Dalo se to řešit si ráda vybrala nějakou jemnou sukni z nějala do tmy a už pět let z ní nevyplula.
ké voňavé hladké látky, teď však sáhla do
„Dun, dun,“ zazvonila kovová vrátka vedoucí taktněji.
Náhle jej obklopilo prázdno. Ačkoliv byla hlu- spodní poličky, kde měla složeny šedé kalhoty
na stadion. Ten tmavě dunivý zvuk ji vždy dokázal rozbušit srdce. Věděla, že konečně zase boká noc, Marek, úplně zpocený, vstal. Dostal a černá trika pro smutné dny. A rozhodla se,
šílený nápad. Oblékl se do sportovní soupra- že ani nepůjde na trénink. Stejně by to nemělo
poběží.
„Ahoj, Jano, tak se protáhni, rozběhej, a mů- vy, obul tenisky a vyběhl ven, směrem na Pe- smysl.
krnův kopec. Za denního světla to byla moc
„Jano, ty dnes nejdeš na trénink?“ ptala se
žeš začít,“ dával jí první pokyny její trenér.
„A Marek tu už je?“ vyzvídala Jana, ale stejně pěkná, i když náročná trať na tréninkové výbě- matka, která vytušila, že není zcela v pořádku.
hy. Teď proběhl pod několika pouličními lam„Ne, nejdu. Nemá to cenu.“
věděla, že tu poblíž někde pobíhá. Cítila to.
„Stalo se něco?“
„Jasně, támhle se blíží.“ Marek byl posledním pami, které spoře osvětlovaly dlážděný chodník.
„Ne, co by se mělo stát?“
rokem její vodič. Od té doby, co s ní běhal, šly Jeho stíny se rychle míhaly po zdech starých
„No, že jsi celá taková přešlá. Dobrá,
její výkony rapidně nahoru. Byli sehraní snad oprýskaných domů, to však Marek nevnímal.
nechceš na trénink, nechoď.
od prvního okamžiku. Marek
Máš k tomu jistě své
jí dodával neuvěřitelnou enerdůvody. Ale nechceš třeba
gii. Snad i jejich srdce tloukla
namalovat? Budeš krásná.
stejným rytmem.
Někam si spolu vyrazíme, co
„Ahoj, tak co, trhneš dnesty na to?“
ka rekord?“ povzbuzoval ji
„Díky, mami, jsi moc hodná,
Marek už při příchodu.
ale opravdu na to dnes ne„Uvidíme,“ usmála se Jana
mám náladu.“
a natáhla svou ruku k Markovi. Navlékl na její a svůj
Celý týden nebrala telefony.
malíček malou červenou guSvět kolem ji přestal zajímat.
mičku a byli spojeni. GumičNechtěla s nikým mluvit, neka byla jediné pouto, které je
chtěla nikoho slyšet. Účast
oba téměř každý den spojona závodech dávno vzdala.
valo. Jediné? Víc si ani Jana
kresba: František Zita
Bloumala svým šerem a nenechtěla přiznat.
chávala svět netečně plynout.
Gumičku potřebují nevidomí
Zahnul do zastrčené boční uličky, minul Její tichou tmu náhle přerušil klepot na
závodníci k tomu, aby neztratili kontakt se
svým vodičem. Ten nesmí běžet rychleji, ne- zbloudilého opilce a již stoupal po schodech dveře. Máma pootevřela a nakoukla dovnitř:
smí slepého závodníka táhnout, jen udává prorostlých travou přímo na Pekrňák. Při „Jani, máš tu návštěvu, tak se dobře bav.
Sedla na postel a čekala, kdo vstoupí. Ve
správný směr. Jana s Markem běhala téměř každém výdechu se mu stále vracely myšlendveřích se objevila Markova tvář.
dokonale. Z boku se mohlo zdát, že jsou spolu ky na Janu.
„Ahoj, Jano, to jsem já. Marek.“
„Měla by pochopit, že když vidím, nemůžu
jak jeden živý organizmus, nebo jak skvěle
„Co tu chceš, myslela jsem, že mě už nes ní žít!?“ přesvědčoval sám sebe. Ale čím víc
seřízený stroj.
„Start!“ vykřikl trenér a zmáčkl stopky. Jejich nad tím přemítal, zjišťoval, že se pouze snaží chceš vidět?“ sarkasticky vyjekla Jana na
Marka.
první dnešní osmistovka byla právě odstarto- uchlácholit své ego.
„Promiň, jak jsem se k Tobě choval. Přinesl
„Proč byste vlastně nemohli být spolu?“
vána. A Jana byla ve svém živlu. Řítila se tmou
jsem ti dárek na usmířenou.“
co nejrychleji ke svému cíli. Poslouchala Mar- promlouval k němu jeho vnitřní hlas.
Podal jí malou krabičku. Jana ji ohmatávala.
„Proč, proč. Mám spoustu důvodů.“
kův dech a snažila se přizpůsobit jeho kro„Vážně? A jaké?“ dál naléhalo cosi ze středu Krabička se jí zdála malá, tak akorát na prstýkům. Jejich kolena se zvedala do stejné výše,
nek. Rychle se jí rozbušilo srdce. Rychleji než
jeho duše.
jejich ruce kmitaly v přesně sehrané frekvenci.
„Tak třeba, co by tomu řeklo okolí,“ chtělo při běhání. Tak přece jenom? Pomalu krabičku
Vítr rozčesával Janiny dlouhé vlasy a olizoval
svěžím dechem její tvář. Měla ráda tenhle pocit, vyhrknout jeho ego, ale Marek ho včas zasta- otevřela a jemně konečky prstů nahmatala,
ale ještě více milovala ten letmý dotyk malíčků, vil. Dobře věděl, že je to nesmysl, chabá hlou- co je uvnitř. Rychle poznala malý předmět, který v krabičce ležel. Byla to malá gumička.
spojených na gumičce. Užívala si tu krátkou do- pá výmluva.
Do strmého kopce stále více zrychloval. Chtěl
bu, než doběhnou do cíle, a nenápadně Marka
K závodům se přihlásili na poslední chvíli. Masvým malým prstíkem hladila. Cítila jeho jemné ze sebe setřást všechny myšlenky, které se
chloupky, cítila, jak se mu zlehka začínají potit mu honily hlavou. Věděl, že se při běhu stává rek jim navlékl malou červenou gumičku, a už
v mírném předklonu čekali na startovní výstřel.
svobodným.
ruce. Kéž by mohli spolu běhat na věky!
Běžet v noci lesem bylo náročné. I když tu znal Vyběhli mezi prvními. Jejich nohy kmitaly vedle
„Dvě minuty čtyřicet jedna,“ hlásil trenér.
„Skvělé, Jano, ve druhém okruhu ještě zrych- snad každý kámen, ve tmě se ztrácel. Každou sebe ve stejné frekvenci, jejich dech byl jalíš a za týden všechny jednoznačně převálcu- chvíli zakopl o nějaký kořen. Zdálo se, že mu ko jeden. Zdálo se, že se nad tartanovou tratí
ješ. Protáhni se, dej si nějaké fixy, dvojitý kotník, rostou přímo před nohama. Cítil se jak slepec, vznášejí. Aspoň jim to tak připadalo. Tréninkoale nevzdával to. Sedřený, dál pokračoval za vý výpadek nebyl během prvních pár metrů
kmity a pojď na to znovu.“
A zase se ocitli spolu na gumičce. Na tenké svým cílem. Posledních několik metrů zavřel poznat, ale soupeři se také nechtěli vzdát.
Možná jim bude ke konci závodu zbývat víc
gumičce, která se však na pár vteřin stala sil- oči, protože to bylo stejně jedno, zatajil dech
ným poutem. Jana si čím dál více uvědomova- a z posledních sil sprintoval až na vrchol kop- sil, to však Markovi s Janou vůbec nevadilo. Ať
la, že tyhle slastné dvě minuty jsou nádher- ce. Nevnímal les, nevnímal cestu, nevnímal doběhnou první, druzí nebo poslední, věděli,
né hlavně díky drobným dotykům s Markovou sebe. Stal se jen samotným během uprostřed že spolu už zvítězili. A jejich další trať bude
mnohem delší než dva ovály. Na gumičce ji
rukou. Rozhodla se, že to musí hned v cíli tmy.
Ačkoliv všude kolem vládla noc, v Markově snad spolu zvládnou.
konečně Markovi říci. Nesmí to už odkládat,
Jiří Pešaut
nebo to neudělá nikdy. Zamilovala se do člo- mysli se začalo rozednívat. Mimoděk si mnul
věka, kterého nikdy nespatřila. I slepí mají právo na lásku, tak proč mít strach to sdělit.
Obyčejní lidé v prazvláštních situacích
Pokud vás příběh nevidomé běžkyně zaujal, můžete si od jeho autora pořídit knížku
„Dvě minuty třicet šest,“ zahlásil trenér, ale
ona to nevnímala. Předkloněná těžce lapala
Povídky jemné i tajemné. Najdete v ní šestadvacet rozsahem nevelkých, ale obsahem popo dechu.
zoruhodných textů. Obyčejní lidé (řidič kamiónu, náruživý kuřák, alkoholik nebo třeba školní
„Výborně, Jano, za týden to všem natřeš,“
otloukánek) zažívají podivuhodné věci, aniž by o ně stáli... Knížku lze doporučit každému, kdo
chválil ji šťastný Marek.
má rád prazvláštní zápletky kořeněné nadpřirozenými úkazy a překvapivá zakončení. Obdržíte
Vycítila, že přišla její chvíle. Otočila hlavu
ji za 150 Kč (+ poštovné), když napíšete na e-mail Jiri.Pesaut@seznam.cz.
(pel)
směrem, kde slyšela jeho dech, a tiše řekla:

Zapojte se
do literární
soutěže
Internet
a můj
handicap!

Sdružení BMI vyhlásilo už
7. ročník literární soutěže Internet a můj handicap. Zúčastnit
se mohou lidé se zdravotním
postižením, kteří chtějí a dovedou vylíčit, jaký přínos má
pro ně internet a telefon.
Maximální rozsah textu je 600
slov. Autoři v něm musí vycházet z vlastní zkušenosti a zážitků. Porota při hodnocení
přihlédne zejména k literární
úrovni a obsahové zajímavosti. Do soutěže nebudou přijaty
práce z předchozích ročníků. Příspěvek opatřený poštovní i elektronickou adresou
je nutné zaslat nejpozději
20. února 2011 na e-mail
info@helpnet.cz.
Soutěž má sice tradiční název,
ale podruhé je tematicky rozšířena o význam telefonu. Tomu
odpovídá i první cena: mobilní
telefon s bezplatným připojením
internetu na jeden rok. Vítězi ji
poskytne společnost Telefónica
O2, hlavní partner konference
INSPO 2011 – Internet a informační systémy pro osoby se
specifickými potřebami. Zvláštní cenu rovněž udělí časopisy
Vozíčkář a Můžeš.
Inspiraci můžete hledat na
stránkách
www.helpnet.cz/
inspo, kde jsou zveřejněna díla
z dosavadních ročníků soutěže. Bude zde postupně upřesňován i program konference
INSPO. Organizátoři ze sdružení BMI ke dni redakční uzávěrky prozradili několik hlavních témat: patří k nim
informace o přínosu digitalizace televizního vysílání osobám
se sluchovým a zrakovým postižením, představení projektu
Big Help, dohledového centra
umožňujícího monitorovat online zdravotní funkce člověka
a zajišťovat lidem se zdravotním postižením asistenci na
dálku, nebo přiblížení služby
O2 pro neslyšící osoby.
Konference se uskuteční v sobotu 19. března 2011 v Kongresovém centru Praha a budou
na ni pozváni i vítězové literární soutěže.
(pel)
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Cestovní ruch – bez bariér a opravdu pro všechny
V Ostravě se uskutečnila mezinárodní konference o přístupném cestovním ruchu „Cestovní ruch pro všechny – dobré
příklady z domova i ze zahraničí“. Účastníci se shodli na výzvě, aby politici začali nahlížet
na bezbariérové cestování jako na neoddělitelnou součást
cestovního ruchu. Konference
ukázala nutnost zlepšení poskytovaných služeb tak, aby
byly české turistické destinace přístupné bez bariér a pro
všechny.

Projekt pro miliony lidí

„Česká legislativa prozatím bezbariérový cestovní ruch zcela ignoruje. Jsme však rozhodnutí zasadit se o to, aby byl rozvoj
bezbariérového cestování důležitou součástí připravovaného nového zákona o cestovním ruchu,“
zdůraznila manažerka projektu
ATHENA na cestách Jarmila Šagátová. Turistů, kteří by tyto služby mohli využívat, je totiž jen
v Evropě až dvě stě milionů. Patří mezi ně nejen zdravotně postižení, ale také rodiny s dětmi
nebo senioři. Téměř 40 procent
z těchto lidí však odmítá cestovat
kvůli nedostatku přístupných destinací a služeb.



Propagace bezbariérového cestování není jen snaha o zavedení
rovných příležitostí pro všechny
skupiny lidí využívající cestovní
ruch, ale také možnost, jak přispět
k rozvoji jednotlivých českých regionů zvýšením turistického ruchu.
Je proto zcela nezbytné, aby si
představitelé regionů uvědomili
důležitost přístupnosti jako nedílné
součásti zvyšování kvality služeb
a udržitelného rozvoje a začali
vytvářet podpůrné programy pro
provozovatele zařízení cestovního
ruchu k odstraňování fyzických
a stavebních bariér a podporovali
vzdělávání v této oblasti.

Užitečná příručka

Přístupný cestovní ruch je však
v České republice opomíjen nejen mezi politiky a ve veřejné
správě, ale také mezi provozovateli služeb. Podle účastníků
konference je nezbytné, aby také
oni v rámci profesionality a kvality nabízených služeb odstraňovali
bariéry a rozvíjeli empatický pří-

stup ke klientům. „Přitom se na
mnohých dobrých příkladech ze
zahraničí ukazuje, že je přístupný
cestovní ruch velice perspektivní
způsob podnikání. K jeho rozvoji
je ovšem nutné, aby poskytovatelé služeb vytvářeli snadno přístupné a pro všechny srozumitelné informační materiály a začali
spolupracovat s ostatními aktéry
cestovního ruchu, aby se tak vytvořila síť přístupných destinací,“
podotkla J. Šagátová.
Proto byla na konferenci také
představena Příručka o bezbariérovém cestování, která je prvním
českým uceleným informačním
materiálem o přístupném cestovním ruchu. Užitečné informace
v ní najdou nejen poskytovatelé
služeb v cestovním ruchu, vzdělávací zařízení, ale i orgány státní a veřejné správy a neziskové organizace, které se chtějí
bezbariérovým cestováním zabývat.
Projekt ATHENA na cestách,
který skončí v květnu 2011, bude
probíhat zejména na území Moravskoslezského, Královéhradeckého a Jihočeského kraje a hlavního města Prahy. Více informací
o projektu a výstupy z konference
najdete na www.project-athena.cz.
(red)

Dar pro rehabilitaci dětí – rotoped

Speciální třída mateřské školy Svatopluka Čecha
v Chrudimi má nový rehabilitační přístroj a masážní
stůl. Zástupci místního Českého červeného kříže v říjnu předali dar handicapovaným dětem. Peníze na
pomůcky vybrali ve veřejné sbírce. Na Konto Míša
darovali lidé od února letošního roku téměř 80 tisíc.
„Kompenzační pomůcky jsou finančně velice náročné, přesahují možnosti mateřské školy, a proto se
Český červený kříž rozhodl pomoci,“ vysvětlil ředitel
chrudimského oblastního spolku ČČK Vratislav Příhoda, proč zřídili finanční sbírku pro mateřskou školu,
kde již více než třináct let integrují děti se zdravotním postižením. Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek ocenil iniciativu Českého červeného
kříže i přístup mateřské školy, kde tráví dětství mezi
zdravými kamarády téměř dvě desítky dětí s různým
druhem postižení. „Věřím, že rotoped bude dobrým
pomocníkem při každodenním cvičení tělesně handicapovaných dětí,“ řekl hejtman při malé slavnosti,
kdy zástupci ČČK předávali dar ředitelce mateřské
školy Ivě Malinové.
(fr)

Máte možnost
navrhnout adepty
na cenu Mosty 2011
Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR (NRZP) uděluje každý rok navrženým subjektům a osobám za mimořádný čin, projekt nebo
akt ve prospěch občanů se zdravotním postižením cenu MOSTY.
Nominace na toto ocenění přijímá
do 31. prosince, a to ve čtyřech
kategoriích – pro instituci veřejné
správy, pro nestátní subjekt, pro
osobnost hnutí osob se zdravotním
postižením a zvláštní cena NRZP.
Návrhy na ocenění se podávají
na předepsaném formuláři, který
je společně s informacemi o vyhlášení ceny umístěn na webu www.
nrzp.cz. Podávat je mohou úřady
státní správy a samosprávy, instituce, nestátní neziskové organizace, občanská sdružení, podnikatelské subjekty, zástupci sdělovacích
prostředků a fyzické osoby.
Návrhy je nutné zaslat poštou
na adresu Národní rada osob se
zdravotním postižením ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7.
Výsledky budou slavnostně vyhlášeny ve čtvrtek 17. března 2011
v Kroměříži.
(fr)

Jsou naše věznice připravené
na zdravotně postižené pachatele?
Je smutnou skutečností, že mezi
oběťmi především násilných trestných činů se stále častěji objevují
osoby se zdravotním postižením.
Na druhou stranu ovšem nelze
opomenout ani fakt, že také v řadách usvědčených a pravomocně
odsouzených pachatelů najdeme
vozíčkáře, osoby se sluchovým,
zrakovým i jiným zdravotním postižením.
Generální ředitelství Vězeňské
služby ČR, pod které spadá 36
zařízení, sice do uzávěrky tohoto čísla neposkytlo odpověď na
otázku z titulku ze všech věznic,
ale i ty získané situaci dostatečně ilustrují.
Podle délky odnětí svobody a závažnosti trestného činu si handicapovaní muži odpykávají trest ve
věznici s dohledem nebo ostrahou v Břeclavi, ve věznici s dozorem nebo ostrahou v Pardubicích
nebo ve vazebních věznicích s dozorem v Ostravě a v Praze-Ruzyni, pachatelé těžkých zločinů jsou
umístěni ve věznici se zvýšenou

ostrahou v Karviné. Pro ženy
jsou určeny buď vazební věznice v Praze-Ruzyni nebo věznice
s dohledem, dozorem, ostrahou
i zvýšenou ostrahou ve Světlé
nad Sázavou. Odsouzené osoby
se zdravotním postižením se
přitom považují za trvale pracovně nezařaditelné.
Jako věznice s bezbariérovým
přístupem je vedena zhruba třetina, kromě jmenovaných např.
také věznice pro pachatele nejzávažnějších trestných činů ve
Valdicích, ve vazební věznici
v Českých Budějovicích má jedna
z cel speciální úpravu pro imobilní vězně, v některých se jedná
např. jen o zdravotní středisko,
víceúčelové sály, administrativní
budovy apod.
V současnosti převažují mezi
vězni se zdravotním postižením
osoby se sluchovým handicapem,
kterých je 14. V celách je i několik
vozíčkářů a zrakově postižených,
tři jsou hluchoněmí.
(mk)
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RYBY, RYBKY, RYBIČKY

V chladném podzimním a zimním počasí lidský
organismus potřebuje více kalorií. Dodá mu je
zejména masitá strava. Rybí maso najdeme především na vánočním stole. Je to škoda, neboť
ryby kromě fosforu, síry, hořčíku a vápníku obsahují vitaminy skupiny B a důležitý vitamin A,
který je s vitaminem D součástí rybího tuku.
Nedostatek vitaminů A a D způsobuje osteoporózu, úbytek vápníku v kostech. Rybí maso má
navíc jemná svalová vlákna, a je proto lehce stravitelné. Mělo by tedy
být na jídelníčku po celý rok.
U nás se ryby hlavně smaží. Smažením rybí maso nasaje mnoho tuku
a v kombinaci s majonézou v bramborovém salátu je to velká zátěž
pro žaludek i pro žlučník. Žlučníkáři by mohli vyprávět… Proto i na vánoční stůl patří zdravější úprava ryb, například kapr po mlynářsku:
4 dílky kapra, sůl, pepř, 5 dkg másla nebo oleje, citronová šťáva, zelená
petržel, 2 lžíce do zlatova převařeného másla, mouka na obalení. Dílky ryby osolíte, opepříte, obalíte v mouce a upečete v rozpáleném tuku
po obou stranách. Opečenou rybu strčíte po případě ještě na chvilku
do trouby, aby byla řádně propečena. Hotové kousky ryby srovnáte na
misku, pokapete citronem, štědře posypete zelenou petrželí a polijete
do zlatova převařeným, vařícím máslem. Ryby můžete podsypat pod
máslo ještě sekanými na tvrdo vařenými vejci. Podáváte s bramborem,
bramborovou kaší nebo bramborovým salátem. Takto po mlynářsku
můžete upravit ovšem i rybu mořskou, např. mražené fílé. („Vaříme podle jídelníčku“, příručka časopisu „Žena a móda“, Praha 1953.)
Z mraženého filé se upravuje mořská ryba na paprice. Porce rozmraženého a osušeného filé posolíte. Rozpálíte tuk, zpěníte cibuli,
hojně okořeníte mletou paprikou. Rybu do toho vložíte a opečete ji po
obou stranách. Kousky opatrně lopatkou obracíte, aby se nerozpadly.
Do šťávy můžete přidat lžíci rajčatového protlaku rozředěného troškou vody. („Vaříme podle jídelníčku, příručka čas. „Žena a móda“, Praha 1953.) S brambory nebo bramborovým salátem nebo jen s pečivem
je to celoročně výborné jídlo.
Z vařených úprav sladkovodních ryb je velmi dobrá černá ryba jednoduchá dle A. Kočvarové: Na kastrol se dá litr vody, čtyři lžíce vinného
octa, připojí se půl malé cibule, půl lžíce rozkrájené mrkve, půl lžíce celeru a petržele, jeden malý bobkový list, jeden hřebíček, asi tři zrna nového koření, čtyři zrnka pepře, lžička soli, dvě lžíce piva a nechá se to
pomalu vařiti. Když zelenina měkne, dá se tam vařiti nasolený, na porce rozdělený kapr. Poté, když se uvaří, se pozorně lopatičkou vyndá. Do
šťávy přidáme šest jader z velkých ořechů, rozstrouhaný perník a necháme to opět chvilenku povařiti, aby byla omáčka přiměřeně hustá.
Poté připojíme lžičku citronové šťávy, dvě lžíce červeného vína a lžíci
malinové zavařeniny. Omáčka se pak procedí a okusí, je-li dosti sladkokyselá. Ryba se pak do ní vloží, přidáme k tomu lžíci malých hrozinek
a lžíci oloupaných, na dlouhé kousky pokrájených mandlí. Ryba tato
se může i o den dříve připraviti a pak prohřáti, neb rozleželá jest ještě
chutnější. (Anastázie B. Seidlová, kuchařka „Jitřenky“, Praha 1920.)
Jednodušší je příprava kapra na smetaně: Dílky kapra se posolí a nechají se asi půl hodiny ležeti. Na čtyři dílky (porce) kapra se dá na
kastrol jako velký ořech kousek másla, půl malé rozkrájené cibule, která se nechá zažloutnouti. Poté se tam vloží ryba a nechá čtvrt hodiny
dusiti. Pak se vyndá, šťáva se zapráší lžičkou mouky a opět nechá
zažloutnouti. Pak se zaleje koflíkem kyselé smetany, nechá zavařiti
a přidá se k tomu na větší špičku nože sladké papriky. V omáčce zakverlají se jeden nebo dva žloutky. K rybě s omáčkou podáme knedlík
nebo noky. (Anastázie B. Seidlová, kuchařka „Jitřenky“, Praha 1920.)
Všechny tyto úpravy rybího masa jsou vhodné i na štědrovečerní stůl.
Z exotických rybích receptů jsem vybrala jihoamerické jídlo z mořských
ryb a zeleniny zvané jambalaya, jak je popsala spisovatelka Edna
Ferberová v románu „Dobrodruzi ze Saratogy“. Upravené na naše poměry se připraví takto: Na olivovém oleji se nechá do žluta osmahnout
drobně pokrájená cibule a rozmražené osušené porce filé. Přidají se
nakrájená rajčata, zelené a bílé papriky, dle chuti půl nebo celá chilli
paprička, (kdo nerad pálivé, vynechá), směs se osolí, opepří, přidá se
hřebíček, celá zrnka pepře a rozinky. Dusí se v přikrytém kastrolu na
sporáku nebo v pekáči v troubě, občas se zamíchá. Šťáva se musí
hodně vydusit, aby ze zeleniny a z porcí filé, které se dušením rozpadne, vznikla polotuhá kašovitá hmota. Podává se k ní slané pečivo,
tortilla (kukuřičné placky) nebo brambory. Pro toto jídlo se nehodí rybí
maso, které obsahuje kosti.
Ke štědrovečerní rybě vám přeji dobrou chuť a pěkné, klidné prožití vánočních svátků.
Eva A. Schmidtová
okénko

